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 اليوميات الفلسطينية
 2018 ربمديس/ األول كانون

 1/12/2018 ،السبت

  حتتت  الصتتتهيون   المعستتتكرإنهتتتا حتتت  زتتتال حتتتاز  المعارضتتتة ااستتترائيلية تستتتيب  لي نتتت  رئيستتتةقالتتتت
 مزمتتتتود .بتتتتا   ةال لستتتت يني الستتتتل ة ستتتتتادد الم اوضتتتتات متتتت  رئتتتتي  االمقبلتتتتةن ح نهتتتت االنتخابتتتتات

  ال لس ينيين قائمة .لى االن صال .نهمن .لى أن يكون أن خ تها المستقبلية م وأوضزت لي ن 
وأضتتتتاحت لي نتتتت  إن هتتتتدحها هتتتتو إقامتتتتة دولتتتتة يهوديتتتتة   .بتتتتا هتتتتألا األمتتتتر ضتتتتمن م اوضتتتتات متتتت  

  1يةن مضي ة أنها ستهدف إلى إضعاف زركة زما ن كأزد أهداحها المستقبليةديموقرا 
 إ.تننمنتأل  ال لست ينيين دد الشتهدا قال مركز القد  لدراسات الشأن ااسرائيل  وال لست ين  إن .ت 

 ن  تتن   71ن بيتتنهم شتتهيدا   345 إلتتى قتتد وصتتل ن6/12/2017حتت   نلتتتسإسرائيلسترامتتا القتتد  .اصتتمة 
ا  متتتتن .ناصتتتتر المقاومتتتتة ختتتتنل حلستتتت يني 20و ستشتتتتهدمتتتن ألوال االزتيااتتتتات الخاصتتتتةن حيمتتتتا ا 6و

وحادال الب ش بعملية اغتيال  أسرىن 7ن وااسرائيل شهيدا  نتياة القصف  43والتاهيزن و اا.داد
  21/4/20182ح   ح  ماليزيا

  لااليتتتات ال لستتت ينية حتتت  لحعاليتتتات متتتالتمر االتزتتتاد العتتتام  ومتتتار  ااي اليتتتةاحتتزتتتت حتتت  العاصتتتمة
  3العودة والقد  العاصمة األبدية لدولة حلس ينس أوروبان تزت .نوان: سزق  

  إيتتر بتت  إن بتت  وزاتقتترار موقتت  الزاتتمايتتب بتتن   األمريكتت نائتتا التترئي  هتتاام Airbnb  مقا عتتة
وقال بن ن أمام المالتمر السنوال للمال  ااسرائيل    ح  الض ة الغربية لإلياار.قارات إ.ننات 

د التأكيتد .لتى أن زركتة Israeli American Council (IAC)  مريكاأل - ن المنعقد حت  حلوريتدان سأو 
بتن  صتواريا المقاومتة انتقتد و  ي تة الزتر ةس مريكمقا عة إسرائيل خا ئةن وال مكان لها ح  الستوق األ

  4سأن تتوقف اآلنس يهاإن .لن قائن  ال لس يني ة
  مهراتتان  أثينتتاحتت  العاصتتمة اليونانيتتة  أقتتيمبتتد.وة متتن الزتتزا الشتتيو.  اليونتتان  وشتتبيبة الزتتزان

 بمناستتتبة اليتتوم العتتتالم  ال لستت ين  شتتعاالامتتاهيرال زاشتتد زضتتترم اآلالف متتن المتضتتامنين متتت  
  5للتضامن م  الشعا ال لس ين 

 2/12/2018 ،األحد

  إدارة التتترئي  األمريكتتت  دونالتتتد ترامتتتا بتتتدأت ممارستتتة ضتتتغو  .لتتتى كشتتت ت صتتتزي ة هتتت رت  أن
الكونار  ح  مزاولة لتعديل قانون من شأنه وقف المسا.دات األمريكية المقدمة لألاهزة األمنية 

كت  ين المنستق األمنت  األمر Eric Wendt ريب واندتكية الانرال أيوكل ت اادارة األمر ن ال لس ينية
ر  بالمختتتا ر واألضتتترار التتتت  ستتتيالبها ت بيتتتق امتتت  الستتتل ة ال لستتت ينيةن إقنتتتان أ.ضتتتا  الكتتتون
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كيتة يالقانون .لى أاهزة األمن التابعة للسل ةن بما ح  أللب اآلثار السياسية المتعلقة بالخ تة األمر 
 توقالت ن وأثر أللتب .لتى األمتن ااسترائيل  سإسرائيلسم   ن أو .لى صعيد التنسيق األمن سلسنمتسال

وقتال  حشتلت زتتى اآلن حت  معالاتة األمتر  األمريكيتةلصتزي ة إن اادارة لدر حت  الكتونار  امص
المستتقبلية للضت ة الغربيتة  تهاستا.دامم قي  تست ن إن واشن نالخاراية األمريكيةن له رت  ح  مسالول

مت  التركيتز .لتى الماتاالت التت  يمكننتا حيهتا ضتمان المصتال  ا التدول ن هلتصتور  غزة وحقا  ق ان و 
زتتتى اآلنن ال يواتتد أال .لتتى أنتتهن  الخارايتتة األمريكيتتةوشتتددت والقتتيم الو نيتتة للواليتتات المتزتتدة  

  6تغيير ح  الد.م األمريك  لقوات األمن التابعة للسل ة ال لس ينية

 لستتلة اتصتتاالت متت  .تتدد متتن قتتادة السياستت  لزركتتة زمتتا  إستتما.يل هنيتتة س المكتتتا  يأاتترى رئتت
ووزرا  خارايتتتة دول المن قتتتة والعتتتالمل ااهتتتام المستتتا.  األمريكيتتتة لتمريتتتر مشتتترون قتتترار يتتتدين 

  7المقاومة ال لس ينية وزركة زما  ح  الامعية العامة لألمم المتزدة
  تقتتتود أكتتتد صتتتائا .ريقتتتاتن أمتتتين ستتتر اللانتتتة التن يأليتتتة لمنةمتتتة التزريتتتر ال لستتت ينيةن أن القيتتتادة

زركتتتة سإن زمتتتا   .ريقتتتات وقتتتال  ساارهتتتااسلمنتتت  تمريتتتر قتتترار أمريكتتت  ياتتترم زمتتتا  بتتتت سمعركتتتةس
حلستت ينية نختلتتف معهتتا لكتتن لتتن نستتم ن كمتتا قتتال الستتيد التترئي  مزمتتود .بتتا ن بتتأن توصتتف أال 

  8سزركة حلس ينية باارهاا

  متتن  وتستتعةن قتتررت مزكمتتة الصتتل  حتت  القتتد  المزتلتتةن ااحتتراد .تتن مزتتاحة القتتد  .تتدنان غيتت
.دم دخول الض ة الغربيتة لمتدة أستبو.ين ودحت  غرامتة ماليتةن وأللتب بعتد  بشر نش ا  زركة حت ن 

ومكاحزتتتة تستتتريا العقتتتارات للامعيتتتات  نا.تقتتتالهم بتتتز.م االنختتترا  حتتت  األاهتتتزة األمنيتتتة ال لستتت ينية
  9االستي انية

  ب  أوضان ال لس ينيين المزتازين أنها تتا والمغتربين ح  السل ة ال لس ينية الخارايةأ.لنت وزارة
  غتتالبيتهم متتن ق تتان غتتزة نحلستت ينيا   53ن و.تتددهم منتتأل أكثتتر متتن شتتهرين حتت  الصتتزرا  الازائريتتة

إياتتتاد الزلتتتول سمتتت  الستتتل ات الازائريتتتة لتتتت بيتتتان صتتتز  ن أنهتتتا تتواصتتتل يوميتتتا   التتتوزارةن حتتت وألكتترت 
  10سونيةالمناسبة ألوضا.همن خاصة أنهم دخلوا الازائر ب ريقة غير قان

  تمثتتل األستتا   2011قتتال .ضتتو المكتتتا السياستت  لزركتتة زمتتا  موستتى أبتتو متترزوقن إن ات اقيتتة
.تتتادة ترتيتتتا منةمتتتة التزريتتتر لتشتتتمل الكتتتل  نوالمصتتتالزة الماتمعيتتتة نالوزتتتدة لتزقيتتتقلنن تتتنق  وا 
ماتترد يليتتات لت بيتتق  2017ات اقيتتة  إلتتى أن حتت  تغريتتدة .بتتر تتتويترن نأبتتو متترزوق أشتتارو  التتو ن  

سإألا لتتم تتتنا  هتتألم اآلليتتات حلنبزتت  .تتن يليتتات اديتتدة اناتتا  ات اقيتتة  أنتته ن مضتتي ا  2011اقيتتة ات 
  11س2011

  د حلست ينيين ا.تقلتوا بعتد يقض  بتاميد األموال الت  تزولها لعن قانونا   ةزكومة ااسرائيليالأقرت
حقتد  لعتاد أردانال  وزير األمن التداخوقال التل زيون ااسرائيل  إنه بنا  .لى  لا من   إصابتهم

  12األسرى ح  ساون االزتنل توسي  صنزيات القانون لتشمل أيضا   تم  
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 بنيتتامين نتنيتتاهون  مزاكمتتة رئتتي  الزكومتتة ااستترائيليةب ااستترائيلية أوصتت الشتتر ة وستتل ة األوراق الماليتتة
سن Walla-Bezeq affair الوا –سقضتتية بيتتزب  ل .لتتى الرشتتوة حتت وزواتتته ستتارةن بشتتبهة ال ستتاد والزصتتو 

 ورحتم نتنيتاهو النتتائل التت  توصتلت إليهتا الشتر ةن مالكتدا   س 4000باسم سالقضتية  المعروحة أيضا  
  13أنها سغير قانونيةس

   نزتتو  مليتتون شتتيكل 700أ.لتن رئتتي  التتوزرا  ااستترائيل  بنيتامين نتنيتتاهو قتترار زكومتتته تخصتي(
  14غنف غزة لما أسمام سرحاهيةس ااسرائيليين ح  مليون دوالر( 85.187

 أنن .نتهدر االشيا يوسف اد.ي ن حت  بيتان صت ال لس ينية كشف وزير األوقاف والشالون الدينية 
بلغتت  2018 / نتوحمبرختنل تشترين الثتان  ةااسرائيلية .لى األمتاكن المقدستمامل اال.تدا ات 

ن اربالمبتت للمستتاد األقصتتى اقتزامتا   23 متتن بينهتتان وغيرهتتاا.تتدا  شتتملت مستتاادن ومقبترةن  98
رم تعود ملكيتها للكنيسة النتينيتة أواستين  .لى المساد اابراهيم ن لألألان ح   منعا   47و

  15ح  القد 
  زريتة العمتل الصتز   حت   بزتق   إسترائيليا   انتهاكتا   811قالت وزارة اا.نم ال لس ينية إنهتا رصتدت

أضتتاحت التتوزارةن حتت  تقريتتر و   2018 ستنةق تان غتتزة والضتت ة الغربيتتة )بمتا حيهتتا القتتد (ن منتتأل بدايتتة 
وزتتدة الرصتتد أن  نس2018الزريتتات اا.نميتتة ختتنل  بعنتتوان سملختت  انتهاكتتات االزتتتنل ضتتد   لهتتا

مقتتتل  ن متن بينهتاحت  الضتت ة والقتد  انتهاكتا   529حتت  ق تان غتزةن و انتهاكتا   282 وث قتت هتالالتابعتة 
  16ا بأ.مالهما الصز يةصز يين اثنْين برصا  الايش ااسرائيل  ح  ق ان غزة خنل قيامهم

 3/12/2018 ،اإلثنين

 شونزقال النا ق باسم وزارة الخاراية ااسرائيليةن .مانوئيل ن Emmanuel Nahshon ن ح  مقابلة
س.لتتتى ال لستتت ينيين أن يتتتدركوا أنهتتتم لتتتم يعتتتودوا قتتتادرين .لتتتى استتتتخدام التتتدول  :متتت  وكالتتتة ستتتبوتنيب
ة مهمتتتة اآلن لل لستتت ينيين للعتتتودة إلتتتى  اولتتتة إستتترائيلن وأ.تقتتتد أن هتتتألم لزةتتت العربيتتتة كعتتتدو ضتتتد  

: سنزن از  متن المن قتةن ولألستف لستنوات .ديتدة لتم يتتم قبولنتا قائن   شونزنوتاب   الم اوضاتس 
: سلتتتتدينا .مليتتتة ستتتتنم متتتت  األردن والتعتتتا   معنتتتتا حتتت  المن قتتتتةن واآلن بتتتدأوا حتتتت  قبولنتتتتاسن مضتتتي ا  

  17ول أخرى ح  المن قةسومصرن ونزن ح  صدد البد  ب قامة .نقات م  د
 حت     وزارة الداخليتة واألمتن التو ن أصدرت المزكمة العسكرية التابعتة لهيئتة القضتا  العستكرال حت

أزكتتتتام  ستتتتتةمتختتتتابرا  متتتت  االزتتتتتنلن تضتتتتمنت  14 ن أزكامتتتتا  قضتتتتائية مبت اوتتتتتة بزتتتتق  ق تتتتان غتتتتزة
  18اا.دامب
  رئتي  المكتتا السياست  ات   مت  ن ختنل اتصتال هتمولود ااويش أوغلووزير الخاراية الترك  أكد

ابتارة متن ختنل بعثتهتا الدائمتة حت  الامعيتة  ا  أن بتندم تبتألل اهتود نلزركة زما  إسما.يل هنيتة
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قتترار األمريكتت  ادانتتة المقاومتتة ال لستت ينية حتت  الامعيتتة المشتترون  العامتتة لألمتتم المتزتتدة لموااهتتة
سا ة إلى نضال الشعا ال لس ين  لنزتنلن ا  كبير  ا  الألال وص ه بأنه يمثل انزياز ن العامة   19وا 

 حتت  أن مشتترون القترار األمريكت  الم تترو  .لتى الامعيتة العامتتة لألمتم المتزتدةن ادانتتة  زركتة رأت
وقال .ا ف أبتو ستيفن المتزتد  باستم  ن يأت  لتاريم سالنضال والك ا  ال لس ين س زما زركة 

األمريكت  معركتة و نيتةن سنواصتل سالوقوف ح  واه مشترون القترار  :صز  الزركةن ح  تصري  
إلى سإدانة وتاريم دولة إسرائيل وانراالتهان كونهم أبو سيف ود.ا  خوضها زتى إحشال المشرونس 

  20الشعا ال لس ين  األ.زلس يرتكبون ارائم ومألاب  ضد  
   ااتمتت  رئتتي  الزكومتتة ااستترائيلية بنيتتامين نتنيتتاهون حتت  لقتتا  وصتتف بتتتسالعاالس حتت  بروكستتلن متت

نتنياهو من بومبيو أن ينقل رسالة إلى لبنان م ادها  لا و  نر الخاراية األمريك  مايب بومبيووزي
متا اتا  حت  بزستا  نإسترائيل ستضت ر ل عتل أللتب بن ستهاس أنه سإألا لم توقتف تستل  زتزا فن حت ن

  21موق  صزي ة يديعوت أزرونوت
 ( أن وزير المكش ت هيئة الب  ااسرائيلية العامة )ليبرمان التقىن قبل  أحيادورمستقيل ال دحانكان

أسبو.ين من استقالتهن مت  اثنتين متن كبتار المستالولين حت  الستل ة ال لست ينيةن وهمتا رئتي  اهتاز 
 زستين الشتيا  والستل ة سإسترائيلسالمخابرات العامة مااد حردن والوزير المسالول .ن التنسيق بتين 

والستتل ةن والتستتهينت الممكنتتة لل لستت ينيينن  سإستترائيلسمستتألة التنستتيق األمنتت  بتتين  اللقتتا وتنتتاول 
  22واألاوا  ح  الشارن ال لس ين 

  أنهتتا ستتتتنةر حتت  د.تتتوى قضتتائية رحعتهتتتا حلستت ين إليهتتتا بخصتتتو   العتتدل الدوليتتتة مزكمتتتةأ.لنتتت
  23المزتلةانتهاب الواليات المتزدة القانون الدول  بنقل س ارتها لمدينة القد  

 ليبرمتان إن زركتة زمتا  مارستت ضتغ ا  كبيترا  .لتى  أحياتدوربق السا ااسرائيل  دحانقال وزير ال
ونقلتت صتزي ة يتديعوت أزرنتوت .تن ليبرمتانن قولته ختنل  سإسرائيلس من خنل سمستيرات العتودةس 

حت  س International Institute for Counter-Terrorism ااارهتا ضتد   السياساتمعهد سمالتمر ح  
د مابتترينن وخرانتتا متتن هتتألم الموااهتتة مثتتل الخرقتتة وكأصتت ارن : سزولنتتا لهتتم المتتال والوقتتو هرتستتليا

ن كتتتر حتتت  نقتتتل األمتتتوال  لتتتم [2018] متتتار ألار/ ي 30: سزتتتتى قتتتائن   وتتتتاب  وزمقتتتى ألبعتتتد الزتتتدودس 
زمتتا ن لقتتد مارستتوا .لينتتا ضتتغ ا  كبيتترا ن وزصتتلوا .لتتى حائتتدة اقتصتتاديةن والمتتال المتتتدحق والوقتتود ل

  24ثة من واهة نةرناسإلى غزة زاد شعبية زما ن هألا كار 

 وازتدة .لتى  استدية أشارت بيانتات إزصتائية حلست ينية أن .تدد األحتراد التألين يعتانون متن صتعوبة
أراضتت  الستتل ة حتت   نأو التواصتتل نوالتركيتتز أو التتتألكر نأو الزركتتة نأو الستتم  نحتت  البصتتر األقتتل

ح  الض ة  127,266من مامل السكانن منهم  %5.8حردا ن أال ما نسبته  255,228بلغ  ية لس ينال
وبلتتغ .تتدد األحتتراد ألوال الصتتعوبات حتت  ق تتان  متتن مامتتل ستتكان الضتت ة  %5.1الغربيتتةن يشتتكلون 

  25ق انالمن مامل سكان  %8.6ن أال ما نسبته 962,127غزة 
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 4/12/2018 ،الثالثاء

  مليتة درن الشتتمال  الاتيش ااسترائيل أ لتق.Operation Northern Shield أن تتاق  كشتف هاهتدحن
قال و  ها تدمير و  1948األراض  ال لس ينية المزتلة سنة الهاومية الممتدة داخل لبنان  ززا ف ال

عمليتة سواستعة ومستتمرةن انتدنا لهتا أحضتل خبراتنتا الرئي  الزكومة ااسترائيلية بنيتامين نتنيتاهو إن 
ن ات دوليتتة ل تترم .قوبتتات اديتتدة .لتتى زتتزا فوقتتدراتنا العستتكريةسن وكشتتف أنتته تزتتد  متت  اهتت

  26أللب زم ل الزكومة اللبنانية المسالوليةحيما 

 ا.تقلتتت العشتترات متتن النائتتين متتن  ةقتتال الائتتون حلستت ينيون حتت  تايلنتتد إن شتتر ة الهاتترة وااقامتت
وقتتتد  بعتتتد أن قامتتتت بزملتتتة مداهمتتتة للشتتتقق الصتتتغيرة التتتت  كتتتانوا حيهتتتا  نستتتوريةحلستتت يني  العتتتراق و 

هتتتتتالال  النائتتتتتون يتتتتتوم الامعتتتتتة متتتتته ركتتتتتزت الشتتتتتر ة .لتتتتتى ا.تقتتتتتال متتتتتن شتتتتتارب حتتتتت  ا.تصتتتتتام نة  
أمتتتام مبنتتتتى م وضتتتتية النائتتتتين ومقتتتتر األمتتتم المتزتتتتدة بالعاصتتتتمة بتتتتانكوب م تتتتالبين  30/11/2018

