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 بالحفاظ على التنسيق األمني يطالبعباس ... و أرغمان معالشيخ يجتمع  .1

ــس اإلســرائيلي نشررر   وزيررر الشرر ون ، أن أفراهرراك هرروهين، نقررالع عررن 17/12/2018(، مكــان)هيئــة الب
 جهاز الشاباكمع رئيس  اإلثنين يوك "إسرائيل"المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ اجتمع في 

تخفيأ ر"السرربل الهفيلررة برر إيجررادنررداأ أرامرران ومسرر ولين أخرررين فرري الرردوائر ا منيررة بهرردأ  اإلسرررائيلي
ما هشف  عنه مصادر فلسطينية إلذاعة  بحسب ،في الضفة الغربية "حدة التوتر ا مني بين الجانبين

أجهررزة ا مررن  إلرر أوعررز وأفرراد  هررذم المصررادر أن رئرريس السررلطة الفلسررطينية محمررود عبرراس  "هرران".
بشرررط أن تتدهررد ا خيرررة بو ررأ هرردك منررازل إرهررابيين فرري  "إسرررائيل"بالحفرراع علرر  التنسرريي ا منرري مررع 

 أنحاء الضفة الغربية.

بحث  فرجوعلك أن ا ردن يشارك في االتصاال  بين الجانبين وأن رئيس المخابرا  الفلسطيني ماجد 
 ردني.ان مع نعيرم ا أمس هذم المسألة في عم  



 
 
 
 

 

 5 ص             4815 العدد:             12/18/2018 الثالثاء التاريخ:  

                                    

بنعررررائهك فررري راك ط فررري إطرررار  برررأن ممثلرررين عرررن أجهرررزة المخرررابرا  المصررررية التقررروا مررر خراع  أفيررردهمرررا 
 تهدئة ا وضاع. إل الجهود الرامية 
ل إن "ا ردنيرررين  رررالوا إنهرررك بدثررروا امصررردر فلسرررطيني  ررر، أن 17/12/2018 ،48عـــرب وأضررراأ مو رررع 

اءاتها في الضفة فإن ذلك سوأ يدقرد الوضرع، وير دي برسالة إل  إسرائيل مفادها أنه إذا واصل  إجر 
 إل  المزيد من الدنأ والتوتر".

إسررائيلي لمنا شرة التصرديد  –في المقابل، أهد حسين الشيخ لتلفزيون فلسطين عقرد اجتمراع فلسرطيني 
وأضراأ الشريخ  ( بدرد تردخل ا ردن ومصرر.1967 سرنةاإلسرائيلي في ا راضي الفلسرطينية االمحتلرة 

جانررررب الفلسررررطيني طالررررب الجانررررب اإلسررررررائيلي بو ررررأ التصررررديد، و"و ررررأ اسررررتباحة واعترررررداءا  أن ال
هما نقل عرن الشريخ وصرفه لالجتمراع بأنره "مهرك"، وأن ا ردن ومصرر  أبناء شدبنا". المستوطنين ضد  
وأضراأ أن "حملرة  لو أ الدنأ اإلسرائيلي في الضفة واستهداأ السرلطة الفلسرطينية. مارسوا ضغطاع 

يض ا خيررررة مرررن بدرررض المسررر ولين اإلسررررائيليين علررر  السرررلطة، وعلررر  رأسرررها الررررئيس محمرررود التحرررر 
رهاب المسرتوطنين الرذين يسرتبيحون المردن والقررم والمخيمرا  وعمليرا  الهردك واالجتياحرا   عباس، وا 

 ".اإلسرائيليينهان  هلها عل  جدول االجتماع الطارئ بيننا وبين 
مفادها أن "هذا الوضع لرك يدرد يحتمرل، وأن االتفا يرا   "إسرائيلر"ل نقل رسالة واضحة ذهر الشيخ أنهو 

سرائيل عل  المحك، ولك تدد  ائمة بحهك هذا التصديد"، عل  حد    تدبيرم. المو دة بين السلطة وا 
لتدارس خطورة ما وصل  إليه ا مرور  طارئاع  و ال حسين الشيخ إن القيادة الفلسطينية ستدقد اجتماعاع 

 هل الطاوال  والمنابر. عل  ذم االتفا يا  با  مطروحاع وان مستقبل ه
حسرين الشريخ أن  ،راك ط، مرن 17/12/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسـطينية )وفـا(وجاء في 

ن "االجتمرراع جرراء بتهليررأ مررن سرريادة الرررئيس محمررود عبرراس، وبدررد ترردخل جهررا  إ ليميررة مرر ثرة إ ررال 
يررة مصررر الدربيررة، والضررغط علرر  حهومررة االحررتالل لو ررأ التصررديد وتحديرردا ا ردن الشررقيي، وجمهور 

 الخطير والمتسارع في ا راضي الفلسطينية".
 

 عائلة منفذ عملية "الحجر": األمن الفلسطيني رفض حماية ابننا .2
أهررد  عائلررة محمررود الحلبرري، منفررذ عمليررة "الحجررر" يرروك الجمدررة الماضرري، أن : نائلررة خليررل -راك ط 

يني رفض تسلك ابنهك المطلوب لالحتالل اإلسرائيلي وحمايتره، علر  خلفيرة تنفيرذم عمليرة ا من الفلسط
 ضرب حجر عل  جندي إسرائيلي من مسافة صفر، ما أدم إل  إصابة ا خير بجراح خطرة.

وتدرررض منررزل الحلبرري إلرر  ترردمير هامررل محتوياترره عصررر يرروك الجمدررة الماضرري، بحثرراع عررن محمررود، 
 باإلضافة إل  والدم، مع تدرضهما للتدذيب والضرب. الذي تك  اعتقال عمه،
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والررردة محمرررود، رنررردة الحلبررري، لرررر"الدربي الجديرررد": "مسررراء الجمدرررة اتصرررل بررري ضرررابط االحرررتالل  و الررر 
اإلسرائيلي طالباع إحضار فحوصا  القلب والردواء الخراب بزوجري والحضرور فروراع، لهنره عراد واتصرل 

ليسررألني إن هنرر  أحضررر  ابنرري مدرري، وعنرردما أجبترره بررال، برري وأنررا بطريقرري إلرر  مدسررهر االحررتالل، 
وأضرراف : "بدرردها تررك  اإلفررراج عررن زوجرري بدرردما سرراء وضررده  طلررب منرري الدررودة مجرردداع إلرر  المنررزل".

الصحي، ونقل مباشرة للمستشف . في هذم ا ثناء، بدأ  الضرغوطا  النفسرية عبرر اتصراال  متهرررة 
ال  فسررتتك تصررفيته، وتو فرر  هررذم االتصرراال  عهررر يرروك هررل نصررأ سرراعة تطلررب منررا تسررليك محمررود وا 

 السب "، م هدة "ال أعرأ إن هان محمود  د سلك نفسه، أك تك اعتقاله، أو هيفية اعتقاله".
 17/12/2018 ،العربي الجديد، لندن

 
 جريمة هدم منزل عائلة الشهيد أشرف نعالوه تدين الحكومة الفلسطينية .3

، أمررس، "جريمررة هرردك منررزل عائلررة الشررهيد أشرررأ ندررالوم". وطالررب يةالفلسررطينحهومررة الراك ط: دانرر  
رئرريس الرروزراء رامرري الحمررد ط، الدررالك أجمررع باتخرراذ خطرروا  وفليررا  فاعلررة "لترروفير الحمايررة الدوليررة 

 لشدبنا ا عزل من االعتداءا  اليومية من  بل االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه".
منزل ندالوم بأنه "يقع في دائرة الدقراب الجمراعي واالنتقراك ضرمن ووصف  الحهومة الفلسطينية تفجير 

حملة التصديد المسدورة التي تشنها  وا  االحتالل عل  شدبنا، وأرضه، وممتلهاته، في عل مالحقرة 
فرررال  جماعرررا  المسرررتوطنين المسرررلحين ضرررد المررردنيين الدرررزل، وفررررض  را رررة الررردماء، وا  المرررواطنين، وا 

 الحواجز الدسهرية في طول الضفة الغربية وعرضها".الحصار عل  المدن، ونشر 
تفديل  وانينه بو أ الددوان االحتاللي، وتطبيي بر"المتحدث الرسمي للحهومة المجتمع الدولي  طالبو 

الشررررائع الدوليرررة التررري ترررنب علررر  إنهررراء االحرررتالل عرررن بالدنرررا، وا  امرررة الدولرررة الفلسرررطينية المسرررتقلة، 
 ".67هامل حدود عاك وعاصمتها القدس الشر ية عل  

 18/12/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 خمس نواب في سجون االحتالل بعد اعتقال النائبين الطل ومنصور .4
بررالمجلس التشررريدي  واإلصررالحاعتقلرر   رروا  االحررتالل اإلسرررائيلي، النررائبين عررن هتلررة التغييررر  :اررزة

عتقلرره االحررتالل مررن مدينررة الطررل حيرر  ا  إسررماعيلياسررر منصررور مررن مدينررة نررابلس، والنائررب محمررد 
بأنه باعتقال  واإلصالحوبين  هتلة التغيير  يزال  يد االعتقال في سجن عوفر اإلسرائيلي. امالخليل و 

 خمس نواب دون مبرر وهإجراء تدسفي. إل النائبين يرتفع عدد نواب الهتلة في سجون االحتالل 
 17/12/2018 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 التطبيع العلني الحالي ال يخدم القضية الفلسطينية :وسفواصل أبو ي .5
أشرأ الهور: علم  "القدس الدربي" أن هناك "حالة ضجر هبيرة" لدم القيادة الفلسرطينية مرن  -ازة 

، برالراك مرن عردك وجرود أي عال را  دبلوماسرية "إسررائيل""عمليا  التطبيرع" القائمرة برين دول عربيرة و
إن "التطبيرع الدلنري  ،عضرو اللجنرة التنفيذيرة لمنعمرة التحريرر ،أبرو يوسرأ واصرل .و ال د فيما بينها.

وأضاأ في تصريحا  لر"القدس الدربي": "التطبيع الحالي يقردك  الحالي، ال يخدك القضية الفلسطينية".
علرر  ضرررورة و ررأ هررل  مجانيررة لحهومررة االحررتالل، علرر  حسرراب الحقرروي الفلسررطينية"، مشرردداع  أورا رراع 

 ع القائمة.أشهال التطبي
 17/12/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 الحمد هللا: ندعم تشكيل اللجنة العليا إلحصاءات فلسطينيي الشتات .6

رامرري الحمررد ط، الدررالك أجمررع باتخرراذ خطرروا  وفليررا  فاعلرررة الفلسررطيني طالررب رئرريس الرروزراء  :راك ط
 من  بل االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه. لتوفير الحماية الدولية لشدبنا ا عزل من االعتداءا  اليومية

 للمجلررررررس االستشرررررراري ل حصرررررراءا ، يرررررروك االثنررررررين 21واسررررررتطرد الحمررررررد ط لرررررردم تر سرررررره االجتمرررررراع 
، فررري مقرررر الجهررراز المرهرررزي ل حصررراء، برررراك ط، بحضرررور رئررريس الجهررراز عرررال عررروض: 17/12/2018

صردور المرسروك الرئاسري بتشرهيل اللجنرة "عل  جردول أعمالنرا أيضرا،  ررار الحهومرة بالتنسريب للررئيس، و 
طرالي هرذا المشرروع، الرذي  الدليا إلحصاءا  فلسطينيي الشتا ، للمزيد من توحيد الجهود نحو تفديرل وا 
بدأ الدمل عل  تطويرم من  بل الجهاز ووزارة الخارجية والمغتربين، منرذ أربدرة أعرواك، همرا وننرا ، مدرا، 

ذي  دمته عال عوض، بناء عل  توجيهاتنا، بإنشراء وحردة دعرك اتخراذ المذهرة التفسيرية ومشروع القرار ال
القرار، لتهون ضرمن هيهليرة الجهراز المرهرزي ل حصراء الفلسرطيني مرن الناحيرة التنعيميرة واإلداريرة، أو 
ههيئرررة مسرررتقلة تابدرررة لمهترررب رئررريس الررروزراء، وذلرررك لتحسرررين فداليرررة وهفررراءة وسررررعة اتخررراذ القررررارا  فررري 

 ، وتدزيز الشفافية وتحسين التواصل بين الحهومة والمواطن".مختلأ المجاال 
 17/12/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "يديعوت": مسؤولون فلسطينيون يكشفون هوية قائد عمليات المقاومة في الضفة .7

ر في نقل مو ع صحيفة "يديدو  أحرونو "، يوك اإلثنين، عن مصادر وصفها بر"مس ولين هبا
السلطة الفلسطينية"،  ولها إن ا سير المحرر جاسر البراوثي هو الذي يقأ وراء مجموعة حرهة 
حماس التي نفذ  عمليتي إطالي النار في مستوطنتي "عوفرا" و"افدا  أساأ"، ا مر الذي يثير 

 مجددا مسألة التنسيي ا مني بين السلطة الفلسطينية وبين  وا  االحتالل.
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الصحيفة، فإن براوثي يتبع لر" يادة الضفة الغربية" التي تدمل من  طاع ازة عل   وبحسب مصادر
 توجيه عمليا  في الضفة بقيادة صالح الداروري وماهر عبيد.

