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 عن صواريخ حزب هللابحديثه  يدلين: نتنياهو ألحق ضرراً  .1
انتقددد رسددعس  ددعبخ ارسددتلبارات العسددئرعخ ااسددراسعععخ السدداب،  عدداموس عدددلعن  أ ددوا  أدلدد  ب ددا رسددعس 

  حددو  ودددود عدددت ع ددرات لقددر مددن الصددوارع  6/12/2018 اللمددعس عددومالحئومددخ  بنعددامعن نتنعددا و  
 ددلا  العسددئرعخ والموسدداد  ددد    بسددبل عمععددات ناددلت ا الملددابرات الد عقددخ لدددب حددول س  ولددعس  رلددا  

ااسدددراسعععخ عدددوم الدمعدددخ  انددد  ئسدددمعنا أمدددس رسدددعس الحئومدددخ  103FMو دددا  عددددلعن الاعدددخ  الم دددرو .
حدول  حو  الصوارع . و دلا لردك ئبعدر  ألند  عسداعد دددا   وووعر األمن عتحدث عن أر ام د عقخ نسبعا  

لا ئددان لدددعنا تاددو، م عددعن ععدد  حددول س العددوم  ولددم عئددن س أن عدددرم مددن أعددن نعددرف مددا نعرلدد . واا
 . وعحظر مساعدت حول س عع  ئ ا ائ.دعدت ددا   استلبارعخ  ل و مصادر 2006لي العام  مودودا  

باسدتلباراتنا. و دلا  درر عحظدر أن عحددث. وعتعدعن ععد   و دد عدلعن عع  أن ئنتنعدا و ألحد،  دررا  
  ولددعس بدد علن لعدم ددور ور عنرددوي رسددعس الحئومددخ أن عتحدددث عددن  ددل  األمددور لددي  عسددات م عقددخ

ئ ألن حدول س عمتند  وأ اف أن أمعن عام حول س  حسن نصدر س  ئمرتدد  دددا   عع  أي لاسدتئ.
لئن عدلعن أ دار  .2006 سنخمنل انت اء حرل لبنان الثانعخ  لي  ئاسراسع ئعن ارل، صوارع  باتدا  

 دمات لي منرقخ بعروت ستئون لرا أحمدر. ونحدن ال  أن  ئعودد لر ما سععوم  بالرد. وأعتقد أن 
ل ددعبخ  ر نعددرف مددالا عدددور لددي رأس نصددر س  وب مئاننددا أن نقدددر للددم وحسددل. وعندددما ئنددت رسعسددا  

 لي تقدعراتي حو  ما سعقرر أ لاص لي المستقب ئ. ددا   ومتوا عا   ارستلبارات ئنت حلرا  
عنددد الحدددود مدد  لبنددان   الدددعا ااسددراسععي حالعددا   وترددر، عدددلعن الدد  عمععددخ ئدر   ددماليئ التددي عناددل ا

. لئن الا و ا  ان  ئالا أغعقنا النا، ئع   ب   ااسمنت من دانبنا ولم ُعقت  أحد  ل ن  لم عحدث  عسا  
دلعنا بدبابات ال  نقرخ مععنخ لي دانب م ودرب تباد  ارل، نار  ل ن  ل   صخ ألرب  ولللم ل ن 

 ب مئانعدخ أن نئدون أ دوب ولعست مرعقخ بالتكئعد. و دل  أمدور سدتعح،  دررا  اللرور  نا ناعمخ لع اعخ 
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وحول س وتواون الرعل عمئدن  ئاسراسع ئوأ اف أن الرد  متباد  بعن  وننتصر لي الحرل القادمخئ.
أن عستمر رالما ر علر   أحد الدانبعن. و ا  عدلعن عن للم ان ئ لا تقعدعم د عد، لع اعدخ. وعوددد  ندا 

. لدالحرل  دي اللعدار األلعدر. وحدول حربدا   اد  وأعتقدد أند  ر عنب دي أن نكسدف ألنندا ر ن دن  رد  متب
نمدددا ت دعدددد  ودودعدددا   س لدددعس ت دعددددا   لمصدددعحخ مدددن عععدددل    لدددعس وا دددحا  اسدددتراتعديععددد  اسدددراسع   واا

  و ددددرتنا ارسدددتلبارعخ أصدددبحت أل ددد   والم دددادات الصدددارولعخ  دددي الو دددت. لقوتندددا تتعددداظم أع دددا  
لا ُئتبت عععنا الحرل ل ننا مسدتعدون ل دا. منظ ومخ م نعخ وحعدت لي العالم  ولدعنا سلح دو ممتاو واا

 وأن نبادر اآلن ال  حرل م  حول س لعست لي مصعحخ دولخ اسراسع ئ.
. واعتبر عدلعن أن عمععخ ئدر   ماليئ  ي عمععخ م مخ ئلئن ر عنب ي ت لعم ا أئثدر ممدا  دي لعدل  

ئرت األص بالنسبخ لحول س  واألص )لدي أورا، الععدلب بالنسدبخ لد   دو  دوت نعراند .  واألناا، لعست
وحتدد  أن األناددا، لعسددت ئددرت المعددم أو المعئددخ  ربمددا األمعددر. ودعددد ددددا أننددا وددددنا األناددا، وعمعنددا 
 ددد ا... لئددن عندددما نعمدد  عحدددث  ددرر معددعن ألن العدددو عدددرم أندد  ملتددر،. واآلن عدددل أن نبددل  

 ود ئي ر ععرف من أعن  و ملتر،ئ.ئ  الد 
 7/12/2018 ،48عرب 

 
 ترحيب فلسطيني بقرارات الجمعية العمومية لألمم المتحدة .2

ــانن ددرت  القعددادت   أن القدددس المحتعددخ بر ددوم دراعسددي  نقددل  عددن مراسددع ا لددي 8/12/2018 ،الغــد، عم 
  م ددرو  القددرار ااعرلندددي  الاعسددرعنعخ رحبددت أمددس الدمعددخ  بقبددو  الدمععددخ العمومعددخ ل مددم المتحدددت

حبارو   الق عخ الاعسرعنعخ لتحقع، ح     حرئخ حماس ئار ابعخئ. د  م رو  القرار األمرعئي اللي عع اا
الدددرسعس محمدددود  أنوأئدددد أمدددعن سدددر العدندددخ التناعلعدددخ لمنظمدددخ التحرعدددر الاعسدددرعنعخ صددداسل عرعقدددات  

   ددد خحئومددخ الاعسددرعنعالخ لحرئددخ لددتح  و عبدداس  والعدنددخ التناعلعددخ لمنظمددخ التحرعددر  والعدنددخ المرئوعدد
انتصددرت لعوحددددت الاعسدددرعنعخ وو دددعت المصدددالح الاعسدددرعنعخ العععدددا لدددو، دمعددد  ارعتبدددارات األلدددرب  

نعئي  أرادت عندما و ات أمام المحاورت األمرعئعخ ااسراسعععخ الداسرت رعتبار حرئخ حماس  ار ابعخ  
عدن ددراسم الحدرل  ألل ديللحدتل  ودالع دا الملدد  والدل رنحعاو ا األعمد    ععي أن عئون تتوعدا  

 . ئاسراسع ئالتي ترتئب ا سعرخ ارحتل  
ئمددا رحبددت ع ددو العدنددخ التناعلعددخ لمنظمددخ التحرعددر حنددان ع ددراوي  بتصددوعت الدمععددخ العامددخ ل مددم 

 ل ددا م ددرو  القددرار األمرعئددي الددلي عدددعن حرئددخ حمدداس. واسددتنئرت ع ددراوي لددي بعددان  المتحدددت  ددد  
 مو ف اادارت األمرعئعخ التي تواص  صدعاغخ  درائت ا ودعم دا اللرعدر لدولدخ ارحدتل   وتعمد  ععد 
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التحرم دولعا  لمنح دا غرداء أممعدا رنت ائات دا  وت ددع ا ععد  ارسدتمرار لدي تحددي وتقدوع  النظدام 
 الدولي بئامع  واست داف ال عل الاعسرعني وأر   ومقدرات  بدون راد  أو مساءلخ.

ووعدر   أن نظعدر مدعدي ت  أبعدل  نقل  عن مراسع ا لي 8/12/2018 ،الشرق األوسط، لندنوأ الت 
اللاردعخ الاعسرعني رعدا  المدالئي  رأب أن التصدوعت لدي الدمععدخ العامدخ ئعمئدد عددم ا تندا  العدالم 

ععدد  ورل دد  المرعدد، لاددر  اامددلءات وتووعددر وتحرعددف الحقدداس،  الددلي تمارسدد  الورعددات المتحدددت 
المستوب الددولي لصدالح نظدام ارحدتل  ارسدتعماري  الدلي تحداو  اسدراسع  ترسدعل  ععد  أر  دولدخ 

وأ دداد المدددالئي بددالقرار الثدداني الدددلي صدددر لددي الدمععددخ العامدددخ  لددورا  بعددد سدددقور  لعسددرعن المحتعددخئ.
القددرار الددلي الم ددرو  األمرعئددي  و ددا : ئالددرد الدددولي ددداء مدددوعا   مددن لددل  الدددعم الئاسددح لم ددرو  

 ئ.  اللي عمئد عع  القانون وال رععخ الدولعخ ومردععات عمععخ السلم  وأسس أي ح   اعرلندا دمت  
ورحل المتحدث الرسمي باسم الحئومخ عوسدف المحمدود بنتداسل التصدوعت لدي الدمععدخ العامدخ: ئالتدي 

دعدددم ارحدددتل  التدددي أظ دددرت انحعددداو العدددالم الددد  الحددد، الاعسدددرعني  ونبدددل سدددب  ال عمندددخ وال ررسدددخ و 
 تمارس ا اادارت األمرعئعخئ.

 
 الدفعة الثانية من المنحة القطرية تصل غزة: البدء بصرف الرواتب .3

مععدون دورر  لددل  رواتدل  15 وسر تقارعر تاعد بوصدو  الدلعدخ الثانعدخ مدن المنحدخ القررعدخ المقددرت بدد
 ا  غددددوت  ظ ددددر عددددوم الدمعددددخالمددددوظاعن لددددي  رددددا  غددددوت المحاصددددر  أصدددددرت ووارت المالعددددخ لددددي  ردددد

ووارت الدوأو دحت    بعانا  تو عحعا  ب كن  لعخ احتسال وتسوعخ وصرف رواتل الموظاعن.7/12/2018
دورر بعدددد لصدددم المبعدددع المصدددروف بالوعدددادت لدددي الدلعدددخ  100تقرعدددل مبعدددع الدلعدددخ لمتوسدددر  أنددد  ئتدددم  

ي البندم الدلي عتقا د  مند  الموظدف السابقخئ. وألادت بكن  سعدري اعدا  )المبعدع المتبقدي بال دعئ ب لد
الدد  أندد  سددعدري بعددان تاصددع   النظددر ولاتددت بعدد ارنت دداء مددن صددرف الدلعددخ الحالعددخ مددن بنددم البرعدد.

حسال صرف الدلعدخ لئد  موظدف ععد  حسداب  االئتروندي  رعبدا . دداء للدم بسدبل رلد  الحددل عدن 
خ القررعخ ال  ر الما ي  ول، موظف وموظاخ من الحئومخ ممن لم عتقا وا رواتب م من المنح 800

 ما ألاد ب  رسعس المئتل ااعلمي الحئومي ب وت سلمخ معروف.
وأععنت ووارت ارتصارت وتئنولودعدا المععومدات لدي غدوت لعمدوظاعن أند  سدعتم صدرف المنحدخ األمعرعدخ 

 الدمعخ والسبت. يالقررعخ من لل  ئالخ لرو  مئاتل البرعد عوم
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 رعددخ اعددادت اعمددار القرددا   السدداعر محمددد العمددادي  وصدد  مسدداء اللمددعسوئددان رسددعس العدنددخ القر
  الددد  غدددوت لدددي وعدددارت تسدددتمر عددددت أعدددام  و بعددد  وصدددو  السددداعر القردددري  وصدددعت أمدددوا  6/12/2018

 مععون دورر أمرعئي نقدا . 15المنحخ القررعخ الثانعخ لموظاي غوت المدنععن واألسر الاقعرت بقعمخ 
 7/12/2018 ،48عرب 

 
 نية يناقش مع العمادي جهود إنهاء الحصاره .4

التق  رسعس المئتل السعاسي لحرئخ حماس اسماعع   نعخ بمنول  غرل مدعنخ غوت الساعر القرري : غوت
وئان الساعر محمد العمادي  رسعس العدنخ القررعخ اعادت اعمار غوت   د وص  أو   محمد العمادي.

 را  غوت عقد ادتماعا م  اسماعع   نعخ رسعس  ل الور وصول  . و القرا  ال من أمس اللمعس 
المئتل السعاسي لحرئخ حماس  بحثا لع   لر الترورات السعاسعخ الاعسرعنعخ  والد ود المبلولخ ان اء 

 معانات  عبنا الاعسرعني ولاصخ لي القرا   ول، بعان مقت ل صدر عن مئتل  نعخ.
 7/12/2018القدس العربي، لندن، 

 
 العودة تعيد تثبيت حقوق شعبنا في مواجهة مشاريع تصفية القضية: مسيرات حماس .5

أئد النار، باسم حرئخ حماس حاوم  اسم اصرار دما عر  عبنا عع  مواصعخ مسعرات العودت وئسر 
رنتاا خ الحدارت الئبرب  التي ثار لع ا  عبنا  31  والتي تتوامن م  اللئرب الد 37الحصار لعدمعخ الد 
و ا   اسم لي تصرعح صحاي عوم الدمعخ  ان مسعرات العودت  رحتل  الص عوني.بئ  أرعال   د ا

 امتداد لعاع  ال عبي العظعم لي انتاا خ الحدارت  التي أعادت احعاء الق عخ لي ئ  العالم.
وأ ار ال  أن مسعرات العودت العوم تععد تثبعت حقو،  عبنا لي مواد خ م ارع  تصاعخ الق عخ 

د  اسم عع  أن ن ا   عبنا العاد  والم رو  سعظ  متواصل حت  تحقع، أ دال  و د الاعسرعنعخ.
بالحرعخ والعودت  منو  ا أن مسعرات العودت ستستمر حت  تحقع، أ دال ا  ولي مقدمت ا ئسر الحصار 

 عن  را  غوت.
 7/12/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 الحية: ماضون في مقاومة االحتالل .6

لبارو بحرئخ حماس لعع  الحعخ أن ال عل الاعسرعني مصمم عع  نع  حقو   أئد القعادي ا: غوت
الم روعخ  م عرا ال  أن المقاومخ الرا دت التي عحت ن ا ال عل بالئام  تندو األ داف وتحق، 

لمسعرات العودت وئسر   37ولات الحعخ لي مقابعخ متعاوت لل  م ارئخ لي الدمعخ الد المندوات.
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أن ع رات  رف الموارنعن وحاوا نحو ملعمات العودت رغم األدواء العاصاخ الحصار العوم ال  
و ا  ان ئ ل  المسعرات ترغم ارحتل  عع  تلاعف ولئائخ الحصار عن  را  غوت  والماررت.