ونقتتتتل .تتتتن بعضتتتتهم أن الشتتتتر ة كانتتتتت تبزتتتت  .تتتتن  بتستتتتري  إاتتتترا ات لاتتتتوئهم إلتتتتى دول غربيتتتتة 
  27إلى أنه ارى ا.تقال أسر بأكملهاالنائين بنا  .لى قوائم تضم صورهمن وأشاروا 

 التوزرا  األردنتت  الستما  لترا  األسترة متتن أبنتا  ق تان غتز ة الزامتتل لاتواز ست ر أردنتت    قترر مالت
(ن متتن حاقتتدال زتتق  الموا نتتةن والمقتتيم حتت  المملكتتة بمواتتا الب اقتتة أ.تتوام ةأو خمستت .تتامينمالقتتت )

أو منتتزل مستتتقل مقتتام .لتتى ق عتتة  نبتمل تتب شتتق ة حتت  .متتارة نالبيضتتا ن والتتألال ال يزمتتل سلتتم  شتتملس
أو ق عتتة أرم حارغتتة لغايتتات بنتتا  للستتكن ال  ن(2ألتتف م) م ال تزيتتد مستتازتها .لتتى دونتتم وازتتدأر 

ر الستتما  ألبنتتا  ق تتان غتتز ة بتستتايل مركبتتات   (2)ألتتف م تزيتتد مستتازتها .لتتى دونتتم وازتتد كمتتا قتتر 
  28الديزل بأسمائهم

  ا رئتي  مالت  يمثلته نائت ناحريقيإحلس ين  لزركة زما  رئاسة برلمان انوا  برلمان التقى وحد
ن كمتتا .قتتد لقتتا  متت  رئتتي  برلمتتان المزاحةتتات ثانتتدال Lechesa Tsenoli ستتينول النتتواا ليشيستتا 

 African المتتتالتمر التتتو ن  زتتتزارئتتتي  كتلتتتة  والتقتتتى الوحتتتد أيضتتتا    Thandi Modise متتتودي 

National Congress الزتتاكم ااكستتون متتاثيمبو Jackson Mthembu  بمقتتر البرلمتتانن وبزتت  متتا
وقوبلتتتتت زيتتتتارة الوحتتتتد  لتتتته مدينتتتتة القتتتتد  والضتتتت ة الغربيتتتتة متتتتن استتتتتي ان وتهويتتتتد ممتتتتنهل تتعتتتترم 

 صتتهيون ال لستت ين  بمواتتة متتن االزتاااتتات الصتتهيونيةن زيتت  تةتتاهر .تتدد متتن أبنتتا  اللتتوب  ال
  29.لى الزيارة ا.تراضا   ةحريقيإأمام مقر برلمان انوا  سإسرائيلتسالموال  ل

  ت  زسين الشيا أنه التقى إلتى اانتا رئتي  المختابرات العامتة اللانة المركزية لزركة ح .ضوأكد
دور اتتن وزيتتر التتدحان ااستترائيل  الستتابق أحي2018تشتترين الثتتان / نتتوحمبر شتتهر ختتنل مااتتد حتتردن 

وقتتال  ليبرمتان قبتتل أن يستتتقيل متتن منصتتبهن ونقتتن لتته الموقتف ال لستت ين  إلتتى اانتتا .تتدة  لبتتات 
   30بنا  .لى  لبه برمان تم  اللقا  م  لي لهن إن ح  بيان نالشيا
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  ليتا رشتيدةقالتت  Rashida Tlaibنهتا إحت  الكتونار  األمريكت ن  أول حلست ينية تصتب  .ضتوا   ن
.لتتتى  لن تتتنن نتخ تتت  لاولتتتة بمشتتتاركة أ.ضتتتا  أمتتتريكيين متتتن الكتتتونار  إلتتتى الضتتت ة الغربيتتتة

األمريكت ن  The Interceptنترستبت إموقت  ألا حت  لقتا  مت   نوأوضتزت  ليتا الوضت  ال لست ين  
2019يناير  /كانون الثان  داخل الكونار  م  بد  مهامها ح  أنها تسعى ازدا  تغيير

31  
 مألكرة ثانية .لى امي  أ.ضتا  األمتم المتزتدة تناشتدهم  ح  األمم المتزدة ال لس ينية وز.ت البعثة

  لمستتلزةسالقتترار األمريكتت  المعنتتون: سأنشتت ة زمتتا  وغيرهتتا متتن الاما.تتات ا حيهتتا أن يق تتوا ضتتد  
 نو.قتتتاب  نوتتتتن  المتتتألكرة .لتتتى أن مشتتترون القتتترار األمريكتتت  هتتتألا سمنتتتاهم لل لستتت ينيين واستتتت زازال

ويستتتتند إلتتتى زاتتتة خا ئتتتة م ادهتتتا أن قتتترارات األمتتتم المتزتتتدة بشتتتأن القضتتتية ال لستتت ينية هتتت  معاديتتتة 
  32ساسرائيل ومتزيزة  ونزن نرحم مثل هألم االد.ا ات

 5/12/2018 ،األربعاء

 لمكتا السياس  لزركة زما  خليل الزية أن مدينة القد  المزتلة بزااة إلى اهتود ا أكد .ضو
وأثنتى  المدينتة  لتثبيت أهلها ح  موااهة ارائم االزتنل المتواصلة بزق   نحلس ينية و.ربية ودولية

ود.ا الزية السل ة ال لس ينية إلى توايته كتل التد.م   د المصرال الكبير انها  االنقسام.لى الاه
  33هلنا ح  القد  لموااهة زالة التهويدن ال أن تبضا لألاهزة األمنية ح  الض ة الغربيةأل
  ن ت بيتت  بعتتم التتدول العربيتتة .نقاتهتتا متت  حتتت انتقتتد .بتتا  زكتت ن .ضتتو اللانتتة المركزيتتة لزركتتة

إن الت بيتتت  هتتتو سانقتتتنا العربتتت  .لتتتى ألاتتتتهن : وقتتتال زكتتت ن حتتت  زتتتوار متتت  األناضتتتول  سإستتترائيلس
  34سالت بي  خيانةن وابنسأن  ن مشددا  .لىسى المبادرة العربية للسنمنا .لوانق

   تخللهتا ا.تقتال  نزملة دهم وت تيش حت  الضت ة الغربيتة المزتلتة ايش االزتنل ااسرائيل  شن
غتتالبيتهم متتن نشتت ا  زركتتة زمتتا ن اتترى تزتتويلهم للتزقيتتق لألاهتتزة األمنيتتة بتتز.م  حلستت ينيا   21

  35ية والضلون بأ.مال مقاومة شعبية لنزتنل والمستو نينزيازة أسلزة ووسائل قتال
  رئتتتتي  التتتتوزرا  ااستتتترائيل  بنيتتتتامين نتنيتتتتاهو المعارضتتتتة ااستتتترائيلية تستتتتيب  لي نتتتت   رئيستتتتةاتهمتتتتت

وقالتت لي نت  إنهتا حت  زتين تتثمن  بالتهويل ح  قضية اكتشاف أن اق لزتزا ف ألغترام سياستية 
 ن مشتددة .لتىنه ياا إبقا  العمليتة سضتمن زامهتاس الزقيقت ح  ناكتشاف الايش األن اق وتدميرها

الألين  سنإسرائيلسن نتنياهو يسعى إلى اعل النا  ينسون االنتقادات الت  واهها له سكان انوا أ
  36اتهموم بأنه حشل ح  وقف الهامات الصاروخية .لى بلداتهم ان نقا  من ق ان غزة

 رون درمتر دةكتا الس ير ااسرائيل  لدى الواليتات المتزت Ron Dermerن .لتى زستابه حت  تتويتر: 
ستشتتتتكر الزكومتتتتة ااستتتترائيلية مبعتتتتو  األمتتتتم المتزتتتتدة مندينتتتتوف ومصتتتتر وق تتتترن .لتتتتى اهتتتتودهم 
لتزستتين الوضتت  حتت  غتتزةن وتأمتتل حتت  التوصتتل إلتتى ات تتاق  ويتتل األمتتدن يزتتاحة .لتتى أمتتن إستترائيل 

  37ن من ت وير غزةسويمك  
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 ات الشتتتأن ااستتترائيل  وال لستتت ين  أن أ.تتتداد التتتألين اقتزمتتتوا ألكتتتر تقريتتتر أ.تتتدم مركتتتز القتتتد  لدراستتت
ن بيتتتنهم 2,020ل ووصتتتل إلتتتى ن تضتتتا.ف2018 / نتتتوحمبرالمستتتاد األقصتتتىن ختتتنل تشتتترين الثتتتان 

  38من  نا الهيكل المز.وم 681.سكريا  بلباسهم العسكرالن و 45ون مستو نا   294,1
 و.تدمإلتى ساالنت اضتة  1948حلست يني   د.ا رئي  الززا االشتراك  اللبنتان  وليتد انتبن ن دروز 

.قتتتا ااتما.تتته بتتترئي  كتلتتتة زمتتتا  حتتت  المالتتت  التشتتتريع   وقتتتال انتتتبن ن تل تتتيا .تتتروبتهمس 
ثمتة نتدا  إلتى  :ال لس ين  مزمود الزهارن الألال يزور بيتروتن .لتى رأ  وحتد برلمتان  متن زمتا 

تنل ستتيزولن حتتن تل ختتوا العتترا التتدروز سحتت  حلستت ين المزتلتتة )إستترائيل(ن .تتاان  أم ياتتن االزتت
   39الشعا ال لس ين  األب س سمعتكم وتاريخكم العرب  بالتعاون م  السل ات الصهيونية ضد  

   ن  ح  إمارة دب  بمواحقتة متن الستل ات ااماراتيتةن بب  يهوديا   قالت القناة ااسرائيلية الثانية إن كنيسا
اة ااستترائيلية إن راتتال األ.متتال وقالتتت القنتت التتت  أشتترحت .ليتته .لتتى متتدار ثتتن  ستتنوات مضتتت 

إلتى النةتر ول تتت   موم منتأل ستنواتالعمل ح  الكنتي  السترال التألال أقتا اليهود ح  دب  أكدوا أنه تم  
التت  بلغتتت  نحتت  الااليتة اليهوديتتة حت  اامتتارات م اائتا   أن مراستلين أمتريكيين ألكتتروا أن هنتاب نمتتوا  

  40يالدون صلوات منتةمة ح  مكان سرال شخصا   150

 ت لصتتتال  ن مالتتت  الشتتتيول اايرلنتتتدال صتتتو  إ  ين لتتتدى إيرلنتتتدا أزمتتتد .بتتتد التتترازقحلستتت ستتت ير لقتتتا
  41ات ااسرائيلية ح  مرزلته النهائية باألغلبيةعمر مشرون قانون مقا عة منتاات المست

 6/12/2018 ،الخميس

  لتتى و. نب تترم مشتترون قرارهتتا التتألال يتتدين المقاومتتة المستتلزة حتت  حلستت ين الواليتتات المتزتتدةحشتتلت
زيتتت  لتتتم تزصتتتل .لتتتى أغلبيتتتة الثلثتتتين الم لوبتتتة  ااستتتنم نواتتته التزديتتتد زركتتتة زمتتتا  والاهتتتاد 

وامتنتان  ندولتة 58ومعارضتة  ندولتة 87  .لتى تأييتد مريكتوزصل مشرون القترار األ لتمرير القرار 
.تتتن التصتتتويت  وصتتتوتت الامعيتتتة العامتتتة لصتتتال   لتتتا الكويتتتتن باستتتم المامو.تتتة العربيتتتةن  32

 إحشتتال وبتتأللب تتتم   نبا.تمتتاد مبتتدأ الثلثتتين للتصتويت .لتتى مشتترون القترار نغيرهتتا متتن التدولوبولي يتا و 
أكد رئي  المكتا السياس  لزما  إسما.يل هنية أن الضمير العالم  أستق  و  ية مريكالخ وة األ

زمتتتتتا  ومقاومتتتتتة الشتتتتتعا  العامتتتتتة حتتتتت  األمتتتتتم المتزتتتتتدة ضتتتتتد   الامعيتتتتتةالمشتتتتترون األمريكتتتتت  حتتتتت  
   42ال لس ين 

 إقامة ستنم دائتم وشتامل  إلىيد.و  دت الامعية العامة لألمم المتزدة باألغلبية السازقةن قرارا  ا.تم
مقابتتتتل  ندولتتتة 156مواحقتتتتة  .لتتتىوزصتتتتل مشتتترون القتتترار اايرلنتتتتدال   األوستتت و.تتتادل حتتت  الشتتتترق 

االزتتتنل  إنهتتا لتتى سإويتتد.و مشتترون القتترارن  دولتتة .تتن التصتتويت  12وامتنتتان  ندول 6ا.تتترام 
  43ن بما ح  أللب ازتنل القد  الشرقيةس1967يل  الألال بدأ .ام ااسرائ
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  وزيتر الخارايتة العمتان إن ال لست ينيةن قال .زام األزمدن .ضو اللانة التن يألية لمنةمتة التزريتر 
بنيتتامين نتنيتتاهو للستتل ان قتتابو  حتت  مستتق ن ااستترائيل  بتتن .لتتوال أبلغنتتا بمتتا قتتال رئتتي  التتوزرا  

نتنيتتاهو أنتته مستتتعد للتنتتازل .تتن بعتتم األراضتت   ل زيتت  أكتتد2018وبر أكتتت /أواختتر تشتترين األول
ن أن موقت  ستتايمز أوف إسترائيلسن لي رة األمنيتة  وأضتاف األزمتدالست .تن لل لس ينيينن ولكن لي 
ن وأن ات تاق مت  ال لست ينيين إلتىبخصتو  التوصتل  نتنيتاهو لتي  اتديا   نإ.با  قال لبن .لوال 

  44ما يكررها ثيرا  قديمة ك أقوالنتنياهو  هما قال

  و التا     الزكومة اللبنانيتة ستعد الزريترالرئي حلس ين  برئاسة مزمود الزهار برلمان وحد التقى
  45م أال مشاري  لتو ين ال لس ينيينالزهار بتزسين ةروف النائين ح  المخيماتن مالكدا  رح

  انتتتا المعتمتتتدين لتتتدى مامو.تتتة متتتن الستتت را  األا رئتتتي  التتتوزرا  ااستتترائيل  بنيتتتامين نتنيتتتاهوراحتتتق
ضتد  أن تاق  .لى زيثيات .مليتة سدرن الشتمالس هموأ لع نن إلى اولة .لى الزدود اللبنانيةسإسرائيلس

ب ضل  نز ل تسليم اوائز لنش ا  الموساد االستثنائيين ح  القد  خنل نقال نتنياهوو  ززا ف 
قتوات األمتن  منعتتزيت  ن فززا ف يملب .شترات الصتواريا الدقيقتة حقت  ولتي  اآلال سإسرائيلس

  46اللبنان  من الزصول .لى يالف من هألم المقألوحات الززاااسرائيلية 
  شتتتتعاالمتتتتن أبنتتتتا   5,600قالتتتتت امعيتتتتة نتتتتادال األستتتتير إن ستتتتل ات االزتتتتتنل ا.تقلتتتتت أكثتتتتر متتتتن 

حتتتتتت   سإسرائيلتسن القتتتتتتد  .اصتتتتتتمة لتتتتتتترامتتتتتتا  دونالتتتتتتد مريكتتتتتتن منتتتتتتأل إ.تتتتتتنن التتتتتترئي  األال لستتتتتت ين 
2018وزتى نهاية شهر تشرين األول/ أكتوبر ن 6/12/2017

47  

  تتق الختتتا  لألمتتم المتزتتتدة لتتتس.ملية الستتتنم حتت  الشتتترق نقلتتت إألا.تتة الاتتتيش ااستترائيل  .تتتن المنس 
ن قولتتته إن ستتتتوحير المزيتتتد متتتن الكهربتتتا  إلتتتى غتتتزة ستتتيقلل متتتن حتتتر  األوستتت س نيكتتتوالال مندينتتتوف

ازتمتاالت التصتتعيد  ناديتة حت  ق تان غتزة : سنقتترا متن موااهتةقتائن   مندينتوفوتتاب   التصتعيدس 
: مندينتوفن قتال لألسترى ما يخ  إمكانية التوصل إلى صت قة تبتادلحيأما  وقريبةس  ملموسة ادا  

سندرب األلم الألال تشعر به .ائنت الانود ااسرائيليين األسرى لدى زما ن لكن هناب العديد من 
  48س.ليكم بالصبرس :.ائنت الانود مخا با   نسمشكلتهم لزل   ا تمهيدا  معالاته القضايا الت  يتم  

  لتى إ.تنن زتول مزاربتة ةتاهرة معتاداة الستاميةن يتضتمن مقاربتة  واحق المال  الوزارال األوروب.
أمنيتتة مشتتتركة لتتتأمين مستتتوى زمايتتة أحضتتل للماتمعتتات والمالسستتات اليهوديتتة حتت  أوروبتتا  لكنتته 

ة بنيتتتامين نتنيتتتاهون وتستتتاوال بتتتين معتتتاداة رحتتتم صتتتيغة  التتتا ب قرارهتتتا رئتتتي  الزكومتتتة ااستتترائيلي
  49ال لس ينيين أو للصهيونية بزق   سإسرائيلسالسامية وبين توايه االنتقادات لسياسة 

  ال نا ح  اامعة نيويورب األمريكية لصال  قرار بمقا عتة الشتركات التت  تتعتاون  مال صو ت
ا  متن أ.ضتا  ال تاقم التدريست  .ضتو  30منةمة  نبية و 60ود.م القرار أكثر من   سإسرائيلسم  

 ومتن ثتم   نحت  الاامعتةن .لتى أن يتتم تقديمته ختنل ال صتل الدراست  المقبتل لمالت  شتيول الاامعتة
   50للهيئة اادارية حيهان و.ندها سيكون ملزما  
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 7/12/2018 ،الجمعة

  رة سانت اضتة الزاتتا امعتتةختنل  ااستترائيل برصتا  قتتوات االزتتنل  ا  حلستت يني ا  موا نت 33أصتيا
  51لمسيرات العودة وكسر الزصار السلمية شرق ق ان غزة 37 تال الكبرىس

  تتتتن تصتتتتا.د زاتتتتم الهامتتتتات مكتتتتتا األمتتتتم المتزتتتتدة لتنستتتتيق الشتتتتالون اانستتتتانية )أوتشتتتتا( كشتتتتف.
ال لس ينيين ح  الض ة الغربية والقد  المزتلةل زي   واالنتهاكات الت  يرتكبها المستو نون بزق  

ن بالمقارنة م  ما معدلته ثتن  هامتات حت  بو.ية إلى خم  هاماتالهامات األسوصل متوس  
إن ستتتتل ات صتتتتادر .تتتتن المكتتتتتا األممتتتت   وقتتتتال تقريتتتتر  2016 ستتتتنةوهامتتتتتين حتتتت   2017 ستتتتنة

مبنتتى يملكتته حلستت ينيون حتت  المن قتتة د وشتترق القتتد  المزتلتتةن  33ت االزتتتنل هتتدمت أو صتتادر 
ما كمسا   52.دم الترخي  .دات إنسانيةن بزاةبما حيها مبنيان قبد ِّ

  الستتتعودال حتتت  األمتتتم المتزتتتدة .بتتتد ف بتتتن يزيتتتى المعلمتتت  متتتا وصتتت ه بتتتتسإ نق  المنتتتدواشتتتاا
لامعيتتة العموميتتة كلمتتته أمتتام ا ختتنلالقتتألائف الصتتاروخية متتن غتتزة نزتتو منتتا ق مدنيتتة إستترائيليةسن 

