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  ة:السلط
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 6 اآلن استباحة للدم الفلسطيني ومكافأة لالحتالل "إسرائيل"عريقات: أي تطبيع عربي مع   3.
 7 الحكومة الفلسطينية تدعو الدول العربية واإلسالمية إلى قطع عالقاتها مع أستراليا  4.
 7 الشعب والقيادة "جريمة حرب" الهباش: التحريض ضد    5.
 7 أم ناصر أبو حميد ويشيد بصمود عائلتهاب تصلبحر ي  6.

 
  مقاومة:ال

 8 حماس: لقاء الشيخ برئيس الشاباك تأكيد تمسك السلطة بالتنسيق األمني  7.

 8  وتضعف موقف السلطة عزز صورة حماس في نظر الفلسطينيين"هآرتس": عمليات الضفة ت  8.
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 16 "المعسكر الصهيوني" يتراجع: سنؤيد إلغاء "قانون القومية"  18.

 16 أبو رحمون تطالب بالتحقيق مع سموتريتش بتهمة التحريض على العنف  19.

 16 "درع شمالي": اإلسرائيليون ال يصدقون جيشهم  20.

 17 حملة إسرائيلية في جنوب آسيا لطلب االعتراف بالقدس عاصمة  21.
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  :األرض، الشعب

 19 ونروا"األ راجع العجز المالي لـ"ت من رغمبال ..."كرينبول" اجتمع بالمفصولين لكن لم يجد حال  لهم  25.

 19 ةر  سعدم توفر أبالمشكلة  لبنان: غضب بعد وفاة طفل فلسطيني على باب المستشفى.. و"أونروا" تقول إن  26.

 20 مستوطنون يزعمون شراء أرض من فلسطينيين قرب "عمونة"  27.

صابات واعتقاالت القدسهدم منزل في   28.  21 بالضفة خالل مواجهات وا 

 22 االحتالل يواصل حصار محافظة رام هللا والبيرة لليوم السادس  29.

 22 مستوطنا  يقتحمون المسجد األقصى 71  30.

 23 الماضي نوفمبرتشرين الثاني/ خالل  فلسطينيا   486عتقل االحتالل اتقرير:   31.

 23 بينهم أسرى محررون ويستدعي آخرين مقدسيا   15االحتالل يعتقل   32.

 24  " تواصل تغولها الممنهج ضد  األسيراتالدامون "إدارة السجون" في "  33.

 24 شتلة صبار في األغوار الشمالية 200 نحو االحتالل يقتلع  34.
 

  : األردن
 24 الغربية األردن يطالب بضغط دولي لوقف التصعيد اإلسرائيلي على الضفة ملك  35.
 25 باحات مسجد أبو نصير تنتقد قرار األوقاف السماح بتصوير فيلم في "فلسطين النيابية"  36.

 
  لبنان: 

 26    على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكري "سرائيل"إ حمود يحيل إخبارا  ضد    37.

 26  "اللجوء" باسيل في كتاب الى األمم المتحدة: لبنان يرفض التوطين وتسييس  38.

 26 لبنان يجبر القوات اإلسرائيلية على تصحيح نقطتين حدوديتين  39.
 

  عربي، إسالمي:
 27 إسرائيل"ـ"الجامعة العربية تحذر من تداعيات االعتراف بالقدس عاصمة ل  40.
 28 قرار وقف االستيطان "إسرائيل" الكويت تطالب غوتيريش بتقرير شهري بشأن تنفيذ  41.
 28 الفلسطينيين السعودية تستنكر "االنحياز الكبير" ضد    42.
 28 "إسرائيل"وول ستريت جورنال: عزل القحطاني وعسيري يهدد التطبيع مع   43.
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  دولي:
 30 الدولتين بحل   هتمسكيؤكد االتحاد األوروبي   44.
 30 على دعوة هنية لزيارة موسكو إسرائيليا   روسيا ترفض احتجاجا    45.
 31 الشعب الفلسطيني إدانة دولية لـ"إسرائيل" بمجلس األمن بسبب جرائمها ضد    46.
 31 تقرير الشعب الفلسطيني الجمعية العامة لألمم المتحدة تصوت باألغلبية على حق    47.
 32 إسترلينيمليون جنيه  5بقيمة  "ألونروا"افي غزة عبر  ينمساعدات بريطانية لالجئ  48.
 32 "إسرائيلـ"نيين "يوت ران" عالقات يهود أمريكا ب"ترامب" و"قمع" الفلسطي  49.

 
  : مختارات

 33 سنوات 10سباق التسلح هو األكبر منذ  :2018 سنة  50.

 34 سنةأربعين خالل مرة  42االقتصاد الصيني تضاعف   51.
 

  حوارات ومقاالت
 35 أشرف العجرمي... توسيع االستيطان اإلسرائيلي: الذهاب نحو مواجهة شاملة  52.
 37  د. عدنان أبو عامر... استئناف العمليات المسلحة في الضفة الغربية: الشواهد والدالالت  53.
 40 ديكل كوبي ميخائيل وأودي... يجب أن تغي ر إسرائيل سياستها التصعيد في الضفة يشعل "الضوء األحمر":  54.
 46 مارك حبيب... مستقبل "صفقة القرن" التي يعدها ترامب  55.

 
 48 :كاريكاتير

*** 
 

 سرائيليون أكثرن أكثر وسيخاطر اإلوسيستفيد الفلسطينيو  ...خطة مختلفة "صفقة القرن" :هيلي .1
حررر رإل اردارأل األمريكيرررس اليينرررلينيين والررردول العربيرررس والمج مررر  (: أ.ف.بو)واألناضرررول  48عررررب 

 .الدولي من مغبس معارضس "خلس نالم" مزعومس،  ع زم إدارأل دونالد  رامب لرحها قريبا  
لنرالم "فنرنعود وادعإل المندوبس األمريكيس لدى األمم الم حدأل، نيكي هييي، إنه في حرال رفرخ خلرس ا

نررنس، بينمرا ن واإرل إنررائيل نموهرا... أمررا اليينرلينيين فهرم بحاجرس مانررس  50إلر  الوضر  الئرائم منر  
في آخر إفادأل  ئدمها بخإوص الئضريس اليينرلينيس، ألعضراء  ،واع برإل هييي إل  مثل ه ه الخلس".
س النرالم، ال ري  ع ررف أن "إنرائيل با إل في وض  ال يجعيها بحاجرس إلر  إريئ ،مجيس األمن الدولي

بالواق  الحالي ليشرق األونل، ول لك فهي خلس ن كون مخ ييس عرن أي خلرس نرالم نرابئس". و ابعرإل 
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"اليعرررإل عيررر  خلرررس النرررالم ال ررري  وجرررد بهرررا نئرررال قرررد يحبهرررا الررربعخ وبهرررا نئرررال قرررد يرفضرررها  اأنهررر
 من أي شعب آخر". أكثر نمد أيدينا إل  اليينلينيين ال ين دعمناهم ماليا   وننظل   .البعخ..