وحو  ال ا  م رو  القرار األمرعئي لي األمم  وسننتو  حقو نا ئامعخ وستستمر حت  تحق، أ دال ائ.
رثنا التارعلي المتحدت   ا  الح عخ ئنحن ما ون عع  ررع، مقاومخ ارحتل  متسعحعن ب عبنا واا

 وال راس  السماوعخ التي تعرعنا الح، بمقاومخ ارحتل ئ.
 7/12/2018، فلسطين أون الين

 
 النظر في كثير من الملفات الداخلية واإلقليمية والدوليةيدعو حماس إلعادة  الشيخحسين  .7

بعد سقور الم رو   دنخ المرئوعخ لحرئخ لتح  الووعر حسعن ال ع رأب ع و الع: نظعر مدعي
 نام حادخ اآلن ال  و اخ  ئأن  األمعرئي لي الدمععخ العامخ ل مم المتحدت ب دانخ حرئخ حماس

و راءت سعاسعخ د عقخ لما تم عع   لا المنبر الدولي  المعروف بموا ا  الداعمخ والمساندت لن ا  
لي معظم  رارات  األممعخئ. وواد: ئمن وادبنا أن نررح تسامرت عدت  بعد  عبنا بكغعبعخ ئبعرت 

دولخ م  الم رو  األمعرئي: أر عحتاج للم منا دمععا   ومن حرئخ حماس أور   أن تععد  87تصوعت 
النظر لي ئثعر من المعاات الدالععخ واا ععمعخ والدولعخ؟ أر عحتاج للم ال  دراسخ ددعخ عمعقخ  ب  

كللنا الارحخ الم روعخ ال  الم ارت والمبال خ؟ ألم عحن الو ت لللتصا، بال رععخ الاعسرعنعخ أن ت
حا نخ ئااحنا ون النا؟ ألم عكت و ت ان اء ارنقسام وارنقلل حت  اآلن؟ ألم تصوت دو  صدعقخ 

المساندت  لنا م  م رو  القرار األمعرئي؟ ألم تمتن  عن التصوعت دو  معرول  تارعلعا  بموا ا ا
لن ا   عبنا وئااح  من أد  الحرعخ وارستقل ؟ئ. واعتبر تعم ئأسسعخ ئثعرت نحتاج لعو وف أمام ا 
بمو وععخ وصد، م  اللات  حت  نعري ادابات تلدم   عتنا  وترسم معالم استراتعدعخ عمعنا 

 لعوصو  ال  أ دالنا الئبربئ.
 8/12/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 ل القرار األمريكي: علينا مواصلة التحركالنخالة بعد فش .8

أئد األمعن العام لحرئخ الد اد ااسلمي لي لعسرعن وعاد النلالخ  الدمعخ  أن  : وئارت –بعروت 
من ال روري أن نواص  التحرم  وأن نتوحد ونحم    عتنا العادلخ وندال  عن ا  ئوسندد من عقف 

عنلالخ تعععق ا عع  ل   م رو  القرار األمرعئي لي ادانخ داء للم لي بعان ل معنا من أحرار العالمئ.
المقاومخ أمس بالدمععخ العامخ ل مم المتحدت  م دد ا لع  عع  أن األعداء عحاولون محاصرتنا لي 

 ئ  مئان  للا عدل عععنا الرد ععع م ومرارت م بوحدتنا وبعدالخ   عتنا وبحقنا.
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لظالمخ  د المقاومخ و د ال عل الاعسرعني  لكمعرئا و ا : ئعع  الرغم من الحمعخ األمرعئعخ ا
سراسع  وأنصار ما عدرون ألعا  اللعبخ بعد ل ع م لي تمرعر ادانخ مقاومتنا ال رععخئ. وأ اف  واا

النلالخ: ئأمرعئا ركركت رأس ا  ولم تاعح غررسخ القوت والبعردخ لي التكثعر عع  األحرار  وانئسرت 
 ل ئر لمن و ف معنا وساند حقنا.سروت ا عع  العالمئ  مود  ا ا

 7/12/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 حماس دولة ضد   87ت يصو نتنياهو يرحب بت .9
بعددد سددقور الم ددرو  األمرعئددي لددي الدمععددخ العامددخ ل مددم المتحدددت ب دانددخ : نظعددر مدعددي - تدد  أبعددل

اء ااسددراسععي بنعددامعن حرئددخ حمدداس  لعدددم حصددول  ععدد  أئثرعددخ الثعثددعن المرعوبددخ  أ دداد رسددعس الددوور 
سقور الم رو . ونو  بدئالحصو  عع  أغعبعخ ساحقخ من الدو  التي  من رغمبالنتنعا و  ب ل  النتاسل  

منظمدددخ حمددداس  لدددي م دددرو  القدددرار الدددلي أدان دددا لدددي الدمععدددخ العامدددخ ل مدددم المتحددددتئ.  و ادددت  دددد  
 عدث معظدم الددو  صدوتت  ددد  وأ داف: ئلدم نحصد  ععد  أغعبعدخ الثعثدعن  ولئدن  دل   دي أو  مدرت  ح

حمدداس.  ددلا انددداو م ددم لع اعددخ حققتدد   دولددخ التددي اتلددلت مو اددا  مبدددسعا   ددد   87 لددلا أ ددعد بالددد  حمدداس
سراسع   وأ ئر اادارت األمرعئعخ والساعرت  ععي عع   ل  المبادرتئ.  الورعات المتحدت واا

  8/12/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 تطالب نتنياهو باالنفصال سريعًا عن الفلسطينيين "قادة من أجل أمن إسرائيل" .10
  أن منظمدخ ئ دادت 6/12/2018  الت صحعاخ ئمعارعفئ العبرعخ  لي ساعخ متدكلرت مدن مسداء اللمدعس

مدددن أدددد  أمدددن اسدددراسع ئ رالبدددت رسدددعس الدددووراء ااسدددراسععي  بنعدددامعن نتنعدددا و  باتلدددال لردددوت سعاسدددعخ 
وأو دحت الصدحعاخ أن منظمدخ ئ دادت مدن  ناصا  عدن م.سرععخ وم مخ تدا  الاعسرعنععن  تق ي بار

أدددد  أمدددن اسدددراسع ئ ت دددم لدددي صددداول ا مسددددات ال دددبار البددداروعن مدددن الددددعا ااسدددراسععي والموسدددداد 
وال ابام وال ررخ   دد أععندت عدن ن در ا رلتدات لدي ئثعدر مدن ال دوار  الرسعسدخ والمعدادعن العامدخ لدي 

 صا  عن الاعسرعنععن.اسراسع   ترالل من للل ا نتنعا و بارنا
  ن اآلون للناصا ئ.… وداءت تعم الللتات تحت عنوان ئبعبي ]نتنعا و[.. من أد  أمن اسراسع 

 7/12/2018 ،األيام، رام هللا
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 ليبرمان يهاجم الجيش لرفضه اجتياح غزة .11
بعن    عن سدا  دار7/12/2018 ئ ات مصادر اعلمعخ عبرعخ النقال  عوم الدمعخ :القدس المحتعخ

دور لعبرمان و ادت الدعا مملرا   حو  عمععخ عسئرعخ برعخ لي القردا   بد  دووعر الحرل الساب، ألع
ونقعدت  ندات ئاأللبدارئ العبرعدخ عدن لعبرمدان وصدا  العقداء بدالقو  اند   دعر أند  عقدف أمدام  عددت أسدابع .

 م ورل دد م الددددلو  مدموعددخ ن ددراء مدددن السددلم اآلن ااسددراسعععخ  وللدددم ئناعددخ عددن ئاعتددددا ئ مددوا ا
ونقعددت القنددات عددن  اسددد أرئددان الدددعا غددادي  عونئددوت رل دد  لئددرت الدددلو  البددري  البددري لددي القرددا .

لعقرا   مععل  للم بعددم وددود مئاسدل مدن  ئدلا لردوت   داسل  ئر عوددد مدا نربحد  مدن لردوت ئ دل   
 ور عودد مبرر لععمععخئ.

و حالعدا  ععد  الدب دخ ال دمالعخ   داسل : اند  عددل مدنح لدي حدعن  دادم لعبرمدان سعاسدخ الحئومدخ بدالترئع
 مستورني الدنول ال دوء أور  واعما  درت الدعا عع  التك عم م  أئثر من دب خ  تا .
  7/12/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 2008 سنةغزة في : باراك أمر بقصف مدنيين "معاريف .12

س الحئومدددخ وووعدددر األمدددن ااسدددراسععي السددداب،    أن رسدددع7/12/2018 ئ دددف تقرعدددر ن دددر عدددوم الدمعدددخ
اع ود بارام  أصدر أمرا  عسئرعا  غعر  دانوني عنددرج  دمن ددراسم الحدرل  لقعدادت  عسدخ أرئدان الددعا 
ااسراسععي  بتودع  نعران المدلععخ ااسراسعععخ الثقععخ  ال  أي مئان عستلدم اردل،  دلاسف ئالقسدامئ  

بستخ أ  ر   2008دوان عع   را  غوت أوالر ئانون األو / دعسمبر وللم  بع   رو  ارحتل  بالع
ب دد  النظددر عددن المئددان الددلي أرعقددت مندد  القددلاسف وئثالت ددا السددئانعخ والتو عددت التددي أرعقددت لع ددا  

 ات ااسراسعععخ المحعرخ بالقرا .عمر ودون النظر ال  األثر اللي  د عحدث  سقور القلاسف عع  المست
م ملاوف  عادات الدعا ااسراسععي حعن دا لمدا  دد عترتدل عععد  مدن تبعدات  انونعدخ  وأثارت أوامر بارا

ما لدر لللا  بعن  وبعن المدعي العسئري ااسراسععي حعن دا والمست دار الحدالي لعحئومدخ ااسدراسعععخ  
ألعحاي مندلبععت  اللي أئد أن القدرار غعدر  دانوني وع در بقعدادات الددعا  ار أن بدارام أصدر ععد  

 أوامر   ولقا  لصحعاخ ئمعارعفئ.
 وعب رت  عادات لي الدعا ااسراسععي عن اعترا د ا وتحاظ دا ععد  أوامدر بدارام  ون دل لللدا  حدادا  

 بعن األلعر ومندلبععت اللي رل  األوامر لعدم  انونعت ا  وود  أئثر من تحلعر لبارام.
اسدد الددعا ولدعس بوسدع  ارعتدرا   لر  دا  لعد  ان المددعي العسدئري لدعس   ورعل بارام ادتماعا  

عع  أوامر عسئرعخ  لع م رسعس أرئان الدعا ااسراسععي  غابي أ ئناوي  لمندلبععت وعرل  تناعدل 
األمر  ار بموالقخ رسمعخ من المدعدس الدوواري المصد ر لع دمون األمنعدخ )الئابعنعدتب. و دا  أ دئناوي 
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تناعل  دلا األمدر  ولسدت ععد  اسدتعداد اصددار مثد   لبارام ئأنا  اسد لعدعا  وأنا أ و  لم ان  لن عتم
  لا األمر غعر القانوني وغعر األلل يئ. 

  7/12/2018 ،48عرب 
 

 ضغوط إسرائيلي ة على الحكومة اللبناني ة إلدانة "أنفاق حزب هللا" .13
 تمدددارس الحئومدددخ ااسدددراسععع خ  ددد ورا  ععددد  لرنسدددا لت ددد ر األلعدددرت بددددور ا ععددد  الحئومدددخ العبنانع دددخ
ادبار ا ععد  اداندخ ن دارات حدول س العبنداني  ولصوصدا  حادر األنادا،  دندوبي  لبندان  بحسدل مدا 

ولئددرت القنددات أن رسددعس الحئومددخ ااسددراسععع خ  بنعددامعن  لئددرت  عسددخ البددث ااسددراسععع خ الرسددمعخ )ئددانب.
لعمدا تحددث مست دار تحدث  رعبا  ال  الرسعس الارنسي  اعمانوعد  مدائرون  حدو  الق دع خ  عنتنعا و  س

وبحسددل المراسدعخ العسددئرع خ  األمدن القدومي ااسددراسععي  مسعدر بدن  ددابات  الد  نظعددر  الارنسدي  سدابقا .
لعقندددات  ل ن دددا نتنعدددا و عسدددع  الددد  اسدددت ل  اردددل، عمععدددخ ئدر م  دددماليئ  ال ادلدددخ الددد  تددددمعر ئأنادددا، 

 وٍر دولع دخ  دد حدول س العبنداني  وأن   دومع خ لحول العبناني دال  األرا ي ااسدراسععع خئ لبعدورت  د
 الررع، ائما   لا ال  ر تمر عبر لرنسا  التي تربر ا بعبنان عل ات ورعدت ددا .

ستسددت    ئ ددف األناددا، لاددر  عقوبددات ا ددالعخ ععدد  حددول س  عبددر  ئاسددراسع ئوئ ددات القنددات أن 
  ئاسددراسع ئلراعدد  العسددئري لقددرئ  وأن مسددار دولددي عنت ددي بدد علن ئحددول س ئعدد  منظمددخ  ار ابع ددخ  ر 

 لتحقع، للم  تمارس   ورات لي موا   التواص  اردتماعي أع ا  بالع تعن العربعخ وااندععوع خ.
 7/12/2018 ،48عرب 

 
ع في عملية استهداف أنفاق حزب هللا إلى لبنانقد  "إسرائيل" :كاتس .14  تتوس 

دد  لددي عمععددخ  أععددن ووعددر الملددابرات ااسددراسععي: أ ف ل –القدددس  اسددراسع  ئدداتس أن بددلد   ددد تتوس 
 102و ا  ئاتس  الاعخ ئ است داف أناا، تابعخ لحرئخ حول س وتمد ا ال  لبنان الا ا ت   األمر.