ات عمر حتتتتتت  أللتتتتتتب إلتتتتتتى قصتتتتتتف حصتتتتتتائل المقاومتتتتتتة ال لستتتتتت ينية للمستتتتتتت مشتتتتتتيرا   نللمنةمتتتتتتة الدوليتتتتتتة
  53ااسرائيلية

 الا رئي  الوزرا  ال رنس  إدوار حيليا  Édouard Philippeإثر لقائه رئي  الوزرا  ال لس ين   ن
وبتزقيتتتق  نبرحتتت  الزصتتتار ااستتترائيل  الم تتتروم .لتتتى ق تتتان غتتتزة نرامتتت  الزمتتتد فن حتتت  بتتتاري 

  54المصالزة بين زركت  حت  وزما 

 8/12/2018 ،السبت

 نزتتن بال ريقتتة القانونيتة ستتنزل المالتت  التشتتريع  سمزمتود .بتتا :  ةالستتل ة ال لستت يني رئتتي  قتال
  55سأمامكم [أقواله] وهألا سيأت  قريبا ن وهألا الكنم أول مرة بزكيه

 سكتان : ليبرمتانن وزيتر التدحان ااسترائيل  الستابقن حت  مقابلتة مت  القنتاة العبريتة الثانيتة أحيادور قال
أنته لتم يكتن هنتاب  .لتى ا  شتددا اترىس  م.لينا العمل الااد ح  غزةن وأن نتصرف بشكل أحضل ممت

زما ن دون أن  زااة لتن يأل .ملية سرية بقدر الزااة لتن يأل .ملية .سكرية واضزة وشاملة ضد  
ة لتقديمتتته استتتتقالته متتتن منصتتتبهن كتتتان نقتتتل يأن أزتتتد األستتتباا الرئيستتتليبرمتتتان ألكتتتر و  تكتتتون بريتتتة 

  56تعبيرم ا زما سن .لى زد  خضعت لتسإرها سإسرائيلس أنمشيرا  إلى األموال إلى غزةن 

  ريام المالك ن أن حرنسا واحقت من زيت  المبتدأ .لتى  ال لس ين  .لن وزير الخاراية والمغتربينأ
التعتتتاون حتتت  حتتتت  بروتوكتتتول بتتتاري  االقتصتتتادالن وتزديتتتد اآلليتتتات المناستتتبة حتتت  كي يتتتة المرااعتتتة 

ال لستتت ين ن بعتتتد كتتتل هتتتألم  تعديلتتته لصتتتال  الزتتتق   يتتتتم   أنالم لوبتتتة لهتتتألا البروتوكتتتولن التتتألال ياتتتا 
  57السنوات من التعامل الألال كان يضر بالمصال  االقتصادية ال لس ينية
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 9/12/2018 ،األحد

  إزتتداها خ يتترةن حتت  .مليتتة إ تتنق نتتار وقعتتت بتتالقرا  نمستتتو نين ب صتتابات مت اوتتتة ستتتةأصتتيا
  58ن شرق رام فا.وحر ة مستعمر من 

  المالتت  التشتتريع   زتتل   إنقتتال األمتتين العتتام لزتتزا الشتتعا ال لستت ين ن النائتتا بستتام الصتتالز ن
حتتت   نوأضتتتاف الصتتالز  إنهتتا  زالتتتة االنقستتام  إلتتتىولتتتن يتتالدال  نستتيخلف يثتتتار ستتلبية ال لستت ين 

ن هتو التمستب ب نهتا  زالتة االنقستام سالتشتريع س متن زتل   الم لتوا بتدال   نأ تصريزات صز ية لتهن
 إلىوا.تماد اآلليات المت ق .ليهان وح  زال حشل الاهود اتمام المصالزةن ياا أن يتم الألهاا 

  59قرا ية ال لس ينيةو تزديد مو.د زمن  لهان من أال تاديد الزالة الديم انتخابات .امة يتم  
  شتمالال نر دخنل السة وزرا  الليكتودن .مليتات  نين نتنياهورئي  الزكومة ااسرائيلية بنياماستعرم 

سلتي  لتدينا مصتلزة للتصتعيد مت  ال لست ينيين .لتى الابهتات  :قتالو  نللكشف .تن أن تاق زتزا ف
ح  غزة والض ة ح  هألا الوقتن ولكن إألا لم يكن هناب أال خيتارن ح ننتا اآلن حت  وضت  يستم  لنتا 

  60نا الوقت للتزضيرسلة إألا ما لزم األمرن ألننا استغلبعمل المزيد خنل .ملية .سكرية ح  غز 
  قتتتتانون لاتتتتان القبتتتتولسن التتتتألال يوستتتت  سصتتتتادقت اللانتتتتة الوزاريتتتتة ااستتتترائيلية للتشتتتتري  .لتتتتى مشتتتترون

حلستتت يني  منتتت   ةاتن التتتت  ستتتيكون لتتتديها إمكانيتتتمستتتتعمر صتتتنزيات اللاتتتان والبلتتتدات اليهوديتتتة وال
  61لمن مة االاتما.ية والثقاحية وبند الخدمة العسكريةمن السكن حيهان .بر اشترا  توحر ا 1948

 ن حت  العاصتتمة 39التت حت  ختتام دورتته  نمالت  التعتاون لتدول الخلتتيل العربت أكتد المالت  األ.لتى ل
للقتتترارات الدوليتتتةن وأن أال  وحقتتتا  أن القتتتد  هتتت  العاصتتتمة التاريخيتتتة ل لستتت ين  نالستتتعودية الريتتتام

التتتوتر حتت   إشتتعالرائيل  هتتو أمتتر با تتلن وال يتتالدال إال إلتتى إاتترا  تقتتوم بتته ستتل ات االزتتتنل ااستت
ضعاف حر  التوصتل إلتى زتل   قامتة  نالتدولتين بنتى .لتى أستا  زتل  يب  نشتامل ودائتم المن قةن وا  وا 

   62س  الشرقيةالقدسالدولة ال لس ينية المستقلة و.اصمتها 
 10/12/2018 ،اإلثنين

  متتتان واحقتتتت .لتتتى الستتتما  لشتتتركة أن ستتتل نة .ب  زرا  ااستتترائيل  بنيتتتامين نتنيتتتاهوأ.لتتتن رئتتتي  التتتو
سن بتتالمرور حتت  أاتتوا  الستتل نة حتت   ريقهتتا إلتتى دول El Alإل .تتال ال يتتران المتتدن  ااستترائيلية س

: سنزتتن اآلن ن يتتر حتتوق مصتتر واألردن وتشتتادن وستتن ير قريبتتا  حتتوق الستتودانن نتنيتتاهووقتتال  يستتيا 
  63ونراو أن نتمكن من ال يران حوق السعوديةس

  أن المقاومتة قتادرة .لتى إيتنم العتدو ااسترائيل   متاهر صتن  ئي  زركتة زمتا  حت  الختاردر أكد
وبتي ن أن زمتا  تمتار  سأقصتى متا تستت ي   زربتا  اديتدة .لتى ق تان غتزة  سإينما  شديدا س إألا شتن  

إلتتى أن الزركتتة  نحتت  ستتياق يختتر ناناتتاز صتت قة تبتتادل أستترى اديتتدةن مشتتيرا   نمتتن ضتتغو س .ليتته
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كبيرا  م  الدول العربيتة وااستنمية واألانبيتة ازبتا  مشترون القترار األمريكت  ادانتهتا  بأللت اهدا  
  64ح  األمم المتزدة

   اهتتتاز أن الستتتل ة ال لستتت ينيةن مثتتتل الاتتتيش ااستتترائيل  و هتتت رت  صتتتزي ة تقريتتتر نشتتترته اتتتا  حتتت
زتيتتة حتتت  الشتتابابن تن تتأل .مليتتتات ا.تقتتال لعناصتتر زركتتتة زمتتا  التتألين يعملتتتون .لتتى بنتتا  بنيتتتة ت

وأشار تقرير الصتزي ة  المن ألين األحراد .لى شبكات التواصل االاتما.   الض ةن كما تنش  ضد  
.مليتتتات إ تتتنق نتتتار حتتت  من قتتتة رام ف  ستتتب  تتتألت نب  2018 ستتتنةنتتته حتتت  النصتتتف األول متتتن إلتتتى أ

ن التتت  قتتتل حيهتتا 2018 ستتبتمبر ومزتتي  القتتد  المزتلتتة  ومنتتأل .مليتتة غتتوش .تستتيون حتت  أيلتتول/
  65.مليات أو مزاوالت تن يأل .مليات عشرتو نن ن ألت ح  الض ة مس

 بتتالقرا ة األولتتىن .لتتى مشتترون قتتانون لمنتت  خ تتم مزكوميتتة أستترى  ااستترائيل ن صتتادق الكنيستتت
17و.ارضه  ننائبا   57 أيد القانون أدينوا بتن يأل هاماتن زسا ن  مشرون القانون 

66  
 ة األنبتتتا  والمعلومتتتات ال لستتت ينية )وحتتتا( حتتت  زتتت  اقتزمتتتت قتتتوات االزتتتتنل ااستتترائيل  مبنتتتى وكالتتت

  67المصايف بمدينة رام فن ومنعت الصز يين والعاملين داخله من مغادرته
 أبلغت الاامعة العربية الرئي  البرازيل  المنتخا اايير بولسونارو Jair Messias Bolsonaro  بأن

 انتكاستتة للعنقتتات متت  التتدول العربيتتة إلتتى القتتد  المزتلتتة ستتيمثل  سإستترائيلسنقتتل ستت ارة بتتندم حتت  
واا  ح  رسالة بع  بها األمين العام للاامعة إلى الخاراية البرازيلية أن سنقل الست ارة إلتى القتد  

   68للقانون الدول  وقرارات مال  األمنس سيمثل انتهاكا  
  الاانتا سدولتة ق تر  لبتت متن  أنمزمتد العمتادال غتزة  إ.متاررئي  اللانة الق ريتة ا.تادة كشف

بزيتت  تقلتت  ال تتائرات وتتتألها  الدوزتتةنبنتتا  م تتار حتت  غتتزة يعمتتل مبتتدئيا  تزتتت إشتتراف  ااستترائيل 
.ليته أمنيتا  متن  ااشتراف ويتتم   نغتزة إلتىومتن الدوزتة تتأت   نأال بقعة حت  العتالم إلىللدوزة ومنها 

  69وسوف نكرر الم البة بأللبس اللزةةنولكن لم يزصل ش   زتى  ق رن
  ستبتمبراألونتروا ستتوااه ختنل أيلتول وكالتة إنام لوكالتة األونتروا بييتر كرينبتول الم وم العقال / 

  70أ.وام ةيتمثل ح  تاديد الت ويم لها لمدة ثنث كبيرا   تزديا   2019
   نشت ا  سابتل الهيكتل دشتن Temple Mountزانوكتامسن متألبزا  -سن وحت  اليتوم األخيتر لعيتد ساألنتوار 

إلتى ستازات المستاد األقصتىن  وأللتب بهتدف أن يتتم نقلته مستتقبن   بالقرا من سازة البراقن اديدا  
الموقتتتتت  لتقتتتتتديم  نبزستتتتا المتتتتتزا.م اليهوديتتتتة)المستتتتاد األقصتتتتتى(ن .لتتتتى أن يكتتتتتون سابتتتتل الهيكتتتتتلس 

  71القرابين
  واألمتتر  نتنيتتاهوال زيتتارة مرتقبتتة لأنتته ن بشتتارة امعتتةن الستتودان أكتتد وزيتتر اا.تتنم واالتصتتاالت   

 أالصتت ة رستتمية أالكتتد أنتته ليستتت هنتتاب سبتتت: اليتتومس المصتترالس متت زتتوارم  حتت  وقتتال  سزوبعتتة سياستتيةس
  72سزدي  صزي  .ن هألا األمر
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 11/12/2018 ،الثالثاء

  إنهتتا تعرحتتت .لتتى األستتما  الزقيقيتتة لمن تتألال اغتيتتال مهنتتد  ال يتتران  وزارة الداخليتتة التونستتيةقالتتت
التزضير لهتا  الت  تم   ناقها .لى العمليةإن   ائلة تم   التونس  مزمد الزوارالن مشيرة إلى أن أمواال  

أن سأزد المن ألين نمساوال يد.ى  نح  مالتمر الصز   نوزارةباسم ال وأوض  متزد   تون خارد 
كريستوحرن وقد قد م ن سه .لى أنه مهتم باخترا.اته )التزوارال( خاصتة التتزكم بالغواصتة .تن بعتدسن 

وتتاب   ية هما أل ير ستاراب ويالن كتانزيتش بااضاحة إلى شخصين يخرين يزمنن الانسية البوسن
 نوالكوبيتة نوالتركيتة نوالبلايكيتة نوالستويدية نأن تون  واهتت متألكرات قضتائية للستل ات البوستنية

  73والكرواتية لتسليم متهمين ح  .ملية اغتيال الزوارال نواللبنانية نوالمصرية
   مواصتتتلة االستتتتي ان حتتت  الضتتت ة .تتتزم زكومتتتته  بنيتتتامين نتنيتتتاهو ااستتترائيل اتتتدد رئتتتي  التتتوزرا

الغربيةن الت  قال .نها: سهنا .اش أاتدادنا قبتل يالف الستنينن ومتا تمتت استتعادته )منهتا( ستيبقى 
 للزكومتتتةس  كمتتتا أكتتتد نتنيتتتاهو رحضتتته ت كيتتتب أال مستتتتعمرة متتتن الضتتت ةن  المتتتا بقتتت  سرئيستتتا   لألبتتتدس 

يالف .تامن حتترة  3خنا منتأل تصريزه: سهألم األماكن الت  تواد ح  قلا تاري وأضافن بزسا ن   
مملكتتتة شتتتاالول ثتتتم مملكتتتة يهتتتودان هتتتألم األمتتتاكن تتتتأت  إلينتتتا مباشتتترة متتتن التتتتوراةن متتتن قلتتتا و ننتتتان 

  74وسنواصل تعزيز االستي ان حيهس
  ن وزيتر ال اقتة ااسترائيل  يوحتال شتتاينتز.تن ااتمتان سترال .قتد بتين  العبريتة العاشترة القنتاةكش ت

   75لبز  أزمة الميام األردنية نسعود ح  اسر اللنب  وووزير الميام األردن  رائد أب

 لتاديتتد  أن الاامعتتة العربيتتة بتتدأت تزركتتا   عتتة التتدول العربيتتة أزمتتد أبتتو الغتتي أكتتد األمتتين العتتام لاام
ألونروان من خنل ال لا من بعثتة الاامعتة العربيتة حت  نيويتوربن البتد  وكالة االت ويم الممنو  ل

العتترا ااتترا  االتصتتاالت متت  المامو.تتات الاغراحيتتة المختل تتة حتت  بالتنستتيق متت  مالتت  الستت را  
  76األمم المتزدةن لزشد التأييد لتاديد ت ويم األونروا

 تتن رحضتته القتتا    المشتترحين .لتتى شتتالون ال لستت ينيين حتت  التتدول العربيتتة المضتتي ةن متتالتمرر .ب تت.
 ستتنةلتاتتاوز أزمتهتتا الماليتتة  وأللتتب ناألونتتروالإلاتترا ات التقشتت ية والتدبيريتتة التتت  قامتتت بهتتا وكالتتة 

.لى مستوى تقديم خدمات الوكالتة  ن والتأكيد .لى ضرورة أال تنعك  األزمة المالية مستقبن  2018
  77لماتم  النائينن بما يمثل .بئا  ماليا  إضاحيا  .لى الدول العربية المضي ة

  عتتت متت  إدارة م يستتم ها( وق  دولتتة مانزتة )لتت 19ن إالم تتوم العتتام لوكالتتة األونتروا بييتتر كرينبتتول قتال
ختنل متالتمر .قتدم حت  كليتة التتدريا  نكرينبتول  وأضتاف للتمويل سمتعدد الستنواتس .قودا   األونروا
متتتن .تتتدة دول مانزتتتة بتتتتسالز اة .لتتتى  تلقتتتت و.تتتودا   األونتتتروا ن أنمدينتتتة غتتتزةحتتت  ونتتتروا ألالتابعتتتة ل

  78مستوى التمويل الألال قدمته خنل هألا العامن والعام المقبلس
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  وزيتر الداخليتة ااي تال  اليمينت  المت ترف متاتيو ستال ين قتال Matteo Salviniلتدى زيارتته إلتى  ن
  79ملب للامي  الزائ  نإائ  البراق ح  القد  المزتلةن ز

 12/12/2018 ،األربعاء

  ستتتعمرةالبرغتتوث ن من تتأل .مليتتة م .متتر صتتال  ن وهتتواستشتتهاد أزتتد مااهتتديها زركتتة زمتتا أ.لنتتت 
اتتتألوة المقاومتتتة حتتت  الضتتت ة لتتتن تن  تتت  وأن ن أن حتتت  بيتتتان  لهتتتا ن وأكتتتدتن9/12/2018حتتت  .تتتوحرا 

  80االغتياالت لن توقف مسيرتها

   تعمل وزارة ااسكان ااسرائيلية .لى نشر خ تة انشتا  سزت  الست اراتس حت  القتد  بهتدف تشتاي
ا  الزتتت  ستتيتم إنشتت القنتتاة العبريتتة الستتابعة قالتتتو   لنقتتل ستت اراتها إلتتى القتتد العتتالم  ستت اراتكاحتتة 

منتا ق  تست الاديد باوار ز  تلبيوت الشرق  ح  المدينتة  مشتيرة  إلتى أنته متن المتوقت  أن يشتمل 
أن هتتألم الخ تتوة  ألكتترت صتتزي ة يتتديعوت أزرونتتوتو   (2ألتتف م 100) دونتتم 100من صتتلة بمستتازة 
  81االنتاوزير ااسكان يويف اا ت من قبل 

 مشتتتترون سقتتتتانون لاتتتتان القبتتتتولسن التتتتألال يوستتتت   صتتتتادقت اللانتتتتة الوزاريتتتتة ااستتتترائيلية للتشتتتتري  .لتتتتى
صتتتنزيات اللاتتتان والبلتتتدات اليهوديتتتة والمستتتتعمراتن التتتت  ستتتيكون لتتتديها إمكانيتتتة منتتت  حلستتت يني  

  82من السكن حيهان .بر اشترا  توحر المن مة االاتما.ية والثقاحية وبند الخدمة العسكرية 1948
 مالتت  التتوزرا  اللبنتتان  أن الزكومتتة األلمانيتتة  تبلغتتت لانتتة الزتتوار اللبنتتان  ال لستت ين  متتن رئاستتة

ن مخصصتة الستتكمال .مليتة إ.تادة إ.متار مليتون دوالر( 23.8)نزتو  يتورو مليتون 21قررت تقديم 
  83مخيم نهر البارد لنائين ال لس ينيين

 13/12/2018 ،الخميس

  متدار أكثتر دول االزتتنل .لتى سأشترف نعتالوةن التألال  استشهاد أزد مااهتديها زركة زما أ.لنت
حت  بيتان   ن وشتددتن7/10/2018حت   بركتان ستتعمرةمحت   سأسابي  بعتد .مليتة ب وليتة نو.يتة 9من 
األوة المقاومة ح  الضت ة لتم ولتن تن  ت  زتتى ينتدزر االزتتنل .تن كامتل أرضتنان سأن ن .لى لها

ن  الض ة المزتلة ستبقى .صية .لى الكسرنس  وقالت: إن سكاملة غير منقوصة زقوقناونستعيد  وا 
 شتتتتعادا.يتتتتة الن ساغتيتتتتاالت االزتتتتتنل الابانتتتتة لتتتتن تثنينتتتتا .تتتتن زمتتتتل البندقيتتتتة ومواصتتتتلة المقاومتتتتة