ألن إرري نا  دعررم الواليرراإل الم حرردأل ثاب ررا   وقالررإل هييرري إنرره "بالننرربس رنرررائيل وشررعبها وأمنهررا، فنرريظل  
 ".ممكنا   بإنرائيل هو ال ي يجعل  حئيق النالم أمرا  

.. نينرر ييد كررال الجررانبين بشرركل كبيررر مررن زوزعمررإل هييرري أنرره "حرران الوقررإل ألن نواجرره حئيئررس قانرريس
أنره "عير   وأضرافإلم، لكرن اليينرلينيين نينر ييدون أكثرر، ونريخالر ارنررائيييون أكثرر". ا ياقيس نرال

عكررس المحرراوالإل النررابئس لمعالجررس هرر ا الإرررال، فررإن هرر ه الخلررس لينررإل مجرررد إرريحاإل قيييررس، إنهررا 
 ح ررروي عيررر   ياإررريل أكثرررر وعناإرررر جديررردأل ليمناقشرررس، إنهرررا  ع ررررف بررر ن الحئرررائق عيررر  األرخ فررري 

قد  غيرإل بشكل قوي ومهم ليغايس. هناك أشياء في الخلرس نريحبها كرل لررف، وهنراك  الشرق األونل
أشياء فري الخلرس لرن يبعجرب بهرا كرل لررف، لكرن رفرخ الخلرس ألنهرا ال  يري بجمير  ملالبرك نر عني 

 ننس الماضيس دون أي اح ماالإل لي غيير". 50أن نعود إل  الوض  الراهن الياشل في الر
عرب: "إل  أإدقائي العرب، لئد نمعإل بشركل خراص مرن العديرد مرنكم أنكرم وقالإل مخالبس الحكام ال

)ليئضررريس اليينرررلينيس(، لكرررن حكومرررا كم لرررم  كرررن را برررس فررري   عرفرررون أن هنررراك حاجرررس مانرررس إلررر  حرررل  
 ال حدث إل  دوائركم االن خابيس حول ما هو واقعي".

اإل ال رري قرردم ها هييرري فرري واع بررر المنرردوب اليينررليني فرري األمررم الم حرردأل ريرراخ منإررور أن اللروحرر
 .ا  زال ضمن المعايير الهالميس  ير الواضحس ليحل  ممجيس األمن حول رؤيس إدارأل  رامب لينالم، 

 19/12/2018-18 ،48عرب 
 

 مسؤول فلسطيني لإلذاعة اإلسرائيلية: ال نريد الفوضى في الضفة.. ونهتم بمنع حماس من نشرها .2
األجهررزأل األمنيررس ال ابعررس لينرريلس  إن ( ارنرررائيييسكرران)س قررال منررؤول فينررليني ر اعرر: إنررحاق خليررب

حو عشرأل من نشلاء حركس حماس بشبهس ممارنس نشرالاإل ن األخيرألاليينلينيس، اع ئيإل خالل األيام 
رإرد  حمراس  أن إلر وأشار ه ا المنؤول  ال عالقس لهؤالء باالع داءاإل األخيرأل. أنإرهابيس. وأوضح 

الئلريررس ال رري   رردفق  األمررواليل مجموعرراإل فرري الضرريس الغربيررس، بيضررل المزيررد مررن االع مرراداإل ل شررك
 أنإررررف روا رررب موظييررره هنررراك. وأوضرررح هررر ا المنرررؤول  إلررر و ررروفر لررره الحاجرررس  ،عيررر  قلرررال  رررزأل

 أال "،إنررائيل"النيلس لينإل معنيس ب ن  نود في الضيس الغربيس حالس من اليوض ، بل هردفها كهردف 
 وهو من  حماس من ال نبب فيها.

 األولرر  أن نهررا ال  نررمح لينرريلس ب حئيررق هرر ا الهرردف، مع برررا   ب "إنرررائيل" المنررؤول اليينررليني وا هررم
 "إنررائيل" إنكثر مما  خش  انهيار النيلس فري الضريس. وقرال أ خش  انهيار حكم حماس في الئلال 



 
 
 
 

 

 6 ص             4816 العدد:             12/19/2018 األربعاء التاريخ:  

                                    

النريلس ال ري  حشرر فري الزاويرس  أنهرا إالمنظمس  ليق عييها ق ائف إراروخيس،  إل  نمح بنئل أموال 
 إلرر  "إنرررائيل"ال رري  حولهررا  ،خإررم العائررداإل الضررريبيس أن ئرروم بال ننرريق األمنرري معهررا. وحرر ر مررن 

انهيرررار النررريلس  إلررر النررريلس بنررربب إررررفها معاشررراإل النرررجناء وعرررائالإل منيررر ي العمييررراإل، نررريؤدي 
 ها.وان ياضس حركس ف ح ضد  

 18/12/2018 (،مكان)هيئة البث اإلسرائيلي 
 

 اآلن استباحة للدم الفلسطيني ومكافأة لالحتالل "إسرائيل"تطبيع عربي مع  عريقات: أي .3
إنرررماعيل لرررالي: دعرررا أمرررين نرررر اليجنرررس ال نيي يرررس لمنظمرررس ال حريرررر اليينرررلينيس إرررائب  –الدوحرررس 
حركررس حمرراس إلرر  ال نييرر  ال رردريجي والشررامل ال يرراق  ،فرري حرروار أجر رره معرره "الئرردس العربرري" ،عريئرراإل

إالحس، قائال  إنه ليس هناك خالف بين ف ح وحماس، ولو حدث  لك بعد  نيي  ا ياق الئاهرأل حول الم
المإالحس "فال بد من العودأل إل  إناديق االق رال، ال إناديق الرإاص". وأشار إلر  أنره ليرب مرن 
قلررر إقنررال حمرراس بضرررورأل الئبررول بالمإررالحس، خررالل لئائرره مرر  نائررب رئرريس الرروزراء وزيررر الخارجيررس 

 الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحس.الئلري 
أنرا " وأضراف قرائال : الرئيس محمود عبراس لرن ينرمح بونرم أي فينرليني باررهرابي.وقال عريئاإل إن 

 ."أخ يف م  حماس، لكنها لينإل إرهابيس
 الحكومررس ارنرررائيييس  ئرروم اتن بررال حريخ عيرر  ق ررل عبرراس و إرريي ه جنررديا  وأشررار عريئرراإل إلرر  أن 

ي منك ب اإل الحئوق اليينلينيس، وأكثر مرن  لرك، أنره وقرف وقرال إنره ال ليررئيس  ألنهر منشوراإل، عب
ن الئدس وفينلين لين ا ليبي .   رامب، وا 

بحجرررررس ال ررررردخل لمنررررراعدأل  "إنررررررائيل"وان ئرررررد عريئررررراإل  وجررررره دول عربيرررررس إلررررر   لبيررررر  عالقا هرررررا مررررر  
 ا الئبيرل بمن هر  الإرراحس، وأي  لبير  حاليرا  ، بالئول "نحن ال نح اج ألي مناعدأل من ه اليينلينيين

مرررر  االحرررر الل ارنرررررائييي هررررو لعنررررس فرررري الظهررررر، وانرررر باحس ليرررردم اليينررررليني، ومكافرررر أل لالحرررر الل 
األزمرس الخييجيرس، و نئيرس  الشعب اليينرليني"، داعيرا  فري المئابرل إلر  حرل   ارنرائييي عي  جرائمه ضد  
فرري الوقررإل الررراهن، لكنهررا ال  خ يررف حررول  نيانرريا   الفررا  خ 19 —حنرربه—األجررواء العربيررس ال رري  شررهد 

 الئضيس اليينلينيس.
كمررا دعررا الرردول العربيررس إلرر  ا خررا  موقررف قرروي إزاء قرررار أنرر راليا االع ررراف بالئرردس الغربيررس عاإررمس 

حالرررس مإرررير   إيررراه برررالئرار األخلرررر نيانررريا   إلررر  المياوضررراإل، واإررريا   "الئررردس الشررررقيس"رنررررائيل، وا 
الردول العربيرس ... ودعرا "ألنه ين هدف أن  كون المياوضاإل منحإرأل باق نام الئدس الشرقيس وقانونيا،
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ردانررس هرر ا الئرررار، ألن أنرر راليا لينررإل دولررس بنرريلس، بررل إن ميزانهررا ال جرراري مرر  العررالم العربرري ار يرر  
 ."مييون دوالر 200و مييارا   17 ، بمجمول2017عام  %52بننبس 

 18/12/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 الحكومة الفلسطينية تدعو الدول العربية واإلسالمية إلى قطع عالقاتها مع أستراليا .4
نجراز حئروق  "إنرائيل"رام هللا: أكدإل الحكومس اليينلينيس أن  لن  نعم باألمن في ظرل  يراب النرالم وا 

فري رام هللا،  اءيروم الثالثردانرإل الحكومرس، خرالل جينر ها األنربوعيس ال ري عئرد ها . و الشعب اليينليني
الشررعب اليينررليني،  برئانررس رامرري الحمررد هللا " إررعيد االع ررداءاإل والجرررائم ارنرررائيييس اررهابيررس" ضررد  

 واج ياحررراإل قرررواإل االحررر الل ارنررررائيييس والمنررر ولنين ليمررردن اليينرررلينيس، مؤكررردأل أنهرررا  مثرررل "ان هاكرررا  
ال حرريخ الم واإرل الر ي  الحكومرس ودانرإل س".لينيادأل اليينليني لئواعد الئانون الدولي، وخرقا   واضحا  

 الشعب اليينليني وقياد ه.  ئوده حكومس االح الل ومن ولنوها ضد  
عررن رفضررها رعررالن رئرريس الرروزراء األنرر رالي نرركوإل مورينررون، اع ررراف بررالده الحكومررس كمررا عبرررإل 

"زعزعررس  إلرر را "، يررؤدي " يررر قررانوني وخليرر ، واع بر رره أمرررا  "إنرائيلر"رنررميا  بالئرردس الغربيررس عاإررمس لرر
األمرررن واالنررر ئرار فررري المنلئرررس"، وحثرررإل الررردول العربيرررس وارنرررالميس عيررر   نييررر  قرررراراإل الئمرررم العربيرررس 
وارنالميس به ا الخإوص، بما فيها قل  عالقا ها كافس م  أن راليا، كما دعإل المج م  الردولي إلر  

  ناقخ بالكامل م  قراراإل األمم الم حدأل. ال دخل فورا  لوقف ه ه الممارناإل  ير الشرعيس، وال ي  
 18/12/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 الشعب والقيادة "جريمة حرب" الهباش: التحريض ضد   .5

رام هللا: قرررال محمرررود الهبررراا قاضررري قضررراأل فينرررلين، ومن شرررار الررررئيس ليشرررؤون الدينيرررس والعالقررراإل 
الئيرررادأل اليينرررلينيس، وعيررر   مي ضرررد  إن ال حرررريخ ارنررررائييي الرنررر ارنرررالميس، فررري  إرررريح إرررحيي،

 رأنها الرئيس محمود عباس وعي  الشعب اليينليني، يع بر "جريمس حرب" مك ميس األركان.
 18/12/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 أم ناصر أبو حميد ويشيد بصمود عائلتهاب تصلبحر ي .6

، أم 18/12/2018 الثررراءأحمررد بحرررر، يرروم الث .هرررا ف النائررب األول لررررئيس المجيررس ال شرررريعي د : ررزأل
مرن أبنائهرا، بينمرا أقردم االحر الل عير   6واع ئرل االحر الل  ناإر أبو حميد، وال ي قدمإل ابنهرا شرهيدا  

وأشرراد بحرر ب ضررحياإل العائيرس، وإررمودها فري وجرره االحر الل، مثمنررا  دور النضررال  هردم بيررإل عائي هرا.
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ددا  عير  ضررورأل انر مرار االن ياضرس والكياح الشعبي في وجره االحر الل فري مردن الضريس الغربيرس، مشر
الشررعبيس فرري جميرر  المنررالق والمرردن، داعيررا  جمرراهير شررعبنا فرري الضرريس الغربيررس ليمشرراركس الياعيررس فرري 

 أحداث االن ياضس ومجابهس المح ل.
وأكرد  وفي نياق آخر، لالب بحر، المج م  الدولي حمايرس أهرالي األنررى مرن بيلجرس قرادأل االحر الل.