وأشار  الصحيفة إل  أن جاسر البراوثي هو عك الشهيد صالح البراوثي، الذي ينتمي إل  
 ة "عوفرا".المجموعة التي نفذ  عملية إطالي النار في مستوطن

هما لفت  إل  أن جاسر البراوثي، وهو من  رية هوبر  رب راك ط، هان أحد  ادة الجناح الدسهري 
لحرهة حماس في الضفة خالل االنتفاضة الثانية، ونفذ عملية إطالي نار في عين يبرود،  رب راك 

 ، والتي  تل فيها ثالثة من جنود االحتالل.2003ط، في الداك 
صحيفة للمصادر ذاتها  ولها إن جاسر البراوثي هان المس ول عن تشهيل وتوجيه مجموعة ونسب  ال

 تابدة لحرهة حماس في  رم بير زي  وهوبر ومزرعة الغربية، بحهك مدرفته بالمنطقة وسهانها.
ونسب  إل  المصادر، التي وصفتها بالمطلدة جيدا عل  صورة الوضع ا منية،  ولها إن التقديرا  

ل  أن البراوثي هان المس ول عن تشهيل المجموعة التي نفذ  عمليتي إطالي النار، وتجنيد تشير إ
فخرين فيها من خالل القرابة الدائلية بينه وبين صالح البراوثي، ووعد البراوثي الذي أصيب وال 

 يزال مدتقال لدم  وا  االحتالل.
ه عمليا  أخرم  تل فيها وهتب  الصحيفة أن جاسر البراوثي يتحمل المس ولية عن توجي

إسرائيليون، اعتقل في أعقابها وحهك عليه بالسجن الم بد تسع مرا ، وأطلي سراحه خالل صفقة 
 .2011تبادل ا سرم عاك 

 17/12/2018، 48عرب 
 

 اإلسرائيليحماس: هدم منازل منفذي العمليات يعكس حالة اإلفالس  .8
انوع إن  هدك  وا  االحتالل منازل منفذي  ال الناطي باسك حرهة حماس عبد اللطيأ الق: ازة

وأشار القانوع في تصريح  الدمليا  البطولية والتهديد بإبداد عائالتهك يدهس حالة اإلفالس الصهيوني.
صحفي وصل "المرهز الفلسطيني ل عالك" نسخة عنه، االثنين، أن  ذلك يدهس أيضاع "حالة اإلحباط 

  إل  أن  هذم الجرائك النهراء لن تنجح في ردع شباب الضفة ولف والدجز الذي يديشه  ادة الهيان".
 الثائرين أو ثنيهك عن االستمرار في مواجهة االحتالل وجرائمه، وستدفع شدبنا لمساندة أهليهك وذويهك.

 17/12/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ة بالضفةلقلق من تنامي المقاومكس حالة ايع البيوت والتحضير إلبعاد عائالت المقاومين "الجهاد": هدم .9
اعتبر  حرهة الجهاد اإلسالمي أن سياسة "هدك بيو  المناضلين في الضفة جريمة وسلوك  ديك 
جديد يمارسه االحتالل بوحشية هنوع من الدقاب الجماعي"، و ال  الحرهة في بيان "إنها محاولة 

وأهد  أن هذم السياسة  المحتلة". بائسة من الددو للضغط عل  حواضن المقاومة الشدبية في الضفة
ن التلويح بإبداد عائال  الشهداء لن يهسر عزيمة الشدب الفلسطيني.  ستفشل، وا 

وأهد المتحدث باسك الحرهة مصدب البريك أن "اإلرهاب الصهيوني المتمثل في تدمير البيو  
عداك ا سرم ميدانياع يدهس حالة القل ي الذي يديشه الهيان والتحضير إلبداد عائال  المقاومين وا 

 الصهيوني من تنامي المد المقاوك في الضفة".
 17/12/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 رأفت مّرة: الالجئون في لبنان ركيزة أساسية في مشروع التحرير والعودة .01

أه د رئيس الدائرة اإلعالمية في حرهة حماس في منطقة الخارج رأف  مرة إن الالجئين  :بيرو 
ن في لبنان هبا ي الالجئين في دول الدالك هك جزء أساسي من القضية الفلسطينية والشدب الفلسطينيي
وأضاأ: "الالجئون الفلسطينيون في لبنان هك جزء أساسي من الشدب الفلسطيني شارهوا  الفلسطيني.

في هل مسيرا  النضال الفلسطيني، و دموا تضحيا  هبيرة جدًّا، وهان  لهك بصما  عديدة وهبيرة 
سهاما  عل  الصدد السياسية والدسهرية في الدفاع عن القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني  جدًّا، وا 

و ال مرة في حوار مع شبهة "الجئ ن ": "نحن في حماس ندمل عل  أن يبق  الالجئ  في لبنان".
توطين، الفلسطيني يدي، ضمن مربع القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس وحي الدودة، ورفض ال

وبين أن حماس أطلق  عنوان مهرجانها السنوي في ذهرم انطال تها  ورفض هل محاوال  التهجير".
"ثابتون وعيننا عل  الوطن" "هي ن هد أننا متمسهون بفلسطين، متمسهون بالقدس التي تتدرض  31الر

 مهن من الدودة".حت  نت دائماع للتهديد واالستهداأ، متمسهون بالهوية الوطنية والمقاومة والصمود
 17/12/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مخيم جنيناشتباك مسلح خالل اقتحام االحتالل ل .00

اندلع، فجر اليوك الثالثاء، اشتباك مسلح بين مقاومين و وا  االحتالل، عقب ا تحامها مخيك : جنين
 ر حرهة حماس.جنين شمال الضفة الغربية، تخللها اعتقال ستة مواطنين االبيتهك من أنصا

و ال  مصادر محلية، لمراسلنا، إن مواجها  عنيفة و د  في المخيك خالل المداهما  تخللها 
وأفاد، مراسلنا، باعتقال  وا  االحتالل أربدة شبان من المخيك  إطالي للنار عل   وا  االحتالل.
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دة جبع جنوب جنين، وفي بل هك: مجاهد أبو خليفة، نزار أبو الهيجا، نضال الدامر، محمد السددي.
 اعتقل   وا  االحتالل الشيخ نصر عالونة إماك مسجد جبع، وفتش  منزله علما أنه أسير محرر.
وفي بلدة صانور اعتقل   وا  االحتالل الشاب هماك اربية نجل القيادي في حرهة حماس زياد 

 اربية وفتش  منزله وانتشر  عل  مفري صانور لساعا .
 17/12/2018الم، المركز الفلسطيني لإلع

 
 وكوادر بحماس اعتقاالت واقتحامات إسرائيلية واسعة في الضفة تطال بيوت أسرى .02

شن   وا  االحتالل الصهيوني حملة اعتقاال  في االبية مدن الضفة الغربية فجر : القدس المحتلة
االسرم  يوك الثالثاء طال  أهثر من عشرين فلسطينيا، هما جر  مداهما  وتفتيشا  لددد من بيو 

فلسطينيا في أنحاء متفر ة  24وذهر  القناة السابدة الدبرية أن  وا  االحتالل اعتقل   والمحررين.
 من الضفة الغربية المحتلة "يشتبه بضلوعهك في نشاطا  شدبية".

هان من بينها منزل القيادي في حماس الشيخ حسن الورديان  ا سرمهما جرم ا تحاك عدد من بيو  
 ومنزل نجله المحرر محمود.في بي  لحك 

 17/12/2018المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 نشرق رام هللا بزعم حيازته سكي ا  فلسطيني يعتقلاالحتالل  .03
اعتقل   وا  االحتالل اإلسرائيلي، يوك اإلثنين، مواطنعا فلسطينيعا من الضفة الغربية المحتلة، : راك ط

و ال  القناة الدبرية  "سهين".فلسطينية، بزعك حيازته لرأراٍض   رب إحدم المستوطنا  المقامة عل 
  السابدة، إنه خالل نشاط للجي، اإلسرائيلي  رب مستوطنة "جفدا  أساأ"؛ إسرائيلية مقامة عل

 ، تك تو يأ سيارة فلسطينية وتفتي، رهابها.أراٍض فلسطينية شر ي راك ط
سطينيين، ُعثر عل  سهين بحوزة أحد الرهاب، وأضاف  القناة الدبرية، أنه بدد تفتي، الرهاب الفل

 مشيرة إل  أنه جرم اعتقاله وتحويله إل  الجها  المختصة لمواصلة التحقيي مده.
 17/12/2018، قدس برس

 
 بؤرة استيطانية 66"الوزارية للتشريع": شرعنة  .04

وع  انون لدفع تسوية وديع عواودة: صاد   اللجنة الوزارية اإلسرائيلية للتشريع أمس عل  مشر  -الناصرة 
 ب رة وحيا استيطانيا في مستوطنا  بني  عل  مدار الدشرين سنة الماضية. 60وشرعنة أهثر من 
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ملزمة بالب  في إمهانية تنعيك وتشريع هذم الب ر االستيطانية خالل  إسرائيلووفقاع لال تراح، ستهون 
تجميد إجراءا  الهدك، باستثناء عامين من تاريخ المصاد ة عل  القانون، وحت  ذلك الحين سيتك 

وباإلضافة إل  ذلك، ينب اال تراح عل  أنه في هذين  أمر مباشر من رئيس الوزراء ووزير ا من.
ملزمة بتوفير الخدما  البلدية للموا ع االستيطانية، بما في ذلك الميام  إسرائيلالدامين ستهون 

 والههرباء، وخدما  الصيانة والتخلب من القمامة.
ب القانون هذلك عل  أن وزير المالية مخول بتوفير ضمانا  الرهن الدقاري لغرض شراء شقي وين

وتم  الموافقة باإلجماع عل  مشروع القانون الذي  دمه عضو الهنيس   في هذم الب ر االستيطانية.
 بتسلئيل سموطريت، االبي  اليهودي(، وينب عل  أنه سيتك اتخاذ هذم الخطوا  حت  يقوك الفريي

ا مني، بحسك مسألة -الخاب الذي تك تشهيله في الداك الماضي، بقرار من مجلس الوزراء السياسي
أنه مع ذلك سيهون لمشروع القانون هذا،  "وتدتبر صحيفة "هآرتس التسوية الهاملة للب ر االستيطانية.

جراءا  تطبيي حت  لو صودي عليه نهائيا، تأثيرا  هامشية في الممارسة الفدلية: فقد تك تجميد إ
القانون في الب ر االستيطانية بالفدل بدد تقديك التماسا  إل  المحهمة الدليا ضد القانون الذي يسمح 
بمصادرة ا راضي الفلسطينية التي أ يم  عليها الب ر "بشهل  انوني أو تقوك عل  أرض فلسطينية 

ني اير القانونية التي يمهن للقانون و د اتفي الطرفان عل  أن اإلدارة المدنية لن تهدك المبا خاصة".
أن ينعمها، حت  يتقرر ما إذا هان القانون دستوريا. يشار إل  أن مدعك الب ر االستيطانية تحصل 
بالفدل عل  الماء والههرباء، ويرتبط مدعمها بشبها  طري تصل إل  المستوطنا  المجاورة. 

نقل الميزانيا  إليها بشهل مستمر، سواء وتتدامل مدها سلطا  االحتالل هبلدا  مدترأ بها ويتك 
 من الوزارا  الحهومية أو من المجالس اإل ليمية في الضفة الغربية.

 17/12/2018، القدس العربي، لندن
 

 بشكل دائم دفاع"الكنيست" يصادق على تعيين نتنياهو وزيرا لل .05
حهومة بنيامين نتنياهو، وزيرا ، مساء االثنين، عل  تديين رئيس الاإلسرائيليصادي الهنيس  : راك ط

وتسل ك نتنياهو حقيبة  مدارضا. 56م يدا مقابل  59بشهل دائك، وتم  المصاد ة بأالبية  دفاعلل
واحتفع  دور ليبرمان، الذي انسحب من الحهومة.جالجي، "م  تا"، بدد استقالة الوزير السابي أفي

إل  حقيبة الخارجية، ومن المقرر أن يدين  رافضا تسليمها  حد ايرم، إضافة دفاعنتنياهو بحقيبة ال
أحد وزراء حزبه "الليهود" في المنصب لثالثة أشهر فقط، وهو موعد ال يتطلب المصاد ة في الهيئة 

 الدامة للهنيس .
 17/12/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 إسرائيليين إقرار قانون منع اإلفراج عن األسرى المتهمين بقتل: الكنيست .06

أ ر  ما تسم  لجنة الدستور والقانون والددالة في الهنيس  اإلسرائيلي  الرأي: –القدس المحتلة 
الدبرية أن مقترح القانون  20وذهر  القناة  مشروع  انون "مهافحة اإلرهاب" بالقراءتين الثانية والثالثة.

رم اعتقاله بدد تهمة القتل أو  دمه أعضاء الهنيس ، يمنع اإلفراج المشروط عن أي فلسطيني ج
وأوضح  أن القانون سينطبي عل   الشروع في القتل وفقاع لقانون مهافحة اإلرهاب أو خالل عملية.

الفلسطينيين المدانين في هل المحاهك المدنية والدسهرية اإلسرائيلية، وسيطبي بأثر رجدي عل  
 الشروع في القتل. الفلسطينيين الذين سبي أن أدينوا بقتل اإلسرائيليين أو

 17/12/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 "رفائيل" اإلسرائيلية تكشف عن مدرعة جديدة مستقبلية .07

هشف  شرهة "رفائيل" لتطوير الوسائل القتالية اإلسرائيلية في وسائل اإلعالك ا مريهية تفاصيل أولية 
 .عن المدرعة المستقبلية التي تنوي الدمل عل  تطويرها

وبحسب "يسرائيل هيوك" فإن الحديث عن مرهبة  تالية مدرعة متطورة اير مدروفة للجي، اإلسرائيلي 
 بدد، والتي تدتبر مرهز تحهك متحرك لتنسيي استخداك منعوما  أسلحة ضد أهداأ.

درجة حول ما يحدث خارج  360وتشتمل المدرعة عل  شاشا  ضخمة تدرض صورة بتقنية 
 ريطة مرهبة عل  الزجاج ا مامي  ادرة عل  تحديد مهان "القوا  الصديقة".المرهبة، إضافة إل  خ

وجاء أن المدرعة  ادرة عل  إدارة مختلأ منعوما  ا سلحة، وهذلك الطائرا  المسيرة ابدون طيار( 
 بواسطة منعوما  متطورة، هما أنها  ادرة عل  القيادة الذاتية.

متوفرة، وأن الس ال هو حول ما إذا هان  الجيو، مدنية  وتدعي "رفائيل" أن هذم التهنولوجيا بات 
 بالتقدك بهذا االتجام، بحسب مو ع "ديفنس نيوز" ا مريهي.