  84ح  الض ة للتوزد خلف راية المقاومة ال لس ين 
 اثنتين متن شتتر ة االزتتنل وأصتتابهما باترو    ي تتة  ه عنتت بعتدالقتتد ن مدينتة حتت   شتاا استشتهد 

تن يتتألها .مليتتة  عتتن  عتتدب نزتتتنل الرصتتا ارزتتت حتتتاة حلستت ينية بعتتدما أ لتتق .ليهتتا انتتود االو 
  85قرا باا األسبا  ح  القد 

  ن ح  .ملية إ تنق نتار ائيل ن وأصيا يخران بارو  خ يرةتل انديان من ايش االزتنل ااسر قب
  86قرا بلدة سلوادن شرق  رام ف ح  البالرة االستي انية غ عات أساف
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 إن  .لى األزدا  الااريتة حت  الضت ة الغربيتةن عقيبا  تح  بيان لها  السل ة ال لس ينيةن قالت رئاسة
ن مزمتتود .بتتا  سياستتة االقتزامتتات المتكتتررة للمتتدن والتزتتريم .لتتى التترئي  أوادتتتهالمنتتال التتألال 

المسلستل المرحتوم متن العنتف التألال ندينته ونرحضتهن سهو الألال أدى إلى هتألا  نوغياا أحق السنم
سياستتتنا الدائمتتة هتت  رحتتم العنتتف واالقتزامتتات سن وأكتتدت الرئاستتة أ  سوالتتألال يتتدح  ثمنتته الاانبتتان

رهاا المستو نينن وضرورة وقف التزريم   87أاوا  تسهم بتوتير الوض  إياادن و.دم سوا 
  ال لست ين  لتتن ي تر  بتتدما   شتتعاالإستتما.يل هنيتة أن  أكتد رئتي  المكتتتا السياست  لزركتتة زمتا

 المزتتتل بالتتدم والنتتار والبتتارود  شتتهدائه األب تتالن مشتتددا  .لتتى أن هنتتاب صتت زة اديتتدة حبتزتتت متت 
أقامتته زركتة  التألالوقال هنيتة ختنل زيارتته بيتت .تزا  الشتهيدين أشترف نعتالوةن وصتال  البرغتوث  

ن سشتعبنا وحتت   لشتهدائهن والتتدما  التت  ستتالت اليتوم ال تزيتتدنا إال إصتترارا  سزمتا  حتت  مدينتة غتتزةن إن 
  88م بارائم االزتنلى التزدالن ولن يسل  القدرة .لشعا ال لس ين  الإلى أن لدى النةر الحتا  

  ووحقا    2018أغس   / يا منأل ح  .دد الهامات ن هناب ارت ا.ا  إااسرائيل  الشاباب  اهازقال 
وبين أنه ح   ن ن الهامات تزداد من شهر إلى يخرح نكما نقلت .نه القناة العبرية الثانية نللاهاز

زادثتتة زاااتتات  89ن منهتتا هاومتتا   114امتتات إلتتى ن ارت تت  .تتدد اله2018نتتوحمبر / تشتترين الثتتان 
هامتات متعمتدة ب ترق مختل تةن  5هامتات إ تنق نتارن و 3بقنابل أنبوبيتةن و هاوما   12زارقةن و

  89.مليات  عنن وهاوم مسل  وازد 4و
 ن سسلستلة .قوبتاتس ضتد  ال لست ينيين ردا  .لتى ااسرائيل  دحانن بص ته وزيرا  للأقر بنيامين نتنياهو

 48وبزسا القناة العبرية العاشرةن ح نه تقرر هدم منازل من ألال العمليات خنل  ات األخيرة الهام
كمتتتا قتتترر ا.تقتتتال نشتتت ا  زمتتتا  حتتت  الضتتت ة  ستتتا.ةن وستتتزا تصتتتاري  أحتتتراد .تتتائنتهم وأقتتتاربهم 

وشتترق  القتتد  ونقلهتتم لن.تقتتال اادارالن والعمتتل .لتتى زيتتادة الزتتوااز والقتتوات األمنيتتة حتت  الضتت ة 
تعزيتتز .مليتتات البنتتا  حتت   نتنيتتاهو وقتترر ةن واستتتمرار حتترم الزصتتار .لتتى رام ف والبيتترة الغربيتت

المستعمرات ومنها مستعمرة .توحرا والعمتل .لتى تنةيمهتان إلتى اانتا تنةتيم توستعة .توحرا وتنةتيم 
  90البالر االستي انية ح  الض ة

 دة زركتتة زمتتا ن بعتتد .مليتتة باغتيتتال قتتاف غتتوزيتترة الثقاحتتة والرياضتتة ااستترائيلية ميتترال ري  البتتت
صابة يخرْين بارو  خ يرة إلىإ نق نار ح  الض ة الغربيةن أدت    91مقتل إسرائيليين اثنينن وا 

 14/12/2018 ،الجمعة

   متورت حريتدمان الشتالون العامتة األمريكيتة ااسترائيلية )أيبتاب(لانتة أك تد رئتي Mort Fridman  أن
  وكشتف سوالدوليتة ااقليميتةح  كل المل ات والقضايا  رائيلاسالزلي ة المقربة سالسعودية ه  اليوم 

 لختنزار اامتارات سترا  مترتين  رئي  هيئتة األركتان العامتة للاتيش ااسترائيل  غتادال ييزنكتوتأن 
ن والتقى ول  .هد أبو ةب  مزمد بن زايد و.ددا  من كبار العسكريين 2018تشرين الثان / نوحمبر 
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.لتى بيتت  ستن  إسترائيل  ألبتو ةبت ن و.لتتى زيتارة ضتبا  إمتاراتيين كبتتار االت تاق  اامتاراتيينن وتتم  
وزرا  التتتتتأن المز تتتتة الخليايتتتتة العلنيتتتتتة المقبلتتتتة لتتتترئي  حريتتتتدمان قريبتتتتا  اتتتتدا   وكشتتتتتف  سإسرائيلتسلتتتت
ستتتكون المنامتتة  وقتتد أ. تتت الستتعودية الضتتو  األخضتتر للبزتترين الحتتتتا  سبعتتد .بمتتان   ستترائيلاا

  92سخنل هألم الزيارةممثلية رسمية اسرائيل 

 حتت  بعتتد أن تعتتارب معتته  انتتديا    عتتن ا  حلستت يني ا  ن شتتابأالمتزتتد  باستتم الاتتيش ااستترائيل   أ.لتتن
وأصتتتيا الانتتتدال باتتترو  زراتتتة  وأضتتتاف المتزتتتد  أن الشتتتاا ال لستتت ين   نمستتتتعمرة بيتتتت إيتتتل

  93أصيا خنل العراب م  الاندالن قبل أن يتمكن من ال رار من المكان
 مستتيرتين حتت   لستت ينيينن حتت  قمتت  األاهتتزة األمنيتتة التابعتتة للستتل ة ال لستت ينيةن لأصتتيا .شتترات ال

الن تنق الزركتةن ونصترة  31ن د.تت إليهتا زركتة زمتا ن بمناستبة التألكرى مدينت  نتابل  والخليتل
ومتتن   حتت  المستتيرتين متتن المشتتاركين ا  .ناصتتر األاهتتزة األمنيتتة .تتدد كمتتا ا.تقلتتت  هدا شتتاللتتدما  

  94ابهتان الديموقرا ية والشعبيةن بقم  السل ة ح  نابل  والخليلنددت الاانبهان 
  ااستترائيلية العستتكرية االستتتخباراترئتتي  شتتعبة أن كتتان( مالبتت  ااستترائيلية العامتتة ) هيئتتةكشتت ت 

 قبتل ختنل الستة للانتة الخارايتة واألمتن حت  الكنيستت نقتال Tamir Hyman تمير هتايمن)أمان( 
م  السل ة  ح  الض ة الغربية دون استمرار التنسيق األمن  سإسرائيلتسل ا  ال استقرار أمني هإن نأسبون

  95ودون تسهينت اقتصادية والز اة .لى المالسسات ال لس ينية ال لس ينيةن
  د.تتا .ضتتو الكنيستتت .تتن زتتزا الليكتتود أورن زتتزانOren Hazan  إلتتى اغتيتتال التترئي  مزمتتتود

وهو نائا رئي  ن قال ززانو   دة زركة زما وقا .با ن ونائا رئي  زركة حت  مزمود العالول
ستيدال بنيتامين نتنيتاهو أنتت س: نتنيتاهو الكنيستن خنل لقا  مت  القنتاة ااسترائيلية األولتىن مخا بتا  

ومنزقتات  نو.ليب وااا استعادة التردن  حهتدم المنتازل ن]الدحان[ اليوم رئي  الوزرا  ووزير األمن
  .ليتتتب وقتتتف تنقتتتل ال لستتت ينيين متتتن مكتتتان آلختتتر  عتتتا  لتتتن تاتتتدال ن نالقتتت  وال تتتأر خلتتتف المختتتربين
.لينتتتا إلقتتتا  رالو  قتتتادة زمتتتا  بعتتتد ق عهتتتا حتتت  يبتتتار س: ن موضتتتزا  سواستتتتئناف سياستتتة االغتيتتتاالت

   96سمن أن نواصل دحن شبابنا بدال   ن.ميقة

 حعاليتتتات المتتتالتمر الثتتتان  لراب تتتة سبرلمتتتانيون ألاتتتل القتتتد سن  ن لقتتتت حتتت  مدينتتتة إستتت نبول التركيتتتةا
وشتتارب حتت  الالستتة االحتتازيتتة التترئي  التركتت  راتتا  دولتتة  74برلمتتان  متتن  600 نزتتواركة بمشتت

وضترورة التدحان .نهتا متن اانتا  وأهميتهتا يا أردوغانن زي  ألقى كلمتة تمزتورت زتول القتد  
  97األمة ااسنمية

  المزكمتة األوروبيتة العامتةحضتت ر The General Court of the European Union ت  عنتا  تقتدم
 المزكمتةورحضتت  األوروب  لها كمنةمة إرهابية  االتزادبه زركة زما  ازتاااا  .لى تصنيف 

انها  تاميد م روم .لتى أصتول مملوكتة لهتا حت  االتزتاد األوروبت  حت  أ.قتاا  مسا.  زما 
  98ح  الواليات المتزدة 11/9/2001هامات 
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 15/12/2018 ،السبت

  يسونأ.لن رئي  الوزرا  األسترال  سكوت مور Scott Morrison ن سأستراليا تعترف اآلن بالقتد  أ
الغربيتتةن زيتت  مقتتر الكنيستتت وكثيتتر متتن المالسستتات الزكوميتتةن .اصتتمة استترائيلن ونت لتت  لنقتتل 

لكنه قال سإنه ن و   وبعد تزديد الوض  النهائ س  س ارتنا إلى القد  الغربية .ندما يكون أللب .مليا  
أن العمتل اتار حت  أزتد المواقت  انشتا  مقتر  إلتى مشتيرا   ننتابسسيتم حت  مكاتا تااريتة ودحا.يتة ه

  99اديد للس ارة األسترالية

 تتتت تملكتتتته ستتتتيدة  نحتتتت  مختتتتيم األمعتتتترال قتتتترا رام ف مبنتتتتى ستتتتكنيا   ل ااستتتترائيل ر اتتتتيش االزتتتتتنحا 
حلستتت ينيةن خمستتتة متتتن أوالدهتتتا معتقلتتتين ومزكتتتوم .لتتتيهم بالستتتان متتتدى الزيتتتاةن بزاتتتة أن أزتتتدهم 

لتتن يكستتروا إرادتنتتان وستتنعيد بنتتا م متتن سسأم البنتتينس الخمستتة المعتقلتتين: قالتتت و  نتتدال تستتبا بمقتتتل ا
  100نكسرسأقدمت أبنائ  بين شهيد ومعتقلن هبدم منزل  مرتين وهألم الثالثة ولم     اديد

 16/12/2018 ،األحد

  ة غترا مدينت الكتيبتةالن نقتها بمهراان مركزال أقامته ح  ستازة  31أزيت زركة زما  الألكرى
قال رئي  المكتا السياس  لزما  إسما.يل و  ينكسرس  وزصارغزةن تزت شعار سمقاومة تنتصر 

ن إن راليتتتتة الزركتتتتة لموااهتتتتة التزتتتتديات التتتتت  تعصتتتتف بالقضتتتتية مهراتتتتانالكلمتتتتته حتتتت  حتتتت   نهنيتتتتة
وقال هنية إن ثان   ال لس ينية تتخل  ح  أرب  خ وات تبدأ بالألهاا مباشرة إلى الوزدة الو نية 

ود.تا هنيتة حت  الخ توة الثالثتة  ت تكمن ح  وقف التنسيق األمن  م  االزتنل ح  الضت ة الخ وا
إلتتى .قتتد ااتمتتان حلستت ين  .ااتتل تشتتارب حيتته القيتتادات متتن التتداخل والختتارد لبزتت  واقتت  القضتتيةن 

.تتن استتتعدادم للقتتا  التترئي  .بتتا  حتت  غتتزة أو  هنيتتة وأ.لتتن وتزديتتد معتتالم الخ تتوات المستتتقبلية 
أال مكانن للتباز  ح  ترتيا لقا  موس  لنت اق .لتى أانتدات العمتل التو ن  للمرزلتة  القاهرة أو

وحتتت  الخ تتتوة الرابعتتتةن أكتتتد هنيتتتة أن زمتتتا   المقبلتتتةن واستتتتراتياية و نيتتتة تزتتتدد مستتتارات القضتتتية 
 السيفس أكد هنية أن .ملية سزد  و  ستعمل .لى تعزيز وتوثيق .نقتها بالمزي  العرب  وااسنم  

ن مث لتتت هزيمتتة أمنيتتة و.ستتكرية وسياستتية لهتتألا العتتدو ببركتتة دمتتا  الشتتهيد نتتور بركتتة ون حتت  ختتاني
ال اهرةن مشددا  أن هتألا سالكنتز األمنت ن التألال ال يبقتدمر بتثمنن التألال بتين أيتدينا ستيكون لته تتدا.يات 

يتة وزتول العمليتات ال دائ  سميدانية مهمة ح  .ملية صران األدمغة مت  المزتتل حت  المرزلتة القادمتة
سيصتتتنعون  نلتتتوال القبضتتتة األمنيتتتة متتتن أبنتتتا  التتتدتنا نراتتتال الضتتت ةساألخيتتترة حتتت  الضتتت ةن بتتتي ن أن 

  101سكما حعلوا ح  السابق وي علون اآلن وح  القادم نالمعازات ح  هألم االنت اضة المباركة
 الترئي  مزمتود هنيتة للقتا   رئي  المكتا السياس  لزركة زمتا  إستما.يل ردت زركة حت  .لى د.وة

با  بقولها إن أال لقا  بين .با  وهنيتة ياتا أن يكتون تتوياتا  لعمليتة المصتالزة بعتد تن يتأل زمتا  .
وقتتتال النتتتا ق باستتتم الزركتتتةن .تتتا ف أبتتتو ستتتيفن إن س.بتتتا  رئتتتي   لهتتتا وت بيتتتق االت اقيتتتات الموقعتتتة 
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ن والقضتتية ليستتت لقتتا   متتن أاتتل اللقتتا سن مضتتي ا : سزمتتا  تمتنتت  زتتتى اللزةتتة .تت نللشتتعا ال لستت ين 
  102بعد أللب لكل زد  زدي س ومن ثم   نتن يأل ات اقيات المصالزةن األولى تن يأل االت اقيات

  التن يأليتتة لمنةمتتة التزريتتر ال لستت ينية صتتائا .ريقتتات إنتته يتزتتدى أال دولتتة  اللانتتةقتتال أمتتين ستتر
أن سأال .ربت  يقتوم بتالت بي  مت  إسترائيل اآلن  رأى .ريقتاتو  .ربية أن ت تت  ست ارة حت  تتل أبيتا 

  103ستبي  الدم ال لس ين سي

  س بعتتد وقتتون سلستتلة هتتدد رئتتي  التتوزرا  ااستترائيل  بنيتتامين نتنيتتاهو زركتتة زمتتا  بتتتسدح  ثمتتن غتتال 
سنقلت رسالة واضزة لزما    :خنل ااتمان لزكومته نوقال نتنياهو  .مليات ح  الض ة الغربية

رهاا ح  الض ة الغربيةس  س سسناعلهم يدحعون الثمن غاليا   :قبل أن يتاب  نلن نقبل بهدنة ح  غزة وا 
وأضتاف نتنيتاهو  بدأت سمسار ت بي  م  العالم العرب س  سإسرائيلسقال نتنياهو إن وح  سياق يخر 

  104أن  هألا التقد م ح  مسار الت بي  يأت  دون أال تقد م ح  المسار السياس  م  ال لس ينيين
  ويهتتتدف إلتتتى  نزتتتزا البيتتتت اليهتتتودالصتتتادقت اللانتتتة الوزاريتتتة للتشتتتري ن .لتتتى مشتتترون قتتتانون  رزتتته

من  رد .ائنت حلس ينية من مكان ستكناها حت  الضت ة الغربيتةن  ااسرائيل تمكين ايش االزتنل 
  105باد.ا  أن أزد أحراد العائلة ن أل .ملية مسلزة

 اصتتتتتمة  سالقد  الغربيتتتتتةتسبشتتتتتدة ا.تتتتتتراف أستتتتتراليا بتتتتت   التتتتتوزرا  المتتتتتاليزال مهتتتتاتير مزمتتتتتدانتقتتتتد رئتتتتتي.
وقتتتال مهتتتاتيرن .لتتتى هتتتامش متتتالتمر حتتت  العاصتتتمة التايننديتتتة بتتتانكوب: سينبغتتت  أن تةتتتل   سإسرائيلتسلتت

س الدول اال.تتراف أنه سلي  من زق   ن مالكدا  .ليه اآلنن ولي  .اصمة اسرائيلسالقد  .لى ما ه  
وأضتاف رئتي  وزرا  ماليزيتا: سدائمتا ن متا كانتت القتد  تابعتة ل لست ين    سإسرائيلتسبالقتد  .اصتمة لت

  106التال ن حما الدا.  التخاأل مبادرة بتقسيم القد  الت  ال تنتم  لهم    لي  لديهم أال زقوقسوب
 17/12/2018 ،اإلثنين

   مت  رئتي  اهتاز  سإسترائيلسااتم  وزيتر الشتالون المدنيتة حت  الستل ة ال لست ينية زستين الشتيا حت
الستبل الك يلتة  إياتادبهتدف  خرين ح  الدوائر األمنيةينداف أرغمان ومسالولين  ااسرائيل  الشاباب

متتا كشتت ت .نتته مصتتادر  بزستتا نحتت  الضتت ة الغربيتتة ساألمنتت  بتتين الاتتانبين التتتوترتخ يف زتتدة تسبتت
وأحتتادت هتتألم المصتتادر أن رئتتي  الستتل ة ال لستت ينية   ااستترائيلية كتتانسريشتتت حلستت ينية األا.تتة س

بشتر  أن تتعهتد  سإسترائيلسأاهزة األمن بالز اة .لى التنسيق األمن  م   إلىمزمود .با  أو.ز 
  107ح  الض ة الغربيةمن ألال العمليات األخيرة بوقف هدم منازل 

  بتالمال  التشتريع  ياستر  وااصتن ااسرائيل  النتائبين .تن كتلتة التغييتر  االزتنلا.تقلت قوات
بأنتتته  وااصتتتن وبينتتتت كتلتتتة التغييتتتر  ال تتتل متتتن الخليتتتل  إستتتما.يلمنصتتتور متتتن نتتتابل ن ومزمتتتد 