  ي عيرر  نرريم أولويرراإل عمررل المجيررس ال شررريعي، مشررددا  عيرر  ضرررورأل العمررل بكررل أن ميررف األنرررى يرر
 النبل رلالق نراح أنرانا من نجون االح الل.

 18/12/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 حماس: لقاء الشيخ برئيس الشاباك تأكيد تمسك السلطة بالتنسيق األمني .7
ال ي جم  حنين الشيخ؛ عضو اليجنس المركزيس عدإل حركس "حماس"، أن اليئاء : الئدس المح يس

لحركس "ف ح" وزير الشؤون المدنيس، برئيس جهاز األمن العام ارنرائييي )الشاباك( نداف أرجمان 
 "دليل عي  ان مرار النيلس في ال ننيق األمني".

اءاإل وقال الئيادي في حماس، نامي أبو زهري، في  غريده له عي  " وي ر" يوم الثالثاء، إن لئ
 حنين الشيخ المن مرأل م  رئيس الشاباك ارنرائييي دليل عدم مإداقيس موقف النيلس.

وشدد أبو زهري عي  أن اليئاء دليل أن النيلس بالضيس الغربيس المح يس "ماضيس في ال ننيق األمني 
 م  االح الل، وأن عن ريا ها موجهس فئل  جاه المئاومس وأهل  زأل"، وفق قوله.

 18/12/2018، سطيني لإلعالمالمركز الفل
 

 وتضعف موقف السلطة  عزز صورة حماس في نظر الفلسطينيين"هآرتس": عمليات الضفة ت .8
كشيإل عميياإل إلالق النار ال ي وقعإل مؤخر ا في الضيس الغربيس، عن  خوفاإل لدى : رام هللا

المئاومس وحركس  نيلاإل االح الل الإهيوني، والنيلس اليينلينيس، من مناهمس  لك في  عزيز قوأل
وهو ما أكد ه إحييس  حماس، في مئابل إضعاف موقف النيلس ومن ثم  هديد أمن االح الل.

(، مضييس أن رجال النيلس يخ يون عند اق حام الئواإل 12-18هآر س ارنرائيييس يوم الثالثاء )
لمخ إس بالشؤون وأكدإل الإحييس في  ئرير نشر ه ليكا بس ا ارنرائيييس ليمدن اليينلينيس بالضيس.

العربيس عميرأل هاس، إن "خشيس النيلس اليينلينيس من  إاعد المواجهاإل م  الجيا ارنرائييي 
 يضعف موقيها أكثر، ويعزز إورأل حماس في نظر اليينلينيين".

وأضافإل أن "ه ا ما يمكن ان ن اجه عي  األقل من المظاهراإل الثالث ال ي فرق ها النيلس، الجمعس 
بيس والخييل ورام هللا"، موضحس أنه "ه ا ال إادم، ي  ي في ف رأل  عاني فيها النيلس الماضي في نا
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من  دهور في المكانس النيانيس وضائئس اق إاديس عميئس"، الف س إل  أن "ننبس ه ه العميياإل 
لحماس، يعزز الإورأل الولنيس ليحركس ارنالميس، مئابل إورأل المئاول لالح الل، والم مثيس بالنيلس 

عند اق حام جيا  -وكشيإل "هآر س" أن "اخ ياء قواإل األمن اليينلينيس من الشوارل  اليينلينيس".
ي م بعد  ح ير منبق من الجيا، وه ا الوض  في نظر  -االح الل لمنالق  حإل نيلرأل النيلس

 الكثيرين  ير مح مل، بحيث يحظر عي  رجال النيلس ال ين  شيد بهم الدعايس الرنميس، الدفال عن
 أبناء شعبهم إزاء هجماإل الجيا ارنرائييي".

و ابعإل: "بدال  من دفال األجهزأل األمنيس اليينلينيس عن شعبها  هاجمهم، وهنا االم عاخ منها 
فينلينيين، وفي كل الحاالإل  5ي عاظم"، منبهس ب ن "قواإل الجيا ارنرائييي ق يإل الخميس الماضي 

 بعمييس إعدام، في حين كان يمكن االك ياء باع ئالهم". اليينلينيون عي  قناعس ب ن األمر ي عيق
 18/12/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
9. "INSS" :"فشلت بتحييد تأثير حماس على الضفة "إسرائيل 

عاد كبار الباحثين في "معهد أبحاث األمن الئومي" في جامعس  ل أبيب إل   كرار رؤي هم ردارأل الإرال 
 ال إعيد األمني، األنبول الماضي.ني، خاإس في الضيس الغربيس عي  ضوء اليينلي –ارنرائييي 

 .وقالإل درانس إادرأل عن المعهد يوم، الثالثاء، وأعدها الئائم ب عمال رئيس المعهد أودي ديكل ود
كوبي ميخائيل وهو باحث كبير في المعهد، إنه ح   لو نجح الجيا ارنرائييي في قم  " يجر 

الغربيس، فإن األحداث األخيرأل  شكل "أضواء حمراء" ليحكومس ارنرائيييس بش ن  اررهاب" في الضيس
)الوض  الئائم(،  "ن ا يكو""الحاجس إل   غيير النمو ج الئائم ال ي يغيب عنه العمل النياني ويبنم  

 ال ي عي  ما يبدو ان ني  نينه"، وأنه ثمس حاجس إل  "نمو ج معد ل".
" ينبغي أن ان را يجيسهما "النمو ج المعد ل"، فإنهما يلرحان "خريلس لريق واع بر الباحثان أنه بلرح

 ن ند إل  أربعس أرجل: "الحياظ عي  حريس العمل األمني )ارنرائييي( في المنلئس كيها، من خالل 
 ئييص ميموس الح مال االح كاك م  النكان اليينلينيين؛ ان مرار ال عاون )ال ننيق( األمني م  

من اليينلينيس والمناعدأل عي   حنين قدرأل النيلس اليينلينيس عي  الحكم؛ لرح أفق أجهزأل األ
نياني، )من خالل( االن عداد ليدخول إل  مياوضاإل م  النيلس اليينلينيس حول  نوياإل مرحييس 
قييميس رعادأل  والبدء في قضايا قابيس ليحل و لبيق فوري ل ياهماإل؛ مناعدأل إنرائيييس لجهود دوليس وا 
 إعمار قلال  زأل، شريلس أن يبني  من خالل النيلس اليينلينيس م  ان ئناف نيلر ها في الئلال".    
واع بر الباحثان أن "ه ه العميياإل  عكس نيم أفضيياإل حماس في الي رأل الراهنس:  نيي  عميياإل في 