اف.امئ المحععددخ أمددس )الدمعددخب: ئالا رأعنددا أننددا نحتدداج لععمدد  ععدد  الدانددل اآللددر لئددي ن دددم األناددا، 
 .ئاسراسع ئودئ  لعما لم عتبعن نو  التحرم اللي  د تقدم ععع  لسنعم  عع  الدانل اآللر من الحد

 8/12/2018 ،الحياة، لندن
 

 ضباط وجنود إسرائيليون تدربوا على تدمير أنفاق حزب هللا بأوروبا .15
أدرت  وت من الدعا ااسراسععي تدرعبات عع   دم أناا، حول س عندد الحددود مد  لبندان لدي احددب 

  وللددم اسدتعداد لتناعددل عمععددخ ئ دل  لددي تو عدت مددا  والتدي بدددأ تناعددل ا 2017خ سدندو  أوروبدا ال ربعددخ  
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 11  أن 7/12/2018  لا األسبو  تحت تسمعخ ئدر   دماليئ. ولئدرت صدحعاخ ئ د"رتسئ  عدوم الدمعدخ
من سلح ال ندسخ أرسعوا ال  التدرل عع  أعدي لبراء لي تعم الدولخ عع  الحار لي  و ابرا   دندعا  

 خ من التربخ الم اب  لتعم التي تق  أناا، حول س تحت ا.أنوا  ملتعا
لبددراء بال ندسددخ   ددبارا      ددم  2015 سددنخلدي  وأ دالت الصددحعاخ أن الدددعا ااسددراسععي  ددئ  را مددا  

وارستلبارات والتئنولودعا  ئوأدرم مسمولون لي سلح ال ندسخ أن ربععخ المنرقخ لي ال ما  لعسدت 
 مترائمخ لي الدنول لعست بال رورت لات عل خ بالو   لي ال ما ئ.م اب خ ل وت وأن اللبرت ال

 7/12/2018 ،48عرب 
 

 : سندمر كل أنفاق حزب هللايةسرائيلالحكومة اإل .16
أن عمععدخ ئدر  ال دما ئ  ئاسدراسع ئأئد أولعدر غعنددلمان المتحددث باسدم رسدعس ووراء  :لعسرعن المحتعخ

لي حعن أععن الدعا ااسراسععي عن العثور عع  ناد،  ستستمر حت  تدمعر أناا، حول س بالئام  
 ددعد غربي الدعع .

 ئاسددددراسع ئععدددد  أمددددن  و ددددا  أولعددددر غعندددددلمان لددددي حدددددعث صددددحاي  ان  ددددل  األناددددا، ت ددددئ  ت دعدددددا  
أن ئال دف من األناا،  و ادلا  المسات من اار ابععن ال   ما  الدبلد وتروعد،  وموارنع ا  معتبرا  

وحسل غندلمان  ل ن ئحول س  ام عع  مدب سدنوات بحادر  ارنعنا لي مناول مئ.عدت بعدات ولبح مو 
رحدتل   اسدتراتعدعا    ل  األناا، ال دومعخ وصرف مسدات الملعدعن مدن الددوررات و دو ععتبر دا سدلحا  

عع  سما  عن ئصمت حول سئ حعا  مو و  األناا،  اعتبر المسمو  ااسدراسععي  وتعععقا   الدعع ئ.
الحدددول ئلدددي حالدددخ اربدددام  ددددعد ل دددو عدددرب ئعدددف نددددرد  مدددن سدددلح  ارسدددتراتعدي با ددد   ددددرات أن 

 تئنولودعخ واستلباراتعخ ر مثع  ل ا لي العالمئ.
ورالددل غندددلمان المدتمدد  الدددولي ب دانددخ الحئومددخ العبنانعددخ وتحمعع ددا المسددمولعخ الئامعددخ عمددا عحدددث 

 حول س ئاللي انت م السعادت ااسراسعععخئ.عع  أرا ع ا ا الخ ال  لر  عقوبات م ددت عع  
 8/12/2018 ،الدستور، عم ان

 
 يونيفيل" بتدمير األنفاق ونزع فتيل الحرباللبنان بالتعاون مع " مطالبةو  ...واصل "درب الشمال"ت .17

واصدعت  دوات سدلح ال ندسدخ ااسدراسعععخ عمععدخ ئدرل ال دما ئ لعبحدث عدن : نظعر مدعي - ت  أبعل
عر ا  ورالددل الدددعا ااسددراسععي الدددعا العبندداني بالمبددادرت بالتعدداون مدد   ددوات ئعونعاعدد ئ  أناددا، وتدددم

 بتدمعر األناا، وبللم عنو  لتع  الحرل وعولر عع  لبنان عناء ا.
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لتسرعبات  دمت ا مصادر أمنعخ لي ت  أبعدل أمدس الدمعدخ  لدل  العقداء  وداء المرعل ااسراسععي  ولقا  
 ورت بعن ممثععن من الدع دعن العبنداني وااسدراسععي لدي مقدر  دوات المرا بدخ الدولعدخ اللي عقد لي رأس النا

وعددداد  اسدددد الدب دددخ ال دددمالعخ لدددي الددددعا ااسدددراسععي  عوسعددد  سدددترعم  ععددد   )العونعاعددد ب أو  مدددن أمدددس.
تئرار دددا لدددل  لقاسددد  مددد   اسدددد  دددوات ئعونعاعددد ئ الدندددرا  ااعردددالي سدددتعاانو د  ئدددو   لدددل  دولدددخ ععددد  

حدود حعث ععتقد الدعا ااسراسععي أند  توددد لع دا ثلثدخ أنادا،  دومعدخ ععد  األ د  حار دا حدول س  ال
وسعم سدترعم  اسدد  دوات عونعاعد  لرعردخ لقرعدخ رامعدخ  وأرعع  عع  النا، اللي تم ائت ال  لي ئاار ئعل.

أناددا،  دومعددخ تمتددد الدد  العبنانعددخ ولع ددا ا ددارات الدد  بعددوت ععتقددد الدددعا ااسددراسععي أن ددا ُحاددرت من ددا 
الدانل ااسراسععي من الحددود  ورالبد  بدكن ئعتدعقن عونعاعد  مدن تحععدد األنادا،ئ لدي الداندل العبنداني مدن 

ععد  حعاتد ئ. وتداب  أن  بكن ئمن عددل  الد  الحعدو الموددود تحدت األر  سع دئ  لردرا   الحدود  م ددا  
م ان  نددام ع ددرات األناددا، القاسمددخ دالدد  و ددا  سددترع مسددمولعخ حاددر األناددا، تقدد  ععدد  حئومددخ لبنددان.

  .األرا ي العبنانعخ  و د عتد  الدعا ااسراسععي ال  تدمعر ا حت  ر تستلدم  د  
 8/12/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 معلومات عن أنفاق حزب هللا لعدة سنوات من أجل "خداع حزب هللا" أخفينا :يعالون .18

 ااسددراسعععخ سدراسععي السداب، مو ددع  ععدالون ب لاداء الحئومدخاعتدرف ووعددر الددلا  اا :لعسدرعن المحتعدخ
عددن  ددلا القددرار بقولدد  اندد  ئددان مددن أددد  ئلدددا   مععومددات عددن أناددا، حددول س لعدددت سددنوات  مدددالعا  

ب دا  وان م ععالون ال  مدموعخ من المسمولعن ااسراسععععن اللعن انتقدوا الررعقدخ التدي تدم   حول سئ.
عا لتددددمعر أنادددا، حدددول س أمدددام الدم دددور  وات مدددوا رسدددعس الدددووراء بنعدددامعن الئ دددف عدددن د دددود الدددد

و دددا  ععددالون: ئ ندددام  .ئاسددراسع ئأن ددم اعترلدددوا بك معت ددا ألمدددن  مدددن رغمبددالنتنعددا و بت ددلعم العمععدددخ  
مدد  للددم أن ئ ددرار  مبال ددخ لددي الررعقددخ التددي  ُدددمت ب ددا العمععددخ  و مدد  أن ر ع ددر للددم بنددائ  ممئدددا  

 بللم تم اتلال  ب ئ  احترالي وداء من دال  الدعائ.القعام 
 8/12/2018 ،الدستور، عم ان

 
 ": نتنياهو يقر بتواصله مع أديلسون وينكر التفاصيل2000"الملف  .19

أ ر  رسعس الحئومخ ااسراسععع خ  بنعامعن نتنعا و  لل  تحقعقات ال دررخ ااسدراسععع خ معد  بكند  تحدد ث 
عومئ   ععدون أدععسدون  عدن ددوٍء مدن األمدور التدي السراسع  اومالم صحعاخ ئم  المععاردعر األمرعئي 

تحدث لع ا م  مالم صحعاخ ئعدععوت أحرونوتئ  أرنون مووعس  بحسل ما لئرت القنات العا رت لي 
ئمددا لئددر نتنعددا و أن دددوءا  مددن حدعثدد  مدد  أدععسددون ئددان  .7/12/2018 التعاوعددون ااسددراسععي  الدمعددخ
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ئعدععوت دعددومئ العومع ددخ  المنددالس األئبددر لددالسددراسع  امعددخ األعددداد العومع ددخ الصددادرت عددن ئحددو  التقععدد  ئ
اد عدداء نتنعددا و لددي تحقعقددات سددابقخ أندد  محادثاتدد  مدد  مددووعس لددي  ددلا الصدددد  مددن رغمبددالأحرونددوتئ  

دععسددون  ار أن نتنعددا و لددم عددلئر  لددل  محادثاتدد  مدد  أ ئانددت ئلعبددخئ  دون أي  نع ددخ حقعقع ددخ لتربعق ددا.
  الددلي ع دددف الدد  مندد  تووعدد  الصددحعاخ مدانددا   لددي ئعددومالسددراسع  اععدد  مددا عبدددو  سددعع  لسددن  ددانون ئ

ت رعددخ داعمددخ لنتنعددا و لددي  محاولددخ لمندد  انت ددار ا الواسدد  ععدد  حسددال ئعدددععوت أحرونددوتئ  مقابدد 
 .ئاسراسع ئالصحعاخ ومو   ئواعنتئ التاب  ل ا  واألئثر تصاحا  لي 

ااسددددراسععع خ  ددددد حق قددددت مدددد  أدععسددددون  ار أن  تنا  ددددا  ر وا  ععددددف  الددددادتي نتنعددددا و  وئانددددت ال ددددررخ
عخ سدددرا  بعن مدددا  لدددي حدددعن عنئدددر  وأدععسدددون  ال عدددلئر أدععسدددون تااصدددع  عدعددددت مدددن المحادثدددات المسدددد 

 نتنعا و  سما  وعدعي أن  ر عتلئر  سما   لر.
 7/12/2018 ،48عرب 

 
 ل خسيس وجبان، اخجل من نفسكنفتالي بينيت لنتنياهو: هذا عم .20

عقل ووعر التعععم ناتالي بعنعت عع  محاولخ است داف وودت  وتسدوعد صداحت ا بتودعد  مدن  الناصرت:
رسعس الحئومخ بنعامعن نتنعا و  بمرالبت  بارعتلار ل دا مبا درت  وان دم لد  ومععد  ووعدر الوراعدخ أوري 

 لعسع  وعدد من نوال ارستلف والمعار خ.
بعددد الئ ددف عدن  عددام نتنعددا و بارتصددا  بمالددم  درئخ ئبعددومئ والمو دد  االبدداري ااسددراسععي دداء للددم 

ئوارئ   دامو  ألدولعتا  ومرالبتد  باسدتلدام المو د  االبداري واسد  ارنت دار لعت د عر وت دوع  سددمعخ 
 .منالسع  السعاسععن وعاسلت م  وأبرو م ووعر التعععم ورسعس ئالبعت الع وديئ ناتالي بعنعت

و الددت القنددات الثانعددخ ان نتنعددا و رعددل مددن ألددولعتا أن عددكمر رددا م المحددررعن لددي مو دد  ئوارئ ب عددداد 
تقرعر لتسععر ال وء عع  أن وودخ بعنعت  غععدت بعنعدت  عمعدت را عدخ لدي مرعدم ر ععتدوم بالرعدام 

 الحل  ول، ال رععخ الع ودعخ.
ئأنددا  سددف عععددم سددعد نتنعددا و. عمعددت دا دددا   وأصدددر بعنعددت بعانددا   ددادم مددن لللدد  نتنعددا و  ددا  لعدد 

بناسدددم  وتناولدددت واتصدددعت بمالدددم مو ددد  ئوارئ لصعصدددا  لتدددملي وودتدددي  غععدددت   دددلا عمددد  لسدددعس 
 ودبان  الد  من ناسمئ. وتاب   اسل ئر تعتلر لي   لا ر ع مني  ود  اعتلارم لوودتي مبا رتئ.

اعتلار رسمي لوودخ الووعر ناتالي. وتاب  ئوودتي و ا  لعسع  لإللاعخ العامخ أمس ان نتنعا و مدعن ب
 أع ا تعم  ربالخ مسمولخ لي مراعم لعست ئحلرئ ور  عر بللمئ.
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نتنعددا و بمحاولددخ وصددم وودددخ  انو الددت ع ددو الئنعسددت  ددععي عحعمددولعتا )المعسددئر الصدد عونيب 
غعدر  معتبدرت أن للدم أمدرا   ساحخ التلارل العام  الو احخ والت وعا وارلتراء  ال  ناتالي عدل  مدددا  

 مسبو، لي الحعبخ السعاسعخ ااسراسعععخ.
  8/12/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 ساره نتنياهو تخضع للتحقيق بشبهة تضليل مراقب الدولة .21

ل عت وودخ رسعس الحئومخ ااسراسعععخ  سدار  نتنعدا و  عدوم الدمعدخ  لعتحقعد، تحدت راسعدخ التحدلعر 
ب  ب ددب خ ت ددعع  وارحتعددا  433تحقعدد، لددي ارحتعددا  ولعانددخ األمانددخ )ر ددف أمددام الوحدددت القررعددخ لع

وت تب  ال ررخ ااسراسععع خ بكن سار  عر ت لمرا ل الدولخ ااسراسععي  عع  مرا ل الدولخ ااسراسععي.
مدددن دلددد  راتدددل مست دددار ا ااعلمدددي  وصدددورت مدددوو رت لتبرعدددات ئدددان مدددن الماتدددر  أن تقدددد م ا بددددر  

ومدن  دد م الوصدورت المدوو رت باسدم سدار  نتنعدا و  دو  ا د المعم لي الق عخ  نعدر حعادتس.الساب،  و 
محامي أسرت نتنعا و اللاص الساب،  دالعد  ومرون  اللي من المتو    أن عدلي ب  ادت  لي الق ع خ 

 ئوارئب. –ئ )  عخ ئبعومئ 4000رحقا  التي تعتبر  من ئالمعف 
 7/12/2018 ،48عرب 

 
 ود في قاعدة جوية نكلوا بجندي درزي: أنت عربي كلبجنود يه .22

ئ ات االاعخ العامخ ااسراسعععخ الدمعخ عن حادثخ   دت ا  اعدت عسئرعخ تعئدس است دراء  :الناصرت
 وأو دحت االاعدخ العامدخ أن دنددعا   لدي ددعا ارحدتل . العرل حتد  لدو ئدانوا دندودا   العنصرعخ  د  

العسئرعخ لي  اعدت لسدلح الددو لعمععدات تنئعد  وتحقعدر وت دعددات تعر  لل  لدمت   دروعا   عربعا  
وأو ددحت أن الدندددي ععمدد  ئحددارس ععدد  من دد"ت دالدد  القاعدددت الدوعددخ وأن  .بالسددلح لئوندد  عربعددا  

الدنود الع ود ان الوا ععع  بال تاسم والتعععقات السالرت لعما أ دم دندي عرل  م اررت  لي غرلخ نوم 
سلح نحو   وانتو  دندود  لدرون سدلح  دحعخ ارعتدداء العنصدري و ددد  دندود واحدت عع  ا  ار ال

 لدددرون بعددددم السدددماح لددد  بددددلو  صدددالخ الرعدددام لدددي حالدددخ لدددم عقدددم بتنظعدددف الحمامدددات لدددي القاعددددت 
ئما ئ ات االاعخ العبرعخ أن الدنود الع ود سر وا سلح  وتنددروا عععد  و دو عبحدث عند    العسئرعخ.