  108خم  نواا إلىلنائبين يرت   .دد نواا الكتلة ح  ساون االزتنل با.تقال ا
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  يتتتتتديعوت أزرونتتتتتوت .تتتتتن مصتتتتتادر وصتتتتت ها بتتتتتتسمسالولين كبتتتتتار حتتتتت  الستتتتتل ة نقتتتتتل موقتتتتت  صتتتتتزي ة
ال لس ينيةسن قولها إن األسير المزرر ااسر البرغوث  هو الألال يقف ورا  مامو.تة زركتة زمتا  

مصتتادر حتت ن الغ عتتات أستتافن وبزستتا و  .تتوحرات  مستتتعمر التتت  ن تتألت .مليتتت  إ تتنق نتتار حتت  
برغوث  يتبت  لتتسقيادة الضت ة الغربيتةس التت  تعمتل متن ق تان غتزة .لتى توايته .مليتات حت  الضت ة ال

  109بقيادة صال  العارورال وماهر .بيد
  بالرة استي انية حت  الضت ة الغربيتة  66شر.نت اللانة الوزارية للتشريعات ح  الكنيست ااسرائيلية 

إن البتتتتالر  نستتتتتي ان حتتتت  بيتتتتت لزتتتتم زستتتتن بريايتتتتةر مكتتتتتا هيئتتتتة مقاومتتتتة الاتتتتدار واالوقتتتتال متتتتدي
ن االستي انية أقيمت .لى أرام حلس ينية خاصةن و  األزتدا  األخيترة زكومة االزتنل استتغلت ا 

ن وستتتتيتم رحتتتت  المخراتتتتات للكنيستتتتت للتصتتتتويت .لتتتتى تشتتتتريعها وحتتتتق القتتتتانون لشتتتتر.نة هتتتتألم البتتتتالر
  110ااسرائيل  العنصرال

  ( متتن ستتكان مختتيم .امتتا   17.لتتى أيهتتم الصتتبا  ) .تتوحرمزكمتتة االزتتتنل العستتكرية حتت  زكمتتت
 لكبتدح  تعويضتات ماليتة تاتاوزت المليتون شتيو  ن.امتا   35 بالسانالمزتلةن  القد قلنديا شمال 

بلتغ متن ين .نتدما كتان 2015 ستنةن وأللب بتهمة تن يتأل .مليتة  عتن حت  (ألف دوالر 264.7نزو )
   111.اما   14العمر 

 مليون دوالر لتتوحير إمتدادات ااغاثتة  350والسل ة ال لس ينية مناشدة لام   المتزدة لقت األمم أ
س 2019وزتددت سخ تة االستتاابة اانستانية لعتام  ن2019سنة اانسانية لنائين ال لس ينيين خنل 

متتات مختل تتةن متتن بينهتتا وكتتاالت تابعتتة لألمتتم المتزتتدة ومنة اهتتة 88مشتتاري  ستتتن ألها  203نزتتو 
  112غير زكومية

 18/12/2018 ،الثالثاء

  رحتم خ تة تم  نه ح  زال أس يرة الواليات المتزدة األمريكية ح  األمم المتزدة نيك  هال  اد.ت
ستتنةن بينمتتا ستواصتتل إستترائيل نموهتتا    أمتتا  50سحستتنعود إلتتى الوضتت  القتتائم منتتأل  األمريكيتتة الستتنم

سا لعتتت .لتتى خ تتة الستتنم  قولهتتا:وتابعتتت  خ تتةس ال لستت ينيين حهتتم بزااتتة ماستتة إلتتى مثتتل هتتألم ال
نمتتد أيتتدينا إلتتى  وستتنةل    التتت  تواتتد بهتتا نقتتا  قتتد يزبهتتا التتبعم وبهتتا نقتتا  قتتد يرحضتتها التتبعم  

أنتته سزتتان الوقتتت ألن هتتال  وز.متتت  أكثتتر متتن أال شتعا يختترس  ال لست ينيين التتألين د.منتتاهم ماليتتا  
كبيتتتر متتتن ات اقيتتتة ستتتنمن لكتتتن ال لستتت ينيين     سيستتتت يد كتتتن الاتتتانبين بشتتتكل نوااتته زقيقتتتة قاستتتية

  113ثرن وسيخا ر ااسرائيليون أكثرسسيست يدون أك

  تانتقد ه دول .ربيتة إلتى أمين سر اللانة التن يألية لمنةمة التزرير ال لست ينية صتائا .ريقتات توا 
   114ال لس ينيينبزاة التدخل لمسا.دة  سإسرائيلست بي  .نقاتها م  
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  وح  الت اصيلن   اللبنانية مزمد مادال وهبة .لى باا مستش ى ح   رابل  ال لس ين ال  ل  توح
وهتتو متتن مختتيم نهتتر البتتاردن تتتوح  .لتتى بتتاا  نأ.تتوام ةالتتألال يبلتتغ متتن العمتتر ثنثتت نال  تتل وهبتتة أن

  115المستش ى ادخاله  أمريكالمستش ى بسبا .دم قدرة .ائلته تأمين مبلغ أل   دوالر 
 ألتف  62بري انيتا ستتقدم مستا.دات غألائيتة .االتة لنزتو  أنالقتد   حت  أ.لنت القنصلية البري انيتة العامتة

    116دوالر(منيين  3.6)نزو  إسترلين انيه  منيين 5ن بقيمة األونرواغزة .بر وكالة  ق انالا  ح  

  تتق الختتا  لألمتتم المتزتتدة لتتتس.ملية الستتنم حتت  الشتترق األوستت س نيكتتوالأكتتد أن  ال مندينتتوفالمنس 
وقتتتال  سإستتترائيلس تنتهتتتب القتتتانون التتتدول ن وتقتتتتل األ  تتتال ال لستتت ينيينن وتتوستتت  حتتت  االستتتتي ان 

حتتت  الستتتة لمالتتت  األمتتتن زتتتول الوضتتت  حتتت  حلستتت ين: إن سإستتترائيل لتتتم تتختتتأل أال  نمندينتتتوف
يل ن سإستترائإ قتتائن   وأضتتاف للقتتانون التتدول س  عتتد انتهاكتتا  وقتتف االستتتي انن وهتتألا يب  ضتتد   خ تتوات
أسرة حلس ينية من أال تشييد المستو نات ح  ز  سلوان بالقد  الشترقيةن كمتا قتلتت  40 ردت 
  117انوا ق ان غزةس .اما   16و 14أ.مارهم بين  أ  اال  

 19/12/2018 ،األربعاء

  ز الدين القسام رسالة إلى األسرى ح  ساون االزتنل ااسترائيل ن مالكتدة  الشهيدواهت كتائا.
رال يتزد  .تن صت قة كح  تقرير نشرته .لى موقعها العس نوقالت الكتائا د .نهم .هدها بااحرا
وت اصيل إبرامها: سويبقى أسرانا البواسل .لى أمل .هدوم الزقيقتة بعينهتان حت ألا كتان  1وحا  األزرار

هتد وأكدت الكتائا أنه سما زال األملسن مشيرة إلى أن الع الو.د قساميا  كانت ال عال بدين  لألقوالس 
الألال ق عته كتائا القسام و.لى لسان النا ق باسمها أبو .بيدةن سأنه  الما هناب أسير حلس ين  

  118ح  الساون الصهيونية لن تدخر المقاومة اهدا  ح  إخرااهس

  صادق الكنيست ااسرائيل ن بالقرا ة األولىن .لى مشرون قانون يتي   رد .تائنت حلست ينية متن
مقابتتتتل  .ضتتتوا   69بأغلبيتتتة ن بتتتتد.وى تن يتتتأل أزتتتد أحرادهتتتا .مليتتتتة مستتتلزة منازلهتتتا بالضتتت ة الغربيتتتةن

ووحتتق مشتترون القتتانونن ح نتته ب مكتتان الستتل ات ااستترائيلية  تترد أقربتتا  متتن الدراتتة   38معارضتتة 
  119األولى لمن أل .ملية يبقتل حيها إسرائيل ن إلى مكان يخر ح  الض ة خنل سبعة أيام

 يتتتألف متتن ستتبعة صتتز يين متتن أصتتول .ربيتتة وصتتل  ا  كشتت ت صتتزي ة ايتتروزاليم بوستتت أن وحتتد
مامو.تتتة  وألكتتترت أنحتتت  زيتتتارة .ملتتتت الستتت ارة ااستتترائيلية حتتت  حرنستتتا .لتتتى تنةيمهتتتا   نالكنيستتتت

الصز يين تعمل ح  حرنسا وبلايكان وبعضهم قتدم متن مصتر ولبنتان والازائتر والمغتران ويعملتون 
ن وغيرهتتا  ونةتتم الكنيستتت لقتتا  للصتتز يين س24.لتتى إ.تتداد تقتتارير لصتتزي ة ساألهتترامس وقنتتاة سحتتران  

Elie Elalouf أللوفام  رئي  لانة العمل والرحام والصزةن إيل  
120   
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  اانمتتائ الصتتندوق  إلتتىمليتتون دوالر أمريكتت   18.5يعتتادل  إاماليتتا   ا  مبلغتت والستتويدقتتدمت النتترويل 
 اومت  هتأل رم البنتب التدول  متعدد المانزين ح  الشراكة ال لس ينية لت وير البنية التزتيةن التألال يتدي

  121مليون دوالر 4.186زو نام الاديدن يصل المبلغ ااامال  المخص  للصندوق إلى هساا
  العتتالم  الغتتألا أ.لتن برنتتامل World Food Programme   التتتاب  لألمتتم المتزتتدةن أنتته يوااتته .اتتزا 

لتتف شتتخ ن يعتتانون أ 193زتتو نن ستتيالثر .لتتى ية لستت ينأراضتت  الستتل ة الحتت  التمويتتلن حتت   كبيتترا  
ول تتت   2019ينتتاير  /ثتتان المتتن كتتانون  متتن ال قتتر المتتدق  حتت  ق تتان غتتزة والضتت ة الغربيتتةن ا.تبتتارا  

ن للز تتاة .لتتى 2019ختتنل ستتنة مليتتون دوالر أمريكتت ن  57البرنتتامل األممتت  إلتتى أنتته يزتتتاد إلتتى 
حتت  ازديتتادن ويتتالثر  ر البرنتتامل األممتت  متتن أن سانعتتدام األمتتن الغتتألائ وزتتأل   المستتتوى الزتتال  للتتد.م 

متن ستكان ق تان غتزةن  %70وقال إن متا يقترا متن  .لى ثل  سكان الض ة الغربية وق ان غزةس 
سيعتتتتتانون متتتتتن انعتتتتتدام األمتتتتتن الغتتتتتألائ ن وحقتتتتتا  للنتتتتتتائل األوليتتتتتة لمستتتتت  و نتتتتت  زتتتتتدي  .تتتتتن األمتتتتتن 

  122الغألائ س
 20/12/2018 ،الخميس

  المزتلتتتة متتت  نةيتتترم ااستتترائيل  موشتتتيه ال لستتت ين  شتتتكرال بشتتتارة حتتت  القتتتد   الماليتتتةوزيتتتر التقتتتى
كزلتتتتون  وألكتتتتر موقتتتت  واال العبتتتترال أن كزلتتتتون استتتتتقبل بشتتتتارة حتتتت  مكتبتتتتهن زيتتتت  بزثتتتتا التنستتتتيق 

عتتد لخ تتة دوليتتة ن خصوصتتا  أن التتوزير ااستترائيل  يب سإستترائيلساالقتصتتادال المشتتترب بتتين الستتل ة و
داحتتو  منتتتدى حتت   2019ينتتاير ختتنل كتتانون الثتتان / ستتيتم تقتتديمها  نلتعزيتتز االقتصتتاد ال لستت ين 

العتتالم ن وتشتتمل إقامتتة منتتا ق صتتنا.ية مشتتتركة وتزستتين العمتتل .لتتى المعتتابر حتت   االقتصتتادال
  123الض ةن بالتعاون م  الواليات المتزدة ودول أوروبيةن من دون الت رق إلى شالون سياسية

   توقتتف بثهتتا  السياستت  لزركتتة زمتتا ن أن حضتتائية األقصتتى لتتن المكتتتاأكتتد إستتما.يل هنيتتةن رئتتي
وكانتت حضتائية  باستتمرار .متل ال ضتائية  ومباشرا   واضزا   أنه اتخأل قرارا   وستواصل العملن مشددا  

األقصتتى أ.لنتتتن أنهتتا ستتتوقف بثهتتا الستتا.ة الخامستتة مستتا  يتتوم الخمتتي ن بستتبا األزمتتة الماليتتة 
2018نوحمبر / تشرين الثان الخانقة الت  تمر بها القناةن بعد تدمير مقرها الرئيس  بغزة ح  

124  
  التقى وحتد متن زركتة الاهتاد ااستنم  حت  حلست ين برئاستة األمتين العتام زيتاد النخالتةن األمتين العتام

وأحتتاد موقتت  قنتتاة المنتتارن نقتتن  .تتن العنقتتات اا.نميتتة  ف ببيتتروت  نصتترلزتتزا ف اللبنتتان  زستتن 
  125لألال انتخا هألم القيادة الاديدةبززا فن أن نصر ف بارب للوحد نتائل مالتمرهم األخيرن ا

 (  وأصتيا شتاا يختر باترو ن بنيتران اتيش االزتتنل ااسترائيل   17استشهد قاسم العباست )امتا.
  126ن بز.م أن مركبة حلس ينية زاولت اقتزام زااز بيت إيل العسكرالالبيرةبالقرا من مدينة 
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  متن  ألتف دوالر( 794)نزتو  يتين شتيكلمن 3 تااسرائيلية أنهتا رصتد االستراتيايةأ.لنت وزارة الشالون
زركتتة أاتتل تشتتكيل سشتتبكة مزتتامين دوليتتةس وتمويتتل منةمتتات قانونيتتة حتت  أنزتتا  العتتالمن بهتتدف مزاربتتة 

  127هاوتن يأل نشا ات ضد   نالمقا عة وسزا االستثمارات وحرم العقوبات )ب  دال أ (
  عمل .لى مشرون خت  غتاز بزترال بال سإسرائيلسأكد رئي  الوزرا  ااسرائيل  بنيامين نتنياهو التزام

كستتتي  يوقتتتال نتنيتتتاهو ختتتنل قمتتتة متتت  نةيتتترم اليونتتتان ن أل إلتتتى أوروبتتتا  المتوستتت متتن زقتتتول شتتترق 
ن Nicos Anastasiades ن والتتترئي  القبرصتتت  نيكتتتو  أناستاستتتياد Alexis Tsipras تستتتيبرا 

وستنوق  حتت   نأ تتول خت  غتاز متتن شترق المتوست  ألوروبتتا .قتدت حت  بئتتر الستب : سات قنتا .لتتى متد  
اليونان خنل أشهر .لى ات اق تشييد أنبتوا غتاز شترق  المتوست  ستيكون األ تول تزتت البزترسن 

  128ستزال نا م  قبر  واليونان هو زار أسا  ح  استقرار من قة شرق المتوس س :مضي ا  

   مسا.دة مالية إضاحيةن د.ما   مليون دوالر( 22.8)نزو  مليون يورو 20خص  االتزاد األوروب 
الةتروف المعيشتية  لتزستين مليتون دوالر( 83.53)نزتو  مليتون يتورو 73.3لعمل وكالتة األونتروان و

وأوضتتت  االتزتتتاد  لستتكان القتتتد ن ولتعزيتتتز التنميتتتة االقتصتتتادية حتتت  األراضتتت  ال لستتت ينية المزتلتتتة 
مليتون  153بلغتت امات االتزتاد األوروبت  لألونتروا هستإاألوروب  ح  بيان صدر .نهن أن مامون 

 األوروبت وأشار البيان إلى أن مامتل التد.م   2018 خنل سنة مليون دوالر( 174.35)نزو  يورو
  129مليون دوالر( 85.398)نزو  مليون يورو 350لى وصل إ 2018 خنل سنةلل لس ينيين 

 21/12/2018 ،الجمعة

  المشتاركين حت  قمت  االزتتنل ااسترائيل  ختنل حلس ينيين وأصيا .دد متن المتوا نينن ثنثة استشهد
حتت  حعاليتتات  أربعتتين.تتدد ااصتتابات بلتتغ أن وأ.لنتتت وزارة الصتتزة  مستتيرة العتتودة شتترق ق تتان غتتزة 
  130امعة سالوحا  ألب ال المقاومةس

  ميخائيل  نإلى الشرق األوس حنديمير بوتين ومبعو  الرئي   ننائا وزير الخاراية الروس أ.لن
حت  المصتالزة الو نيتتة  ااستهامسكتتت  حتت  وزمتا ن لتتن استتعداد بتندم لعقتد لقتا  بتين زر بوغتدانوف

  131سلقد أ.ربنا .ن بعم رغباتنا ح  هألا الموضونن ونزن ننتةرموضزا  سوقال   سبين ال رحين
 22/12/2018 ،السبت

  المالتت   بزتتل   مزمتتود .بتتا  إن المزكمتتة الدستتتورية أصتتدرت قتترارا   ية لستت ينال الستتل ةرئتتي  قتتال
سأن هتتألا متا يتواتتا .لينتتا  انتخابتتات تشتريعية ختتنل ستتة أشتتهرن مالكتدا  ااترا   والتتد.وة نالتشتريع 

زمتتتا  ب ثتتتارة ال وضتتتى حتتت  الضتتت ة الغربيتتتةن .بتتتا  زركتتتة اتهتتتم كمتتتا  كخ تتتوة أولتتتىس  تن يتتتألم حتتتورا  
ويبعثتتون  نولكننتا مختل تون معهتم كتل االختتنف ناتز  متن الشتعا ال لستت ين أن زمتا  س نمضتي ا  

حعندما قتدمت أمريكتا  لتا بتأن  نن وم  أللب هألا بيننا ك لس ينيينلنا من يقتلنا ويثير ال وضى هنا
يأختتأل النقتتود ويقتتدمها لزمتتا ن  نتنيتتاهو شخصتتيا  أن س مشتتيرا  إلتتىن سزمتتا  إرهابيتتة لتتم نستتم  بتتأللب
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 نممتا قتدموم وممتا أرستلوم لنتا %90ويزولها إلى هنا سن  ومعدات وأموالن وقد وضعنا يدنا .لتى 
وا.ترحتتت  نرة التتت  زصتتلتن التتت  ا.ترحتتت زمتتا  أنهتتا قامتتت بهتتاحتت  العمليتتات األخيتت %10ون تتد 

إستترائيل أن زمتتا  تقتتوم بهتتان ونزتتن نعتترف أن زمتتا  هتت  التتت  تقتتوم بهتتان حهتتم يع تتونهم النقتتود 
  132سونزن ندح  الثمنن لننتبه إلى هألا

 رئتتتي  الستتتل ة ال لستتت ينية  قالتتتت إن التتتت  نأكتتتدت زركتتتة زمتتتا  رحضتتتها قتتترار المزكمتتتة الدستتتتورية
وقالتتت الزركتتة حتت   المالتت  التشتتريع   .بتتا  أنشتتأها لتمريتتر وزمايتتة قراراتتته التعستت ية بزتتل   مزمتتود

لتتن  سياستتيا   تصتتري  صتتز  ن إن القتترار لتتي  لتته أال قيمتتة دستتتورية أو قانونيتتةن وال يعتتدو كونتته قتترارا  
ن مالكتتتدة أن المالتتت  التشتتتريع  ستتتيد ن ستتتهن والمزكمتتتة الدستتتتورية با لتتتة حتتت  يغيتتتر متتتن الواقتتت  شتتتيئا  

  133تشكيلهان وما بن  .لى با ل حهو با ل
  وصف النائا ح  المال  التشريع  ال لس ين  قي  أبو ليلى قرار المزكمة الدستورية ال لس ينية

المال ن بأنه سمخالف لن  القانون األساست ن وضتربة الت تاق المصتالزةن التألال يتن  .لتى  زل  
وقتال  قترار ختا   وياتا التراات  .نتهس سهألا  :وأضاف أبو ليلى هس ضرورة ت عيل المال ن ال زل  

  134ح  أن تنقضهس أن ت سر القانون األساس ن ولي  لها الزق   سالمزكمة الدستورية لها الزق  إن 

 23/12/2018 ،األحد

 النائتتا األول لتترئي  المالتت  التشتتريع  ال لستت ين  أزمتتد بزتتر أن قتترار المزكمتتة الدستتتورية  رأى
ويهتدف إلتى تكتري  ت ترد الترئي  مزمتود .بتا  بتالقرار  نن سالمالت ن سغيتر قتانو  ال لس ينية بزل  

وقتتتال بزتتترن حتتت  متتتالتمر صتتتز   .قتتتدم حتتت  مقتتتر البرلمتتتان بمدينتتتة غتتتزةن إن سالمزكمتتتة  السياستتت  
القانونيتة حت   اااترا اتزيت  لتم يتتم مرا.تاة  نالدستورية ال لست ينية شتكلت بصتورة يختالف القتانون

واألصتتتتل أن يكونتتتتوا  ناة حتتتتا.لين حتتتت  زركتتتتة حتتتتت اختيتتتتار قضتتتتاتهان إضتتتتاحة إلتتتتى أن هتتتتالال  القضتتتت
  135مستقلينس

 النائتتا الثتتان  لتترئي  المالتت  التشتتريع  ال لستت ين ن إن قتترار رئتتي  الستتل ة  نقتتال زستتن خريشتتة
ويأت  ح  إ ار التهديداتن والمناك تات السياستية بتين  التشريع ن سلي  م اائا   مزمود .با ل زل  
 أن المزكمتتتتة الدستتتتتورية يتتتتتم   خريشتتتتةوأوضتتتت    سحتتتتت ن وهتتتتو غيتتتتر قابتتتتل للتن يتتتتألو زركتتتتت  زمتتتتا  

وبتتتي ن أن القتتتانون األساستتت  ال لستتت ين  ال يمتتتن     .بتتتا  حقتتت  استتتتخدامها لتعزيتتتز ستتتل ة التتترئي
التشريع ن الألال يعد سيد ن سه وهو من يست ي  إقالة اآلخترين  الرئي  وال المزكمة الدستورية زل  

  136وال يمكن استبعادم من المشهد ال لس ين 
 با  سيسير .لى  ريتق زترق ة ال لس ينية مزمود رئي  السل لت زركة الاهاد ااسنم  إن قا.