 الضيس الغربيس والحياظ عي   هدئس في الئلال. 
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العميياإل في منلئس رام هللا، المركز والرمز النيلوي لينيلس وأضافا أن "نجاح حماس في  نيي  
اليينلينيس، بهدف ال نبب بإلالق عمييس عنكريس لئواإل الجيا ارنرائييي قرب مراكز الحكم، 
 هدف إل  إ الل النيلس اليينلينيس و ئويخ مكان ها، وه ه  ايس مهمس بالننبس لحماس في إلار 

 ربيس". مجهودها لينيلرأل عي  الضيس الغ
وبحنب ه ه الدرانس، فإن األحداث األخيرأل في الضيس وضعإل إنرائيل أمام ام حان "إدارأل إرال في 
جبه ين مخ يي ين في الحيبس اليينلينيس"، و لك ألول مرأل من  "ان ياضس النكاكين" ال ي اندلعإل في 

 .2015 شرين األول/أك وبر 
 

 "تقديس" إسرائيل للتهدئة بدون فعل سياسي
الباحثان أن ه ه األحداث واح مال ال إعيد الكامن فيها " يئي ظال حئيئيا عي  فاعييس " ئديس" رأى 

ال هدئس األمنيس من دون فعل نياني، واالن ناد إل  "ن ا يكو" م خي ل، يجري  حإل رعاي ه دف   وني  
 نويس الدول ين. المن ولناإل، وشرعنس الشرول الئانونيس لضم منالق في الضيس الغربيس وند خيار دف  

 وفي الوقإل نينه ي نارل ضعف المؤننس النيلويس لينيلس اليينلينيس، لدرجس خلر  يككها".
ال ي  وجه نيانس إنرائيل  ع بر أنه بارمكان  حئيق  هدئس في  االن را يجيسوليإل الباحثان إل  أن "اليكرأل 

هيل  نئيهم. واالن ئرار الننبي هناك الضيس الغربيس بوانلس  حنين ننيج حياأل النكان اليينلينيين و ن
لي رأل ما عزز ه ا االع ئاد". لكنهما شددا في المئابل عي  أنه "في قلال  زأل، وخاإس في أعئاب جولس 
المواجهس األخيرأل بين إنرائيل وحماس، جرى  نجيل  راج  في الردل ارنرائييي، بعد أن اع برإل إنرائيل 

ل وإل إل   هدئس أمنيس مالئمس  نمح ب نهيالإل في المن وى كمن ان نيمإل الب زاز حماس من أجل ا
 ارنناني و زويد اح ياجاإل حيا يس في الئلال، بما في  لك بوانلس مال قلري".

إال أنه خالفا له ه النيانس ارنرائيييس، أكد الباحثان عي  أنه "ليس بارمكان إلغاء العالقس بين 
ليئلال عبرإل عمييا عن  ئبل )إنرائيل( حكم حماس في الضيس والئلال. وال نهيالإل ال ي مبنحإل 

ن كانإل  ير مباشرأل. و لك، إل  جانب ان مرار  المنلئس، من خالل إجراء مياوضاإل معها، وا 
اللريق النياني المندود مئابل النيلس اليينلينيس، ال ي يضعيها ويؤدي إل   آكل مكان ها 

 إل جماهيريس وانعس".    وشرعي ها الجماهيريس، ال ي  خض  أإال الن ئادا
رأى الباحثان أنه ال يمكن  نيي  إعادأل إعمار قلال  زأل لالما أن االنئنام اليينليني قائم، وأن "أحداث 
األشهر األخيرأل  ثبإل أنه ليس بارمكان  حريك عمييس دوليس وانعس وهامس كإعادأل إعمار قلال  زأل من 

ل األهم هو "هل ن ئبل إنرائيل ب آكل الردل مئابل دون ضيول النيلس اليينلينيس". وأضافا أن النؤا
في  "إرهابيس"حماس، بينما "  م  " الحركس من ثمار ال هدئس في الئلال، وفي المئابل  بادر إل  عميياإل 
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نوفمبر الماضي، أشارإل  الضيس الغربيس... وبال ياهماإل م  حماس، ال ي  بيورإل في  شرين الثاني/
 الق عينيها"  جاه الجهس ال ي  مارس الئوأل ضدها".إنرائيل إل  أنها  يضل "إ 

 18/12/2018، 48عرب 
 

 للشعب الفلسطيني القدس الغربية" عاصمة لالحتالل قرار معاد  ـ"حماس: اعتراف أستراليا ب .10
ان نكرإل حركس حماس اع راف الحكومس األن راليس "بالئدس الغربيس عاإمس رنرائيل"، وال ي :  زأل

زرائها نكوإل مورينون، عاد أل  الئرار معاديا  ليشعب اليينليني وحئوقه جاء عي  لنان رئيس و 
 ال اريخيس، ومناقضا لكل الئراراإل الدوليس ال ي إو إل لمإيح ها أن راليا في الماضي.

وقالإل الحركس، في بيان لها: "إن ه ه الرنالس  نيء إل  أن راليا و ؤثر في عالقس الشعبين ال ي 
الم باَدل وعدم ال دخل في الشؤون الداخييس لكال الشعبين"، داعيس رئيس  كانإل  ئوم عي  االح رام

 الوزراء األن رالي لي راج  عن ه ا الئرار "المجحف والظالم بحق الشعب اليينليني".
 18/12/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ستراليا من القدسحول موقف أوزير خارجية البحرين بقرار الجامعة العربية حماس تستنكر استخفاف  .11

موقف وزير خارجيس البحرين ال ي ين خف بئرار الجامعس العربيس ال ي  حركس حماس ان نكرإل زأل: 
ان هجنإل الموقف األن رالي ال ي اع رف بر"الئدس الغربيس" عاإمس لالح الل و برير الموقف 

لبي  من أي جهس وأكدإل الحركس موقيها الحازم برفخ أي شكل من أشكال ال  وال هوين من آثاره.
وعي  أي من وى، وعد ه لعنس في ظهر الشعب اليينليني وان هاك ا لحئوقه، و لاء لممارناإل 
العدو الإهيوني المن مرأل من خالل ق ل اليينلينيين واع ئالهم وهدم منازلهم، و شريدهم في المنافي 

 وأماكن اليجوء الئنري.
 18/12/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 قدمة إلطالق التحالف الديموقراطي الفلسطيني في غزةمساع مت .12

ا يئإل أربعس فإائل عي   شكيل  حالف بينها يحمل منم  "ال حالف الديموقرالي  حنن جبر:
الضيس و زأل بوبعد نئاا ومداوالإل مخ ييس  اليينليني" وني م ارعالن عنه خالل األيام الئادمس.