 دوا عع   ر  الدورت الماسعخ لل  استحمام .ولي مرت ألرب اعتا
وتابعددت: ئو ئددلا بقددي الدندددي بددل رعددام رععددخ ثلثددخ أعددام وبددادرت دندددعات لتصددوعر  وت دعددد  بتقدددعم 

   بمحاولخ اغتصاب ن لي حا   دم  ئوب عع  تنئعع ن ب ئ. ئوب  د  
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رعني ولددي واحددد مددن ولددي اسددت واس م بدد   ددا  الدنددود الع ددود لدد : ئأنددت ئعددل وأنددت ملددرل عربددي لعسدد
 ارعتداءات رموا غرلت  بالحدارت لل  نوم  وعندما ئسرت عد  لم عسمح ل  بدلو  ععادت ربعلئ.

 8/12/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 حزب إسرائيلي جديد بقيادة غانتس .23
عع  وثداس، تكسدعس حدول ددعدد عقدود  رسدعس  ممسسا   130و    لي الاترت األلعرت  ب ئ  سري مرع،  

 ن الدعا ااسراسععي الساب،  بعني غانتس.أرئا
وت عر عمععخ التو ع   ل  ال  أن غانتس  رر  عع  ما عبدو  لو  ارنتلابات بقاسمخ مستقعخ  دون 

 التعار اسم لعحول. استبعاد امئانعخ توحعد  واسم لل  المعرئخ ارنتلابعخ. ئما ععم أن  تم  
  اند  مدن 6/12/2018 ب  التدي ئ دات للدم  مسداء اللمدعسا  و الت ئ رئخ األلبارئ )القنات الثانعخ سدابق

ا عوا  الحول غعر مسد   حعث أن  عتودل ارسا  الوثداس، الد  مسدد  األحدوال  مالناحعخ الق اسعخ 
 ولئن من المحتم  أن تتم  ل  العمععخ بعد ااعلن عن ارنتلابات.

 7/12/2018 ،48عرب 
 

 شرق قطاع غزة لمسيرات العودة 37 ـالجمعة الفلسطينيًا خالل  33ة إصاب .24
لمسعرات العودت  37 دلل  الدمعخ ال ااسراسععيموارن برصاص  وات ارحتل   33أصعل : غوت

موارنا  برصاص  33وألادت ووارت الصحخ اصابخ  وئسر الحصار السعمعخ  ر،  را  غوت.
 ارحتل   لل   مع  لدمعخ ئانتاا خ الحدارت الئبربئ.

 رف الموارنعن ال  ملعمات العودت  ر ي محالظات  را  غوت تعبعخ  الدمعخ وموتوالد منل عصر ع
 37 لدعوت ال عسخ الورنعخ العععا لمسعرات العودت وئسر الحصار لعم ارئخ لي لعالعات الدمعخ الد

 والتي تحم  عنوان ئانتاا خ الحدارت الئبربئ.
 7/12/2018، فلسطين أون الين

 
 تدمير فلسطينيي الداخل من خالل إشاعة الجريمة والسالح لمحمد بركة: "إسرائيل" تحاو .25

بمحاولخ  ئاسراسع ئ  محمد برئخ  48الناصرت: ات م رسعس لدنخ المتابعخ العربعخ العععا دال  أرا ي 
تدمعر لعسرعنعي الدال  من لل  ا اعخ الدرعمخ والسلح والتعامي عن حماعخ القانون والنظام العام 

 ر بع  ئ.عع  مبدأ ئللار عئس  
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وئانت المتابعخ العععا  د بحثت تا ي الدرعمخ والعنف لي ال ار  العربي لل  ادتما  عقدت  لي مقر ا 
من ا ع ر  48درعمخ  ت  عربعخ دال  أرا ي  60  ولع  ئ ف عن و و  عوم اللمعسلي الناصرت 

 بعد من تورر بقتع ا.عاماب من  رعخ الدا التي لم ععرف  16)  حاعا نساء  لر ن الاتات عارا أعول
منل  بخ القدس  ئاسراسع ئموارن عربي لعسرعني لي  1,300 ت   وحسل معرعات رسمعخ تم  

 ررت تدمعر  ععخ موارنع ا الاعسرعنععن  ئاسراسع ئوعمئد محمد برئخ أن  .2000واأل ص  عام 
تدار السلح ب من الدال  بتدا ع ا انت ار السلح والمتادرت ب  وعدم ملحقخ المدرمعن و 17%)

وتاب  ئب ل  الررعقخ عن    الاعسرعنعون ببع  م البع   وعدم تربع، القانون لي  لا المدا .
 وعدمرون مقدرات م وتقر  الررع، عع  تبعور م أل ععخ ورن  ومعخ ترالل بحقو، سعاسعخئ.
 7/12/2018القدس العربي، لندن، 

 
 2018م منذ مطلع : تصاعد وتيرة هجمات المستوطنين وانتهاكاته"أوتشا" .26

عن تصاعد حدم  -مئتل تنسع، ال مون اانسانعخ )أوت اب-ئ ات األمم المتحدت : القدس المحتعخ
ال دمات وارنت ائات التي عرتئب ا المستورنون بح، الموارنعن الاعسرعنععن لي ال اخ ال ربعخ 

م المتحدت )أوت اب من و ا  تقرعر حماعخ المدنععن نصف ال  ري اللي تصدر  األم والقدس المحتعخ.
 دوما   ن   المستورنون ااسراسعععون تسب ل لي الحا،  11مقر ا بالقدس المحتعخ: ان ئما ر عق  عن 

 درت عمعئ ا الاعسرعنعون  85أ رار بممتعئات لعسرعنعخ  لقد أتعف المستورنون ااسراسعععون نحو 
م ا لمس حوادث ألرب و عت لي  رب لي  رعخ ترمسعع ائ. ووثقت المنظمخ الدولعخ من لل  روا 

الُم ع ِّر )رام سب  والدبعخ )بعت لحمب  وبعت ائسا )القدسب وعصعرت القِّبععخ وحوارت )وئعتا ما لي 
مرئبخ  ولر وا عبارات مسعسخ عع  بع   52نابعسب  وأعرل المستورنون ااسراسعععون ارارات 
 المرئبات وعع  ددار مدرسخ ومسدد وعدت مناو . 

 حت األمم المتحدت: ئلقد تصاعدت وتعرت عنف المستورنعن وأعما  التلرعل التي نالو ا منل وأو 
  حعث وص  متوسر ال دمات األسبوععخ التي  ن و ا ال  لمس  دمات تتسبل 2018مرع  العام 

و دمتعن لي  2017ب صابات أو أ رار بالممتعئات  بالمقارنخ م  ما معدل  ثلث  دمات لي العام 
مبن  عمعئ  لعسرعنعون لي  33و ا  التقرعر: ان سعرات ارحتل   دمت أو صادرات  ئ.2016 العام

ما ئمساعدات انسانعخ  بحدخ عدم الترلعص.  المنرقخ )جب و ر، القدس المحتعخ  بما لع ا مبنعان ُ د ِّ
ر   24ان  لصا   لر. وئ 226  لصا   من بعن م ستخ أراا   ولح، ال رر بد 16ونتعدخ  لللم  ُ د ِّ

 مبن   من المباني المست دلخ عق  لي  ر، القدس وتسعخ مباٍن لي المنرقخ )جبئ.
 7/12/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 نوفمبر خالل تشرين الثاني/فلسطينيًا  450شهيدًا واعتقال  24تقرير:  .27
ص الدنود لعسرعنعا   تعوا برصا 24الدمعخ  أن  عوملئرت معرعات لعسرعنعخ رسمعخ   رام س:

من م أراا    3ااسراسععععن لل    ر نولمبر )ت رعن الثانيب الما ي  غالبعت م من  را  غوت  و
 موارنا  أصعبوا بدراح  ومسات المعتقععن. 850ا الخ ال  

و د داء لي التقرعر ال  ري الصادر العوم عن مرئو ئعبد س الحوراني لعدراسات والتوثع،ئ  التاب  
  داء لي ال اخ ال ربعخ   3من ال  داء  م من  را  غوت  و 21عر الاعسرعنعخ  أن لمنظمخ التحر 

دثمانا  ل  داء من ال اخ ال ربعخ و را  غوت  لي  35لعما تحتدو سعرات ارحتل  لي ثلدات ا 
 ملالاخ صارلخ لعقانون اانساني الدولي.

موارنا  لعسرعنعا  لي ئ   450نحو ولئر التقرعر أن  وات ارحتل  اعتقعت لل  ال  ر المرصود 
موارنا  من القرا . ئما  امت  وات ارحتل   21من ال اخ ال ربعخ والقدس و را  غوت  من بعن م 

موارنا   490موارنا  بالرصاص الحي والمعدني وال او السام المسع  لعدمو   من م  850ب صابخ نحو 
  وللم لل  ارل، النار عع  الم ارئعن لي لي ال اخ ال ربعخ والقدس 360لي  را  غوت  ونحو 

المسعرات السعمعخ عع  رو  الحدود لي  را  غوت  باا الخ ال  ارل، النار وال او السام لي 
 أثناء ا تحام  وات ارحتل  لعقرب والبعدات والملعمات لي ال اخ ال ربعخ لل  المسعرات األسبوععخ.

بعتا    19بعتا  ومن كت   معت  75ت لل  نولمبر الما ي وبع ن التقرعر أن سعرات ارحتل   دم
من كت تعود لموارنعن لعسرعنععن لي ال اخ ال ربعخ والقدس المحتعتعن. ئما ألررت سعرات  56و

بعتا  ومن كت بال دم وو ف البناء  لعما أ دمت سعرات ارحتل  لل  ال  ر المنصرم  67ارحتل  
 دونمات من أرا ي الموارنعن الاعسرعنععن لي ال اخ. 807نحو عع  ارستعلء وو   العد عع  

 10وأ ار التقرعر ال  تصاعد اعتداءات المستورنعن لل  ال  ر الما ي  التي أسارت عن اصابخ 
موارنعن لعسرعنععن بدراح ملتعاخ  نتعدخ ارعتداء ععع م من  ب  المستورنعن. ئما  معت اعتداءات 

 مرئبخ. 70 درت وعتون  باا الخ ال  اعرال ارارات  100 المستورنعن ا تل  وتئسعر
وأبرو التقرعر ال دمات ااسراسعععخ عع   را  غوت  ممئدا  أن  ل  ارعتداءات  معت لل  ال  ر 

 8غارت دوعخ  نتل عن ا تدمعر  201عمععات ارل، نار بري  ر، القرا   و ن  110المنصرم 
عمععخ  11عمععخ  صف مدلعي  و 19وحدت سئنعخ  ا الخ ال   880مباني ب ئ  ئام   تحوي 

عمععخ ارل، نار تدا  مرائل الصعادعن  أسارت عن است  اد صعاد واحد   31توغ  بري  و
موارنعن  بعن م موارنون  9صعادعن  ومصادرت مرئل واحد  لعما اعتقعت  وات ارحتل   3واعتقا  

 وب.تم اعتقال م عع  حادو بعت حانون )اعرع
 8/12/2018، لندن، الشرق األوسط
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 إصابات باالختناق بقمع االحتالل لمسيرة كفر قدوم .28
أصعل موارنون بحارت التنا، لل   م  دعا ارحتل  مسعرت ئار  دوم األسبوععخ :  عقعععخ

سنخ  والتي لردت احعاء   15المنا  خ للستعران والمرالبخ باتح  ار  القرعخ الم ع، منل أئثر من 
وألاد منس، المقاومخ ال عبعخ لي ئار  دوم مراد  تعوي أن دعا  علئرب السنوعخ رنتاا خ الحدارت.ل

ارحتل  استلدم الرصاص الحي منل بداعخ المسعرت  واعتع  أسرح مناو  الموارنعن  واستلدم ا 
أدب ال   ثئنات عسئرعخ لقناصت   ئما أرع،  ناب  ال او السام باتدا  الم ارئعن لي المسعرت  ما

وأئد  تعوي أن  وات ارحتل  بدأت باستلدام  اصابخ عدد من م بارلتنا، عولدوا معدانع ا .
الرصاص الحي مبا رت لل   م  المسعرت  مرالبا  منظمات حقو، اانسان بالتدل  لو ف  لا 

البخ بحق م لي اادراء اللي ر عتناسل م  ربععخ المقاومخ السعمعخ التي عستلدم ا أ الي البعدت لعمر
 التنق  بحرعخ عع  ررعق م التارعلي.

 7/12/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مع قائد الجيش ومدير األمن العام قائد "يونيفيل" يبحث التطورات جنوباً لبنان:  .29
بحث  اسد  وات ئعونعاع ئ العامعخ لي دنول لبنان  الدنرا  ستعاانو دع  ئو   م  : ئالحعاتئ -بعروت 

د الدعا العبناني العماد دووف عون األو ا  المستددت عع  لر ارنسحال عع  الحدود  اس
الدنوبعخ. ثم وار المدعر العام ل من العواء عباس ابرا عم وبحث مع  الترورات لي  ل  المنرقخ بعد 

 مواعم اسراسع  عن ودود أناا، تمتد من لبنان ال  دال  األرا ي المحتعخ.
 8/12/2018الحياة، لندن، 

 
 أراد تحقيق صورة انتصار بواسطة األنفاق ": "حزب هللا"هآرتس" .30

تقو  القعادت ااسراسعععخ  السعاسخ والعسئرعخ  ان ا ئحصعتئ عع  لرخ األناا، التي و ع ا حول 
س  وتكم  بكن  بعد ئ ف نا، لي العوم األو  من عمععخ ئدر   ماليئ  عوم الثلثاء الما ي  ل ن  

عن با ي  بئخ أناا، حول س التي  بحسل وصا م  تمتد من الدانل العبناني من سعتم الئ ف 
الحدود ال  الدانل ااسراسععي. وعتحدثون اآلن عن تحقع، انداو ئبعر  وأن  بئ ف ملرر األناا، 

  لا  سعمنعون لرخ ئاحتل  الدعع ئ عع  أعدي حول س.
سن نصر س  حو  ئاحتل  الدعع ئ  تعام  مع ا وبعد التصرعحات األول  ألمعن عام حول س  ح

ااسراسعععون باست واء  حسبما لئر المحع  العسئري لي صحعاخ ئ "رتسئ  عاموس  رسع   عوم 
الدمعخ. لئن بعد تئرار نصر س ل لا ئالت دعدئ ب ئ  ععني  بدأوا لي  عبخ ارستلبارات العسئرعخ 
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 لعم  درت مو ععخ  ولعما منظمت   ادرت لي الحد األ ص  ااسراسعععخ عدرسون سبل اصرار  عع  ئت
عع  ارسا  عدت للعا ردتعاو الددار )الحدوديب لو، األر  ب ئ  ماادئ وت دعد بعدت )اسراسعععخب 
مععنخ. ال أن  حت  حول س ر عمئن  أن عصن  من عدت ئماسن واستلدام  لاسف م ادت لعمدرعات 

 ععخ صورت انتصارئ. لي الدب خ الدالععخ ااسراسع
وأ اف  رسع  أن ئالصورت ات حت  تدرعدعا  لقر بعد عمععخ الدرف الصامد )العدوانب لي  را  

. عند ا أدرئوا لي اسراسع  أن حول س عستعد لنس  نمولج حماس لع دوم عن 2014غوت لي العام 
حار ا )حول سب ئان ررع، األناا، لي الدنول  بنسلخ ملتعاخ  ععل. وعبدو أن األناا، التي 

عدد ا أ   ورول ا أ صر  وغاعت ا ارستدابخ رحتعادات ععنعخ لعدب خ ال مالعخ: نق  سرع  وسري 
لمسات المقاتععن من م ارف القرب لي دنول لبنان ال  األرا ي ااسراسعععخ  والتم عد بللم ل دوم 

 بري لوري وواس  لو، األر ئ.
ن الدانبعن وا ح. وحول س  لعس لدع  سلح دو  ولن عتمئن من وتاب   رسع  أن ئتواون القوب بع

السعررت لاترت روععخ عع  أحواو عحتع ا لي الدعع . لئن تئاي الصدمخ التي سعثعر ا  دوم ماادئ 
ئ لا لدب الدم ور لي اسراسع  من أد  ترسع  صورت انتصار لحول س  لدردخ أن ئالخ ال ارات 

عخ )ااسراسعععخب اللحقخ لي األرا ي العبنانعخ لن تندح لي محو  لا الدوعخ واردتعاحات البر 
 ارنربا ئ.