 17/12/2018، 48عرب 
 

 االحتالل ينذر عددا  من ضباطه على خلفية "كورنيت الباص" .08
حتالل أنه   ال  صحيفة "يديدو  أحرونو " اإلسرائيلية، إن جي، اال: الرأي –فلسطين المحتلة 

تحقيقاته في عملية استهداأ الباب بصاروخ الهورني  الشهر الماضي عل  حدود  طاع ازة، حيث 
 أد  الدملية إل  إصابة أحد جنود جي، االحتالل بجروٍح خطيرة.
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وأضاف  الصحيفة أن جي، االحتالل  رر إنذار عدد من الضباط الذين هانوا مس ولين عن القوا  
 تبدث اإلنذارا   ربدة من ضباط جي، االحتالل بالمنطقة.في منطقة الحدث، وس

وأعهر  التحقيقا  التي أجراها جي، االحتالل حول الدملية وجود عدد من الخرو ا  في تصرفا  
 جي، االحتالل والجنود في محيط  طاع ازة يوك الدملية.

 17/12/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 الب آلية لالحتالل شمال فلسطينإصابة جنديين بجروح بانق .09
سمح  الر ابة اإلسرائيلية مساء يوك االثنين باإلعالن عن إصابة جنديين : الرأي –فلسطين المحتلة 

 بجروح خالل تدريبا  لجي، االحتالل شمال فلسطين.
وبين  صحيفة "مداريأ" أن أحد الجنود أصيب بجروح خطيرة وفخر طفيفة، بدد انقالب جرافة 

 الل تدريبا  وأنه جرم فتح تحقيي في عروأ الحادث.عسهرية خ
 17/12/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
د تحريضه على اإلسالم بعد إغالق "فيسبوك" صفحته  .21  ساعة 24نتنياهو االبن يصعِّّ

تل أبيب: بدد  ياك مو ع التواصل االجتماعي "فيسبوك" بحجب صفحة يائير نتنياهو، نجل رئيس 
ساعة، بسبب نشرم فراء اعتبر  مدادية للمسلمين، خرج  24اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لمدة الوزراء 

دارة حرب لو أ نفوذ اإلسالك في الدالك".  بحملة تحريض دعا فيها اليمين في الدالك إل  "االستيقاع، وا 
دا واليابان؛ وهان يائير نتنياهو  د هتب عل  صفحته: "هل تدلمون أين ال تحدث هجما ؟ في فيسلن

حيث للمصادفة ال يوجد مسلمون هناك". وفي منشور فخر تحدث عن أحد حل ين محتملين فقط للسالك 
ما أن يغادر هل المسلمين". وأضاأ: "أنا أفضل  في إسرائيل، إما أن "يغادر هل اليهود اإسرائيل( وا 

ل هيك وزيأ" االلذين أصيبا الخيار الثاني. فمل أن ننتقك من الجاني هما حدث في هذم الليلة مع  ات
في الدملية في "برهان"(. وزاد نتنياهو االبن: "لن ُيصنع السالك أبداع مع الوحو، عل  شهل إنسان، 

 دولة عربية". 22. يجب تشجيع هجرتهك خارج إسرائيل إل  1964الذين ُيدرفون بالفلسطينيين منذ عاك 
قال إل  "تويتر" النتقاد المو ع الذي وصفه بأنه وحذأ مو ع "فيسبوك" منشورا  يائير، ما دفده لالنت

 "ديهتاتوري الفهر".
وجاء  تدليقا  نجل نتنياهو بدد مقتل جنديين إسرائيليين يوك الخميس الماضي، في محطة للحافال  
في الضفة الغربية،  رب إحدم المستوطنا . ورد عل  حذأ "فيسبوك" منشورم،  ائالع: "هناك شرطة 

ضد مستخدمي افيسبوك( وصل  إليَّ أيضاع. أهنئها!". وأضاأ: "هناك في افيسبوك( متطرفة لألفهار 
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صفحا  رسمية لمنعما  تابدة لراحماس( واحزب ط(، والنعاك اإليراني. وهناك عدد هبير من 
الصفحا  التي تنشد إبادة إسرائيل ومقتل اليهود. وهذلك فالأ المنشورا  الدنيفة والمتطرفة ليساريين 

 نا وعائلتي، تتضمن تهديدا  وعنفاع جسدياع، وتهديداع بالقتل، بشهل اير أخال ي".ضدي أ
 18/12/2018، الشرق األوسط، لندن

 
 االحتالل يمنع مسيحيي غزة من زيارة بيت لحم في األعياد .20

 ال  منعمة دولية مختصة بالدفاع عن حقوي المسيحيين في الشري ا وسط وشمال  :وفا –ازة 
ك السب ، إن االحتالل اإلسرائيلي لك يمنح تصاريح  بناء شدبنا المسيحيين في ازة لزيارة ، اليو أفريقيا

و ال  المنعمة في بيان  الضفة الغربية، خاصة مدينة بي  لحك خالل فترة ا عياد الميالدية المجيدة.
لخروج من صدر عنها: "السلطا  اإلسرائيلية لك تمنح المسيحيين في  طاع ازة التصاريح الالزمة ل

القطاع والتوجه إل  بي  لحك للمشارهة في االحتفاال  لمناسبة حلول عيد الميالد، أو لزيارة أ ربائهك 
وأوضح أن "هل طلبا  الحصول عل  هذم التصاريح  في القدس أو مدن أخرم في الضفة الغربية".

 الدمر".تك رفضها، باستثناء تلك التي تقدك بها أشخاب تخطوا الخامسة والخمسين من 
وتشير اإلحصاءا  ا خيرة إل  أن عدد المسيحيين في  طاع ازة تراجع بصورة مطردة ليصل إل  

 شخصا فقط، االبيتهك يتبدون هنيسة الروك ا رثوذهس. 730 رابة 
 15/12/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 االحتالل يهدم منزل عائلة الشهيد أشرف نعالوة في شويكة .22

تالل، اليوك االثنين، منزل عائلة الشهيد أشرأ ندالوة في ضاحية شويهة شمال هدم   وا  االح
 طولهرك، مستخدمة جرافة عسهرية، ومطاري يدوية.

وا تحم   وا  هبيرة من جي، االحتالل فجر اليوك ضاحية وسط إطالي هثيأ للرصاب الحي 
و   الذي أطلق  ا عيرة والغاز المسيل للدموع وحاصر  المنزل،  بل أن تقوك با تحامه، في ال

 النارية باتجام منزل ا سير المحرر اسان مهداوي، خال الشهيد ندالوة، دون أن يصاب أحد.
ومند   وا  االحتالل طوا ك الصحفيين والمصورين من التغطية الصحفية والتصوير. وشرع  

 بي ا ول يدويا.جرافة عسهرية بهدك جدران الطابي ا رضي، فيما شرع الجنود بهدك جدران الطا
 وأصيب عدد من المواطنين بجروح وحاال  اختناي خالل تصدي المواطنين للقوة المقتحمة.

و ال مدير االسداأ في الهالل ا حمر في طولهرك رائد ياسين، إن سبدة مواطنين أصيبوا، أربدة 
اب  ثاب  منهك بحاال  اختناي عولجوا ميدانيا، فيما جرم تحويل ثالث إصابا  إل  مستشف  ث
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الحهومي، أحدهك أصيب بديار مددني مغلأ بالمطاط وفخر بالحروي، هما استهدأ جنود االحتالل 
 .بديار مطاطي اإلسداأإحدم سيارا  

 17/12/2018، األيام، رام هللا
 

 عاما   35سير أيهم الصباح بالسجن األطفل الالحكم على  .23
عاما( من سهان مخيك  17أيهك الصباح احهم  محهمة االحتالل الدسهرية في "عوفر" عل  الطفل 

هما حهم  وعل  الطفل بدفع تدويضا  مالية تجاوز   عاماع. 35 بالسجن لنديا شمال القدس المحتلة، 
 عاماع. 14، عندما هان بلغ من الدمر 2015ل، وذلك بتهمة تنفيذ عملية طدن في الداك هالمليون شي

لها اليوك االثنين، الحهك الجائر الذي صدر بحي وأدان  هيئة ش ون ا سرم والمحررين في بيان 
 ل.هعاما، وتدويضا  مالية تجاوز  المليون شي 35الطفل ا سير الصباح، حيث صدر بحقه حهما 

 17/12/2018، األيام، رام هللا
 

 مواطنا  منذ مطلع الشهر الجاري 330اعتقال  .24
س، إن  وا  االحتالل، اعتقل  خالل "ا ياك":  ال  هيئة ش ون ا سرم والمحررين، أم -راك ط 

مواطنا، فيما بلغ عدد المدتقلين منذ مطلع الشهر الحالي وحت  فجر  183ا ياك الخمسة الماضية، 
وأوضح  الهيئة، في بيان صحافي، أن الغالبية الدعم  من  مواطنا ومواطنة. 330أمس، نحو 

داء عليها بالضرب والتنهيل أو تدرضوا الحاال  التي تك اعتقالها خالل ا سبوع الماضي تك االعت
المستشفيا  اإلسرائيلية  إل للمداملة المهينة والقاسية واإليذاء النفسي، هما تك تحويل عدد منهك 

 بسبب إصابتهك بالرصاب خالل عمليا  االعتقال وا تحاك المدن والقرم والمخيما .
لصي  في المداملة والتحقيي والتنهيل مرهز المسهوبية سيئ ا إل وبين  أنه تك نقل عدد من ه الء 

عاما( من  رية هوبر، والذي مدد االحتالل، أمس،  66بالمدتقلين، ومن بينهك ا سير عمر البراوثي ا
 يوما ويتدرض لتحقيي صدب و اس. 12تو يفه بذريدة التحقيي لمدة 

 أ سياسة وطالب  الهيئة، م سسا  المجتمع الدولي بضرورة الضغط عل  سلطا  االحتالل لو 
البط، والقمع بحي الفلسطينيين، وأهد  أن إسرائيل ال تلتزك بأدن  المدايير الدولية في تداملها مع 

 ا سرم وتطب ي عليهك  وانين عسهرية عنصرية، ما ينتهك حقو هك اإلنسانية.
 18/12/2018، األيام، رام هللا
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 20االحتالل للمسير البحري الـ  برصاصإصابات غزة:  .25
صيب فلسطينيان، اإلثنين، برصاب االحتالل اإلسرائيلي  بالة شواطئ بلدة بي  الهيا، أ: ازة

شمالي  طاع ازة، خالل احتشادهك مع عشرا  فخرين  رب الشاطئ، أثناء إبحار مسيرة بحرية تجام 
 الحدود مع ا راضي المحتلة، ضمن فداليا  مسيرة "الدودة".

في بيان، اإلثنين، "إصابة فلسطينيْين اثنين بالرصاب  وأعلن  وزارة الصحة الفلسطينية في ازة،
 ".20الحي خالل انطالي المسيرة البحرية الر 

واحتشد عشرا  المواطنين مساء اإلثنين  بالة شواطئ شمالي  طاع ازة، للمشارهة في إطالي 
 ار.من القطاع تجام الحدود البحرية الشمالية، للمطالبة بهسر الحص 20المسيرة البحرية الر 

وأطلق  هيئة "الحراك الوطني لهسر الحصار"، هذم المسيرة، من شواطئ شمالي القطاع تجام الحدود 
مايو/أيار الماضي،  29مسيرة بحرية مشابهة، منذ  19وسبي هذم المسيرة  مع ا راضي المحتلة.
 بتنعيك من الهيئة ذاتها.

 17/12/2018، فلسطين أون الين
 

 شاركوا بحفل زفاف مقدسيا   12االحتالل يفرج عن  .26
 12 ض  محهمة الصلح في القدس المحتلة عصر يوك اإلثنين، اإلفراج بشروط مقيدة وهفاال  عن 

 مقدسيا اعتقلوا عل  خلفية المشارهة بحفل زفاأ الشاب المقدسي رامي الفاخوري.
ة اإلفراج عن وأت  اإلفراج عنهك بدد أن رد  المحهمة المرهزية االستئناأ الذي  دمته النيابة الدام

 المدتقلين بشروط، حيث طالب  مواصلة اعتقالهك لددة أياك أخرم عل  ذمة التحقيي.
وادع  النيابة الدامة أن  رار اإلفراج عنهك ي ثر ويشو، عل  مجريا  التحقيي، بيد أن  اضي 

 المرهزية رفض ذلك وطالبهك بإحضار أدلة جديدة للتمديد.
لمشارهين في حفل زفاأ الشاب المقدسي رامي الفاخوري بحجة واعتقل الشبان في حملة استهدف  ا

 "رفع الرايا  وترديد أناشيد وطنية واإلشادة بحرهة حماس".
 17/12/2018، 48عرب 

 
 جنوب الضفة الغربية مستوطن إسرائيلي يدهس فلسطينيا   .27

 روح ورضوض، إثر دهسه من  بلجا ناضول: أصيب فلسطيني، مساء اإلثنين، ب - راك ط
 مستوطن إسرائيلي، جنوب الضفة الغربية المحتلة، حسب شهود عيان.
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عامعا( من  رية هيسان شري بي  لحك،  19و ال الشهود إن الشاب محمد محمود عودم ازال ا
تدرض. للدهس، عندما هان يسير بالشارع الرئيسي،  رب مفتري  رية المنية، المحاذي لمستوطنة 

 نقل المصاب لتلقي الدالج في مستشف  بي  جاال الحهومي. وأوضحوا أنه جرم "مدالي عاموس".
ويتدر ض فلسطينيون بين الحين واآلخر، لحوادث دهس "متدمدة" في الطري الخارجية للمدن 

 الفلسطينية، والتي يسلهها مستوطنون إسرائيليون، حسب مس ولين فلسطينيين ومنعما  حقو ية.
 17/12/2018، القدس العربي، لندن

 
 ن يخطون شعارات عنصرية على جدران مسجد شمالي الضفةمستوطنو .28

ا ناضول: خط مستوطنون يهود، فجر الثالثاء، شدارا  عنصرية عل  جدران مسجد  - سلفي 
 ومنازل، وأعطبوا إطارا  مرهبا ، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

سلفي ، وخطوا و ال شهود عيان، إن مجموعة من المستوطنين داهموا بلدة "ياسوأ" بمحافعة 
وأضاأ  شدارا  باللغة الدبرية عل  جدران مسجد "أبو بهر الصديي"، وعل  عدد من المنازل.

 مرهبا ، حيث خط  عليها شدارا  باللغة الدبرية، وأعطب  إطاراتها. 4الشهود أن االعتداء طال 
 وعادة ما تتدرض البلدا  الفلسطينية العتداءا  متهررة من  بل المستوطنين.