 المزكمتتتة الدستتتتورية ال لستتت ينية بزتتتل   قتتتراركتتتل الستتت ن متتت  شتتتعبه وقتتتوام الزيتتتة والمقاومتتتةسن و.تتتد ت 
 وأشتتار المتزتتد  باستتم الزركتتة مصتتعا البتتريم إلتتى أن زتتل   لننقستتامس  ستعميقتتا   التشتتريع  المالتت 

باستثنا   مكتملةلشر.يات ال لس ينية غير وا نالمال  التشريع  ح  غياا التواحق يعمق االنقسامس
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للقتانون  أنه وحقا  .لى بالض ة الغربية أزمد العورال الزركة  القيادال ح شدد كما  شر.ية المقاومةس 
إيتام بتتالعودة .تتن مثتل هتتألم القتترارات والتواتته  ال لست ين  حتت ن .بتتا  تاتاوز المتتدة القانونيتتةن م البتتا  

  137الااد لتزقيق المصالزة

  ن ال لستت ين  التشتتريع  المالتت  زتتل  أ.لنتتت الابهتتة الشتتعبية لتزريتتر حلستت ين رحضتتها الكامتتل لقتترار
ه غيتتتر قانونيتتتة وأزكامهتتتا منعدمتتتةن كتتتون تشتتتكيلها الدستتتتورية التتتت  أقتتترت زل تتت المزكمتتتةس و.تتتد ت أن

إن سقترار وقتال .ضتو اللانتة المركزيتة للابهتة متاهر مزهتر  مخالف للقتانون األساست  ال لست ين س 
شتتريع  غيتتر قتتانون ن صتتادر .تتن مزكمتتة غيتتر قانونيتتة ألات أزكتتام منعدمتتةن إضتتاحة إلتتى الت زتتل  

  138كونها خ وة خ يرة ستعزز االن صالس

  قال .ضو المكتا السياس  للابهة الديموقرا ية  نل أبتو ةري تةن إن زتل  المالت  التشتريع  ال
نمتا ستيعقد األوضتانأزمة النةام السياس  ال لس ين ن وال أزمة الوضت  التداخل يزل   وأكتد   139 ن وا 

ستتيعمق االنقستتام التتداخل  ال لستت ين ن ويغلتتق ال ريتتق أمتتام الاهتتود  سالتشتتريع س ن زتتل  أأبتتو ةري تتة 
  140المبألولة من المصريين وكل األ راف ال لس ينية انها  االنقسام

  المالتتت  التشتتتريع   زتتتل  حتتت  بيتتتان لهتتتان متتتن خ تتتورة  نزركتتتة المبتتتادرة الو نيتتتة ال لستتت ينيةزتتتألرت
اتختتاأل قتترار حتتورال بتزديتتد مو.تتد ود.تتت إلتتى  قبتتل أو دون إاتترا  انتخابتتات اديتتدة لتته ال لستت ين  

.لتى أستا  التمثيتل النستب   اارا  االنتخابات الرئاسية والتشريعية وللمال  التو ن  ال لست ين ن
  للقتانون األساست  ال لست ين  حاضتزا   يمثتل خرقتا   سالتشتريع س زتل  قترار وقالت المبادرة إن   الكامل

لمركتزة كاحتة  وقبتل إاترا  انتخابتات اديتدة ستيمثل تكريستا   سالتشريع س .لى أن زل  رة المبادوشددت 
  141أليةن بيد السل ة التن يألية وزدهاالصنزيات التشريعيةن والقضائيةن والتن ي

  المالتتت   .تتتن سقتتترار زتتتل  .بتتتا  ة ال لستتت ينية مزمتتتود رئتتتي  الستتتل زتتتدي  زركتتتة األزتتترار .تتتد ت
 نى الدستتور ال لست ين .لت اديتدا   وانقنبتا   التشريع  من ما تسمى المزكمة الدستورية إاترا  بتا ن  

  142لص قة القرنس ومقدمة لتن يأل المخ   االن صال  بين الض ة وغزة ت بيقا  

 مزمتتتود .بتتتا  إلتتتى الستتتل ة ال لستتت ينية رئتتتي   ا السياستتت  لزتتتزا الشتتتعا ال لستتت ين المكتتتت د.تتتا
ال يمثتل  سالتشتريع س إن زتل   لتهن بيتان حت  نوقال الززا المال  التشريع   مسألة زل   التري  ح 

اتتل مزيتتد متتن التعقيتتدات .لتتى الصتتعيد أن بتتل يمكتتن أن يستتتغل متتن معالاتتة لزالتتة االنقستتام القائمتتة
حتتت  زتتتال و   امإلتتتى متتتن  حرصتتتة إضتتتاحية لاهتتتود إنهتتتا  االنقستتت الزتتتزا ود.تتتا  خل  والختتتارا التتتدا

إلتتتى ا.تمتتتاد مقاربتتتة بديلتتتة تقتتتوم .لتتتى إاتتتترا   د.تتتا الزتتتزا ننهتتتا  االنقستتتامحشتتتل اهتتتود إ استتتتمرار
متن المالت  التو ن  بااضتاحة  وبا.تبار المال  التشريع  از ا   ناالنتخابات التشريعية والرئاسية

  143إلى تشكيل المال  الو ن  بالتواحق وباالنتخاا زيثما أمكن
  حت   للزركتة حت  كلمتة لته حت  مهراتان مركتزالن قتال رئتي  زركتة زمتا  حت  الختارد متاهر صتن

إن الض ة هت  ستازة المعركتة الكبترىن وتبشتر بتدزر االزتتنل وزوالتهن  نمدينة صيدا انوا لبنان
زتتتنل أيتتام يزيتتى مالكتتدا  أن .التتة العمليتتات النو.يتتة قتتد ان لقتتتن وستتتعيد للمستتتو نين وانتتود اال
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وبي ن صن  أن زما  تقف م  شعبها ح  مرب  قوال وصتلان  .ياش وأبو الهنود وزسن سنمة 
حترق القتوة والعتتادن وتقتف .لتى أرم صتلبة سياستيا  و.ستكريا  وأمنيتا ن  متن رغمبتالأقوى من المزتل 

وأكد صتن  أن   أن المقاومة ستسق  نتنياهو وزكومتهن كما سق  باراب وأولمرت وليبرمان مضي ا  
 الت بي  م  االزتنل .ار وخ يئة سياسيةن دا.يا  األمة لتشكيل سياد يزم  حلست ين ومقاومتهتا 

  144وأضاف أن الت بي  م  العدو هو خيانة لألمة وقيمها
  المركزيتتة التابعتتة ألستترى زركتتة زمتتا  حتت  ستتاون االزتتتنلن .تتن انتهتتا   االنتخابتتاتأ.لنتتت لانتتة

وأوضتتت  مكتتتتا   2019/2021ديتتتة العليتتتا ألستتترى الزركتتتة حتتت  الستتتاون لتتتدورة انتخابتتتات الهيئتتتة القيا
حتت  بيتتان صتتز   لتتهن أن االنتخابتتات أحتترزت هيئتتة تنةيميتتة اديتتدة  نإ.تتنم األستترى التتتاب  لزمتتا 

.توحرن و أستيرا ن يضتاف إلتيهم أمترا  أكبتر أربت ِّ ستاونل النقتا الصتزراوالن  11مكونة من .ضتوية 
األستتير  :التتتال .لتتى الشتتكل النتتتائل واتتا ت   15ا  الهيئتتة ريمتتونن وماتتدون ليصتتب  .تتدد أ.ضتتو 

مزمتتد .رمتتان تتترأ  الهيئتتةن األستتير .بتتا  الستتيد نائبتتا  للتترئي ن و.ضتتوية األستترى: أزمتتد القتتدرةن 
معمتتتر و منيتتتر مر.تتت ن و .بتتتد الناصتتتر .يستتتىن و .ثمتتتان بتتتنلن و ستتتنمة ق تتتاوالن و أشتتترف زغيتتترن و 

  145معاأل بنلن واألسيرة لمى خا رو شزرورالن 
  ردوغتتانن أد رئتتي  الزكومتتة ااستترائيلي ة بنيتتامين نتنيتتاهو مهاامتتته التترئي  التركتت  راتتا  ي تتا .تتاو

ردوغتتتان يعتتتان  متتتن أوقتتتال نتنيتتتاهو إن  األكتتتراد  متهمتتتا  الاتتتيش التركتتت  بأنتتته يرتكتتتا ماتتتزرة بزتتتق  
سهاا  الشعا ااسرائيل ن ألنته يعترف متا معنتى الاتيش األخنقت  ومتا هت  الديموقرا يتةن مقابتل 

ومتتن اهتتتهن  ردوغتتان بأنتته سمعتتاد  للستتامي ةس أكمتتا اتهتتم نتنيتتاهو  يرتكتتا ماتتزرة بزتتق  األكتترادس اتتيش 
قتتتال أردوغتتتان و  قتتتال أردوغتتتان إن نتنيتتتاهو هتتتو سصتتتوت الةتتتالمينسن وأنتتته سيمتتتار  إرهتتتاا الدولتتتةس 

هو .لتى األ  تال والنستا ن ونتنيتا وتنكتين   نتنياهو: سأنتم بانودكم وشر تكم تنهتالون ضتربا   مخا با  
  146.لى رأ  دولة اارهااس

   أال متتن الانتتود  قتتال رئتتي  هيئتتة األركتتان العامتتة للاتتيش ااستترائيل  غتتادال ييزنكتتوت إنتته لتتم يبتتق
ختتنل تشتترين  ااستترائيليين حتت  ق تتان غتتزةن حتت  إشتتارة منتته لعمليتتة القتتوات الخاصتتة حتت  ختتانيون 

قتال إن هنتاب خيتار العمتل و.ن امتنان الايش تن يأل .مليتة .ستكرية بغتزةن   2018الثان / نوحمبر 
استتتعدادم لعمليتتة .ستتكرية حتت   متتن رغمبتتالن الاتتيش اختتتار األختترى ا  العستتكرال أو خيتتارات أختترىن و 

  147سنزن اخترنا الهدف المهن  العقنن ن .لى العا   س :مضي ا   نأال وقت
  اايرانت  مزمتد اتواد ةريتف الخارايةن ى وزير Mohammad Javad Zarif  أن يكتون أال مستالول

ال رنسية: سمتى قلنا إننا  le Point ن وسأل ح  زدي  لمالة لو بوانسإسرائيلسهدد بتدمير  ندمبح  
.ثروا .لى شخ  وازد قال أللب  ال أزد قتال أللتبس  ون تى أن يكتون ا نريد القضا  .لى إسرائيل؟ 

 بقالستاوالترئي   Ruhollah Khomeini سالامهورية ااسنميةس ح  إيتران رو  ف الخمينت  مالس  
  148 البا بزألف الدولة العبرية من الخري ة Mahmoud Ahmadinejad مزمود أزمدال نااد
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  والتواه  نالكنيست أنه تقرر زل   ااسرائيل  أ.لن رالسا  األززاا المشاركة ح  االئتنف الزكوم
تنف: س.لتى خل يتة   واا  ح  بيان مشترب لرالسا  أززاا االئ9/4/2019إلى انتخابات مبكرة ح  

قانون التانيدن ومن من لق مسالولية لنئتنف بما يتعلق بالميزانيتةن قترر رالستا  أزتزاا االئتتنف 
والتواتته إلتتى انتخابتتات مبكتترة حتت  بدايتتة نيستتان المقبتتلن وختتنل هتتألم ال تتترة تستتتمر  نالكنيستتت زتتل  

  149سالشراكة بين األززاا المشاركة ح  الزكومة زتى خنل حترة االنتخابات

   حتتتت  رام ف ستتتتام  صرصتتتتورن .تتتتدم  ال لستتتت ين  الستتتتابق للمالتتتت  األ.لتتتتى للقضتتتتا  التتتترئي أكتتتتد
المالتتتت   الدستتتتتورية بزتتتتل   ةمزكمتتتتالمزمتتتتود .بتتتتا  و  ال لستتتت ينية مشتتتترو.ية قتتتترار رئتتتتي  الستتتتل ة

وقتتتال صرصتتتور حتتت  زتتتدي  ختتتا  بتتتتسالرسالة نتتتتس: سكمبتتتدأ قتتتانون  متتترتب  بالقتتتانون  التشتتتريع  
بتأديتتتة أ.ضتتتا  المالتتت  الاديتتتد اليمتتتين الدستتتتوريةن وحقتتتا   إالواليتتتة التشتتتريع  األساستتت ن ال تنتهتتت  

  150القانونس من ن    47 للمادة الت

  اللانتتة التن يأليتتة لمنةمتتة التزريتتر ال لستت ينيةن رئتتي  دائتترة شتتالون النائتتين أزمتتد أبتتو  .ضتتوأ.لتتن
حتت   نوأضتتاف ة هتتول ن .تتن رزمتتة مشتتاري  ت ويريتتة مقدمتتة لمخيمتتات النائتتين حتت  الضتت ة الغربيتت

 ستتتتنةللمشتتتتاري  بلغتتتتت نزتتتتو مليتتتتون دوالر ستتتتتن أل متتتت  بدايتتتتة  اااماليتتتتةبيتتتتان صتتتتز  ن أن القيمتتتتة 
2019

151  

  حت  زتدي  صتز   ختا  مت   نأسامة زمدان كشف مسالول العنقات الخاراية ح  زركة زما
سترائيلية لق ت  .نقتا وكالة الصزاحة ال لس ينية )ص ا(ن ت .ن حشل مزاوالت وضغو  أمريكية وا 

استتتراتياية بتتين زركتتته ودول أوروبيتتةن مالكتتدا  أن العنقتتات الدوليتتة بزمتتا  س.لتتى متتا يبتترامن وتستتير 
  152بالواه الألال تريدم الزركةس

   العربيتتتة حتتت   األزتتتزااأكتتتد ثنثتتتة نتتتواا متتتن ثنثتتتة مركبتتتات للقائمتتتة المشتتتتركة التتتت  تضتتتم ممثلتتت
لمشتتتتركةن وختتتوم االنتخابتتتات ن .لتتتى ضتتترورة الز تتتاة .لتتتى وزتتتدة القائمتتتة اااستتترائيل  الكنيستتتت

كمتتا أامتت  النتتواا أيمتتن .تتودة ومستتعود  ن حتت  إ تتار القائمتتة 9/4/2019المقبلتتةن التتت  تقتتررت حتت  
وك  تتتتار للعمتتتتل  ن.لتتتتى أهميتتتتة القائمتتتتة المشتتتتتركة كمشتتتترون وزتتتتدوال نغنتتتتايم وني تتتتين أبتتتتو رزمتتتتون

   153الاما. 
 اختتتم زيتارة موستعة إلتى الواليتات إنته  نالرئي  السابق لبلدية االزتتنل حت  القتد  نقال نير بركات

المتزدة ح  األيام األخيرة سبغرم تقديم و.رم الصيغة السياسية الت  يتبناها اليمين ااسترائيل ن 
 وتكمتتتن حتتت  حتتترم الستتتيادة ااستتترائيلية .لتتتى الضتتت ة الغربيتتتةن ومتتتن  ال لستتت ينيين الزكتتتم التتتألات س 

أن زيارتتته سشتتملت التتد.وة ل تترم  ن نينوأضتتاف حتت  لقتتا  متت  موقتت  القنتتاة الستتابعة التتتاب  للمستتتو 
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.قوبات .لى الشتركات األمريكيتة التت  تقتا   البضتائ  والستل  التت  يتتم إنتااهتا حت  المستتو نات 
  154ااسرائيلية ح  الض ة الغربيةس

  واه تتتت مصتتتادر رحيعتتتة اتتتدا  حتتت  المالسستتتة األمني تتتة بتتتتل أبيتتتا انتقتتتادات  الأل.تتتة اتتتدا  لتتترئي  هيئتتتة
ااسترائيل  غتتادال ييزنكتوتن زيت ب شتتد د ت .لتى أن اتتيش االزتتنل يبعتتان   األركتان العامتة للاتتيش

والت  تكمن ح  تراا  نسبة الشباا ااسرائيل  لننخرا   نمن ةاهرة  خ يرة  للغاية 2011 سنةمنأل 
إلى أن هألم الةاهرة حت  النةر بالوزدات القتاليةن وت ضيلهم الخدمة ح  وزدات  غير قتالية ن الحتة  

ن وأن الاتتيش ال يبمكِّنتته حعتتل أال  شتت    ارت تتان   زتتأل رت المصتتادر متتن أن هبتتو  المعنويتتات و  مبستتتمر  
متتن .متترمن وحتتق  18 بشتتكل  خ يتتر  للغايتتة لتتدى الشتتباا ااستترائيل ن التتألال يتتت م تانيتتدم للاتتيش ببلوغتته التتت

قانون التانيد االزام  ن ه  المشكلة أو المعضلة الرئيسية والم صلية
155  

  ستاون الستوريةن موضتزين أن الالا  حلست ين  تزتت التعتأليا حت   وحاةينيون أكد ناش ون حلس
أبلغتتت بوحاتتته داختتل  نمتتن أبنتتا  مختتيم اليرمتتوب نستتنوات أربتت .ائلتتة الشتتاا )هتتت   ن( المعتقتتل منتتأل 