 7/12/2018، 48عرب 
 

 بصمت وبعيدًا عن األضواء "حزب هللا"نفاق ألبنان يعالج "الشرق األوسط":  .31
لم عصدر أي مو ف لبناني رسمي بعد من تكئعد القوت المم تخ ل مم المتحدت : بور أسرعح - بعروت

عونعاع ب مساء اللمعس  ما أععنت  ت  أبعل لي و ت ساب، عن ودود نا،  رل اللر األور، )ال
سراسع . وععتوم المسمولون العبنانعون الصمت المرب، لي التعام  م  المسكلخ  الحدودي بعن لبنان واا

بعخ. تماما  ئدئحول سئ اللي لم عصدر عن  أي  يء لي  لا المدا  حت  بععد ادتما  ئتعت  النعا
وعععت مصادر مرععخ عع  مو ف الحول لدئال ر، األوسرئ  مو ا   بكن  ئر عرعد أن عندر ال  
استدراد  لإلدرء بكي مععومات لات راب  سري واستراتعدي  ل و لن عناي أو عمئد حار  ل  

لعدلا  عن األناا،  ألن  لا ما ترعد  اسراسع   و و ععتبر ناس  معنعا  باتلال ئ  اادراءات اللومخ 
ولم ععحظ البعان الصادر عن رساسخ الدم ورعخ عوم أمس  أي  لبنان لعتصدي ألي  دوم اسراسععيئ.

لقاء ععني لعرسعس مع ا  عون لمتابعخ  لا المعف  لعما أععنت  عادت الدعا أن  اسد الدعا العماد 
انو دع  ئو   وبحث مع  دووعف عون استقب   اسد  وات األمم المتحدت المم تخ لي لبنان العواء ستعا
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لي األو ا  المستددت عع  لر ارنسحال. ئللم ألادت ئالوئالخ الورنعخ لإلعلمئ بكن المدعر العام 
ل من العواء عباس ابرا عم  التق  الدنرا  دع  ئو   وبحث مع  الترورات عع  الحدود الدنوبعخ  

 ن ال  دال  األرا ي المحتعخئ.ئبعد مواعم العدو ااسراسععي عن ودود أناا، تمتد من لبنا
وائتات مصادر ووارعخ بالتععع، عع  المو و   اسعخ لدئال ر، األوسرئ: ئئ  الد ات الرسمعخ المعنعخ 

 تتاب  المو و  عن ئثل وتتم معالدت  بععدا  عن األ واء وسنتلل الموا ف المناسبخ لي حعن ائ.
 8/12/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 ات عمر األمم المتحدة يشجب إطالق الصواريخ من غزة على المست مندوب السعودية في .32

 دل المندول السعودي لي األمم المتحدت  عبد س بن عحع  المععمي ما وصا  بدئارل،  ن:لند
القلاسف الصارولعخ من غوت نحو منار، مدنعخ اسراسعععخئ  وللم لي ئعمت  أمام الدمععخ العمومعخ 

المععمي ع عر لي للم ال   صف لصاس  المقاومخ الاعسرعنعخ  وئاندمعخ. لعمنظمخ الدولعخ  لدر ال
 ات ااسراسعععخ لل  دولخ التصععد األلعرت.عمر لعمست

وصوتت السعودعخ  د القرار األمرعئي ب دانخ حرئخ حماس  و دد المععمي لي ئعمت  عع  ئ رورت 
 العربعخئ. تحقع، السلم الداسم وال ام  لي ال ر، األوسر ول، المبادرت

 7/12/2018، لندن، القدس العربي
 

 كييالجامعة العربية ترحب برفض مشروع القرار األمر  .33
رحبت دامعخ الدو  العربعخ  بنتاسل التصوعت لي الدمععخ العامخ ل مم المتحدت التي أظ رت : القا رت

خ والن ا  دعم العالم لعح، الاعسرعني  حعث أئدت تمسئ ا بال رععخ الدولعخ وبعدالخ الق ع
و ا   الاعسرعني الم رو  ان اء ارحتل  وتحقع، ارستقل   معبرت عن تقدعر ا لموا ف  ل  الدو .

األمعن العام المساعد ل مون لعسرعن واألرا ي العربعخ المحتعخ بالدامعخ العربعخ الساعر سععد أبو 
رادت  ععي لي تصرعح لوئالخ األنباء الرسمعخ ئولائ العوم الدمعخ  ان الم دتم  الدولي أئد اصرار  واا

الحرت عع  دعم  لا الن ا  لتحقع، السلم العاد  واألمن وارستقرار لي المنرقخ  بتمئعن ال عل 
الاعسرعني من استعادت حقو   غعر القابعخ لعتصرف ربقا لقرارات ال رععخ الدولعخ واا امخ الدولخ 

ن  اء ارحتل  ل را ي الاعسرعنعخ والعربعخ الاعسرعنعخ المستقعخ وعاصمت ا القدس ال ر عخ  واا
 .1967المحتعخ عام 

 7/12/2018، فلسطين أون الين
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 األنفاق يهدد استقرار لبنان "حزب هللا"البحرين: حفر  .34
 األناا،حول س عع  حار  أ دام ا  ووعر لاردعخ البحرعن لي ت رعدت ل  عع  توعتر عوم الدمعخ ان 

الووعر البحرعني: ئمن عتحم  المسمولعخ حعن تكلل الدو  المداورت عع   وتساء  ع دد استقرار لبنان.
وتاب : ئألعس  عام حول س اار ابي بحار  عاتق ا م مخ التلعص من  لا اللرر اللي ع دد ا؟ئ

 ااناا، عبر حدود لبنان  و ت دعد صرعح رستقرار لبنان  اللي  و  رعم الحئم لع ؟ئ
 7/12/2018األيام، رام هللا، 

 
 التحقيق مع ناشط موريتاني بالسعودية بسبب قطر وحماس .35

 ا  النا ر والمدون المورعتاني عبد الرحمن ولد محمد اللي ئان عقعم لي السعودعخ  ان  تعر  
لعتحقع، وارستدوال والسدن لي الرعا  بعد و اعخ من مد ولعن  عبر تربع، ئئعنا أمنئ  عت مون  

    رار مورعتانعا  ر  عل ات ا م  الدوحخ.لع ا بالو وف  د حصار  رر ورل
وأئد ولد محمد اللي غادر السعودعخ  ب  عومعن  بعد   ور من منع  من السار  أن السعرات 

وات م ولد . السعودعخ حققت مع  ب كن التعارف م  منظمخ تصا ا باار ابعخ  وتقصد حرئخ حماس
 -مدونعن مورعتانععن دعوات لمقارعت ا ئان ع ن م -محمد  رئخ اتصارت عامعخ لي مورعتانعا 

 بالو وف لعف  ل  البلغات التي  ادت  ال  أ بعخ المعتقلت السعودعخ وُمن  بمودب ا من السار.
 7/12/2018نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 " لكرواتيا16من بيع سرب طائرات "إف  "إسرائيل"تمنع  الواليات المتحدة .36

ئ ال  ئرواتعا  16راسرت ئاف  12ن الم ي  دما  لي صاقخ بع  منعت اادارت األمرعئعخ  اسراسع  م
مسمولعن اسراسععععن مرعععن عن  10ولقا  لما نقعت  القنات العا رت ااسراسعععخ  مساء اللمعس  عن 

 مدرعات الصاقخ التي تص   عمت ا ال  نصف مععار دورر.
عامعن نتنعا و م  نظعر  الئرواتي  علئر أن الصاقخ ئان  د أبرم ا رسعس الحئومخ ااسراسعععخ  بن

أندرع  بععنئولعتا  لل  العقاء اللي دمع ما عع   اما منتدب دالوس ار تصادي بسوعسرا  
 ئانون الثاني/ عناعر الما ي  وأععن عن ا رسمعا لي  لار/ مارس الما ي.

رساس  ال  وبحسل المصادر ل ن الورعات المتحدت  أرسعت لل  األسابع  الثلثخ الما عخ  
الحئومخ ااسراسعععخ  لمن  اتمام الصاقخ  عب رت من للل ا عن رل  ا لعموالقخ عع  بع  الراسرات 

 التي ا ترت ا اسراسع  أصل من اادارت األمرعئعخ  من بعع ا لررف ثالث.
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عاوو وولقا لعمسمولعن ااسراسععععن  ل ن األمرعئععن غا بون من اادراءات التي اتبعت ا اسراسع  ل
عع  الورعات المتحدت بالمنا صخ  حعث أ الت أنظمخ الئترونعخ حدعثخ لعراسرات األمرعئعخ القدعمخ  

 صنعت لي اسراسع   وللم ا نا  ئرواتعا ب راس ا.
واعتبر األمرعئعون أن اسراسع  تصرلت عع  نحو غعر عاد  وأن ا تحاو  تحق، األرباح عع  حسال 

لح األمرعئعخ  و ددت اادارت األمرعئعخ عع  أن الحدعث عدور لي الورعات المتحدت وصاقات الس
األص  عن راسرات أمرعئعخ عمن  عع  اسراسع  بعع ا لررف ثالث  نا عم عن دلول ا لي منا صخ 

 لبعع ا لي منالسخ مبا رت م  الورعات المتحدت األمرعئعخ.
ن تو ف الصاقخ  حعث نق  مسمولون وأ ارت القنات ااسراسعععخ ال  غ ل المسمولعن الئرواتععن م

ئرواتعون ئبار  مملرا   رساس  ال  اسراسع  مااد ا أن  عدل ععع ا ح   ل  اا ئالعخ م  اادارت 
 األمرعئعخ لي أ رل و ت ممئن.

 7/12/2018، 48عرب 
 

 باريس تطالب برفع الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة .37
ععل  الدمعخ  برل  الحصار ااسراسععي المارو  عع  بارعس: رالل رسعس الووراء الارنسي ادوار لع

و ا  لعععل اثر لقاس  رسعس الووراء   را  غوت وبتحقع، المصالحخ بعن حرئتي لتح وحماس.
الاعسرعني رامي الحمد س  لي بارعس  ئلن عئون  نام سلم من دون ح  داسم ل وت  ع م  

رنسا ئلح  الدولتعنئ عع  أن تئون القدس ولئر بدعم ل المصالحخ الاعسرعنعخ ورل  الحصارئ.
 عاصمخ م ترئخ ل ما.

وأ ار ال  ئالو   المقع،ئ لي المنرقخ دراء ئتسار  وتعرت ارستعران ااسراسععيئ والمواد ات بعن 
سراسع .  الاعسرعنععن والدعا ااسراسععي عع  الحدود بعن  را  غوت واا

ر دولي ئم  م ارئخ واسعخ ت م  األرراف من د ت   ئرر الحمد س دعوت  ال  تنظعم ممتم
 المعنععنئ ب دف ئاحعاء عمععخ السلمئ.

 7/12/2018القدس العربي، لندن، 
 

 "إسرائيل"مجلس طالب جامعة نيويورك يقرر مقاطعة الشركات المتعاونة مع  .38
ي صو ت مدعس الرلل لي دامعخ نعوعورم األمرعئع خ  اللمعس  لصالح  رار بمقارعخ ال رئات الت

ع وا  من أع اء الرا م  30منظمخ رلبعخ و 60ودعم القرار أئثر من  تتعاون م  اسراسع .
التدرعسي لي الدامعخ  عع  أن عتم تقدعم  لل  الاص  الدراسي المقب  لمدعس  عوخ الدامعخ ومن 
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عتعاون  وعست دف القرار ثلث  رئات أمرعئع خ ئبرب ثم لع عسخ اادارعخ لع ا  وعند ا سعئون معوما .
بع  الئعع ات مع ا   ي ئئاتربععرئ وئدنرا  الئترمئ وعمل خ صناعخ األسعحخ ئلوئ عد مارتعنئ  
و ي  رئات توود الدعا ااسراسععي  بالبعدوورات والمروحعات والراسرات الحربعخ ومحر ئات لععربات 

ع وا  لي  35ن تكععد واستمر  التصوعت روا  العع   وأسارت نتاسد  ع التابعخ لعدعا ااسراسععي.
 عن التصوعت. 14وامتن   14مدعس الرلل لعقرار  بعنما عار   

لعماار خ  ل ن المقترح تقد مت ب  رالبخ عسارعخ اسراسععع خ   الت لل  لقاء م  ئ "رتسئ ان حرئخ 
ب ئستدعل العدالخ لعاسعتي لي اسراسع  ولعاعسرعنععنئ  أم ا لارج  اعخ BDSمقارعخ اسراسع  )

 صوعت  لتظا ر رعبخ اسراسععع ون وع ود ومنا  ون لحرئخ المقارعخ  الت
 7/12/2018، 48عرب 

 
 منذ أعوام "إسرائيل"ناشط هولندي يتظاهر بمفرده ضد  .39

عنظم النا ر ال ولندي سعمون لرولي مظا رات لردعخ لي عاصمخ بلد  أمستردام منل أئثر وئارت: 
 لظعم اللي تمارس  اسراسع  لي لعسرعن.من أربعخ أعوام  ب دف تسععر ال وء عع  ا

وأع ا ئانت األو ا  الدوعخ  عحرص لرولي عع  التظا ر بمارد  ئ  أسبوععن  أعام األحد  لي 
وعقو  النا ر ال ولندي ان  نظم حت  العوم  ساحخ ئدامئ التي عقصد ا السعاح بئثالخ لي أمستردام.