ليس وحركس المبادرأل الولنيس وحزب فدا )م وق  انضمام ن عين كل من الجبه ين الشعبيس والديموقرا
شخإياإل ديموقراليس ووجهاء ومن ئيين عن بدء أعمال اليجان  إل حزب الشعب( إضافس 

 غزأل والضيس.بال حضيريس 
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وقال أنامس الحاج احمد عضو اليجنس المركزيس ليجبهس الشعبيس إن اليجنس ال حضيريس في  زأل ن عئد 
شخإيس ولنيس، مؤكدا  أن اليجنس ال حضيريس في الضيس  300وم، بحضور نحو اج ماعها األول الي

 أجيإل اج ماعها عدأل أيام بنبب األوضال النائدأل في الضيس واالع داءاإل ارنرائيييس المن مرأل هناك.
واكد الحاج احمد في حديث لر"األيام "ان اليجنس ال حضيريس ن ناقا خالل اج ماعها برنامج ه ا 

رنامج نياني واج ماعي( ويدعم منظمس ال حرير اليينلينيس كممثل شرعي ووحيد ليشعب ال حالف )ب
اليجنس ال حضيريس ن شكل ما  راه منانبا  من لجان  خإإيس لمباشرأل  أن إل اليينليني، منوها  

وقال إن اليجنس ال حضيريس ن عئد يوم  د األربعاء مؤ مرا  إحافيا  في  زأل  عميها عي  األرخ.
ن عن ه ا ال حالف ال ي نيبدأ  نظيم فعالياإل م عددأل عي  األرخ، ون كون باكورأل عميها لإلعال

يوم النبإل الئادم من خالل منيرأل جماهيريس حاشدأل  نليق من امام من زه البيديس ح   مي رق شارل 
 فينليني في المدينس.

ما زال مي وحا   وعن نبب عدم مشاركس حزب الشعب في ه ا ال حالف أكد الحاج أحمد ان الباب
النضمام الحزب ال  ه ا ال حالف، مؤكدا : انهم يناقشون ه ا االمر داخييا  ونيئدمون مالحظا هم 

 ليجنس ال حضيريس، معربا  عن اميه في ان يشارك ممثيو الحزب في اج مال اليجنس ال حضيريس اليوم.
يشارك في ه ه الجهود من   من جه ه، قال ناف   نيم عضو المك ب النياني لحزب الشعب ان الحزب

بداي ها لكنس يريد وض  أنس  ضمن نجاح ه ه اليكرأل ح   ال يكون مإيرها مثل المحاوالإل النابئس 
 .وأكد  نيم لر "األيام" ان حزب الشعب نيشارك في اج ماعاإل اليجنس ال حضيريس اليوم الياشيس.

 18/12/2018األيام، رام هللا، 
 

 "الكورنيت"مواجهة و  بهدف حجب رؤية قناصة المقاومة "غزة غالف"االحتالل يخطط لتحصين  .13
يخلل جيا االح الل ارنرائييي، رنشاء جدار انمن ي، في عدأل منالق قريبس من حدود  زأل،  : زأل

بارضافس إل  زراعس أشجار عاليس، بهدف حجب رؤيس "قناإس المئاومس"، و لك بعد عمييس إلالق 
  جاه حافيس إنرائيييس. إاروخ "الكورنيإل" الشهر الماضي،

وكشف النئاب في إنرائيل، عن  ياإيل "خلس عالجيس" قدمها قائد فرقس  زأل بجيا االح الل العميد 
وحنب ما  كر، فإن الخلس  حمل مئ رحاإل  اليعازر  وليدانو، ليحد من  هديد إواريخ "الكورنيإل".

أل، بار يال ثالثس أم ار، وزراعس لبناء "جدار خرناني" في بعخ المنالق الئريبس من حدود قلال  ز 
 أشجار عاليس، لحجب الرؤيس، و حإين الجنود ونكان منالق الغالف، في المنالق المكشوفس.
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ومن المئرر أن ي م  لبيق ه ا المخلل ارنرائييي، خالل الي رأل الئادمس، و لك بعد ان هاء ال حئيئاإل 
 العنكريس في حادثس إلالق إاروخ "الكورنيإل".

 18/12/2018، لندن، لعربيالقدس ا
 

 هنية وخطاب حماس انطالقة العبرية الصحف تناولت كيف .14
خإإإل ونائل ارعالم العبريس مناحس وانعس من  غلي ها النلالقس : نور الدين إالح - زأل 

حركس حماس الحاديس والثالثين، كونها حدث ا مهمًّا حمل رنائل عد أل أللراف مخ ييس، خاإس خلاب 
وأبدإل  يك الونائل اه مامها ب عداد المشاركين في مهرجان  النياني إنماعيل هنيس.رئيس مك بها 

االنلالقس، وما ان عرض ه فرقس الجوقس ال ابعس لك ائب الئنام الجناح العنكري لحماس من أنيحس 
م لورأل وموجهس، إضافس إل  خلاب هنيس ال ي حمل في ليا ه رنائل مهمس أللراف م عددأل أبرزها 

 ل ارنرائييي.االح ال
ونئيإل الئناأل الثانيس العبريس عن مإادر فينلينيس قولها: إن حوالي نإف مييون من نكان قلال  زأل 

وأضافإل أن  عي  أرخ الك يبس  رب مدينس  زأل. 31شاركوا في اح يال حماس في  كرى انلالق ها الر
 ا من جيا االح الل.ك ائب الئنام ني رإل عدد ا من لائراإل االن لالل زعمإل أنها نيلرإل عييه

المخ ص في الش ن ارنرائييي د. عمر جعارأل،  كر أن ارعالم العبري رك ز عي  ثالث نئال خالل 
وقال جعارأل لإحييس "فينلين": إن ونائل ارعالم العبريس  ناولإل بشكل كبير الحشد  مهرجان.ال