 18/12/2018، س العربي، لندنالقد
 

 وفد إسرائيلي يناقش في القاهرة تعزيز التبادل التجاري .29
 ال  السفارة اإلسرائيلية بالقاهرة، مساء اإلثنين، إن وفدعا ا تصاديعا من بالدها زار مصر؛ : القاهرة

مو ع  جاء ذلك في بيان نشرته السفارة عبر صفحتها عل  لتدزيز التبادل التجاري بين البلدين.
 "فيسبوك" ولك يتسن الحصول عل  تدقيب فوري بشأنه من السلطا  المصرية.

وأوضح البيان أن "الوفد اال تصادي شارك أمساا حد( في اجتماع اللجنة التوجيهية التفا ية الهويز، 
 وشمل  الزيارة، بحسب البيان لقاءا  رسمية بين ومنا شة طري تدزيز التبادل التجاري بين البلدين".

وضك الوفد اإلسرائيلي اابي بار، نائب مدير  هبار المس ولين في وزارة الصناعة والتجارة المصرية.
عاك وزارة اال تصاد والصناعة، وأميرة أورون المس ولة عن الدال ا  اال تصادية مع دول الشري 

رائيل في مصر هما حضر اللقاء الملحي التجاري بسفارة إس ا وسط في وزارة الخارجية اإلسرائيلية.
 أوهاد تسيمي ، مع مشارهة أعضاء من السفارة ا مريهية في القاهرة، لك يسمهك البيان.

وذهر البيان أن "الوفد اإلسرائيلي، أبدم إعجابه باستدداد الجانب المصري للدمل جنبا إل  جنب مع 
 ية الهويز عزز  التبادل وأشار أن "اتفا الحهومة والشرها  اإلسرائيلية لزيادة حجك التبادل التجاري".
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التجاري، وأصبح  محرها لنمو الصادرا  المصرية ليس فقط في  طاع النسيج والمالبس، ولهن 
 أيضا في الدديد من القطاعا ".

 18/12/2018لألنباء،  األناضولوكالة 
 

 استمرار االتصاالت المصرية األردنية الرامية لتهدئة الضفة .31

الدربي" من مصادر مطلدة، أن هناك اتصاال  ال تزال تجريها  علم  "القدس: أشرأ الهور -ازة 
هل من مصر وا ردن، من أجل "و أ التصديد اإلسرائيلي" الحاصل حاليا في الضفة الغربية، تقوك 
عل  أساس الطلب من حهومة تل أبيب و أ ا تحاما  المناطي الفلسطينية، فيما أهد  في الو   

سرائيل.ذاته انزعاج القيادة الفلسطيني  ة من "عمليا  التطبيع" التي تجري بين دول عربية وا 
و ال مصدر سياسي فضل عدك ذهر اسمه لر "القدس الدربي"، إن هناك اتصاال  تجرم بشهل 
متواصل من  بل مصر وا ردن مع القيادة الفلسطينية من أجل "و أ التصديد اإلسرائيلي"، الفتا إل  

 ا سبوع الماضي. أن هذم االتصاال  بدأ  منذ نهاية
وأضاأ أن القيادة الفلسطينية طلب  من الدول الدربية التي بادر  بالتدخل، ضرورة إلزاك االحتالل 
بو أ عمليا  ا تحاك مدن و رم ومخيما  الضفة، وو أ التصديد وعمليا  اإلعداك الميداني، 

 ية في الضفة الغربية.ونصب الحواجز، هونها تدتبر "فتيل البارود" الذي يفجر ا وضاع الميدان

وحسب المصادر فإن ا طراأ الدربية "مصر وا ردن" تجري اتصاال  مع الجانب اإلسرائيلي، 
 لو أ تنامي التصديد، ومنع انفجار ا مور عل  نحو اير متو ع.

 17/12/2018، لندن، القدس العربي
 

 موافقة مصرية مبدئية على تسيير رحالت العمرة من غزة .30

والشئون الدينية وجود موافقة مصرية مبدئية عل  تسيير رحال   ا و اأأهد  وزارة : الرأي –ازة 
أن ما يتك تداوله عبر وسائل اإلعالك حول موضوع ا عداد  إل الدمرة من  طاع ازة، منوهعة 

دارية ومالية بحاجة  والمواعيد اير د يي.  إل وأشار  الوزارة إل  أن هناك إجراءا  وترتيبا  فنية وا 
تهمال مع الجها  المختصة، موضحة أنه في حال إتماك هذم الترتيبا  سيتك اإلعالن عنها بشهل اس

هما طالب  الوزارة جميع الراابين بالدمرة عدك دفع أي مبالغ  ي شرهة أو  رسمي من  بل الوزارة.
مختلفة أنها سُتدلن عن فلية استثنائية بالخصوب  إل أشخاب فيما يتدلي بموضوع الدمرة، الفتةع 

 عن ا عواك السابقة حت  ال تقع أي عمليا  نصب واحتيال.
 17/12/2018، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 األردن يدين بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة .32

دان وزير الخارجية وش ون المغتربين أيمن الصفدي اليوك إعالن الحهومة اإلسرائيلية  :الغد - انعم  
  استيطانية جديدة وشرعنة فالأ المنازل االستيطانية  ومصادرة ا راضي الفلسطينية في بناء وحدا

وأهد أن االستيطان ممارسة أحادية  الضفة الغربية خر ا للقانون الدولي وتصديدا سيزيد التوتر .
وشدد وزير الخارجية عل  ضرورة تحمل  الشرعية تهرس االحتالل وتقوض فرب حل الصراع.

مس ولياته القانونية وا خال ية والضغط عل  إسرائيل لو أ االستيطان وهل  لدولياالمجتمع 
الممارسا  التصديدية الالشرعية التي تنتهك حقوي الشدب الفلسطيني الشقيي والتي لن ت دي إال 

 .اإل ليميينإل  المزيد من التوتر واالحتقان والدنأ الذي سيهدد ا من واالستقرار 
 17/12/2018الغد، عمان، 

 
 نيسان/ أبريل القادمفي مشارك بمؤتمر القدس الدولي  2000األردن: نحو  .33

 2000 ال وزير ا و اأ ا ردني عبد الناصر أبو البصل، اإلثنين، إن نحو : ا ناضول –عمان 
شخصية من مختلأ دول الدالك، أعلن  مشارهتها بم تمر م تمر دولي لدعك القدس والمسجد 

ديسمبر/ هانون أول الجاري، أعلن  وزارة ا و اأ  3وفي  الداك المقبل.ا  ص ، يدقد ربيع 
اإلسالمية في ا ردن عن تفاصيل الم تمر الدولي المقرر عقدم بدنوان "الطريي إل  القدس: نداء إل  

أبو البصل: "هنا  د  ررنا،  و ال المسجد ا  ص  المبارك"، برعاية الداهل ا ردني عبد ط الثاني.
ة ا سبوع الماضي، تأجيل عقد الم تمر إل  شهر أبريل/ نيسان القادك، بدد أن هان مقررا نهاي

ولف  إل  وجود "الهثير من الدول التي أعلن   الخميس المقبل، نعرا ل  بال الهبير عل  المشارهة".
بل شخب، والر ك  ا 2000مشارهتها في الم تمر"، مشيرا أن "عدد المشارهين بلغ حت  اآلن نحو 

 للزيادة".
 17/12/2018فلسطين أون الين، 

 
 االحتالل يعتقل أردنية أثناء زيارتها شقيقها في سجن النقب .34

اعتقل   وا  االحتالل "اإلسرائيلي" المواطنة ا ردنية خولة الزيتاوي أثناء زيارتها شقيقها : عم ان
م والمفقودين ا ردنيين و ال مقرر اللجنة الوطنية لش ون ا سر  المدتقل سجن النقب الصحراوي.

لزيارة شقيقها ا سير  -ا حد-فادي فرح: إن " وا  االحتالل اعتقل  خولة الزيتاوي التي توجه  
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بزعك حيازتها مواد تحريضية مخزنة عل  ذاهرة حاسوب"، مشيرا إل  أن اللجنة "ستتابع  ضية اعتقال 
  خولة مع الجها  ا ردنية المدنية".

الرسمي باسك وزارة الخارجية ا ردنية السفير ماجد القطارنة: إن السفارة  من جانبه  ال الناطي
 ا ردنية في "تل أبيب" تتابع اعتقال االحتالل "اإلسرائيلي" خولة الزيتاوي أمس.

 17/12/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 لبنان يرفض طلبات إسرائيلية نقلها األمريكيون بشأن الحدود .35
ن مصادر دبلوماسية اربية في بيرو ، أن الددو اإلسرائيلي طلب من الواليا  علم  "ا خبار" م

المتحدة ا مريهية التدخل لدم الجي، اللبناني والضغط عليه، بغية حث ه عل  هشأ ا نفاي من 
 الجانب اللبناني، والدمل عل  تدميرها، بالتداون مع القوا  الدولي ة ا"اليونيفيل"( المنتشرة هناك.

اإلسرائيلي يتصرأ وفي  اعدة أن بمقدور الواليا  المتحدة الضغط عل  الجي،، من خالل الددو 
تهديدم بو أ المساعدا  الدسهرية، وأن رفض القوا  الدولية القياك بأعمال خارج نطاي صالحيتها 

، اإلسرائيليينيفرض أن تقوك الحهومة اللبنانية بالمهمة. ومع أن الجانب ا مريهي هان صريحاع مع 
بأنه يستحيل أن يقوك الجي، اللبناني بهذم المهمة، إال ان الواليا  المتحدة ال تتو أ عن إبالغ 

 المالحعا  إل  الجانب اللبناني.
ُيشار إل  أن  ائد "اليونيفيل" ستيفانو دل هول زار رئيس الجمهورية ميشال عون و ائد الجي، جوزأ 

  هناك رئيس أرهان جي، الددو اادي فيزنهو ، عون، بددما هان  د زار فلسطين المحتلة والتق
ة عل  الحدود، وأبلغه اعتراضاته عل  عمل القوة الدولية وعل  الجي، الذي شرح له خلفيا  الدملي

اللبناني. في السياي عينه، تقول المصادر إن إسرائيل تدزز الضغوط في اآلونة ا خيرة، ال سيما 
وأن منده يتطلب منح  1701لجهة تدديل صالحيا  "اليونيفيل"، بحجة أن حزب ط يخري القرار 

ض الدمل عل  منع الخرو ا  بالقوة. هذا ا مر، بحسب المصادر، اير ممهن في القوة الدولية تفوي
عل رفض لبنان البحث فيه من أساسه، هما أن االبية الدول المشارهة في القوة الدولية، تدرب 
 صراحة عن رفضها تولي أي مهمة من شأنها خلي صداك مع أبناء القرم الجنوبية أو مع حزب ط.

أهثر التقارير الواردة من القوا  الدولية في لبنان، أو من مهتب االرتباط التابع  تهشأ المصادر أن
للقوة الدولية الموجود داخل فلسطين المحتلة، تتضمن هذم ا ياك مدلوما  عن عملية "درع شمالي" 
التي ينفذها الجي، اإلسرائيلي ضد ما يسميه "خطر ا نفاي". تلك التقارير تتضمن مالحعا  

شارة إل  أن عمليا  التجريأ إسرائي لية عل  سلوك  وا  الجي، اللبناني المنتشرة عند الحدود، وا 
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التي ينفذها الجانب اإلسرائيلي، في خراج بلدة ميس الجبل خصوصاع، تواجه صدوبا  نتيجة رفض 
 الجي، اللبناني تجاوز النقاط المتنازع عليها بمحاذاة الخط ا زري.

 18/12/2018، األخبار، بيروت
 

 حزب هللا: حماس أسقطت الفتنة في مخيمات لبنان .36
 ال مس ول الملأ الفلسطيني في حزب ط اللبناني الحاج حسن حب ط، إن  المقاومة : بيرو 

اإلسالمية وفي القلب منها حماس، شهل  أمال لألمة في إسقاط مشروع الهيمنة، و د شهل  حالة 
الستدمار، وال يزال الرهان  ائماع أن تطرد هذم المقاومة دفاع عن الحقوي المغتصبة وتحديا لقوم ا

 عدوها هما فدل  مقاومة لبنان، راك  لة اإلمهانا  وعدك وجود العهير السياسي.
وأضاأ حب ط في تصريح لر"الرسالة ن ": "في لبنان تدرضنا لمشروع االنقساك والفتنة الطائفية 

الدالمية، وأراد البدض أن يجدل من المخيما  الفلسطينية التي صندتها إدارة أمريها بدعك الصهيونية 
ساحة صراع مع المقاومة اللبنانية، لهن بفضل وعي المقاومة الفلسطينية، وفي ا ماك منها حماس، 

 أسقط  هذم الفتنة سواء في المخيما  أو في لبنان".
هي اليوك تدافع عن  يك وأهد  أن انطال ة حماس مثل  ميالداع جديداع لهفاح الشدب الفلسطيني، و 

اإلنسانية جمداء، الحرهة جمد  بين نوعين من الهفاح السياسي والدسهري، وهما أمران مشروعان 
وأشار إل  أن  حماس لهذم اللحعة ال تزال صامدة، والصمود في حد ذاته  بمختلأ المواثيي والشرائع.

 عجز هثيرون عن فدله". انتصار، "وهي تواصل طريقها بثبا  وبقوة، وتمهن  من تحقيي ما
 17/12/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ضابط لبناني منع اإلسرائيليين من انتهاك الحدود .37

تصدم الجي، اللبناني  بل عهر أمس لخروي إسرائيلية للخط ا زري في منطقة : "الحياة" -بيرو  
الجانب اإلسرائيلي عن ميس الجبل الجنوبية، وحصل استنفار عل  الحدود تم  مدالجته بتراجع 

الخروي التي نفذها بحضور  وا  ا مك المتحدة في الجنوب ايونيفيل(. وأعلن   يادة "يونيفيل" مساءع 
أن التحقيي الذي أجرته حول ا نفاي ا ربدة التي أعلن الجي، اإلسرائيلي عن اهتشافها أفض  إل  

 1701، ما يشهل انتهاها للقرار الدولي الر ك تأهدها من أن إثنين من هذم ا نفاي يدبران الخط ا زري
عل  السلطا  اللبنانية مدالجته. ولألمر حساسية خصوصا أن مجلس ا من سيبحث ادا مسألة 

 إل  تحميل السلطا  اللبنانية المس ولية عن حفر هذم ا نفاي.  إسرائيلا نفاي المهتشفة، وستسد  
 18/12/2018، الحياة، لندن
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 ان من األربعة يعبران الخط األزرقاليونيفيل: نفق .38

بيرو : أهد   وا  حفع السالك التابع لألمك المتحدة في لبنان االيونيفيل(، أن اثنين من ا نفاي 
 ا ربدة التي زعم  إسرائيل حفرها من لبنان باتجاهها، يدبران الخط ا زري الفاصل بين البلدين.