ووع  من ورات ترالل بمقارعخ ارحتل  أئثر من لمسمسخ مظا رت لي أمستردام  وععم  عع  ت
 ااسراسععي.

وأئد لورلي لوئالخ األنا و  أن  ر عتو ف عن التظا ر رغم ردود و دمات ممعدي اسراسع   من 
أد  تسععر ال وء عع  األحداث باعسرعن وانتقاد المو ف السعاسي لعحئومخ ال ولندعخ لي  لا 

 اارار.
تت م المنظمات الممعدت والداعمخ لاعسرعن بمعادات السامعخ  مبعنا أن وأ ار ال  أن الحئومخ ال ولندعخ 

نما  و تعبعر عن حل واحترام تدا  الاعسرعنععن.  ما عقوم ب  ر عل خ ل  بمعادات السامعخ  واا
وتاب  ئالظعم اللي ت  د  لعسرعن سعئ وممسف لع اعخ  وما عحص  لي غوت ب ئ  لاص  و عبارت 

ولات ال  تعر   ل دمات متئررت من  اع   عسا حعا   لا الو  ئ.عن وح عخ  وعععنا أن ن
 أ لاص عمعدون اسراسع   وأن  نام دندعا اسراسعععا سابقا عتعر  ل  داسما منل أئثر من عامعن.

مرت بسبب   ولات مرت   ت المحئمخ بكن  15وأ اف أن ئ لا تصرف ب   ددا  وتعر ت لعتو عف 
 ايئ.عدل  لي تعوع ا بعد أن مو، معر

 7/12/2018الجزيرة نت، الدوحة، 
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ل على عضوية فريق  .40   "بيتار القدس"ميسي يتحص 

أععن لرع، بعتار القدس  عبر صاحت  لي مو   التواص  اردتماعي ئلعسبومئ أن رعل منتلل 
األردنتعن  وندم لرع، بر عونخ ااسباني  لعونع  معسي  بات أحد أع اء النادي  اللي ُععد  أحد 

ون ر الارعُ، من لل  صاحت  لي لسبوم  مقرعا  ُعظ ر معسي  ندعخ عنصرعخ لي البلد.أئثر األ
أثناء تسع م  لبرا خ الع وعخ التي ر تتعد ب ئون ا  ئععخ لي ال الل  ر سع ما وأن تقارعر صحالعخ 

ممتمر أ ارت ال  أن معسي لم عتوادد لي المئان اللي استعم لع  برا خ الع وعخ  ار لعم ارئخ لي 
 صحالي متعع ، بكمور تدارعخ وتروعدعخ ل رئخ تئنولودعخ تعوُد معئعت ا لرد  أعماٍ  اسراسععي.

وأ ارت مصادر اعلمعخ  ال  أن عل َخ رعاعٍخ تدارعٍخ تربر معسي م  احدب  رئات صناعخ 
ادي بعتار ال واتف اللئعخ التي عمتعئ ا رد  األعما  ااسراسععي مو ع  حوغعع اللي عمتعُم حالعا ن

وأثار الاعدعو اللي عبدو وا حا أن  ُصو ر لعل عع   اما حدٍث  .2017القدس  وللم منل عام 
 لر  واللي تنا عُ  م ر دون  عبر مو عي التواُص  ئتوعترئ وئلعسبومئ رد ت لع  لدب الدما عر 

دما عر العربعخ  لي ما العربعخ  وانقسم الم ر دون لي ما بعن م  ال رأب  سمم أن الحدث ععتبر لعانخ لع
 رأب  سم  لر أن األمر عادي ور عستح،  ل  ال دخ.

 6/12/2018، 48عرب 
 

 حماس لم يمر... لكن هل تمر نتائجه؟ القرار األممي ضد   .41
ااسراسععي لي تمرعر  رار ادانخ حماس بالدمععدخ العامدخ ل مدم المتحددت  لعددم  -رغم الا   األمرعئي 

دولددخ  مقابدد   87ن  ار أن  نددداح اسددراسع  لددي الحصددو  ععدد  دعددم أغعبعددخ حصددول  ععدد  أغعبعددخ الثعثددع
دولدخ لقدر  عثعدر ملداوف مدن لسدارت الثقد  الئبعدر الدلي تمت د  بد  الاعسدرعنع ون و  دع ت م  57معار دخ 

 لي  ل  ال عسخ الدولع خ.
ن  ددا المددرت األولدد  وغددر د رسددعس الحئومددخ ااسددراسععع خ  بنعددامعن نتنعددا و  ععدد  حسدداب  لددي ئتددوعترئ  دداسل  ا

التي تحظ  لع ا اسراسع  بكغعبعخ دارلخ عع   رار عددعن حمداس  لدي حدعن اعتبدر منددول اسدراسع  لدي 
األمددم المتحدددت  دانددي دنددون  أن  مدددرد التصددوعت لددي الدمععددخ العامددخ ل مددم المتحدددت ععدد   ددرار عدددعن 

العربعدخ التدي تربد  مد   حماس  و بحد لات  انداو اسراسع   وعندما سس  عن تصدوعت بعد  الددو 
 اسراسع    ا  ان التصوعت ئان ععنعا  ولو ئان سرعا  لحصعنا عع  عدد أصوات أئبر.

األمرعئدددي  لدددي الععدددل ععددد  اللللدددات الاعسدددرعنعخ الدالععدددخ  دددد ل ددد    -وعبددددو أن الر دددان ااسدددراسععي 
ر اداندددددخ بعددددددما أدرئدددددت السدددددعرخ الاعسدددددرعنعخ أن المو دددددو  ر عقتصدددددر ععددددد  حمددددداس  بددددد  عدددددن  دددددرا
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لعاعسرعنععن وئااح م من أد  التحرر من ارحتل   و و ما  ئ  راد عا لدو  عربعخ ألرب ئانت  دد 
 را نت اسراسع  عع  دعم ا.

لا ئددان القددرار  ددد و دد  عل ددات اسددراسع  مدد  دو  لددي  سددعا وألرعقعددا ولددي اللعددعل العربددي لددي أو   واا
ئان عسم  بدئعدم ارنحعداوئ عدن التصدوعت  عمث د   امتحانات ا  ل ن  امتنا   سم ئبعر من دو  ئتعخ ما

انوعاحددا  عددن المو ددف التقععدددي الددداعم لعق ددعخ الاعسددرعنعخ لددي أي تصددوعت  ددد اسددراسع  مددن  بدد  تعددم 
 الدو .

ورغم تكععد القرار من  ب  ئالخ الدو  األوروبعخ  ار أن بروو دو  ألرعقعخ و سعوعخ مث  أوغندا وأثعوبعا 
د وغعر دددا لددي امتناع دددا عددن التصدددوعت  ددو مدددا ردددح الئا دددخ ااسددراسعععخ األمرعئع دددخ  وأل انسددتان وتاعلندد

 وو   الاعسرعنعع ن  ألو   مر ت  لي مو   األ ععخ لي الدمععخ العامخ.
وتسدددع  اسدددراسع  مندددل سدددنوات الددد  احدددداث التدددرا، لدددي  سدددعا وألرعقعدددا واللعدددعل العربدددي  لدددي محاولدددخ 

لي  ل  المنار، والتكثعر عع  موا ف تعم الدو  وتصوعت ا لدي  العربي -لمحاصرت الناول الاعسرعني 
الدمععددخ العامددخ ل مددم المتحدددت  التددي ئانددت تعتبددر  ئمددا سددعف  مععددَل الاعسددرعنععن والعددرل الددلي ر 
عمئددن الترا دد   وعبدددو أن التردعحددات ااسددراسعععخ بتصددوعت بعدد  الدددو  العربعددخ ومددن  ددمن ا مصددر 

اامددارات العربعددخ لددم تصددُد،  وثبددت أن التقددارعر والتو عددات التددي تحدددثت والسددعودعخ والبحددرعن وعمددان و 
لددي األسددابع  واأل دد ر األلعددرت عددن تقددارل مدد  اسددراسع  ودعددم تعددم الدددو  ل ددا مبددالع لع ددا لددي أحسددن 

 األحوا  وغعر صحعحخ لي أسوأ ا  ئما ئتل المحع  السعاسي  عومو  معر لي ئمعارعفئ.
ااسددراسععي غعددر المسددبو،  ععمددا بددكن  نددام مددن عددرب أن المو ددو  ر لئددن  للددم ر عقعدد  مددن اانددداو 

عتعدب عدم ن وج العل دات ااسدراسعععخ العربعدخ مد  الددو  المدلئورت الد  الحدد الدلي تمعدد لعد  اسدراسع  
ن ئان القرار األلعر مدر د ئبرولخئ وعدل أن ت ديء نتعدتد    د الق عخ الاعسرعنعخ ب ئ  ععني  واا

 لدب العرل والاعسرعنععن. أئثر من  وء أحمر
  7/12/2018 ،48عرب 

 
 عندما غابت شمس العثمانيين عن فلسطين .42

 محسن محمد صالح
ر أدري أعن ئان عسرح لعا  ددي ئسععمانئ و و عاسدد الد  لعسدرعن  بعدد أن أ دنا  الددو  والتعدل  

لد . لقدد  اتد  ب درف وأععت  سنوات القتدا  لدي الددعا العثمداني لدي الدعمن  أثنداء الحدرل العالمعدخ األو 
عدددن الدولدددخ التدددي عدددممن أن دددا دولتددد   غعدددر أن اللدددوارر والملدددارر واآلمدددا  والئدددوابعس ئاندددت تتقدددالف 
ناس   ل ا  دد وا  حئدم الدولدخ ااسدلمعخ التدي حئمدت بعدد  أربعدخ  درون متواصدعخ  و دا  دي بعدد  اآلن 
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دولخ عربعخ تحت وعامخ  درعف تحت ارحتل  البرعراني واآلما  تتصاعد بعن لسات من الناس بقعام 
من الدوحخ النبوعخ  والملاوف تتعاظم بعن لسات ألدرب بنئدث البرعردانععن لع دود م  وتربعد، اتاا دات 
ساعئس بعئو  وتسععم لعسرعن لعص اعنخ الع ود. ئان  لا حال  وحا  ع درات اآلرف ممدن  داتعوا مد  

ربئ دم الم د د لاحتداروا أعدن تلردو أ ددام م العثمانععن  وحا  مسات اآلرف من أبنداء لعسدرعن الدلعن أ
 لروات ا التالعخ؟!!

* * * 
لددي ال دد ر الما دددي  أ ددعم لددي لرنسدددا احتاددا  عددالمي بمدددرور مسددخ عددام ععددد  انت دداء الحددرل العالمعدددخ 

ب. ولددي الو ددت ناسدد   ترددد  بنددا الددلائرت الدد  أن البرعرددانععن ئانوا ددد أن ددوا لددي 11/11/1918األولدد  )
احددتل   ددما  لعسدرعن  واسددتئمعوا لددي ال دد ر التددالي  1918ر أععدو / سددبتمبر النصدف الثدداني مددن  دد 

 احتل  سورعخ.
مسخ عام مرت عع  اللروج العثماني من بدلد ال دام والعدرا، والدوعدرت العربعدخ. ولندا لدي  دل  المناسدبخ 

 و اات ملتارت متععقخ باعسرعن:
بلد العربعخ التي حئم ا العثمانعونب ئدانوا أن أ   لعسرعن )ومع م ب ئ  عام أبناء ال الوقفة األولى:

لدددي الع دددد العثمددداني  ئمدددا عقدددو  مدددمرخ لعسدددرعن عدددارف العدددارف ئملعصدددعن لدددي  دددعور م نحدددو الدولدددخ 
والسعران  وئانوا ععد  أتدم ارسدتعداد لعحدرل والئاداح دون دعدن ااسدلم وسدعران المسدعمعنئ. وئدانوا  

حسدددعني  ع ددداررون األتدددرام دمعددد  مناصدددل الدولدددخ ئمدددا عدددلئر وعدددعم لعسدددرعن وماتع دددا الحددداج أمدددعن ال
المدنعخ والعسئرعخ  وعتمتعون بدمع  الحقو، التي عتمت  ب ا األترام. وعع  سبع  المثدا   لد ن موسد  

ب ئدان 1934-1920ئاظم الحسعني اللي أصبح وععم لعسدرعن بعدد انت داء الحئدم العثمداني )لدي الاتدرت 
)والمندار، الدثلث مدن مندار،  1900   وااحسداء1896  ونددد 1892متصر ف )حائمب منرقدخ عسدعر 

لددي بتعددعس وأردعدددان لددي األنا ددو   ثددم 1912السدعودعخ الحالعددخب. ئمددا عمدد  متصددرلا  بعددد للددم وحتدد  
 لي المنتا، لي العرا،  ثم لي حوران لي سورعخ.

د والتر دي أن  دلا الدورء اسدتمر ب دئ  ر لدبس لعد  الد  أن حددث انقدلل حدول ارتحدا الوقفة الثانية:
. لقدد ُصددم الاعسدرعنعون وبدا ي العدرل والمسدعمعن باتلدال  عدادت 1908عع  السدعران عبدد الحمعدد سدنخ 

الدولددخ منحدد   ومعددا  ترئعددا   وبتبنددي سعاسددخ ئالتترعددمئ  والتددوام سعاسددخ ناتددرت العددرل والقومعددات األلددرب. 
تر دي  ومظدا ُر الب ددخ والاددرح وواد مدن ملداوف أ د  لعسدرعن ت ع دد  الع دود الصد اعنخ لدي ارتحدداد وال

التددي سددادت وسددر الع ددود الصدد اعنخ لددي لعسددرعن اثددر نددداح انقددلل ارتحدداد والتر ددي  وتواعددد ن ددار م 
لتحقعددد، م دددروع م لددددي لعسدددرعن. وعندددددما ت دددئعت الحئومدددخ الددعدددددت للتحددداد والتر ددددي لدددي حوعددددران/ 
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عدرل ئدانوا نصدف سدئان الدولدخ    دارم لع دا عربدي واحدد  دو سدععمان البسدتاني  مد  أن ال1913عونعو
 العثمانعخ لي للم الو ت.