 ئاومس في قلال  زأل.الجماهيري الكبير ال ي حضر االنلالقس، ما يدلل عي  زيادأل شعبيس الم
وأضاف أن ه ه الحشود دفعإل االح الل لي ثب إل أنه لن ين لي  ال غيب عي  المئاومس في  زأل، في 

والنئلس الثانيس، بحنب جعارأل، فإن ال ييزيون العبري بث إور ا  ظل الحاضنس الشعبيس ال ي  حميها.
خالل المهرجان، وهو ما  لإواريخ الكورنيإل والمضاداإل ليدرول ال ي ظهرإل م  عناإر الئنام

أما النئلس  ان ن جإل )إنرائيل( من خاللها أن المئاومس  م يك المزيد من األنيحس الم لورأل الئويس.
الثالثس، فئد رك زإل عي   إريحاإل هنيس حول فشل العمييس األمنيس ليئوأل الخاإس ارنرائيييس ال ي 

ئنام في جعب ها من كنز أمني حولها،  نييإل إل  مدينس خانيونس جنوب قلال  زأل، وما  ميكه ال
 وفق جعارأل.

وي يق م  نابئه الباحث في الش ن ارنرائييي حا م أبو زايدأل، حيث أشار إل  إقرار االح الل ب ن 
و كر أبو زايدأل لر"فينلين" أن االح الل  حدث  حماس في  زأل قويس وال  زال   م   بشعبيس كبيرأل.

حماس ر م الحإار وال هديداإل ال ي  عيشها من  ننواإل  بشكل مون  عن االل ياف الشعبي حول
 عد أل، وال ضحياإل ال ي قدمها اليينلينيون في منيرأل العودأل وكنر الحإار.
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وعن خلاب هنيس، فإن بعخ ونائل ارعالم العبريس حاولإل عدم الحديث عنه، بهدف عدم ال  ثير 
نرائيييس الخاإس في  نيي  مهم ها عي  معنوياإل المج م  ارنرائييي، خاإس بعد فشل الئوأل ار

ظهار  بخانيونس. وبي ن أن ارعالم العبري يحاول دائم ا ال ئييل من حجم إنجازاإل المئاومس في  زأل، وا 
 أن ما جرى م  الئو أل الخاإس في خانيونس هو مجرد خيل بنيل.

 18/12/2018فلسطين أون الين، 

 
 صعوبات دولية يوجدلعمليات غير دستوري وس: طرد عائالت منفذي اللحكومةالمستشار القانوني  .15

الناإرأل: ر م  حيظ المن شار الئضائي لحكوم ه قال رئينها بنيامين ن نياهو إنه ر م موقف رجال 
الئانون فإن "لرد العائالإل اررهابيس هو أداأل فعالس"، و لك في إشارأل ل  ييده لمشرول قانون جديد 

لينيس إل  منالق أخرى خارج مواق  نكنهم في الضيس يئضي بلرد عائالإل مني ي العميياإل اليين
م جاهال كل ما ي عيق بالناحيس األخالقيس وارننانيس والئانون الدولي، قال  الغربيس أو إل  قلال  زأل.

 ن نياهو في اج مال لك يس حزب الييكود إن فائدأل الئانون المئ رح أكبر من الضرر ال ي نينببه.
ن إن ه ا ي عارخ م  العرف الئانوني كما هو محدد، وه ا بال  كيد و اب  "رجال الئانون يئولو 

نيواجه ال حدي الئانوني الحئ ا، لكن ليس لدي شك في فعاليس ه ه األداأل". وكرر المن شار الئانوني 
لحكومس االح الل افيحاي مندلبييإل أمس  ح يره من أن مشرول قانون لرد عائالإل "اررهابيين" 

 ورلين في "اررهاب"  ير دن وري، وأن هناك عائئ ا قانوني ا أمام دفعه.ال ين لم يكونوا م 
وأوضح أن مشرول الئانون ينع  إل  إلحاق ضرر شديد بالحئوق الدن وريس ألفراد األنرأل ال ين 
يبئإد  رحييهم، مثل الحق في الحريس والحق في الميكيس، ومن المشكوك فيه أنه نيكون قادرا  عي  

 في المحكمس ارنرائيييس العييا.الدفال عنه ح   
ووفئا  لالق راح، ال ي بادر إليه عضو الكنينإل مولي يو يف )البيإل اليهودي(، يمكن لئائد المنلئس 
الونل  في جيا االح الل أن ي مر بلرد عائالإل اليينلينيين ال ين ني وا أو حاولوا  نيي  عميياإل، 

 إل  منلئس أخرى.
األمر بال رحيل، وفئا  لمشرول الئانون، في  ضون أنبول من  اريخ ويمكن لئائد المنلئس الونل  

الهجوم. عيما أنه، وفئا لئرار نابق ليمحكمس ارنرائيييس العييا، ال يمكن ال رحيل داخل الضيس الغربيس 
 إال في الحاالإل ال ي يش به فيها ب فراد العائيس نينها بال ورل في "اررهاب".

انون المئ رح  حإل ضغل من الوزيرين ني الي بينإل وأيييإل شكيد )البيإل وقد  مإل الموافئس عي  الئ
اليهودي( ر م معارضس الجهاإل األمنيس، بما في  لك قائد جيا االح الل  ادي إيزنكوإل ورئيس 
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الشاباك نداف أر مان، ال ي قال إن لرد العائالإل لن يؤدي إال إل   ياقم ال و ر في الضيس الغربيس 
 بدال من خيق الردل نيؤدي إل  ال و ر ويضر بال حئيق".المح يس. وأوضح "

  19/12/2018القدس العربي، لندن، 

 
 وزير الزراعة اإلسرائيلي يقرر وقف استيراد الخضار والفواكه الفلسطينية .16

وكاالإل: قرر وزير الزراعس ارنرائييي أوري أرييل، مناء امس، وقف ان يراد اليواكه  - ل أبيب 
 الق النيلس اليينلينيس ح   إشعار آخر.والخضراواإل من من

وبحنب الئناأل العبريس الثانيس، فإن ه ا الئرار ي ناقخ بشكل  ام م  موقف مؤننس الجيا ال ي 
وقالإل الئناأل، ان ه ا الئرار نينبب خنارأل لالق إاد اليينليني بئيمس  أدعإل أن ه ا نيضر باألمن.