التطورا  المتدلقة باهتشاأ أنفاي عل  الخط ا زري من و ال بيان لليونيفيل، أمس، إنه يتابع بنشاط 
ن الجي، اإلسرائيلي أبلغ اليونيفيل بأنه اهتشأ حت  اآلن أربدة أنفاي عل    بل الجي، اإلسرائيلي، وا 
طول الخط ا زري. و د  ام  الفري التقنية التابدة لليونيفيل بإجراء عدد من عمليا  تفتي، الموا ع 

ي الحقائي.جنوب الخط ا زري م  ن أجل تقص 
واستناداع إل  التقييك المستقل لليونيفيل، فقد أهد  وجود جميع ا نفاي ا ربدة بالقرب من الخط 
ا زري في شمال إسرائيل. وبدد إجراء مزيد من التحقيقا  التقنية بشهل مستقل وفقاع لواليتها، يمهن 

ي يدبران الخط ا زري. و ال  اليونيفيل إن لليونيفيل في هذم المرحلة أن ت هد أن اثنين من ا نفا
"، واعتبرها "مسألة مدعاة للقلي 1701"هذا االهتشاأ يشهل انتهاها  لقرار مجلس ا من الدولي 

الشديد، واليونيفيل تواصل التحقيقا  التقنية في هذا اإلطار". و د طلب  اليونيفيل من السلطا  
 .1701لة وفقاع لمس وليا  حهومة لبنان عمالع بالقرار اللبنانية ضمان اتخاذ إجراءا  متابدة عاج

وانته  البيان إل  أن الوضع في منطقة عمليا  اليونيفيل ال يزال هادئاع، مع اإلشارة إل  أن  يادة 
اليونيفيل منخرطة بشهل هامل مع ا طراأ لضمان االستقرار عل  طول الخط ا زري، وتفادي أي 

 لهدوء في منطقة الدمليا .سوء فهك من أجل الحفاع عل  ا
 18/12/2018، الشرق األوسط، لندن

 
 ة: النظام يعتقل الالجئين الفلسطينيين بعد عودتهم إلى سوري"مجموعة العمل" .39

أنقرة: ذهر  "مجموعة الدمل من أجل فلسطينيي سورية"، في تقريٍر لها، أن  وا  ا من التابدة 
ن الفلسطينيين بدد عودتهك الطوعية من إحدم الدول لنعاك بشار ا سد، اعتقل  عدداع من الالجئي

و ال  المجموعة إن الالجئين الفلسطينيين بدد عودتهك من أوروبا إل  دمشي  ا وروبية إل  سورية.
عبر إيران، سل متهك أجهزة أمن النعاك في مطار دمشي تبليغا  تفيد بضرورة مراجدة ما يسم  "فرع 

، مشيرة إل  انه بدد مراجدة الدائدين لفرع فلسطين تك اعتقالهك فلسطين" في دمشي خالل مدة محددة
وال توجد مدلوما  عن مصيرهك، أو التهك الموجهة لهك، ونو ه  مجموعة الدمل إل  أن  المدتقلين لك 
يشارهوا مع أي طرأ عسهري في سورية. وهان  "مجموعة الدمل من أجل فلسطينيي سورية"  د 

الفائ  وثق  فيه االنتهاها  المرتهبة بحقهك من  بل نعاك ا سد، منذ  أصدر  تقريراع نهاية الشهر
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 3,903وذهر  المجموعة في تقريرها، أن ما ال يقل عن  .2011انطالي الثورة السورية في فذار عاك 
فلسطينيين استشهدوا في سورية بسبب عمليا  القصأ التي نفذتها طائرا  النعاك وروسيا، 

التدذيب، إضافة إل  الغري في أثناء محاوال  الفرار، وأشار التقرير إل  والحصار واالشتباها  و 
مدتقالع فلسطينياع في سجون نعاك ا سد، ال يزال مصيرهك مجهوالع نتيجة  1,712وجود ما ال يقل عن 

 مدتقالع فلسطينياع  ضوا تح  التدذيب في سجون ا سد. 560تدرضهك لالختفاء القسري، وأضاأ أن 
ألفاع هاجروا  650ألأ الجئ فلسطيني من أصل  150الدراسا  في مجموعة الدمل، بأن ويفيد  سك 

 في المائة منهك نزحوا لمرة واحدة عل  ا  ل داخل سورية. 60إل  خارج سورية، وأن أهثر من 
 17/12/2018، القدس العربي، لندن

 
 وثيصالح البرغ "إسرائيل" بفتح تحقيق دولي حول تصفية منظمة عربية تطالب .41

أوروبا، اليوك، بتشهيل لجنة تحقيي دولية في تصفية  -طالب  الفيدرالية الدربية لحقوي اإلنسان: لندن
 جي، االحتالل اإلسرائيلي لشاب فلسطيني من الضفة الغربية بدد اعتقاله حيا  بل أياك.
اهد ومالبسا  و ال  الفيدرالية الدربية التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان، إن ما جمدته من شو 

عاما( تثير الشهوك  30بشأن حادثة  تل جي، االحتالل اإلسرائيلي الفلسطيني صالح البراوثي ا
 بشدة بشأن حدوث عملية تصفية متدمدة.

وذهر  الفيدرالية الدربية أنها تلق  شهوم من عائلة البراوثي تطلب فيها انتداب لجنة دولية لمشاهدة 
 سا  اإلعالن عن مقتله بدد نحو ثالث ساعا  من اعتقاله حيا.ومداينة جثته والتحقيي في مالب

وأوضح  أن البراوثي تك محاصرته وهو داخل سيارة مدنية في راك ط مساء يوك ا ربداء الماضي، 
 وهو لك يحاول الفرار بسيارته التي تدرض  إلطالي نار مباشر من جي، االحتالل اإلسرائيلي.

اوثي، فإن صالح لك يتدرض إلصابة لحعة مداهمة سيارته الندداك وبحسب شهود عيان وعائلة البر 
 أي فثار للدماء في السيارة أو خارجها وال في مهان الدملية، بحيث تك اعتقاله وهو عل   يد الحياة.

 17/12/2018، فلسطين اون الين
 

 األيام منها ولم تغير موقفها في يوم من "إسرائيل" : السودان دولة ضدّ ةسفير السودان لدى سوري .40
الخرطوك: شدد سفير السودان لدم سورية، خالد أحمد محمد، اإلثنين، عل  أن زيارة الرئيس، عمر 

جاء ذلك في  البشير إل  دمشي "تحرك سوداني خالب"، وليس بمبادرة من أي دولة أخرم.
 اخاصة(. 24تصريحا  للسفير السوداني بقناة سودانية 
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"، رد السفير  ائالع إن والسدوديةبادرة من دول مثل "روسيا وحول س ال عن أن الزيارة تم  بم
وال تحرك بالريمو  هنترول من هنا  "السودان دولة ذا  سيادة، ولها  يادة سياسة تدلك ما تفدل،

 وأضاأ " القيادة السودانية تتخذ القرار الذي ترام مناسب لمصلحتها ومصلحة الدالك الدربي". وهناك".
 يس السوداني لسورية "سودانية خالصة".وأهد أن زيارة الرئ

عن تقارب  إعالميوأشار، أحمد إل  أن زيارة البشير لسورية "ضربة  اضية أماك أي حديث 
 ، ولك تغير مو فها في يوك من ا ياك منها".إسرائيلوأضاأ " السودان دولة ضد  سوداني".-سرائيليإ

 18/12/2018، القدس العربي، لندن
 

 إعمار غزة قطر تستكمل مشاريع .42
نفذ  اللجنة القطرية إلعادة إعمار ازة سلسلة من المشاريع اإلنشائية في : محمد الندامي -ازة

 طاع البن  التحتية، خالل الداك الجاري، وتوزع  هذم المشاريع في مجاال  القضاء والمرافي الدامة 
تية لغزة، عقب الحروب واإلسهان والطري. وشهل  هذم المشاريع تطورا واضحا في مجال البن  التح

الثالث التي عصف  بها وألحق  دمارا هبيرا في بناها التحتية، ويندهس أثر هذم المشاريع عل  
 الحياة اليومية لسهان  طاع ازة، إذ تخدك هافة سهان القطاع في مدعك جوانب الحياة.

ثه لر"الشري" إن الداك ومن جهته،  ال وهيل وزارة ا شغال الدامة الفلسطينية ناجي السرحان، في حدي
الحالي شهد تنفيذ واستهمال اللجنة القطرية إلعادة إعمار ازة، الدديد من مشاريع البن  التحتية في 
القطاع، خصوصا المتدلقة باإلسهان والمواصال  وما يتدلي بها من مرافي صحية. وأهد السرحان 

شاريع السهنية التي أنجزتها دولة أن ا زمة السهنية في  طاع ازة تضاءل  بشهل هبير؛ بفدل الم
 طر، حيث يستمر تسليك الوحدا  السهنية لسهان القطاع في المناطي السهنية التي أنشأتها  طر. 

 وأشار إل  أن المشاريع القطرية تمتاز باستمراريتها.
ع وبدورم  ال المهندس المدني، عيس  أبو مسلك في حديث لر"الشري" إن التصميك الجديد لشوارع  طا

ازة الرئيسية اأربدة مسالك في اتجاهين( يمثل نقلة نوعية في  طاع المواصال  والبن  التحتية، 
ويحاهي هذا التصميك الطر ا  في دول الدالك المتقدمة. وفي  طاع القضاء، أنجز  اللجنة القطرية 

ة بلغ  إلعادة إعمار ازة مشروع إنشاء وتجهيز مجمع  صر الددل في  طاع ازة، بتهلفة إجمالي
هما أنه  اللجنة أعمال مشروع إعادة إنشاء وتشطيب مسجد النصيرا   مليون دوالر أمريهي. 11

 الهبير بتهلفة إجمالية بلغ  نحو مليون دوالر.
 18/12/2018، الشرق، الدوحة
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 من الضفة والقدس الفلسطينيينسيقدم خطة للكونجرس األمريكي لترحيل  اإلسرائيلياللوبي  .43
االلروبي اإلسررائيلي( فري  "إسرائيلر"تدمل مجموعرة مرن المنعمرا  المواليرة لر :عريقا  سديد -واشنطن 

جل دفرع المشررعين فري الهرونجرس ا مريهري بشرقيه النرواب والشريوخ والمسر ولين أواشنطن بهدوء، من 
الرئيسيين في البي  ا بيض، لتبني خطة من شأنها أن تدفع الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية 

وتهررردأ الخطرررة إلررر  إعرررادة تشرررهيل ترهيبرررة السرررهان الدر يرررة والدينيرررة فررري  إلررر  الرحيرررل خرررارج بالدهرررك.
لررئيس  ا راضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس الخاضردتين للسريطرة اإلسررائيلية، وفقراع 

سيتك إصدار نه إوبحسب خطط هذم المجموعة ف المجموعة، التي تدع  بر"التحالأ من أجل إسرائيل".
، عنرررردما يدقررررد الهررررونجرس دورترررره الجديرررردة، وسرررريديد 2019 / ينررررايرتشررررريع فرررري شررررهر هررررانون الثرررراني

االهونجرس( توجيه أموال الواليرا  المتحردة التري هانر  تمرنح لألمرك المتحردة والمخصصرة همسراعدا  
ملخرب لال ترراح ويرنب مشرروع  إنسرانية للفلسرطينيين إلر  "برنرامج  سرائك" ترديرم الحهومرة اإلسررائيلية.

عل  أن "هذم ا موال ستساعد في تمويل تهجير الفلسطينيين بشهل دائرك انهرائي( مرن الضرفة الغربيرة 
 مثل ترهيا والسويد واإلمارا  الدربية المتحدة أو الواليا  المتحدة". أخرمإل  دول 

غط شررهلها ويرردعك هررذم الجهررود مررا يسررم  بررر"التحالأ مررن أجررل الرردفاع عررن إسرررائيل"، وهرري جماعررة ضرر
"التحرررالأ اليهرررودي ا مريهررري التبشررريري"، وهررري منعمرررة ايرررر ربحيرررة تمثرررل اليهرررود الرررذين تحولررروا إلررر  
المسيحية، ولهنهك ما زالوا يمارسون بدرض الدرادا  اليهوديرة. ويشرترك مرا يسرم  برر"اليهود التبشريريين" 

 عل  نطاي واسع في الدديد من المدتقدا  الروحية ل نجيليين المسيحيين.
لك تتمهن "القدس" بشهل مستقل من الحصول عل  ردود المشرعين ا مريهيين الذي يجري التواصرل و 

مدهررك مررن  بررل "التحررالأ مررن أجررل إسرررائيل"، ورفررض المشرررعون الررذين ادعرر  مجموعررة "التحررالأ مررن 
أجررل الرردفاع عررن إسرررائيل" بأنهررا تواصررل  مدهررك الرررد علرر  مررا ذهرترره نشرررة "إنترسررب " التحقيقيررة الترري 
هشررف  هررذا المخطررط المتدلرري بترحيررل الفلسررطينيين مررن الضررفة والقرردس، ولهررن بررول ليبرمرران، المرردير 
التنفيررذي لمنعمررة التحررالأ مررن أجررل الرردفاع عررن إسرررائيل، أوضررح لنشرررة "انترسررب " بررأن هنرراك خطرروة 

 سياسية، وأنه يقأ خلأ ما يدعيه بهذا الشأن، هما  ال في مقابلة له مع المو ع.
 17/12/2018 ،القدس، القدس

 
 مليون دوالر إلغاثة الالجئين في الضفة والقطاع 350مناشدة دولية وفلسطينية لجمع  .44

مليرون دوالر  350أطلق  ا مك المتحدة والسلطة الفلسطينية أمس مناشدة لجمع : فتحي صب اح -ازة 
 رر  هرردم   رروا  لترروفير إمرردادا  اإلااثررة اإلنسررانية لالجئررين الفلسررطينيين خررالل الدرراك المقبررل، فرري و 

 عاماع عل  فت . 35االحتالل اإلسرائيلي منزالع، وحهم  بالسجن 



 
 
 
 

 

 26 ص             4815 العدد:             12/18/2018 الثالثاء التاريخ:  

                                    

جماعررة مختلفررة، مررن  88مشرراريع سررتنفذها  203" نحررو 2019وحرردد  "خطررة االسررتجابة اإلنسررانية لدرراك 
بينهرررا وهررراال  تابدرررة لألمرررك المتحررردة ومنعمرررا  ايرررر حهوميرررة. و رررال منسررري ا مرررك المتحررردة للشررر ون 

مليون فلسطيني  1.4سطين جيمي مهغولدريك إن "الخطة تدطي أولوية لما يصل إل  اإلنسانية في فل
وأضاأ مهغولدريك  مدعمهك في حاجة إل  الطداك والرعاية الصحية والميام ووسائل الصحة الدامة".