و دام ارتحددادعون بتلاعدف القعددود ععد  ال دددرت الع ودعددخ لاعسدرعن  ئمددا لاادوا القعددود ععد  تمع ددم الع ددود 
ل را ي لع ا. غعر أن ارتحدادععن ا درروا لت ععدر مدو ا م مدن الحرئدخ الصد عونعخ لدي أثنداء الحدرل 

 معادعا  لعدولخ العثمانعخ. األول   عندما اتللت مو اا  
و ئددلا  لدد ن أبندداء لعسددرعن  ددعروا بالصدددمخ وانتددابت م الملدداوف  و ددم عددرون الدولددخ المعنعددخ برعدداعت م 
ت ددعمن ععع ددا  عددادت ر تئتددرث ب ددم  أو ئتتدد"مرئ ععددع م  لتعار ددت لددي ناوسدد م م دداعر الددورء والحددل 

 تدا   عادت ا. لعدولخ  مقاب  م اعر القع، وال  ل والرغبخ لي الت ععر
أن  عندما أععنت الدولخ العثمانعخ دلول ا لدي الحدرل العالمعدخ  دمتدد وعمداء الدمععدات  الوقفة الثالثة:

والحرئدددات العربعدددخ ااصدددلحعخ ن دددارات م  و دددرروا ارلتاددداف حدددو  الدولدددخ العثمانعدددخ لدددي حرب دددا  ددددت 
لعسدرعن اسدتقبارت حالعدخ لعددعا  أعداس ا  عع  أم  أن ُعسدتدال لمردالب م ااصدلحعخ. وأ عمدت لدي

  لي ررعق  لم ادمخ  نات السوعس  وُعع ِّقت 1914العثماني القادم من ال ام لي ئانون األو / دعسمبر 
الوعنات وأ واس النصر  ولرج أ   القدس بكسر م لعترحعل ب . وعندما انتصر العثمانعون لدي معرئدخ 

د ال ام وأدباس ا  بعن م ثمانعخ من ععمداء لعسدرعن  عالما  من ععماء بل 30دنا،  ععخ  ل ل ولد من 
  ئدان مدا 1916  لعت نسدخ بارنتصدار ععد  الحعاداء. وحتد  1915أععدو / سدبتمبر  28ال  اسرنبو  لي 

 عوا  الورء لععثمانععن  وعا  واآلما  ئبعرت.
لدولدخ العثمانعدخ  لدم تواعدد ال دعور لددب الوعامدات العربعدخ أن القعدادات الممسدئخ بومدام ا الوقفة الرابعة:

تعتددوم بوعود ددا ااصددلحعخ  بعنمددا أدت ممارسددات دمددا  با ددا ئالسددااحئ لددي بددلد ال ددام تدددا   عددادات 
ورمددوو اصددلحعخ عربعددخ  الدد  اعددداد أدددواء ددعدددت مددن الناددور وااحبددار والعددداء. ولددي الو ددت ناسدد   

  العثمدانععن  وتواصد   دو تواص  البرعرانعون م  ال درعف حسدعن لدي مئدخ لع ددعو  ععد  الثدورت ععد
بدور  م  وعماء الدمععات العربعخ لي ال ام لع ترئوا مع  لي الثدورت. وب د  النظدر عدن التاصدعلت 
ل اء تكثعر اعلن  التي ععرل ا الئثعرون  ل ن برعرانعا  دلت ال  ا عاف ال رععخ الدعنعخ العثمانعخ  واا

لددد  تعمعددد،  ال دددرخ بدددعن العدددرل واألتدددرام  واا دددعاف الدددروح الد ددداد الدددلي أععنددد  السدددعران العثمددداني  واا
رادت القتا  لدب العثمانععن  لي الو ت اللي ئانت برعرانعا ترتل لع  سدرا  اتاا عدات سداعئس  المعنوعخ واا
بعئو م  الارنسععن والروس  وتتااو  م  الص اعنخ اصدار وعدد بعادور. أمدا ال درعف حسدعن  لئدان 

 لم ر، العربي.عحعم ب ن اء دولخ ئلللخئ عربعخ لي ا
  أصدبح الم د د مربئدا  1916بعد أن أععن ال رعف حسعن ثورت  لي حوعدران/ عونعدو  الوقفة الخامسة:

ددا  لإلنسان العادي. لقد استلدمت الثورت مسوغات اسلمعخ دعنعخ  باا الخ الد  اللعاعدات العروبعدخ 
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والتددددي ألقت ددددا الردددداسرات لتبرعددددر انرل ت ددددا.  اددددي احدددددب المن ددددورات المود ددددخ مددددن ال ددددرعف حسددددعن  
البرعرانعدخ مسددت دلخ الدنددود العدرل لددي الدددعا العثمداني  عقددو  ال ددرعف: ئ عمدوا للن ددمام العنددا نحددن 

 اللعن ندا د ألد  الدعن وحرعخ العرل  حت  تصبح الممعئخ العربعخ ئما ئانت لي ع د أسللئمئ.
د ئاللللخئ تحت وعامخ رد  من بني ولي مث   ل  األدواء  أللت تتناو  الناس  ما  باستعادت أمدا

 ا ددددم  بالتحددددالف مدددد  البرعرددددانععن )ور غرابددددخ لقددددد تحددددالف األتددددرام مدددد  األلمددددانب  وبعددددد أن انقدددد  
لدي  -ارتحادعون عع  اللللخ العثمانعخ لكلرغو ا من محتوا ا ومصدا عت ا. ئما ئاندت تتنداو  النداس 

لدخ العثمانعدخ ععد  أمد  ااصدلح لدي ارار دا  ولعددم الرغبخ لي البقاء م  األترام تحت الدو  -المقاب  
مئانات الثورت  وألن البرعرانععن ر عممن دانب م  ولما ألل عظ ر من ئا اعاتئ حدو   ثقت م بقدرات واا

 تقسعم المنرقخ ول، ساعئس بعئو  وتسععم لعسرعن لعع ود.
البرعرانعون لي عمععدخ  بالرغم مما تسرل عن ساعئس بعئو ووعد بعاور  لقد م   الوقفة السادسة:

اللدا  والت عع  حت  الن اعدخ. لباا دالخ الد  مراسدلت م مد  ال درعف حسدعن التدي ل دم من دا تكععدد م 
لقعام دولدخ عربعدخ بقعادتد  لدي الم در، العربدي )تددل  لعسدرعن لدي حددود اب... لقدد صددرت ترمعندات 

ورععن السددبعخ لددي حوعددران/ عونعددو   والتصددرعح البرعردداني لعسدد1918 ودددارث لددي ئددانون الثدداني/ عندداعر 
. وئع دا عا دم من دا اسدتقل  العدرل 1918  والتصرعح ااندعو لرنسي لي ت رعن الثاني/ ندولمبر 1918

وحئم دددم ألناسددد م بكناسددد م  وعددددم ا دددرار ال ددددرت الع ودعدددخ ب دددم  لا مدددوا من دددا أن دددا صدددارت ناسدددلخ 
د متواعدت الثورت  لتاب  البرعرانعون م مخ لساعئس بعئو ووعد بعاور ألن ا صدرت بعد ا... لكعدت أعدا

احددتل  لعسددرعن وبددا ي بددلد ال ددام  و ددد تمئنددوا مددن تحععددد  راعددات ئبعددرت مددن الندداس  بعنمددا أسدد مت 
 دمددات  ددوات الثددورت لددي الحددداو ولددي  ددر، األردن لددي احددداث لسدداسر ئبعددرت لددي الدددعا العثمدداني  

ن الدندعددددخ  ولددددي حماعددددخ معمنددددخ الدددددعا واا ددددعاف روحدددد  المعنوعددددخ  ولددددي اتسددددا  ظددددا رت ال ددددرل مدددد
ألف درعح  16 تع  و 4,800نتعدخ الثورت نحو  1918البرعراني. ولسر العثمانعون حت   لار/ مارس 

  رف أسعر  حسبما علئر الممرخ دورج أنرونعوس. 8و
ومدد  للددم لقددد ظعددت  راعددات ر بددكس ب ددا  حتدد  ن اعددخ الحددرل ممعدددت لععثمددانععن   الوقفــة الســابعة:

تمرت أعددداد مددن الاعسددرعنععن والعددرل لددي الدددعا العثمدداني. وئددان لحعددو  دمددا  با ددا المرسددعني لاسدد
ن ئددان متددكلرا ب  حعددث نالددت  لصددعت   1918)الصدد عرب مئددان دمددا  السددااح أواسدد   أثددر اعدددابي )واا

  1918وئااءت  احترام وتقدعر الناس  لاستعاد العثمانعون بع  ال عبعخ والثقخ. وحت  حوعران/ عونعو 
تعترف تقارعر ارستلبارات العسئرعخ البرعرانعخ لي لعسرعن بكن د ود التدنعدد لدي ددعا ال درعف لدم 
تئدددن نادحدددخ دددددا   وأن ئعدددددا  مدددن المسدددعمعن عقولدددون ان دددم ر عدددرون لمدددالا عددددل أن عقددداتعوا اعرددداء 

  ئاندت مدا 1918لعسرعن لعع ودئ. وحت   بع  احتل  البرعردانععن لبدا ي لعسدرعن لدي أععدو / سدبتمبر 
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توا   نام م اعر ممعددت لععثمدانععن اعترلدت ب دا تقدارعر ارسدتلبارات العسدئرعخ البرعرانعدخ لدي العدعدد 
من منار، لعسرعن. ئما تصاعدت م اعر القع، وانعدام الثقخ تدا  البرعرانععن بعد احدتلل م لعقددس 

 ب  نتعدخ لتح األبوال لعم رو  الص عوني.9/12/1917)
بدددالرغم مددن سدددقور الدولدددخ العثمانعددخ  وانحسدددار ظع ددا عدددن لعسددرعن )وبدددا ي الم دددر،  ة:الوقفــة الثامنـــ

العربددديب  لقدددد ظددد   ثمدددخ اتددددا  ععتقدددد أن ووا  النادددول العثمددداني ئدددان  دددربخ لإلسدددلم والمسدددعمعن. ئمدددا 
تواعدت حالخ ااحبار مما  لت الع  ثورت ال رعف حسدعن  ومدن نقد  ااندععدو لع دود م. وععد  سدبع  

لبعددد سددنخ مددن ارحددتل  البرعردداني  رلعددت الدمععددخ ااسددلمعخ المسددعحعخ لددي نددابعس مددلئرت  المثددا  
ل معر لعص  بن ال رعف حسعن ومعتمدي دو  الحعااء )برعرانعا  لرنسا...ب بكن األ الي  د استول  

ع  الحعاداءب تلعدعص ال دعول المظعومدخ  وبداتوا عدلئر  ون عع   عوب م العكس من   دعخ ندداح )مدا عُسدم ِّ
 ما ع م  أي الع د العثماني  بئ  لعر وعتمنون عودت .

ثر انتصارات األترام ععد  العوندانععن وتحرعدر أومعدر لدي أععدو / سدبتمبر  ُوعندت  دوار  القددس  1922واا
بصدور أتداتورم  وعددم  الحمداس لدد  سداسر أرددداء لعسدرعن باعتبددار  ئمنقدل ااسددلمئ. وأ عمدت ارحتاددارت 

عدددلم الترئعدددخ  وأ عمدددت صدددلت ال دددئر لدددي المسدددادد  بمدددا لع دددا المسددددد لدددي ندددابعس وغدددوت  ورلعدددت األ
 45  أرسدددعت 1922األ صددد   ودمعدددت التبرعدددات لعمت دددررعن األتدددرام. ولدددي ئدددانون األو / دعسدددمبر 

 لصددعخ لعسددرعنعخ بر عددخ ألتدداتورم  عرددالبون لع ددا بارسددتقل  التددام لاعسددرعن تحددت انتدددال الحئومددخ 
 الترئعخ. 

ل دداء  لعلللددخ سددنخ 1923تورم لعدم ورعددخ الترئعددخ سددنخ غعددر أن اعددلن أتددا    ددد ألقددد  الئثعددر 1924  واا
ددن، لععثمددانععن وأعددام م  و ردد  الررعدد،  مددن الددو ل الددلي رالقدد   وأدب الدد  تراددد  تعددم الم دداعر التددي َتحِّ

 عع  امئانعخ عودت ا  بعد أن م ت ترئعا ئالععمانعخئ لي ررعق ا.
 7/12/2018 ،"21موقع "عربي 

  
تت  .43  دولة ضد "حماس"؟ 87لماذا صو 

 رأي القدس
ئان ربععع ا أن عبت ل الاعسرعنعون ومن عناصدرون   دعت م لا د  مندوبدخ الورعدات المتحددت األمرعئعدخ 
 نعئي  ععي لي تمرعر م رو   رار لي الدمععخ العامخ ل مم المتحدت عدعن ئحماسئ بت مخ اار ال.

تت  دد    58دولخ لصالح القدرار )مقابد   87تصوعت لالر  ل  الب دخ بالتكئعد انوعاج من  دولدخ صدو 
دولددخ ألددرب امتنعددت عددن التصددوعتب  ومددن ارحتمددا  الئبعددر لنددداح الم ددرو  األمرعئددي لددور أن  32و

 الئوعت أنقلت المو ف بررح ا  رارا ادراسعا باعتماد أغعبعخ الثعثعن بد  األغعبعخ البسعرخ.
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 التصوعت ئان انلارا  لععرل والمسعمعن ولعس لدئحماسئ لحسل.تملل األمور بنتاسد ا ربعا  لئن  
ئددان مملمددا مددثل  أن أرعترعددا  و ددي ع ددو لددي الدامعددخ العربعددخ بصدداخ مرا ددل صددوتت لصددالح م ددرو  
تت لصددالح  أع ددا  ا ددالخ الدد   القددرار  وأن ألبانعددا  و ددي ع ددو لددي منظمددخ التعدداون ااسددلمي  صددو 

 ن التصوعت.دو  لي المنظمخ الملئورت ع 7تمن  
وئدددان موعددددا  أن توالددد، الددددو  األوروبعدددخ بمدمع دددا ععددد  التصدددوعت لعم دددرو  بمدددا لع دددا دو  تحئم دددا 

سدبانعاوالسدوعد  ئ عرلندداحئومات عسارعخ أو لعبرالعخ متعارادخ لدي مو ا دا السعاسدي مد  الاعسدرعنععن    واا
  وعنسددحل األمددر ععدد  دو  والبرت ددا   و ددد تبعت ددا بال ددرورت دو  ألرعقعددخ أو  سددعوعخ تدددور لددي لعئ ددا

تت لصالح الم رو .  أمرعئا اللتعنعخ التي صو 
تت  ح الماار خ الئبعرت حعن نقارن نتعدخ التصوعت األلعر  لا بكحداث مث  تصدوعت الدمععدخ العامدخ 

دددح  1975عدددام  بكغعبعدددخ ئبعدددرت ععددد   دددرار اعتبدددار الصددد عونعخ  دددئل  مدددن أ دددئا  العنصدددرعخ  ئمدددا عو  
العالمي  اللي حص  لي  لا ال كن بعن السنوات الروععخ التي ئانت لع ا الق دعخ  التصوعت ارنقلل

 الاعسرعنعخ تحصد أغعبعخ ئاسحخ لي  لا المنبر العالمي.
سدراسع   مدرورا  بمدمتمر مدرعدد  1978عمئن تتب    لا المسار منل اتاا عخ ئامل دعاعد عدام  بدعن مصدر واا