الائتتتا   563 قبتتتتلمامو.تتتة العمتتتل متتتن أاتتتل حلستتت يني  ستتتورية حقتتتد  إزصتتتائياتوبزستتتا  المعتقتتتل 
  156ل تزت التعأليا ح  ساون النةام السورالحلس ينيا  بينهم نسا  وأ  ا

 25/12/2018 ،الثالثاء

 لتتتى اقتتتترا  قتتتانون مكاحزتتتة اارهتتتاا ن بتتتالقرا ة الثانيتتتة والثالثتتتة نصتتتادقت الهيئتتتة العامتتتة للكنيستتتت.
وبزستتتا اقتتتترا  القتتتانونن لتتتن يتتتتم ااحتتتراد المبكتتتر .تتتن أال ستتتاين أديتتتن   2018(ن 4)تعتتتديل رقتتتم 

ن بمتا حت  أللتب كتل س.مليتة إرهابيتةس.نتد ارتكتاا  نأو مزاولتة قتتل نبالسان بسبا تن يتأل .مليتة قتتل
 زتتتى قبتل ستتريان هتألا القتتانون  سنمخال تتة إرهابيتةسمتن واتتدت لانتة ااحرااتتات الخاصتة أنتته ارتكتا 

  157أ.ضا  5حيما .ارضه ن.ضو كنيست 27وأيد االقترا  بالقرا ة الثالثة والنهائية 
 بمبتتتدأ ستتتيادة  زامهتتتا الكامتتتل بقتتترارات الستتتل ة القضتتتائيةن التزامتتتا  أكتتتدت كتلتتتة حتتتت  البرلمانيتتتة ازترامهتتتا والت

أصتتدرته .قتتا  نحتت  بيتتان صتتز   نوشتتددت الكتلتتة القتتانون واستتتقنل القضتتا ن وال صتتل بتتين الستتل ات 
ن .لتتتتتى االلتتتتتتزام بقتتتتترارات األ تتتتتر القياديتتتتتة لزركتتتتتة حتتتتتت  األزمتتتتتدااتما.هتتتتتا حتتتتت  رام فن برئاستتتتتة .تتتتتزام 

استتتخدام  أالوزتتألرت كتلتتة حتتت  زركتتة زمتتا  متتن ن لتزريتتر ال لستت ينيةوالمالسستتات العليتتا لمنةمتتة ا
ن ح  أللب اريمة قانونية ح  انتزال ص ة بشكل غيتر ن ألوخارايا   السم المال  التشريع  داخليا  

  158يزاسا .ليها القانون ال لس ين  نقانون 

   ليرموب ختنل من أبنا  مخيم ا ا  شهيد 145وثقت مامو.ة العمل من أال حلس يني  سورية سقو
وزتتى  2015والممتدة متن نيستان/ أبريتل  نال ترة الت  سي ر حيها تنةيم دا.ش .لى مخيم اليرموب

اتترا  استتتمرار  استشتتهدواأوضتتزت المامو.تتة أن .تتدد النائتتين ال لستت ينيين التتألين و   18/4/2018
  159ضزايا 909,3الزرا ح  سورية بلغ 
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   عد هبو   تائرة نقتل إيرانيتة حت  م تار قترا دمشتقن غاراتن ب.دة ااسرائيل   الزرب ال يران  شن
األمريكيتتة إن هتتدف  Newsweekموقتت  صتتزي ة نيوزويتتب  قتتالبزستتا موقتت  يتتديعوت أزرونتتوت  و 

ن .تددا  متن هتالال   الغارات ااسرائيلية كان مامو.ة من كبار المسالولين ح  زتزا ف اللبنتان ن وا 
  160تود.ات إيرانية لألسلزةالت  استهدحت أيضا  مس نأصيبوا ارا  تلب الغارات

  لتتى ال ريتتق الستتتليمن  سإستترائيلسأن الشتتراكة متتت   التترئي  البرازيلتت  المنتختتتا اتتايير بولستتوناروأكتتد.
وكتتتا بولستتونارو .لتتى   الميتتام حتت  شتتمال شتترق التتبند التتألال يعتتان  ا احتتا   انتتتادم اوضتتات  معلنتتا  

سرائيل هت  .لتى ال ريتق  نهتا شتمال شترق التبندوالتت  سيستت يد من نتويتر أن سالشراكة بين البرازيل وا 
وأضتتتاف أن الشتتتراكة تشتتتمل اختبتتتار تقنيتتتات سانتتتتاد الميتتتام متتتن ر وبتتتة الهتتتوا  حتتت  متتتدار   الستتتليمس 

  161ومستش يات ح  المن قةس
 ن بنيتامين نتنيتاهون اا.تنن .تن دحانرحم اهاز األمن ااسرائيل   لا رئي  الزكومة ووزير الت

  162.ملية درن الشمالانتها  
 26/12/2018 ،ربعاءاأل 

  من زركة زما  من الوصول إلى المال   نوابا   للسل ة ال لس ينية التابعةمنعت األاهزة األمنية
 نالمالتتت  و.قتتتد متتتالتمر صتتتز   أمامتتته للتعقيتتتا .لتتتى قتتترار المزكمتتتة الدستتتتورية بزتتتل   نالتشتتتريع 

  الضتت ة الغربيتتة وقتتال النائتتا .تتن زمتتا  والنتتا ق باستتمها حتت والتتد.وة النتخابتتات تشتتريعية اديتتدة 
منيتة األاهزة األوأوق ت  زسن يوسف إنه مبن  و.دد من النواا من الوصول بدون إبدا  األسباا 

متتن نتتواا زمتتا  .لتتى زتتااز قتترا بلتتدة  ال لستت ينية رئتتي  المالتت  التشتتريع  .زيتتز دويتتب و.تتددا  
  163ةأثنا  تواههم لعقد المالتمر الصز  ن و لبت منهم العودح  العبيدية شرق بيت لزم 

  س.بتتتا  لتتتم يعتتتد يتمتتتت  بالشتتتر.ية  :حتتت  تقريتتتر لهتتتا نقالتتتت اللانتتتة القانونيتتتة حتتت  المالتتت  التشتتتريع
الدستورية والقانونية والصزية .لى القيام بمهامه المنصو  .ليها ح  القانون األساس     واليتته 

المالتت  س اللانتتة أن وأضتتاحت ن والدستتتور ال لستت ين  ال يمنزتته تاديتتد الواليتتةس 2009انتهتتت .تتام 
با.تبتتار أن قتترار المزكمتتة  نوهتتو م التتا بتأدا  مهامتته نوال يملتتب أزتد إلغائتته نالتشتريع  ستتيد ن ستته

  164الدستورية ال قيمة له قانونيا  وشر.يا س

   أصدر رئي  السل ة مزمود .با  مرسوما  رئاسيا  لمال  الوزرا ن يقضت  بوقتف رواتتا أ.ضتا
  165المال  التشريع 

 متن  صتنز سندال بزركتة حتت  سالتيتار ااقيتاال زألر النائا ح  المال  التشريع  امال ال يتراوالن
ه دون تزديد مو.د النتخابتات .امتةن يتالدال دورا  خ يترا  حت  أن تغييا اسم المال  التشريع  وزل  

نها  الوزدة السياسية بين الض ة الغربية وق ان غزة   قتالو  إنها  المشرون السياس  ال لس ين ن وا 
  166التشريع  غير قانون  وغير دستورال إن قرار المزكمة الدستورية بزل   ال يراوال
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  أستتتاأل القتتانون الدستتتورالن و.ميتتد كليتتة القتتانون باامعتتة الناتتا   نأزمتتد مبتتارب الخالتتدال أ.تتد  أ  د
مركتتز الزيتونتتةن  منشتتر  ستشتتاريا  ا رأيتتا   ن)ستتابقا (ن ورئتتي  لانتتة صتتياغة مشتترون الدستتتور ال لستت ين 

أيضتا   أالر ناولتت التتالمال  التشريع  ال لس ين ن و  زل  ال لس ينية قرار المزكمة الدستورية  زول
أن غالبيتة القتانونيين  يترى الخالتدالو مدى دستورية هألا القرار وتدا.ياته السلبية ديموقرا يا  وو نتا   

 يد.م الرأال بعتدم اتواز زتل  و   سالتشريع سال ياوز زل   وحقا  للقانون األساس  ال لس ين أكدوا أنه 
قتتترار المزكمتتتة  أنوألكتتتر الخالتتتدال   تورية المقارنتتتة تتتتد.م متتتوق هم هتتتألاأن التتتنةم الدستتت سالتشتتتريع س

المالتت  التشتتريع  غيتتر دستتتورال وغيتتر مشتترون قانونتتا ن وهتت  غيتتر مخولتتة ب نهتتا   الدستتتورية بزتتل  
إلتتتى زتتتين انتختتتاا مالتتت  واليتتتة المالتتت  التشتتتريع  التتتت  نتتت   القتتتانون األساستتت  إلتتتى امتتتتدادها 

كمتتتا أن المزكمتتتة الدستتتتورية تاتتتاوزت حتتت  متتتن    ه اليمتتتين الدستتتتوريةئوأدا  أ.ضتتتا نتشتتتريع  اديتتتد
.لتتتى أن شتتتر.ية المزكمتتتة  الوأكتتتد الخالتتتد ن ستتتها االختصتتتا  بتزديتتتد مو.تتتد االنتخابتتتات القادمتتتة 

ن يضتتتر  ستتتيم صتتتنزياتهال وأن القتتترار هتتتو قتتترار مب وأنهتتتا تاتتتاوزت  نااللستتتالدستتتتورية ن ستتتها مزتتتل ت
  167بالمصلزة الو نية العليا للشعا ال لس ين 

 زصيلة انتهاكات االزتتنل حت  ق تان غتزة منتأل  أنوران  للدراسات والتوثيق أحاد مركز .بد ف الز
شتهيدا  تواصتل  11شتهيدا ن بيتنهم  253بلغتت  30/3/2018حت  بد  مستيرات العتودة وكستر الزصتار 
باتترو   حلستت ينيا   25,477أصتتيا ختتنل المستتيرات الستتلمية و  ستل ات االزتتتنل ازتاتتاز اثتتامينهم 

ن حقتتد بلتتغ .تتدد المركتتزبزستتا   و لتتوا مستشتت يات الق تتان لتلقتت  العتتندمصتتابا  دخ 13,750مختل تتةن 
وأصتتيا  متتن مامتتل .تتدد الشتتهدا ن %17.7شتتهيدا ن بيتتنهم   لتتتانن يشتتكلون  45الشتتهدا  األ  تتال 

قتتتدمت و ستتتيدتان حلستتت ينيتانن  استشتتتهدتو   تتتن  باتتترو  مختل تتتةن  4,379أيضتتتا  ختتتنل المستتتيرات 
  168ل المسيرات السلمية صز ياناستشهد خنو شهدا ن  3ال واقم ال بية 

  مليتتون دوالر لق تتان  96الزكومتتة تقتتوم بصتترف س إنرامتت  الزمتتد ف  التتوزرا  ال لستت ين رئتتي  قتتال
زمتا  تابت  الضترائان س: الزمتد ف وقتالس  مليتون دوالر 3.4غزة وهتألا واابنتان وال نزصتل ستوى 

نهتتا ستتتمكن أتعلتتن زمتتا  ب .نتتدما ياتتا أن يتتتم ستتالال زمتتا  أيتتن تتتألها بتتاألموال التتت  تابيهتتا 
  ق تان غتزة ستأألها لق تان غتزةن وتوايهتات الترئي  هت  االهتمتام حتالزكومة من القيام بأ.مالها 

  169سبق ان غزة
  السياس  لزركة زما  خليل الزية التعامل المبشين من قبل أاهزة أمن .با   المكتادان .ضو

مال  لعقد متالتمر صتز   زتول م  رئي  وأ.ضا  المال  التشريع ن ومنعهم من دخول مقر ال
  170المال  التشريع  إارا ات .با  التعس ية بزق  

  دحا.ية ال تملكها  ةنةمأو  نر أسلزة و  إن سإسرائيلس ت ااسرائيل  بنيامين نتنياهو الوزرا رئي  قال
  171أال دولة أخرى



 2018 كانون األول/ ديسمبر _____________________________________________________

  29       الستشاراتمركز الزيتونة للدراسات وا               

 م   دانتونن قتد  قالت صزي ة معاريف العبرية إن المندوا ااسرائيل  الدائم لدى األمم المتزتدةن دانت
موضزة أنته متن الم تترم أن  نالترش  لننتخابات البرلمانية للكنيست ااسرائيل  وينوالن استقالته

2019 / حبرايرينه  دانون مهام منصبه ح  شبا 
172  

  العبريتتة أن مزكمتتة إستترائيلية أمتترت بزاتتز أمتتوال متتن .ائتتدات  سيتتومالستترائيل سإألكتتر موقتت  صتتزي ة
ن بعتتتد أن رحعتتتوا د.تتتوى سإستتترائيلس  حلستتت ينيين متهمتتتين بالتعتتتاون متتت  ن لصتتتالال لستتت ينيةالضتتترائا 

وبزستتا الموقتت ن حتت ن المزكمتتتة أزالتتت لتتوزارة الماليتتة أمتتترا   الستتل ة بتهمتتة تعتتتأليبهم  قضتتائية ضتتد  
متتتن .ائتتتدات الضتتترائا ونقلهتتتا لتتتدحعها  دوالر(منيتتين  3.7)نزتتتو  مليتتتون شتتتيكل 14قضتتائيا  بزاتتتز 

  173لتعألياكتعويم للمتضررين من .مليات ا
  ن ااسرائيلية سالمدنيةقالت منةمة السنم اآلن ااسرائيلية إن سمال  التخ ي  األ.لىس ح  ساادارة

وأوضتزت  وزدة سكنية اديدة حت  مستتعمرات الضت ة الغربيتة  2,191صادق .لى مخ  ات بنا  
ةسن أال متتن هتتألم الوزتتدات الستتكنية ستتتبنى حتت  مستتتعمرات سمعزولتت %87أن  لهتتان حتت  بيتتان نالزركتتة

وزدات سكنية يخ   لبنائها ح  مستتعمرة تقت   1,908تق  خارد الكتل االستي انية  وأوضزت أن 
  174وزدة سكنية ح  مستعمرات تق  غرب  هألا الادار 283و نشرق  ادار ال صل العنصرال

   ي يتد بتستلل نزتو  نوهتو حت  الستل ة ناألسبق زسن  مبتارب إنته تلقتى تقريترا   المصرالقال الرئي
ينتتاير  25 ثتتورة ل  لزتتدود التتبند الشتترقية .بتتر أن تتاق لتتد.م اما.تتة ااختتوان المستتلمين إبتتانمستت 800

 سال وضتتىسكتت  تزيتتد  نواتهتتم مبتتارب زركتتة زمتتا  حتت  ق تتان غتتزة ب رستتال هتتالال  المستتلزين  2011
 نواقتزمتتوا ستتاونا   نللشتتر ة وأضتتاف أن المستتلزين هتتااموا أقستتاما    الثتتورةالتتت  بتتدأت متت  ان تتنق 

، 29/12/2018حت   ن ح  بيان لهازركة زما ن ت و   175را  سانا  وقتلوا راال شر ةوأ لقوا س
  مبارببشكل قا  ن ما ورد ح  شهادة 

 27/12/2018 ،الخميس

  خنل مقابلتة مت  تل زيتون  ن.ضو اللانة التن يألية لمنةمة التزرير ال لس ينية نمادالن  أزمدقال
المالتتت  التشتتتريع ن تشتتتكيل  سالخ تتتوة القادمتتتة بعتتتد قتتترار المزكمتتتة الدستتتتورية العليتتتا زتتتل   :حلستتت ين

إلى أن هألم الزكومة ستقود المرزلة المقبلة زتتى  النةر حتا  زكومة منةمة التزرير ال لس ينيةسن ال
ن ائتنحتتا  لتشتتكيل زكومتتة  :وأضتتاف االنتخابتتات  سالكتتتل التتت  ستتت وز حتت  هتتألم االنتخابتتاتن ستتتكو 
 ماتتدالن : .لتتى تشتتكيب زركتتة زمتتا  حتت  واليتتة التترئي  مزمتتود .بتتا  قتتال وردا    وزتتدة و نيتتةس

للستتتل ة  ئتتتي  اللانتتتة التن يأليتتتةن قبتتتل أن يكتتتون رئيستتتا  سالتتترئي  .بتتتا  هتتتو رئتتتي  دولتتتة حلستتت ين ور 
  176للنقاشس ال لس ينيةن وموقعه كرئي  للدولة لي  مزن  

  ضتتو المكتتتا السياستتت  للابهتتة الشتتعبيةن إن مشتتتاركة الابهتتة حتت  االنتخابتتتات  مزهتتترقتتال اميتتل.
سحتت  زتتال أنتته ن مشتتددا  .لتتى األخيتترة للمالتت  التشتتريع  تقتت  حتت  إ تتار سالمرااعتتة النقديتتة والتقيتتيمس
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أن مزهتر  أكتد ألاتتهن وحت  الستياق أاريت انتخابات تشريعية حت ن الابهتة الشتعبية لتن تشتارب حيهتاس 
المال  التشريع  سقرار سياس  بامتيازسن وقال إنه ساا  ح  إ تار الصتران .لتى الستل ة  قرار زل  

  177  ال لس ين سويعك  زالة الهيمنة والت رد بالقرار الو ن نوالمناك ات بين  رح  االنقسام

   بنتت  اتانت الستتابقن  ااستترائيل ل رئتتي  هيئتتة األركتتان العامتة للاتتيش ستا Benny Gantz  ن ززبتتا 
سن أال Hosen Yisrael سزوستين ليسترائيلس استمبرئاستته لتدى مستال األزتزاان وأ لتق .ليته  اديتدا  

 اتتانت ة أن   وألكتترت وستتائل إ.تتنم إستترائيليسIsrael Resilience Party منا.تتة استترائيلزتتزا س
متن  يعتزم تصنيف ززبه سكززا وس   مسالول ومعتدلن وليستت لديته أال رغبتة بتأن يكتون مقربتا  

  178اليسارس

   ن مسالول قسم اا.تنم حت  دائترة األوقتاف ااستنمية حت  القتد ن إن المع يتات الدب قال حرا
  2018 ستتتنةمستتتتو ن للمستتتاد األقصتتتى ختتتنل  29,900األوليتتتة لتتتدى التتتدائرة تشتتتير إلتتتى اقتزتتتام 

ن بزيتادة تقتدر 2017 ستنةمستو ن اقتزمتوا المستاد األقصتى  25,600الدب  إلى أن نزو  وأشار
  179يالف مستو ن 4بنزو 

 حتت  تقريتتر لهتتا .تتن زاتتم االنتهاكتتات التتت  تعتترم لهتتا األستترى  نكشتت ت وزارة األستترى والمزتتررين
 ا  أستير  3,550را متن متا يقتا م الستنةن وقالت إن قوات االزتنل ا.تقلت ختنل هتأل2018 سنةخنل 

أستتيرةن ومتتا يقتتارا  140متتن ضتتمنهم  غتتزةنمتتن مختلتتف مزاحةتتات الضتت ة الغربيتتة والقتتد  وق تتان 
ضتاحة إلتى صتدور إ ننتواا 8ا.تقتال  إلتى.امتا ن بااضتاحة  18  ل ممن تقتل أ.متارهم .تن  لفاأل

إلتى  النةتر ريترول تت التق قرار إدارال ما بين قرار اديد وتمديد اال.تقتال اادارال  1,700أكثر من 
  180حلس ين  أسير 500,6ح  ساون االزتنل  أنه يتوااد زاليا  