في بيان مشترك أمرس  بيرل إطرالي المناشردة فري راك ط وسرط الضرفة الغربيرة أن "ا طرراأ اإلنسرانية 
تحررديا  لررك يسرربي لهررا مثيررل، بمررا فرري ذلررك تمويررل مررنخفض  ياسرري وزيررادة فرري الهجمررا  لنررزع تواجرره 

 الشرعية عن الدمل اإلنساني".
وأوضح أنه عل  راك أن "ثمة حاجة لقدر أهبر هثيرراع مرن المسراعدة، فرإن الخطرة تدهرس مرا يمهرن أن 

 مروال، التري تسرد  "خطرة مرن ا %77وسُيخصرب نحرو  ننجزم وا دياع في هرذا السرياي المقيرد للغايرة".
" لجمدهررا إلرر   طرراع اررزة  ن القطرراع السرراحلي المهررتع بالسررهان يواجرره "وضررداع اإلنسررانيةاالسررتجابة 

 إنسانياع مزرياع".
و ال وزيرر التنميرة االجتماعيرة الفلسرطيني إبرراهيك الشراعر فري بيران إن "السرياي اإلنسراني فري ا رض 

راع بسبب انتهاها  االحتالل اإلسرائيلي في و   نداني فيه مرن ا يزال يشهد تدهو مالفلسطينية المحتلة 
 ُشح الموارد ونقب ا موال بسبب تسييس المساعدا  اإلنسانية".

 18/12/2018 ،الحياة، لندن
 

 "إسرائيل"طرد أمريكية مسلمة من عملها لرفضها التعهد بعدم مقاطعة  .45
مريهيرررة، مواطنرررة مسرررلمة مرررن عملهرررا، طررررد  مدرسرررة بواليرررة تهسررراس ا : ديلررردار بايقررران - نيويرررورك

" ا مريهي، اإلثنين، أن The Interceptوذهر مو ع انترسب  " ."إسرائيل"لرفضها التدهد بددك مقاطدة 
"بهية عماوي هان  تدمل أخصائية تخاطب في إحردم مردارس مدينرة أوسرتن عاصرمة واليرة تهسراس، 

 بإسرررائيل أضرريف  مرر خرا لدقررد الدمررل".وطرررد  مررن عملهررا بسرربب رفضررها الموافقررة علرر  فقرررة تتدلرري 
وأوضررح المو ررع أن "الفقرررة المضررافة، تررنب علرر  التدهررد بدرردك مقاطدررة إسرررائيل أو المشررارهة فرري أي 

 عمل من شأنه اإلضرار باال تصاد اإلسرائيلي".
المدرسرة، تتهمهرا  ورفد  عماوي، اإلثنرين، دعروم  ضرائية لردم المحهمرة الفيدراليرة فري تهسراس، ضرد  

 انتهاك حي حرية التدبير الذي يهفله الدستور ا مريهي، وفي المصدر ذاته.فيها ب
 17/12/2018، لألنباء األناضولوكالة 
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 ات الضّفةعمر "إير بي إن بي" تنفي إعالن وزير إسرائيلي أّنها عدلت عن االنسحاب من مست .46
رررة "ايرررر بررري إن بررري" لحجرررز المسررراهن عبرررر اإلنترنررر  مرررا أعلنررره وزيرررر السرررياحة  اأ أ ب(: نفررر  منص 

ا  دمر اإلسرائيلي، ياريأ ليفين، اإلثنين، من أن  الشرهة تراجد  عن  رارها و رأ أنشرطتها فري المسرت
 اإلسرائيلية بالضف ة الغربية المحتل ة.

أه ررد  الشرررهة أن هررا "تدب ررر عررن رفضررها المطلرري لحرهررة برري.دي.أس امقاطدررة وسررحب  ،فرري المقابررلو 
 ."إسرائيل"دعو إل  مقاطدة استثمارا  وفرض عقوبا (" التي ت

شرررد د  "ايرررر بررري إن بررري" علررر   "إسررررائيل"وفررري بيانهرررا الرررذي صررردر إثرررر زيرررارة  ررراك بهرررا وفرررد منهرررا إلررر  
"التزامها توسيع أعمالها في إسررائيل، بمرا يسرمح لمزيرد مرن السري اح مرن سرائر أنحراء الدرالك باالسرتمتاع 

 بروائع هذا البلد وشدبه".
 18/12/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 تنتهك القانون الدولي في الخليل "إسرائيل"بعثة دولية:  .47

ا ناضول:  ال تقرير صادر عرن بدثرة ر ابرة دوليرة، إن السرلطا  اإلسررائيلية، تنتهرك وهالة  - القدس
 القانون الدولي بشهل منعك، في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

(، التقريررررر، لهررررن  صررررحيفة "هررررآرتس" TIPHليررررل اولررررك تنشررررر بدثررررة التواجررررد الرررردولي الم  رررر  فرررري الخ
الصرحيفة اإلسررائيلية فرإن التقريرر  إلر واسرتنادا  اإلسرائيلية،  ال  إنهرا اطلدر  علر  مضرمون التقريرر.

ولفتر  إلر  أن التقريرر  عل  إنشراء البدثرة. عاماع  20صفحة، صدر بمناسبة مرور  100الذي جاء في 
 في الخليل خالل السنوا  الدشرين الماضية. ألأ حادثة، و د  40يستند إل  أهثر من 

تقوك بهتابرة التقرارير حرول الخرو را  المرتهبرة مرن السرلطا  اإلسررائيلية والفلسرطينية  أنهاوأشار  إل  
حررول اتفا يررة الخليررل، وُتطلررع الرردول الخمررس المشررارهة فرري البدثررة والسررلطا  اإلسرررائيلية والفلسررطينية 

":" ُيحذ ر التقرير من أن المدينة أهثر انقسامعا مرن أي و ر  مضر ، و ال  "هآرتس عل  هذم التقارير.
وأضرراف :" وفقررا للتقريررر، فررإن مررن  بسرربب تصرررفا  الحهومررة اإلسرررائيلية والمسررتوطنين اإلسرررائيليين".

الواضرررح أن إسررررائيل تنتهرررك بشرررهل خطيرررر ومنرررتعك الحررري فررري عررردك التمييرررز، وهرررذلك االلترررزاك بحمايرررة 
وتابدرر :" يدتبررر التقريررر االسررتيطان اإلسرررائيلي  حرر  االحررتالل مررن الترحيررل".السررهان الررذين يديشررون ت

ن المسررررتوطنين اإلسرررررائيليين المتطرررررفين يجدلررررون الحيرررراة فرررري  ررررا للقررررانون الرررردولي، وا  فرررري الخليررررل انتهاهع
 المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل صدبة عل  سهانها الفلسطينيين".

واجد الدولي الم    في الخليل تخش  من أن ي دي نشر تقاريرها الصحيفة، فإن بدثة الت إل واستنادا 
 أشهر. 6إل  رفض إسرائيل التمديد لها وهو ا مر الذي يتك هل 
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"عل  الراك من أن التقريرر ينتقرد إسررائيل بشردة، إال أنره ال يدررض أي مطالرب أو  واستدره  هآرتس:
 نداءا  للتحرك من اإلسرائيليين أو الفلسطينيين".

 17/12/2018 ،س العربي، لندنالقد
 

 يتضمن تأمين عودة الالجئين لبلدانهم عالميا   األمم المتحدة تتبنى ميثاقا   .48
، 17/12/2018 يرروك االثنررين ،تبنرر  الجمديررة الدامررة لألمررك المتحرردة :المتحرردة االواليررا  المتحرردة( ا مررك

وصادي عل   عل  المستوم الدولي. إدارتهكحول الالجئين لتحسين طريقة  عالمياع  بغالبية هبيرة ميثا اع 
 في حين عارضته الواليا  المتحدة والمجر، وامتند  ثالث دول عن التصوي . ،بلداع  181النب 

 17/12/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 السلطة االنتفاضة الثالثة وحلّ  .49
 هاني المصري

 شهدته الضفة. راءا  متدددة وبدضها عل  طرفي نقيض لتفسير ما 
هناك من يقول إن  ما يجري أمر عادي، حيث  ام   وا  االحتالل بمالحقة الفدائيين الذين نفذوا 
عمليا  ضد أهداأ إسرائيلية في ا ماهن التي اختب وا فيها داخل المدن الفلسطينية، تأهيداع للحقيقة 

سرائيلية مترتبة عل  اتفاي أوسلو، التي هرستها منذ االنتفاضة الثانية بشهل  اطع بأن ال التزاما  إ
فأنه  التمييز ما بين ا راضي المحتلة المصنفة اأ( واب( واج(، إذ إن  من المفترض أن منطقة 
اأ( تح  السيطرة ا منية والمدنية للسلطة الفلسطينية، ومفترض أال تدخلها  وا  االحتالل إال في 

عة نفذ  عملية عسهرية، فمن حي  وا  االحتالل حالة "المطاردة الساخنة"، أي أثناء مالحقة مجمو 
 .2000وفي "أوسلو" مطاردتها حت  داخل المدن الفلسطينية، ولهن هذا نادر ما حدث  بل الداك 

ومنذ انتفاضة ا  ص  وما سمي  عملية "السور الوا ي"، تستبيح  وا  االحتالل المدن الفلسطينية 
د، وهدك منازل، وا االي م سسا ، ونصب حواجز، أينما وهيفما شاء ، وتقوك باعتقال من تري

 وفرض  مدادلة أن ا من اإلسرائيلي هو المرجدية.
الغريب في ا مر تداي، السلطة مع هذا الوا ع، لدرجة بدا هأنه أمر طبيدي. ففي هل مرة تقتحك 

ل   وا  االحتالل مناطي السلطة تتوارم عناصر الشرطة وا جهزة ا منية إل  حين انتهاء عم لها، وا 
حد عدك إثارة السلطة ردة فدل تذهر. الجديد في هذم ا ياك ليس أهثر من أن  وا  االحتالل مهث  

 فترة طويلة داخل مدينتي راك ط والبيرة.
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هان من المفترض  بل الموافقة عل  استئناأ المفاوضا  بدد "م تمر أنابوليس" في أواخر الداك 
لذهبي" للمفاوضا  في عهد إيهود أولمر ؛ إثارة هذم النقطة ، أو عل  ا  ل في "الدصر ا2007

بقوة، ولهن السياسة الفلسطينية التي اعتمد  في عهد ما بدد ياسر عرفا  فثر  "عدك التو أ أماك 
التفاصيل والترهيز عل  الجوهر"، أي عل  التوصل إل  اتفاي عل  القضايا الجوهرية وتجاهل هل ما 

تح  تأثير وهك "بأن ما ال نحصل عليه بالمفري أثناء المرحلة االنتقالية تقوك به  وا  االحتالل، 
سنحصل عليه بالجملة في االتفاي النهائي". ففي تلك الفترة تحطك فخر ما تبق  من وهك حول 
ثبا  الجدارة وبناء الم سسا ، والمساهمة في  إمهانية التوصل إل  تجسيد الدولة عبر المفاوضا  وا 

 ستقرار لالحتالل والمنطقة والدالك.توفير ا من واال
هناك أسباب أخرم دفد  السلطة لتجنب طرح موضوع استباحة مناطقها بقوة، مثل خشيتها من 
الرفض اإلسرائيلي، وحينها سيترتب عليها اتخاذ مو أ، في حين أنها ترم أن الدال ة مع إسرائيل، 

وزاد  هذم القناعة بقوة بدد  ولو هان  بالتزاما  من طرأ واحد تصب في مصلحة الطرفين.
ي  طاع ازة، لدرجة أن حهومة االحتالل "عي ر " السلطة ف"االنقالب" الذي نفذته حرهة حماس 

، و ال  لها عل  لسان 2010عندما أخذ  تهدد بحل السلطة وتسليك مفاتيحها لالحتالل بدد الداك 
هو الذي يحمي السلطة من انقالب  رئيس الحهومة ووزرائها بأنها ال تجر  عل  ذلك،  ن االحتالل

 فخر عليها في الضفة.
بالفدل، إذا أراد  السلطة تغيير هذا الوا ع عليها تغيير شهلها ووعائفها والتزاماتها وموازنتها، أي 
تغيير المقاربة التي اعتمد  عليها عشية واداة تو يع اتفاي أوسلو، فهي بدالع من ذلك تحاول إجراء 

يهية، مع استمرار التدلي ببقايا أوسلو راك تهديدها بانتهاء الفترة االنتقالية، وو أ تغييرا  جزئية وتهت
إذا  -عل  ا رجح  –التنسيي ا مني إل  فخر المدزوفة المدروفة والقرارا  التي لك تنفذ، ولن تنفذ 

 استمر االعتماد عل  مقاربة فشل  وساهم  في وصولنا إل  الهارثة التي نديشها.
جزك بأن االنتفاضة الثالثة  د اندلد  أو عل  وشك االندالع، وهناك من ذهب أبدد من هناك من ي

وما زال  مستمرة، وهناك من استبدد  2015ذلك، و ال إنها اندلد  منذ ا ول من تشرين ا ول 
اندالع االنتفاضة،  ن شروطها لك تنضج بدد، فهي بحاجة إل  أمل وهدأ  ابل للتحقيي ووحدة 