خ الص عونعخ لي العام ناس ب واللي  اد رتاا عدخ أوسدعو عدام )و و توامن م  ال اء  رار ادان 1991عام 
سددراسع  عددام  1993   ولبدددء محادثددات بددعن اسددراسع  وسددورعخ 1994وابددرام معا دددت سددلم بددعن األردن واا

ولبنان  والنتعدخ المستلعصخ ربعا  أن مااو ات السلم سدمحت ب درعنخ دولعدخ لعصد عونعخ واسدراسع  
سددرعني وصددور  الدد  مددا ن دد د  حالع ددا  مددن  دمددخ أمرعئعددخ د اسددراسعععخ ئاسددرت وبت"ئدد  لما ددوم الحدد، الاع

بت رعدددخ عربع دددخ مبر ندددخ أحعاندددا وصدددرعحخ أحعاندددا ألدددرب مدددن أ ددددال ا ان ددداء م دددرو  الدولدددخ الاعسدددرعنعخ 
لحا، القدس والمنار، المحتع خ ب سراسع  واا اا    عخ اللدسعن الاعسرعنععن.  المستقعخ واا

لا ئان لص  المسد ار الاعسدرعني د العربدي  المدلئور لدعس ممئندا عدن التحدو رت العالمعدخ الئبدرب التدي واا
  لددل عمئددن لصددع  أع ددا  عددن صددعود 1991توامنددت معدد  ولصوصددا سددقور ارتحدداد السددولععتي عددام 

اتدا دات العمدعن المتردر ف المعادعدخ لإلسدلم والمسددعمعن لدي أوروبدا ال ربعدخ وال در عخ وأمرعئدا ال ددمالعخ 
نعددخ  وتحددو   روسددعا والصددعن الدد   ددوتعن داعمتددعن للسددتبداد لددي العددالم  ور تقددلن ئرا عددخ وسددوء واللتع

ل دم لق داعا المسدعمعن عدن العمدعن المترددر ف ال ربدي  وتعتمددان مادا عم األنظمدخ الدئتاتورعدخ لعحرئددات 
لدددل عصدددل  ال دددعبع خ والحرئدددات المقاومدددخ للحدددتل   أمدددا تصدددوعت ما  دددد م دددارع  القدددرارات األمرعئعدددخ 
 بال رورت لي بند مقاومخ ارحتل   ب  لي بال مقارعخ األمرعئععن سعاسعا ودبعوماسعا.
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عد   تصوعت األمم المتحدت األلعر  رغدم ل دع   ععد  سدعرورت باسسدخ ألحدوا  العدالم مظ ر دا األساسدي  
ادددخ التدددي عقابددد  است دددراء دبدددروت القدددو ت والتسدددع ر وال عبدددخ  ومددد  للدددم ن ددد د أ دددئار  مدددن المقاومدددخ العنع
 المظعومون ب ا الظالمعن واا ارات ئثعرت عع  أن ما عحص  لعس  در الب رع خ األلعر. 
 7/12/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 قراءة السلوك اإلسرائيلي إلدانة حماس في األمم المتحدة .44

 د. عدنان أبو عامر
ا  د د  تصدوعت األمدم المتحددت ععد  ئثعرت  ي الدررت السعاسعخ والدبعوماسعخ التي عمئن اسدتع ام ا ممد

 م رو  القرار األمرعئي ادانخ حرئخ حماس  لئن السرور التالعخ سترئو لي القراءت ااسراسعععخ ل .
لعس سرا  أن السعاسدخ ااسدراسعععخ تعتمدد بتسدوعق ا ععد   لت دا الدبعوماسدعخ  وعل ات دا الدولعدخ لعمدا وراء 

صوات والتكععدد  وتحععدد اللصدوم واألعدداء  ئمدا تدسدد عمععدا  البحار  رغبخ من ا بئسل الموعد من األ
 بصورت وا حخ لي مداورت التصوعت دال  المنظمخ الدولعخ لل  الساعات الما عخ.

ان استعرا دددا لاحصدددا لعددددو  التدددي و ادددت بداندددل م دددرو  القدددرار األمرعئدددي المددددعوم اسدددراسعععا اداندددخ 
 حخ  تعوم صان  القرار لدي حمداس  و دو عقدوم بت لعدخ حماس لي المنظمخ الدولعخ  ععري دررت وا

 رادعخ مما حص :
ما والت اسراسع  ئالرا  المدل ئ لعمنظومخ ال ربعخ  رغم ما عقا  عدن تباعندات والتللدات لدي سعاسدات 
ر لئعف عمئن تاسعر التصوعت األوروبي باادما   وبدون استثناءات   الدانبعن لي معاات عدعدت  واا

رار ادانددخ حمدداس  ممددا ععنددي أن حمدداس م مددخ لعسددت سدد عخ لددي  ددادم األعددام ل ددرل مدد  م ددرو  القدد
 اسم ا من  اسمخ المنظمات اار ابعخ للتحاد األوروبي.

لعر رلع  عاصد  لدي السعاسدات األوربعدخ بدعن الموا دف الرسدمعخ لعواصدم صدناعخ القدرار  وبدعن المدتمد  
مسدمعات ا وم ام دا  بددءا مدن حرئدات المقارعدخ   المدني األوروبي والمنظمات غعدر الحئومعدخ  بملتعدف

 والنقابات األئادعمعخ  وممسسات حقو، اانسان التي تناصل السعاسات ااسراسعععخ العداء والمعار خ.
الموا ف العربعدخ وااسدلمعخ التدي تدوعم اسدراسع  ا امدخ عل دات تربعععدخ مع دا  مدا والدت بداندل الحد، 

ابات وماردات تدعن اردل، الصدوارع  الاعسدرعنعخ ععد  ئالمددنععنئ الاعسرعني  صحعح أننا سمعنا لر
ااسدددراسععععن  لئدددن  دددل  الددددو  ر تسدددترع  أن تقدددف لدددي ودددد  اادمدددا  العربدددي: الرسدددمي وال دددعبي  
دانددخ المقاومددخ الاعسددرعنعخ  مددا ععنددي أن عل ددات اسددراسع  التربعععددخ لددم ت ددادر بعددد  بمناصددرت اسددراسع  واا

 عئعخ واألمعرعخ  ور أظن ا ستص  لما بعد ا!القصور الرساسعخ والم
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عسد  اسراسع  نداح دبعوماسي ر تلرس  الععن  ونحن نرب تصوعت بع  الدو  المناصرت لعق عخ 
الاعسددرعنعخ  لئن ددا ل بددت لتكععددد م ددرو  القددرار األمرعئددي  أو ارمتنددا  عددن التصددوعت  ومن ددا بعدد  

 ل ل عن ال ند  صدعقخ الاعسرعنععن التارعلعخ! الدو  األلرعقعخ التي وصعت ا اسراسع  مملرا 
ألاقدددت اسدددراسع  و دددي تسدددع  وتحددداو  وتدت دددد بتصدددوعر حمددداس ععددد  أن دددا النسدددلخ الاعسدددرعنعخ مدددن 

 التنظعمات المسعحخ التي عععن ا العالم ار ابعخ  ممن انت رت لي منرقتنا لي السنوات األلعرت.
مداس  وترادد  لعسدرعني وا دح لدي النددات مدن  دل  ألعرا .. ل   أمرعئي اسراسععي وا دح لدي اداندخ ح

اادانددخ بكعدوبددخ  ممددا عرددرح أسددسعخ ئثعددرت أمددام حمدداس لددي  دددرت ا ععدد  ملاربددخ العددالم لددي سددداحت  
 الدبعوماسعخ التي تبدو الحرئخ مرالبخ لت رعت ا  ومنح ا موعدا من ار تمام!  

 7/12/2018 ،فلسطين أون الين
 

 ته أم بحرب؟متاعب نتنياهو تنتهي باستقال .45
 د. عصام نعمان
ععاني بنعامعن نتنعا و متاعل  ت    انونعخ وسعاسعخ وعسدئرعخ. ال دررخ ئااسدراسعععخئ أوصدت بتقددعم 
رسحدخ ات دام  دد  و دد وودتد  سدارت  لمحائمتدد  ععد  وددود عل دخ ر دوت  ومدنح تسد علت  ددرعبعخ  

ت رعخ صحاعخ ودودتئ. وعواد  نتنعدا و لمالم  رئخ اتصارت ومو   ئوارئ االباري  مقاب  اعراس  ئ
ات امات مماثعخ لي   عتعن ألرععن تتععقان بقبول   داعا من ردا  أعما   ومحاولت  التوصد  رتادا، 

 م   رل اعلمي  لر لعحصو  عع  ت رعخ أل    مقاب  لر   عود عع  صحعاخ منالسخ.
اس الحئومدخ عسدمح لد  بدللم  ار الا نتنعا و باٍ، لي منصب  رغم ئد   دل  ارت امدات  ألن  دانون أسد

تم ت ادانت  دناسعا  بعد محائمت . المعار خ ب لص رسعست ا تسعبي لعاني دعت  الد  الرحعد  ئ بد  أن 
ُعقددو   بملالااتدد  سددعرات اناددال القددانونئ. وسدداس  اعددلم عددد ت أعدددت دعددوت المعار ددخ. ع ددو ئنعسددت 

 ددا رسعسددا  لعمعار ددخ  ورالددل رسددعس الحئومددخ سدداب، لئ ددر  بمو ادد   بدد  ع ددر سددنوات  عندددما ئددان حعن
  نلام اع ود أولمرت  المحاصر ب ب ات  بكن عستقع .

نتنعدددا و عتدا ددد  انتقدددادات معار دددع   عبددددو حددداسرا  بدددعن اتلدددال أحدددد مدددو اعن: اددددراء انتلابدددات مبئدددرت 
عع   ع اردعاءلعحصو  عع  تاوع   عبي ددعد  مما ع رر المدعي العام ال  التائعر مرتعن  ب  

 أو وج  دوععت  لي حرٍل عع  لبنان  ممم ل  أن علرج من ا برل  ومبددا  للت امات المود  خ الع .
 لعار ارنتلابات المبئرت ما وم ومرعول. لئن  لمالا الحرل عع  لبنان؟! 

ثمددخ ا ددارات وتحعددعلت متعددددت. أوالددر األسددبو  الما ددي أمددر نتنعددا و  بوصددا  ووعددرا  لعحددرل  ب ددن 
خ ئدر  ال دما ئ لتددمعر أنادا،  امتدد أحدد ا الد  محدعر مسدتورنخ الَمَرعتدخ القرعبدخ مدن حددود لبندان عمعع
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مدد  لعسددرعن المحتعددخ. ا تصددار العمععددخ التددي بدددأت وسددر  دددخ اعلمعددخ  ددلمخ  ععدد   عددام حاددارتعن 
ا  ئان بكعما  حاٍر محدودت  أثار ردود لع  سعبعخ وسالرت. المعع ، العسدئري عوسدي  عو د   دا  سدالر 

 حول س ر عحتاج ال  نا، لعوصو  بصوارعل  ال  عم، البلدئ!
اواء ردود الاع  السعبعخ المتواعدت  اسدتعا  نتنعدا و عدن عندوان ئدر  ال دما ئ بتعبعدر ئن داراتئ عقدوم 
ب ا الدعا عع  الحدود. ثم ما لبثت وساس  اعلم  أن عم مت صدورت لدردععن غعدر مسدعحعن لدي ناد، 

توحا  عع  لتحخ م عسخ  عسارعان الد  اللدروج مند  ئبعددما ئ دف دندود ئاسدراسعععونئ )ر عبدو  لر  ما
عظ دددرون لدددي الصدددورتب أمدددر مئ! غعدددر أن صدددورت الناددد، غعدددر الموثقدددخ وغعدددر المقنعدددخ حمعدددت اعلمعدددعن 
معار عن ال  التسام  عن ال اعخ من الحددعث عدن ئ دف أنادا، سدب، لعسدعرات العسدئرعخ أن أععندت 

 ؟2014ئ ا ا العام 
انئ اف  ل  المناورات ااعلمعخ ال وععخ  حم  وساس  اعلم نتنعا و عع  الترئعو ععد  مدا  دو أ دم: 
ل اب   بوصا  أع ا  ووعرا  لعلاردعخ )لي حئومخ مستمرت بعد استقالخ ألعددور لعبرمدان ب البعدخ صدوت 

ام لمرالبخ ووراء لاردعخ واحدب ال  بروئس  لدعم ووعر اللاردعخ األمرعئي ماعم بومبعو المودود  ن
حعدددف  دددما  األرعسدددي بادددر  عقوبدددات ععددد  اعدددران ادراس دددا تدربدددخ ععددد  صددداروخ بالعسدددتي متوسدددر 
المدب عمئن أن عرا  ئاسراسع ئ ودور  أوروبعخ. صحف ئاسراسعععخئ عدد ت ئ دات أع دا  أن لعقداء بومبعدو 

بنددان لت دداون حئومتدد  مدد  غاعددخ ا ددالعخ  ددي ا نددا  الورعددات المتحدددت ب ددرورت لددر  عقوبددات ععدد  ل
حددول س الددلي أ ددام موا دد  ومعامدد  لصددن  الصددوارع   ولترددوعر د ددخ تصددوعب ا تحددت راسعددخ  دددرب ا 

 وتدمعر ا  الا امتنعت الحئومخ العبنانعخ عن التعاون لي عمععخ اوالت ا.
 FM 103ال  للم  ئ ف رسعس ارستلبارات العسئرعخ الساب، عداموس عدادلعن لدي مقابعدخ مد  الاعدخ 

 أن ال دمات الدوعخ ئااسراسعععخئ دال  سورعخ انلا ت ال  الصار تقرعبا .
 ل  الو اس  وادت من ملاوف ئااسراسععععنئ  مسمولعن وموارنعن.  ا  دو  اسدد الدب دخ الدالععدخ العدواء 
ن ئااسدراسععععنئ لدي  تامعر عقو  ان الدب خ المدلئورت سدتواد  تحددعات ئبعدرت لدل  أي حدرل مقبعدخ  واا

ب. رسدعس 2018/11/29ت  أبعل لن عتمئنوا من تناو  لندان   وت للل دا نتعددخ لرورت دا )ئمعدارعفئ 
 عسخ األرئان الساب، العواء دان حالوتس اعترف بعدد عمععدخ لدان عدونس الاا دعخ بدكن ئاسدراسع ئ ئلقددت 

لدددي متاعبددد  اواء ئددد   دددل  الو ددداس  والملددداوف  عبدددرو سدددما :  ددد  ععددددك نتنعدددا و  ال دددار،   دددوت الدددرد ئ.
 القانونعخ والسعاسعخ واألمنعخ  ال  عمععخ عاسسخ أمل  باللروج من ا ب ن ِّ حرٍل عع  لبنان؟

ئثعددرون مددن أ دد  الددرأي لددي ئاسددراسع ئ عسددتبعدون للددم. أمددا لددي لبنددان لعدومددون بكندد  الا لعدد  لسددتئون 
عخ.   وعمت  مدو ِّ

 8/12/2018 ،الخليج، الشارقة
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 8/12/2018، الحياة، لندن