  كشتت ت مع يتتات إستترائيلية النقتتاا .تتن أن النشتتا  االستتتي ان  ااستترائيل  ستتال رقمتتا  قياستتيا  منتتأل
واستتتتنادا  إلتتتى مع يتتتات زركتتتة الستتتنم اآلن  وصتتتول التتترئي  األمريكتتت  دونالتتتد ترامتتتا إلتتتى الزكتتتم 

 ستتتنةوزتتتدة استتتتي انية ختتتنل  5,618لزكومتتتة ااستتترائيلية نشتتترت . تتتا ات لبنتتتا  ااستتترائيلية حتتت ن ا
واتتتتا ت هتتتتألم التتتتوتيرة المرت عتتتتة حتتتت   وزتتتتدات استتتتتي انية  3,808وأقتتتترت مخ  تتتتات لبنتتتتا   ن2018

نشتر . تتا ات تتم  زيت   2017 ستنةتستايله حت   النشتا ات االستتي انية استتمرارا  للمنزتى التألال تتم  
  181وزدة استي انية أخرى 154,3مخ  ات لبنا   تقر وأب  نوزدة استي انية 742,6لبنا  

 حتت  لقتتا  متت  الصتتز يين حتت  القا.تتدة األمريكيتتة حتت  العتتراقن ن قتتال التترئي  األمريكتت  دونالتتد ترامتتا
أللتب شكل يب وهل ن ة.ن انسزاا القوات األمريكية من سوريمعلقا  ، م اائة بزيارة وأللب خنل قيامه

بشكل مختلفن تزدثت م  نتنياهون وكما تعلمتون نزتن نمتن  إسترائيل  سإنن  أرام س:إسرائيلتسل تهديدا  
وأكد ترامتا  مليار دوالر كل .امن وهم يمكنهم زماية أن سهم بشكل ايدن كما يمكن مراقبتهمس  4.5

تقتتتدم لهتتتا أكثتتتر متتتن هتتتألا واشتتتن ن ن كمتتتا ألمتتت  إلتتتى أن السإسرائيلتسبتتتأن أمريكتتتا ستواصتتتل د.مهتتتا لتتت
  182المبلغ
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  اتتتيم  متتتاتي األمريكتتت   التتتدحانرحتتم وزيتتتر James Mattis  لتتتا رئتتتي  الزكومتتتة ااستتترائيلية 
 سإسرائيلسبين  16ف أبنيامين نتنياهو تخ يف شرو  الواليات المتزدة بهدف إنااز ص قة  ائرات 

ونقلتتت القنتتاة ااستترائيلية العاشتترة .تتن مستتالول إستترائيل  قولتتهن إن موقتتف متتاتي  قتتو م  وكرواتيتتا 
وقتال المستالول ن سته إن نتنيتاهو أاترى مكالمتة  مليتون دوالر  500هتا إلتى الص قة التت  تصتل قيمت

ماتي  لنتنياهو إنه  قالو  هات ية م  ماتي ن قبل أسبو.ينن وقبل إ.نن الوزير األمريك  استقالته 
حتت  مواضتي  كثيترة زتتتى اليتومن ولكنته ال يستت ي  حتت  هتألم الصت قة أن يبتتدال  سإسترائيلستماشتى مت  

  183 لامرونة ويستايا لل

 28/12/2018 ،الجمعة

 إثر مهاامتة قتوات  نوأصيا ثمانية يخرين بالرصا ن ويخرون باالختناق حلس ين ستشهد شاا ا
الشتتتري  الزتتدودال شتتترق  امتتتداداالزتتتنل لمئتتتات المتتوا نين المشتتتاركين حتت  مستتتيرات العتتودة .لتتتى 

  184الق ان ضمن حعاليات مسيرات العودة المتواصلة ح  نح  الامعة األربعين نق ان غزة
 أمتتتين ستتتر اللانتتتة التن يأليتتتة لمنةمتتتة التزريتتتر ال لستتت ينية صتتتائا .ريقتتتاتن أن قتتترار المزكمتتتة  أكتتتد

الدستورية بزل المال  التشريع ن يبشكل حرصة تاريخية ازالة أسباا االنقسام وتزقيق المبصالزة 
ارا  انتخابات .امة زإمن خنل العودة إلى    185رة ونزيهةرادة الشعا .بر صناديق االقتران وا 

   م لنزتتنل أكد القيادال ح  زركة زما  أسامة زمدان أن الض ة الغربية ست اا  الامي  بما تعتد
ح  كلمة له بمهراان أقيم شرق لبنان: سالقد  ستبقى .ربيتةن ولتن نقبتل  نوقال زمدان ااسرائيل  
ومتتتة ال لستتت ينية وسصتتت قة القتتترنس لتتتن تمتتترن حتتتن أزتتتد ستتتيقبل بهتتتان مالكتتتدا  أن المقا  س  بغيتتتر أللتتتب
  186وأوض  أن مشرون زما  تزرير حلس ين من البزر إلى النهر ستزب ها 

  نحلستت ينيا   295قبتتتل  ن حتت  تقريتتر لتتهنمكتتتا األمتتم المتزتتدة لتنستتيق الشتتالون اانستتانية )أوتشتتا(قتتال 
 التقريتر إن وقتال .لتى يتد القتوات ااسترائيلية  2018 ستنةباترو  ختنل ألتف  29وأبصيا أكثر من 

مبنتتتى تعتتتود لل لستتت ينيين حتتت  اميتتت  أنزتتتا  الضتتت ة  459 ات ااستتترائيلية هتتتدمت أو صتتتادرت الستتل
زادثتتة ق ت تتل  265 أوتشتتان ستتا ل مكتتتا 2018 ستتنة  وألكتتر التقريتتر أنتته حتت  2018 ستتنةالغربيتتةن حتت  

حيهتتتتا المستتتتتو نون ااستتتترائيليون حلستتتت ينيين أو أصتتتتابوهم باتتتترو ن أو ألزقتتتتوا أضتتتترارا  بالممتلكتتتتات 
األضتترار التتت   التقريتتر أن   وأضتتاف2017 ستتنةمقارنتتة ب %69ن متتا شتتك ل زيتتادة بلغتتت ال لستت ينية

  187مركبة 540شارة و 900,7ألزقها مستو نون بالممتلكات ال لس ينية تشمل نزو 
  بيتتا   538واستتولت .لتى  هدمتقال مركز .بد ف الزوران  للدراسات والتوثيق إن سل ات االزتنل 

متتوا ن  1,300ن وأصتتب  2018 ستتنةة الغربيتتة بمتتا حيهتتا القتتد ن ختتنل ومنشتتأة حتت  مزاحةتتات الضتت 
  188  ن   225بينهم  نمشرد بن مأوى نتياة هألا الهدم
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   ن حت  بيتان صتادر األونترواوأحتادت   األونترواالتعهد بها لوكالتة  مليون دوالر تم   50لت السعودية زو
متتا  ألونتتروانمليتتون دوالر ل 160ن تبر.تتت الستتعودية بتتأكثر متتن الوزتتده الستتنة مهتتأل.نهتتان بأنتته حتت  

2018 سنةخنل  ألونروااعلها من كبار المتبر.ين ل
189  

  ن 22ن مقابتتل صتتوتا   81ألكترت صتتزي ة هتت رت  العبريتتة أن البرلمتتان التدنمارك  تبنتتى بغالبيتتة كبيتترةن
 كمتا  سإسترائيلسيد.و إلى استثنا  المستعمرات من كل ات اق مباشر سثنائ س مت   هألا األسبونن قرارا  

استتتتتتتتثمار اهتتتتتتتات رستتتتتتتمية وشخصتتتتتتتية حتتتتتتت   تقتتتتتتترر تعزيتتتتتتتز الخ تتتتتتتو  الزكوميتتتتتتتة المواهتتتتتتتة ضتتتتتتتد  
  190المستعمرات

  أكد مركز معلومات وادال زلوةن بأن الز ريات المستمرة الت  تن ألها سل ات االزتنل ح  القتد ن
حتت  زتت  وادال زلتتوة ببلتتدة ستتلوان انتتوا المستتاد األقصتتى تستتببت حتت  اآلونتتة األخيتتترة  خصوصتتا  
منتزال   70ول ت مدير المركتز اتواد صتيام إلتى أن  يرة ح  المبان  والشوارن ح  المن قة بأضرار كب

مزتتألرا  متن زيتادة هتتألم األضترار متت   نتشتققات حت  منتتازل أخترى إلتتىإضتاحة  نتضتررت بشتكل كامتتل
  191سو  األزوال الاوية

 29/12/2018 ،السبت

 لمخلون زستن  مبتاربن التت  ن ت زركة زما ن بشكل قا  ن ما ورد ح  شهادة الرئي  المصرال ا
.نصتتتتر إلتتتتى القتتتتاهرةل ا تتتتنق ستتتترا  الستتتتانا  المصتتتتريين  800زركتتتتة الإلتتتتى إرستتتتال  حيهتتتتاأشتتتتار 

واتددت الزركتة التأكيتد .لتى   2011وال لس ينيين والعرا من الساون المصرية ختنل ثتورة ينتاير 
  192ولن ومنها مصرالتزامها التام بسياستها القائمة .لى .دم التدخل ح  الشالون الداخلية للد

  ت شتاكيدن تأستي   زتزا أييلت ةااسترائيلي عتدلالوزيترة و ن تيتوزير التعليم ااسرائيل  ن تتال  بينأ.لن
بينيتت حت   وقتال  سHaYamin HeHadash أو The New Right اليمتين الاديتد أ لقتا .ليته استم س

ضتت  حتت  منتت  إ تتنق المتتالتمر الصتتز   المبشتتتربن التتألال أبقتتيم حتت  تتتل أبيتتا: سإألا نازنتتا حتت  الما
وألكتتتر بينيتتتت أن  أو تقتتتدام الدولتتتة ال لستتت ينيةن حقتتتد حقتتتدنا قتتتوة تأثيرنتتتا هتتتألم اآلنس  نستتترا  اارهتتتابيين

الشراكة الاديدةن ه  شراكٌة زقيقية بكل ما تزمله الكلمة من معنىن مالكدا  أن ساليمين هو اليمينن 
  193إ نق سرا  األسرىس نيةن وضد  إقامة دولة حلس ي بدونل ولكن   أو تقريبا   اليمين هو ضد  

  تقريرهتتتتتا الستتتتتنوال زتتتتتول اال.تقتتتتتاالت  فييييي ال لستتتتت ينية هيئتتتتتة شتتتتتالون األستتتتترى والمزتتتتتررين قالتتتتتت
متتن ن تتاق ا.تقاالتهتتا ألبنتتا  الشتتعا  2018ستتنة صتتع دت ختتنل  االزتتتنلااستترائيليةن إن قتتوات 

ين المعتقلتين وأوضتزت أن متن بت حلست ينيا   6,489ال لس ين ن زي  وصل مامون اال.تقتاالت 
وألكتترت أن مزتتاكم االزتتتنل  صتتز يا   38نتتواان و 6حتتتاة وامتترأةن إلتتى اانتتا  140  تتن ن و 1,063

  194أمر تاديد 599أمرا  اديدا ن و 389أمر ا.تقال إدارال خنل ال ترة ألاتهان منها  988أصدرت 
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 30/12/2018 ،األحد

   غولتتدريب متتن  ايمتت  متتاب (وتشتتاأ) مكتتتا األمتتم المتزتتدة لتنستتيق الشتتالون اانستتانيةر منستتق زتتأل
زتتاد حت  الوقتتود التنزم لتشتتغيل المشتاح  ومز تتات  شت    تتدهور األوضتان حتت  ق تان غتتزةن حت  ةتتل  

توليتتد الكهربتتا ن متت  دختتول حصتتل الشتتتا   وقتتال إن الوضتت  حتت  غتتزة لتتم يتزستتن بتتل تتتدهور بشتتكل 
  صتز   نشترم ح  تصتري نغولدريب وأضاف ماب  لهألم األزمة كبيرن ود.ا السياسيين لوض  زد  

موقتت  األمتتم المتزتتدةن أنتته سال يواتتد لتتدينا وقتتود يك تت  لتشتتغيل المستشتت يات ومز تتات توليتتد ال اقتتة 
الزيتاة  إنقتاألوأكد كأللب الزااتة ال ارئتة للوقتود متن أاتل س لتعمل شبكات الميام والصرف الصز س 

  195للمستش يات والعياداتس
  هنيتتة ثنثتتة شتتبان حلستت ينيين متتن ق تتان رئتتي  المكتتتا السياستت  لزركتتة زمتتا  إستتما.يل استتتقبل

غزةن أحرات .نهم السل ات المصرية بعد ا.تقالهم .دة أشهرن ح  أ.قاا تدخل واهود قامت بها 
  196قيادة زما 

  سحلست ينس أن  لصييفة .تواد مدير مركتز القتد  لدراستات الشتأن ااسترائيل  وال لست ين  .متاد ألكر
 التعامل م  المقاومة  استراتيايةرن ما أدى إلى حقدانه العمليات النو.ية أثقلت كاهل االزتنل أكث

.متن  مقاومتا  حت  الضت ة الغربيتةن  4,367أكثتر متن  2018 ت ستنةالقد  شتهد مركزوبزسا إحادة 
  197أكتوبر /يخرينن زتى نهاية تشرين األول 159قتين  إسرائيليا ن وأصاا أكثر من  11أوق  

 هتو األقستى  2018لشعبية لموااهة الزصارن إن زصاد قال النائا امال الخضرال رئي  اللانة ا
حت  تصتري  صتز  ن .لتى  نوشدد الخضرال  1967 سنة .لى ق ان غزة منأل االزتنل ااسرائيل 

نستتتانيا  بشتتتكل غيتتتر مستتتبوقن زيتتت  تاتتتاوزت  أن ق تتتان غتتتزة يمتتتر بأوضتتتان مأستتتاوية اقتصتتتاديا  وا 
وقتتال: سمتتا زال   2018ستتنة والر ختنل مليتتون د 300الخستائر االقتصتتادية المباشتترة وغيتر المباشتترة 

االزتنل يمن  دخول مئات السل  إلى غزةن أهمها المواد الخام النزمة للصتنا.ةن متا أدى لتضترر 
من المصان ن وحاقم معاناتها بسبا تأثيرات الزصار الألال قل  بشكل كبير السيولة  %90زوال  

.امتلن إضتاحة آلالف الخترياينن زيت   ألتف 300لدى المتوا نين لقلتة التدخلن نتياتة تع تل قرابتة 
  198س%65ارت عت معدالت الب الة بين الشباا إلى قرابة 

 31/12/2018 ،اإلثنين

   متتتتا قامتتتتت بتتتته اادارة األمريكيتتتتة متتتتن انزيتتتتاز سمزمتتتتود .بتتتتا  إن  ية لستتتت ينال الستتتتل ةقتتتتال رئتتتتي
اتتترا ات .قابيتتتة ونقتتتل ستتت ارة بندهتتتا إليهتتتان واتخاألهتتتا إ ن.اصتتتمة لهتتتا بالقتتتد استتترائيل با.تراحهتتتا 

ر زقيقة أن القتد  م زقنا ح  القد ن ولن يغي  نان لن يهزنان كما أن كل أللب لن يزيل أو يقو  ضد  
ختنل مهراتان  .بتا نوقتال س  الشرقية ه  .اصمة دولتنا ال لس ينيةن حالقتد  ليستت .قتارا  للبيت 

يزتتتاول أن يتتتدمرهان سمتتتا زال هنتتتاب متتتن يزاربهتتتان ومتتتن  :الن نقتتتة زركتتتة حتتتت  54 الشتتتعلة التتتت إيقتتتاد
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الشعلة حت  غتزةن متن ي عتل هتألا هتو ختارد .تن الصتف  إيقاديتااهلهان خسئوا أولئب الألين يمنعون 
من أمثالهم كثيرون منأل ان لقت الثتورةن ونزتن  الو ن ن من يمنعنا خارد .ن الصف الو ن ن مر  

  199نعان  من الاواسي  هنا وهنابن وهم إلى مزابل التارياس
  خليتتة واألمتتن التتو ن  بغتتزة .تتن .تتدم واتتود أال معتقتتل لتتدى أاهزتهتتا األمنيتتة متتن الدا وزارةأ.لنتتت

زركتة ر المتزد  باسم الوزارة إياد البزمن .ن استغرابه من االحترا ات الت  تد.يها و.ب   زركة حت  
شخصا  من مزاحةات  38البزم أنه ارى استد.ا   أض و  حت  بواود ا.تقاالت لعناصرها ح  غزة 

ومنت  ت تاقم االزتكتاب التداخل  ن ح  إ ار إارا ات المزاحةتة .لتى النةتام والهتدو  ق ان غزة كاحة
  200إخن  سبيلهم اميعا  ح  زينه مالكدا  أنه تم   نوأال أ.مال تخل باألمن العامس نبين .ناصر حت 

   أبنتا   قال .ضتو اللانتة المركزيتة لزركتة حتت ن زستين الشتيان إن متا قامتت بته زركتة زمتا  بزتق
غزة واال.تدا  .ليهم ومنعهم من إيقتاد شتعلة االن نقتة ياعلنتا نعيتد النةتر بعنقتنتا  ق انحت  ح  

وال يمكتتن أن ينتدرد تزتتت  نمتا قامتتت بته زمتا  بأنتته .متل ال و نت  وقتال إنمعهتا بكتل أشتتكالهان 
بعد ستلوكها األخيترن ولتن يكتون  وتاب : زركة حت  لن تاتم  م  قيادة زما  إ نقا   هألا اا ار 

تبليغ مصر وق ر و.دة أ رافن بأنته حت  زتال منعتت زمتا  أبنتا   إلى أنه تم   رن مشيرا  معها زوا
حتت  متتن إيقتاد شتتعلة االن نقتة لتتن يكتون هنتتاب زتوارن حالمصتتالزة مت  زمتتا  وصتلت إلتتى  ريتتق 

  201ولنألها لصندوق االقتران نوالزكم بيننا هو الشعا نمسدود

 سزلي تتتة ال غنتتتى  سإستترائيلسأن رى ن دوال  .ربيتتة تتتتقتتال رئتتتي  التتوزرا  ااستتترائيل  بنيتتامين نتنيتتتاهو إ
البرازيليتة ختتنل  التل زيونيتة Globo وقتتال نتنيتاهو لمز تة غلوبتتو .نهتاس حت  مزاربتتة إيتران ودا.تش 

  202زيارة إلى ريو دال اانيرو إن أللب الموقف أزد  سثورة ح  العنقات م  العالم العرب س
  أراضتت حتتت   منيتتين 4.91مليتتون حلستت ين ل  13.05 زتتونبلتتغ .تتتدد ال لستت ينيين المقتتدر حتتت  العتتالم 

ح  الدول  منيين 5.85 نزون و 1948مليون حلس ين  ح  أراض   1.57زو نن و ية لس ينالسل ة ال
  203ألف ح  الدول األانبية 717العربيةن ونزو 

  دم إن إيران يمكن أن تستخ )أمان( تمير هايمن ااسرائيلية العسكرية االستخباراترئي  شعبة قال
ختتنل  نيمناوقتال هت  سإستترائيلسهامتات .لتى  ن وألهتا المتزايتد حت  العتتراق لتزويلته إلتى منصتتة لشتن  

مماثتل لمتا  نإن اايترانيين يمكتن أن سيتروا العتراق كمستر  منئتم للتمركتز نمتالتمر استضتاحته تتل أبيتا
  204سدولة إسرائيل وأن يستخدموم كمنصة لزشد .سكرال يمكن أن يهدد أيضا   نةحعلوم ح  سوري
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