إطار م سسة جامدة وأشهال نضال متفي عليها، فالسلطة ال تريد انتفاضة راك الضغوط وطنية في 
الشدبية ومن داخل فصائل المنعمة، بما فيها من داخل "فتح"، و"حماس" هذلك ال تريد تصديداع هبيراع 
وال انتفاضة اآلن،  نها تريد الحفاع عل  سلطتها مع احتفاعها بسالحها، وهونها حقق  إنجازا  
سياسية وجماهيرية وعسهرية م خراع في  طاع ازة، أهمها الشروع في تطبيي مدادلة "هدوء مقابل 
تخفيأ الحصار"، وال تريد أن تخسرها، فهي تدرك أن ازة لن تندك بالهدوء إذا شهد  الضفة 
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تصديداع، وهذا بالضبط ما صرح به بنيامين نتنياهو، إضافة إل  ممارسة ضغوط عليه من وزرائه 
 مستوطنين بالدودة إل  سياسة االاتياال  لقادة "حماس".وال

وهنا، عل  "حماس" أن تحذر من استمرار هذم السياسة، وعليها أن تجيب عن س ال: هل سالح 
 المقاومة لحماية السلطة أك الدهس؟

هما أن إسرائيل ال تريد التصديد عل  عهس ما تدعي الهثير من المصادر وا وساط الفلسطينية، 
ا تخش  من الثمن الذي يمهن أن تدفده جراء المقاومة، خصوصاع إذا ُفتح  أهثر من جبهة  نه

عليها في و   واحد، ولهي تحافع عل  االنقساك الفلسطيني، وهونها تتقدك عل  ا رض عل  طريي 
ود إ امة "إسرائيل الهبرم"، وتطبيع عال اتها مع الدول الدربية، وتحسين مهانتها الدولية، لدرجة وج

مدلوما  اير م هدة حت  اآلن عن إمهانية عقد لقاء ثالثي أمريهي سدودي إسرائيلي عل  مستوم 
 القمة هجزء من إيجاد مخرج لولي الدهد السدودي بدد مأز ه جراء جريمة  تل جمال خاشقجي.
رك بين منذ االنتفاضة الثانية وحت  اآلن، تأخذ "االنتفاضة الثالثة" شهل الهبا  والموجا  التي تتح

مد وجزر: مرة في القدس، وأخرم في ازة، وثالثة دفاعاع عن ا سرم، أو لمواجهة االستدمار 
االستيطاني واالعتداءا  عل  ا رض والسهان والمقدسا  والدنصرية اإلسرائيلية التي اد  دستوراع 

 دة.في إسرائيل بدد إ رار " انون القومية"، إضافة إل  حمال  المقاطدة ولجان حي الدو 
وهناك من اعتبر أن التصديد اإلسرائيلي واستباحة أراضي السلطة، وخصوصاع في راك ط والبيرة، 
تستهدأ إزاحة السلطة ووضع اإلدارة المدنية أداة االحتالل بديالع منها، التي وصل  إل  مقربة من 

جموعة متطرفة من بي  الرئيس محمود عباس ومقر عمله، وا تحاك مقر وهالة وفا الرسمية، وتدليي م
المستوطنين ملصقا  تطالب بإعداك الرئيس، ولدرجة أن عضو هنيس  من حزب الليهود الحاهك دعا 

 إل  إعداك الرئيس ونائبه في حرهة فتح محمود الدالول.
هذا يمهن تفسيرم بأن هناك أوساطاع أهثر تطرفاع من رئيس الحهومة تطرح هذم المطالب، ولهن اعتبار 

ي يفتقد إل  الد ة،  ن وجود السلطة بشهلها الحالي يستجيب لمصلحة إسرائيل، أنها مو أ رسم
هونها جدل  احتاللها احتالل "خمس نجوك"، وهذا ال يمنع إسرائيل من االستدداد لسيناريو حل 

من خالل وضع خطط، مثل خطة  -مع أنه مستبدد عل  المدم القريب-السلطة أو انهيارها 
االنتشار و"االنفصال" من جانب واحد مع بقاء السيطرة ا منية في هل  اإلمارا  السبع، وا عادة

الحاال . هما  د يهون من باب الضغوط عل  السلطة لتتجاوب أهثر مع ما تريدم إسرائيل، هما 
طالبها نتنياهو بدد ا حداث ا خيرة. ويبدو أن ما  ام  به أجهزة السلطة من  مع معاهرتي 

ومعاهرة "فتح الجلزون" في راك ط محاولة إلثبا  أنها ال تزال  وية  "حماس" في نابلس والخليل
 السيطرة.و ادرة عل  



 
 
 
 

 

 31 ص             4815 العدد:             12/18/2018 الثالثاء التاريخ:  

                                    

وهناك رأي اريب جداع يتغن  بفوائد االنقساك وأن هل االنتصارا  التي حققتها المقاومة ُأنجز  راك 
جب االنقساك، من دون أن يتو أ صاحبه بأن هذم االنتصارا  صحيح أنها تحقق ، ولهن ال ي

المبالغة فيها، فهي تشبه تحسين شروط المدتقلين داخل السجن، أي تحسين الحياة والصمود 
 والمقاومة تح  االحتالل المباشر بالضفة واير المباشر عبر الحصار والددوان في القطاع.

ويتجاهل صاحب هذا الرأي أن هذم االنتصارا  يجب أال تطمس اإلنجازا  الهبرم التي تحققها 
في عل التوسع االستيطاني الرهيب، ووجود إدارة أمريهية شريهة بالهامل لالحتالل، وهي  إسرائيل

ستبق  مهددة في عل االنقساك، وستهون أهبر وأععك في عل الوحدة، ويتجاهل االنتصارا  
 الملموسة التي يحققها االحتالل عل  ا رض وعل  مختلأ المستويا  الدربية والدولية.

لوية وضرورة وطنية، ولهن هذا ال يدني عدك فدل شيء إل  حين إنهاء االنقساك، إنهاء االنقساك أو 
ضمن فهك أن الوحدة ستتحقي في ميدان النضال ضد االحتالل وعل  أساس وطني وشراهة حقيقية 

 أهثر من الحوار الثنائي بين حرهتي فتح وحماس، واتفا ا  المصالحة التي ال تنتهي وال تطبي.
، ولهن صاحبه يرهز عليها ويتجاهل الحيثيا  ا خرم، لذلك يجانبه الصواب هلياع هل رأي له حيثيا 

 أو جزئياع.
ندك، هناك مجموعا  متطرفة في إسرائيل تحم ل السلطة والرئيس المس ولية عما وصفوم بر"اإلرهاب" 

ء، هما الديبلوماسي، ويبرهنون عل  ذلك بتمويل وتمجيد السلطة وحرهة فتح لألسرم وعائال  الشهدا
يصفون "حماس" بر"اإلرهاب" الدسهري، وهناك في إسرائيل من يدتبر أن سياسة الحهومة تضدأ 
السلطة والرئيس وتقوي "حماس" من خالل هسر هيبة السلطة وتسهيل نقل الو ود وأموال الرواتب إل  

دهس، ازة، ا مر الذي من شأنه مساعدة "حماس" ومنع سلطتها من االنهيار، وهناك من يرم ال
 وهناك في إسرائيل من يراهما أعداء إلسرائيل، والفري بين "فتح" و"حماس" في درجة الدداء إلسرائيل.

ندك، تريد إسرائيل أن تبق  السلطة ضديفة حت  تبق  بحاجة إليها، ولهنها تريدها  وية في وجه 
  ال يحدث "حماس"، مثلما تريد إضداأ سلطة "حماس" في ازة، ولهن ليس لدرجة إسقاطها، حت

االنهيار واالنفجار، وحت  يبق  االنقساك الدجاجة التي تبيض ذهباع إلسرائيل، والذي اعتبرم شمدون 
بيرس واحد من أهك ثالثة إنجازا  حققتها إسرائيل، والمتمثلة بإ امة إسرائيل وهزيمة حزيران 

ضدفاء وبحاجة  واالنقساك. فإسرائيل تدمل عل  أن يبق  الفلسطينيون اوخصوصاع فتح وحماس(
 إليها،  نهك إذا شدروا بالقوة فسيوجهونها ضدها.

 18/12/2018االستراتيجية، المركز الفلسطيني ألبحاس الّسياسات والّدراسات 
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 إسرائيل جيدة جدا   األخبار ضدّ  .51
 جهاد الخازن

دون دولة الذين ي ي ا مريهيينأعهر استطالع أجرام شبلي تلحمي، وهو من جامدة ماريالند، أن عدد 
 فلسطين( يساوي تقريباع عدد الذين ي يدون حل الدولتين جنباع إل  جنب. -مستقلة اإسرائيل

في المئة ال  36يريدون دولة ديمو راطية واحدة وأن  ا مريهيينفي المئة من  25االستفتاء أعهر أن 
لمئة ي يدون ضك في المئة ي يدون بقاء االحتالل وثمانية في ا 11يزالون ي يدون حل الدولتين و

 إسرائيل ا راضي المحتلة.
في المئة من الذين شارهوا فيه  الوا إنهك ي يدون يهودية إسرائيل  26االستفتاء سأل عن أمور هثيرة و

 في المئة  الوا إنهك ي يدون الديمو راطية أهثر من يهودية الدولة. 64أهثر من الديمقراطية، إال أن 
رشيدة طليب صرح  بأنها  ا مريهيديدة في مجلس النواب في خبر فخر  رأ  أن الدضو الج

سترتدي الثوب الفلسطيني وهي تقسك اليمين لدخول المجلس. الثوب يختلأ من بلدة إل  أخرم في 
 فلسطين.

في والية  13أبوا رشيدة طليب من جوار القدس وراك ط وهي حقق  إنجازاع تاريخياع بفوزها في الدائرة 
 مسلمة تدخل الهونغرس. امرأةل ميشيغان لتصبح أو 

هان  طليب  بل االنتخابا  ت يد حل الدولتين إال أنها أخيراع  ال  إنها تقبل دولة ديمو راطية واحدة 
ما جدل لوبي جي ستري  يسحب تأييدم لها. هي  ال  إنها ستقود وفداع من أعضاء الهونغرس في 

 أمريهيوني للقضية الفلسطينية بدد أن صدي زيارة إل  الضفة الغربية للحديث عن الجانب اإلنسان
 هثيرون هالك لوبي إسرائيل عل  راك التنا ض فيه واحتالل ا راضي الفلسطينية.

هذم السيدة ال أعرأ عنها سوم ما أ رأ في الميديا وأ يدها ضد إسرائيل وأنصارها في بالدنا والواليا  
 المتحدة.

ماضي إال أن ما هان أسوأ هثيراع هو  تل  وا  الضفة الغربية شهد  أحداث عنأ ا سبوع ال
 إال أن  اتلهما اختف . إسرائيلياناالحتالل عدة شباب فلسطينيين في مواجها  متفر ة. و ِتل جنديان 

اإلرهابي بنيامين نتانياهو رد عل  ما زعك أنه "الدنأ" الفلسطيني بأن حهومته ستسمح ببناء ألوأ 
هلها أرض فلسطينية مسرو ة من  إسرائيللفلسطينية. أ ول إن البيو  للمستوطنين في ا راضي ا

 أصحابها الشرعيين.
نتانياهو  ال إن البناء سيرافقه بن  تحتية مثل مدارس ودور عبادة يهودية. نتانياهو لك يحدد عدد 

 شاهيد تحدث  عن ألفي بي . إيال بيو  المستوطنين التي ستبن  إال أن وزيرة الددل 
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نفتالي بني ، وهو وزير التدليك ويرأس الحزب المتطرأ "بي  يهودي"،  ال إنه سيقدك اإلرهابي اآلخر 
 .اإلسرائيليينالهنيس  لطرد أسر الذين يقومون بأعمال إرهابية ضد  إل ا تراحاع 

َمن يطرد المستوطنين جنود جي، االحتالل الذين يقومون بأعمال إرهابية ضد الفلسطينيين في 
 الواليا  المتحدة التي تحالأ رئيسها دونالد ترامب مع اإلرهابي نتانياهو علناع.بالدهك؟ هذا لن يهون 

برأ  نقابا  البالد  أفريقياأجمل ما  رأ  في ا ياك ا خيرة هو أن المحهمة الدليا في جنوب 
 وسهرتير الدال ا  الدولية فيها من تهمة الالسامي ة وخطاب الهرم.

 أفريقياالفلسطينيين فأهنئ منعما  تنتصر للفلسطينيين في جنوب هذا انتصار لحرية الهالك ولحقوي 
. ا رض هي فلسطين وأهلها أحي بها إسرائيلوت يد حملة مقاطدة وسحب استثمارا  وعقوبا  ضد 

 من مشردين يهود يريد الغرب إبدادهك.
 18/12/2018، الحياة، لندن

 
 التصعيد في الضفة يعزز حماس على حساب عباس .50

 هاس عميرة
لسلطة الفلسطينية تخش  من تصاعد المواجها  مع الجي، اإلسرائيلي بأن يضدأ مو فها أهثر ا

ويدزز صورة حماس في نعر الجمهور الفلسطيني. ههذا عل  ا  ل يمهن االستنتاج من المعاهرا  
ا خير الثالث التي فر تها يوك الجمدة في نابلس والخليل وراك ط. هذم ليس  المرة ا ول  في الدقد 

الذي لك يتصادك فيها رجال الشرطة مع متعاهرين في عل هجما  للجي، اإلسرائيلي. ولهن هذم 
فترة تدهور في المهانة السياسية، الدولية والداخلية، والضائقة اال تصادية الدميقة للسلطة والسهان 

 الفلسطينيين.
ة شابة نسبياع، ولها دور هاك في ليس عبثاع أن سارع  حرهة المبادرة الوطنية، التي هي  وة سياسي

محاوال  المصالحة بين الفصائل، إل  التحذير من تحويل "المواجها  البطولية والشجاعة مع 
االحتالل والمستوطنين المجرمين إل  نزاعا  فلسطينية داخلية ال تخدك إال حهومة نتنياهو 

 وخططها".
عل  إنشاء  31ء الذهرم السنوية الر المعاهرا  في نابلس والخليل جر  في يوك الجمدة إلحيا

حماس. التفسير الرسمي للتفريي الدنيأ للمعاهرا  في نابلس ر بما في ذلك إطالي النار في الهواء 
وضرب المتعاهرين، هان رفع أعالك حماس وأعالك فلسطين. التفسير الرسمي لتفريي المعاهرا  في 

 لطة الفلسطينية.الخليل التي تك فيها ضرب أشخاب بالدصي أهان  الس
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إطالي النار عل  الجنود والمدنيين  رب ب رة "جفدا  اساأ" وعل  مدخل مستوطنة عوفرا اعتبر من 
  بل الجمهور الفلسطيني عمليا  بطولية مشروعة ضد السيطرة المستمرة للمستوطنين عل  المنطقة.

سالمية، مقابل صورة نسبة إطالي النار لخلية حماس يدزز الصورة الوطنية لحرهة المدارضة اإل
 "المقاول من الباطن لالحتالل" للسلطة الفلسطينية.

من الصدب عدك مالحعة، خاصة في أياك ا تحاك الجي، المتواصل والهثيأ، طبيدة انتشار رجال 
ا من الفلسطينيين: في المناطي التي يتجولون فيها بصورة علنية وهك بزيهك الدسهري وسالحهك، ال 

إسرائيليون، وبالدهس، عندما يقتحك جنود الجي، اإلسرائيلي حياع ما أو بيوتاع يهون هناك جنود 
ومحال  ويصادرون أفالك هاميرا  الحماية ويطلقون النار عل  الشباب الذين يرشقون الحجارة 

 عليهك، فإن رجال الشرطة الفلسطينية ال يعهرون في ا في.
تك بدد إعطاء تحذير مسبي من  بل الجي،. في إن اختفاء رجال الشرطة الفلسطينية من الشوارع ي

نعر الهثيرين هذا وضع اير محتمل، بحيث يحعر عل  أجهزة "ا من الوطني الفلسطيني"، التي 
تشيد بها الدعاية الرسمية، الدفاع عن أبناء شدبهك إزاء هجما  الجي، اإلسرائيلي. في ا سبوع 

المهثأ بصورة فريدة واير مسبو ة منذ سنوا  ر الماضي شهد سهان راك ط التواجد اإلسرائيلي 
طالي النار عل  المتعاهرين الذين يرشقون الحجارة وا االي مداخل المدن  اال تحاك المتواصل وا 

 والسيطرة عل  المنازل، إضافة إل  تخريب الممتلها  من  بل المستوطنين.
ا تقوك بمهاجمتهك. االمتداض يتداعك. بدالع من دفاع ا جهزة ا منية الفلسطينية عن أبناء شدبها فإنه

ههذا عندما تدعو حرهة فتح، التي هي حزب السلطة، للمشارهة في المعاهرا  ضد االحتالل 
امثالع، أراضي القرم التي يمنع المستوطنون السهان من الوصول إليها(، فإن هذم الدعوة ينعر إليها 

 في أحسن الحاال  بشفقة وفي أسوأ الحاال  بارتياح.
وا  الجي، اإلسرائيلي  تل  يوك ا ربداء خمسة فلسطينيين. والفلسطينيون في هل الحاال  عل   

 ناعة بأن ا مر يتدلي بإعداك متدمد، في حين هان يمهن االهتفاء باالعتقال. أشرأ ندالوة الذي نفذ 
ا، مجد مطير الدملية في بر ان  بل أهثر من شهرين، صالح البراوثي المتهك بإطالي النار في عوفر 

من مخيك  لندية لالجئين الذي طدن رجال شرطة في البلدة القديمة في القدس، حمدان الدارضة، 
سنة، الذي فوجئ بالجنود في المنطقة الصناعية في البيرة وفقد السيطرة  67رجل ا عمال ابن الر 

لة من مخيك الجلزون، عل  السيارة، والجنود  رروا بأنه يحاول تنفيذ عملية دهس، الخامس محمود نخ
حسب أ وال السهان فإن الجنود أطلقوا النار عل  بطنه أثناء مواجها  يوك الجمدة، وبدد ذلك لك 

 تسمح القوا  اإلسرائيلية بنقله إل  المستشف .
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المعاهرة الثالثة التي تك  مدها هان   صد اء نخلة، أبناء المخيك الذي يقع شمال راك ط. في 
ي شوارع البيرة بهدأ مدلن وهو التعاهر أماك ضريح الرئيس ياسر عرفا . عندما تك المساء ساروا ف

تفريقهك بالقوة، تقدموا نحو ميدان المنارة. وفي الطريي أشدلوا حاويا  القمامة ووضدوها في الشارع. 
 هما أنهك  اموا بتهسير الهاميرا  وطلبوا من أصحاب المحال  إاالي محالتهك تدبيراع عن الحداد
عل   تل نخلة. صحافي رافقهك ببث مباشر وحرب عل  عدك تصوير وجوههك  ال إنهك يريدون 

 التدبير عن اضبهك عل  مو  صديقهك.
ولهن جرأتهك عل  تشوي، الحياة أهثر في المدينتين الهادئتين، هك أيضاع هشفوا توتراع اجتماعياع  ديماع 

ية. توتر يزداد في فترة التدهور اال تصادي واياب بين الالجئين في المخيك والمجتمع والقيادة الرسم
 رضائهك أعلن عن يوك حداد جزئي اليوك أثناء جنازة نخلة.ا في لمستقبل فخر. وهمحاولة إل

في الو   نفسه اعتقل   وا  ا من الداك صحافياع بث معاهرتهك بالفيديو ر هذا ما أبلغ عنه أبناء 
ر مشاهل داخلية يمهن تفسيرها هغضب عل  السلطة الدائال . البث المباشر هشأ بشهل هبي

 الفلسطينية: توتر اجتماعي، عدك التضامن واالاتراب عن السلطة.
الخوأ من أن يهون وجود السلطة في خطر تم  اإلشارة إليه في اإلعالن الذي نشرته وهالة ا نباء 

ط يوك الخميس. حسب التقرير الرسمية "وفا" عن زيارة وفد للمخابرا  المصرية في المقاطدة في راك 
الرسمي، في اللقاء تك التدبير عن دعك مصر لمحمود عباس والسلطة والشدب الفلسطيني. بين 

 السطور يمهن  راءة أن السلطا  المصرية تدترأ بحهك حماس في القطاع.
فيع في اللقاء حضرم محمود عباس ور ساء أجهزة االستخبارا  الفلسطينية وا من الو ائي ومصدر ر 

السلطة من فتح، الذي هو أهثر ا شخاب  درة عل  التواصل مباشرة مع السلطا  اإلسرائيلية، 
حسين الشيخ، وزير الش ون المدنية انعير منسي أعمال الحهومة في المناطي(. الوفد لك يهن 

ح يدني بمقدروم الدخول إل  راك ط والخروج منها بدون تصريح من إسرائيل. إذا هان هذا التصري
 أيضاع موافقة إسرائيل عل  مضمون الرسالة المصرية فإن ا مر لك يتك التدبير عنه عل  ا رض.

في ليلة الجمدة ر السب  تجمع مئا  السهان من مخيك ا مدري عل  مدخل البيرة حول منزل إسالك 
تحاك عسهري سابي أبو حميد. لقد  تل جندياع من وحدة دفدفان عندما ألق  عليه بالطة رخاك أثناء ا 

للجي، في المخيك. المتجمدون عرفوا أن الجي، سيأتي لهدك المنزل وأعلنوا عن نيتهك منع الهدك. 
ههذا، في الساعة الواحدة فجراع عهر  في المنطقة  وا  هبيرة للجي، وأعلن  عن المنطقة همنطقة 

 الرئيسي.عسهرية مغلقة وفرض  حعر التجول في ا حياء المحيطة وفي شارع القدس 
أثناء هتابة هذم السطور صباح يوك السب  تك هدك البي . عملية اإلعداد أد  إل  االعتقاال  

مصاباع في المواجها  التي جر ، ومنهك صحافيون  اك الجنود، حسب التقارير  60وحوالي 
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ني فلسطي 300الفلسطينية، بمهاجمتهك. باإلجمال، وحسب الصليب ا حمر ففي اليوك ا خير أصيب 
في المواجها  في أرجاء الضفة. رجال ا من الفلسطينيين لك يهونوا هناك، عل  ا  ل ليس بزيهك 
وسالحهك. ايابهك هان سيدتبر طبيدياع وربما منطقياع ومفهوماع لوال أنهك  اموا بالقمع في عدة مناسبا  

 وبشهل عنيأ لحرية التعاهر وحرية التدبير والتنعيك  بناء شدبهك.
 16/12/2018هآرتس 

 17/12/2018، القدس العربي، لندن
 

 جنراالت إسرائيليون في خدمة "حماس" و"م ت ف"! .52
 يوسي احيمئير

 اسية في "يهودا والسامرة"، حين نشيع موتانا إل  مثواهك االخير، ضحايا  إرهابفي ذروة موجة 
في صفحة هاملة  الفلسطيني الذي يخرج من راك ط ويحرض من ازة، حعينا بإعالن يقع اإلرهاب

 مو ع من " ادة من أجل أمن إسرائيل".
تمر عل  ا سماء: ألوية وعمداء، ألوية شرطة، وعمداء شرطة، ر ساء شدب ونواب ر ساء شدب. 
هثيرون منهك مدروفون، فخرون مدروفون أ ل، وهلهك ساهموا عل  مدم السنين والحروب في أمن 

 أماك، عرضوا حياتهك للخطر، رأوا المو  ا عداءل، صدوا إسرائيل.  ادوا المقاتلين في ميادين القتا
من أي مواطن فخر في الدولة. نحن مدينون لهك  أهثرعيونهك، سقط رفا هك أمامهك وهك فدلوا 

 بوجودنا.
واحد، في صحيفة اليسار  إعالنوها هك حين يهونون في مهانة االحتياط، يتهتلون جميدهك في 

رائيل اليوك( هي يدعوا الهنيس  والحهومة "لمبادرتي إل  االنفصال اهآرتس( وفي صحيفة اليمين اإس
الضك التي ت دي إل  مصيبة وطنية وللتأهد من أن تبق  إسرائيل  إجراءا عن الفلسطينيين، لو أ 

رائد في  باإلجمال ادة هه الء، من أنا الصغير،  أماكيهودية وديمقراطية. لتطليي الفلسطينيين". 
 ؟امهكأماالحتياط،   أ 

، لك يو دوا عل  هذا اإلعالن السياسي. أيضايوجد بالطبع جنراال  هثيرون فخرون، وفي رتب أدن  
ويقودون الدولة اليوك  ا مورممن هك مطلدون عل   أفضلوالمو دون عليه، ماذا يدرفون بشهل 

خيرة وعل  الفلسطيني في المئة سنة ا  -بشهل ديمقراطي؟ وماذا تغير في وضع النزاع اإلسرائيلي 
 ا  ل منذ أن هانوا في الخدمة الفاعلة وحت  اليوك؟

السياسي فوي المواطن  –عاليا في الفهك الدسهري  –برأيهك عل  ا  ل  –تجربتهك ورتبهك تضدهك 
الدادي. يبرز هنا مو أ سياسي يمهن تحديد حدودم بين اليسار واليسار المتطرأ. يدور الحديث 
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 اإلعالنمثير لالنطباع من " ادة" مطلدين زعما. هيأ يختلأ هذا سياسي تح  اطاء  إعالنعن 
 هان و ع عليه بضع عشرا  سائقي السيارا  الدمومية؟ إعالن"، لنقل، عن ا مني"

"تطليي الفلسطينيين"؟ ألك نجرب الفرارين من جنوب لبنان ومن  طاع ازة دون اتفا ا ؟ وما الذي 
" وتحريض في الجنوب. "تطلقنا" من القطاع، فهل إرهاب"حصلنا عليه؟ تهديد متداعك في الشمال، 

 القطاع "تطلي" منا؟ أولك يتصاعد التهديد من هناك بالذا  بدد الطالي الذي أعطيناهك إيام؟
هفلسطينيين؟ هيأ "نطل ي" ه الء  أنفسهكالهنيس  الذين يدرفون  وأعضاءما الدمل بمواطني إسرائيل 

بين يافا وتل أبيب؟ هل "لنبادر إل  االنفصال"  أول داخل حيفا الفلسطينيين؟ لدلنا نمرر خط الفص
الهارثية؟ االنسحاب لن يجلب لنا الراحة والهناء. فمنعمة  67هي لغة مغسولة للدودة إل  خطوط 

 ،  بل ثالث سنوا  من االحتالل، وال تزال تحرض وتدمل ضدنا.1964في الداك  أ يم "ك. .أ" 
وبين  67"شيلو" المحتلة وبين "جفدتايك" المحتلة. ال فري بين احتالل من ناحية الددو، ال فري بين 

لك يهن لنا حي  إذاهي مرحلة في خطة المراحل لتدمير إسرائيل.  67. الدودة إل  خطوط 48احتالل 
لك تهن الخليل مدينة  إذا"، فما هو حقنا في أي مهان فخر في هذم البالد؟ ا ولفي مهان "الهيهل 

 ي يوجد لنا في "رما  أفيأ"؟اآلباء، فأي ح
، بلغة نقية واير مباشرة، انطال ا من المصلحة اإلسرائيلية، الرواية الفلسطينية بالذا . اإلعالنيتبن  

وهو نقيض فهرة "الحائط الحديدي" الوا دية جدا في الوا ع الشري أوسطي ذي نزعة القوة. إن مطالبة 
في مطالبة "ك. .أ"  ا ول ن. حين تتحقي المرحلة "القادة" الحهومة والهنيس  تخدك الفلسطينيي

 أيضاو"حماس"، فانهك لن يهتفوا بذلك؛ وهك سيرتفدون درجة في هفاحهك متددد المراحل: سيطالبون 
 بر"تسهالي"، يفنه، يافا، حيفا والرملة.

الماضي  ادتنا، من  أفضل، وبالتأهيد من جانب اإلعالنالدموية ينشر هذا  ا ياكخسارة أنه في هذم 
يقوض  فاإلعالن. أيضاسياسي، وليس امنيا، وهو ليس وا ديا  إعالنالقريب والبديد. هذا هما أسلفنا 

مغايرة لتلك التي  صدها المو دون، بحهك  أهدافاحقنا في االستيطان في هل موا ع وطننا وهو يخدك 
 براءتهك.

 "معاريف"
 18/12/2018، األيام، رام هللا
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