ن ارنرائيييين اش كوا من عدم ان يراد اليينلينيين وقالإل الئناأل، إن المزارعي مييون شيكل يوميا.
لبعخ المن جاإل من إنرائيل، ما دف  الوزير أرييل لي واإل م  اردارأل المدنيس ال ي نإح ه بإجراء 
مياوضاإل مباشرأل م  اليينلينيين، إال أنه رفخ ا بال  يك النإيحس ولم ين ظر ح   أإدر بيانا 

ل  أن أرييل ا خ  الئرار دون الرجول لرئيس الوزراء ارنرائييي بنيامين وأشارإل إ يمن  ان يراد اليواكه.
ن نياهو، فيما اع برإل جهاإل أمنيس الئرار  ير منؤول وينب  فئل من اع باراإل نيانيس عي  حناب 

وقال أرييل ردا  عي   لك، "لن أنمح ب ي  أمن الجمهور ارنرائييي ب كميه، بما في  لك المن ولنين.
 جانب واحد لال ياقياإل، وني م ال إدي لكل ان هاك بئوأل". ان هاك من

 ووفئا ليئناأل، فإنه ور م قرار الوزير إال أن ن نياهو هو ال ي نيئرر نهايس األمر بوقف قرار الوزير أو  عزيزه.
 19/12/2018األيام، رام هللا، 

 

 وفد إسرائيلي بالقاهرة لتعزيز التبادل التجاري .17
وفد إنرائييي العاإمس المإريس الئاهرأل، حيث م  الجانب المإري نبل زار : األناضول ،48عرب 

 عزيز ال عاون االق إادي وال بادل ال جاري بين البيدين، بحنب بيان إادر عن النيارأل ارنرائيييس 
وقالإل النيارأل ارنرائيييس بالئاهرأل، في بيان نشر ه عبر إيح ها عي  موق  "فينبوك"، مناء  بالئاهرأل
 ، إن وفدا اق إاديا من بالدها زار مإر، ل عزيز ال بادل ال جاري بين البيدين.ارثنين

وأوضح البيان أن "الوفد االق إادي شارك يوم األحد في اج مال اليجنس ال وجيهيس ال ياقيس الكويز، 
ن ومناقشس لرق  عزيز ال بادل ال جاري بين البيدين". وشميإل الزيارأل، بحنب البيان لئاءاإل رنميس بي

 كبار المنؤولين في وزارأل الإناعس وال جارأل المإريس.
 18/12/2018، 48عرب 
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 "المعسكر الصهيوني" يتراجع: سنؤيد إلغاء "قانون القومية" .18
أعينإل ك يس "المعنكر الإهيوني" مناء يوم الثالثاء، عن  راجعها عن معارضس إلغاء "قانون الئوميس" 

بإلغائه، و لك بعد ناعاإل قيييس من إعالنه عن  العنإري، وأنها ن ؤيد مشرول قانون يئضي
وقال بيان معدل أإدره "المعنكر الإهيوني" مناء  معارضس لمشرول قانون ييغي "قانون الئوميس".

اليوم إن "قانون الئوميس بإيغ ه الحاليس هو قانون نيء ونوف نعارضه. ول لك ننؤيد مشاري  
وجه ال ي  دفعه الك يس هو قيادأل نينيس قوانين   الءم م  قيم الئوانين رلغائه. وفي موازاأل  لك، فإن ال 

وقييس االن ئالل كدولس يهوديس وديموقراليس. ون ئود الك يس  دا مشرول الئانون ال ي نيضيف ليئانون 
 قيمس المناواأل. ه ا هو ال وجه ال ي جرى بحثه في اج مال الك يس األخير و م اال ياق عي  دفعه".

 18/12/2018، 48عرب 

 

 أبو رحمون تطالب بالتحقيق مع سموتريتش بتهمة التحريض على العنف .19
لالبإل النائبس عن ال جم  الولني الديموقرالي في الئائمس المش ركس، نييين أبو رحمون، في رنالس 
بعث ها، أمس ارثنين، إل  المن شار الئضائي ليحكومس ارنرائيييس، أفيحاي مندلبييإل، بال حئيق م  

ينإل ب نيئيل نمو ري ا من حزب "البيإل اليهودي" ب همس ال حريخ عي  العنف وار كاب عضو الكن
حر خ فيها المن ولنين  13/12/2018المخالياإل، بنبب  غريداإل كان نمو ري ا قد أليئها في 

أمام النياراإل اليينلينيس، ما أدى إل  اع داءاإل عي  مئاإل النياراإل  60عي  إ الق شارل 
 موقع ا في الضيس الغربيس المح يس، بحنب  ئرير منظمس "يا دين". 28ثر من والموالنين في أك

وفي رنال ها، ك بإل النائبس أبو رحمون: "حازإل  غريدأل نمو ري ا عي  ان شار وان ، والقإل دعوا ه 
ان جابس وقامإل مجموعاإل المن ولنين بالخروج إل  الشوارل، منهم من أ يق الشوارل ومنهم من ألئ  

 ي  النياراإل اليينلينيس، وأحدثوا أضرار ا بالمم يكاإل واع دوا جندي ا عي  اليينلينيين".الحجارأل ع
 18/12/2018، 48عرب 

 

 "درع شمالي": اإلسرائيليون ال يصدقون جيشهم .20
يدعي الجيا ارنرائييي أنه اك شف ح   اتن أربعس أنياق حيرها حزب هللا و م د بين جانبي الحدود 

يييس في إلار عمييس "درل شمالي"، فيما  ئول قواإل يونيييل ال ابعس لألمم الم حدأل ارنرائ –اليبنانيس 
أنه  م اك شاف نيئين. ويزداد الغموخ حول عدد األنياق بعدما رفخ الجيا ارنرائييي الكشف عن 
مكان ثالثس أنياق، وكشف عن موق  نيق واحد يم د من قريس كيركال إل  المليس في الجانب 

و كر  ئرير بث ه الئناأل العاشرأل لي ييزيون ارنرائييي يوم الثالثاء، أن نكان  من الحدود.ارنرائييي 
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الشمال ي خوفون من عدم كشف األنياق ومن وجود أنياق أخرى   و ل إل  داخل بيدا هم الحدوديس، 
 وأن أحد أنباب ه ا ال خوف هو أن الجيا ارنرائييي يم ن  عن كشف مكان ثالثس أنياق.

ثر   لك، بدأ الجيا ارنرائييي يعئد اج ماعاإل م  رؤناء نيلاإل محييس، ومن  األمس بدأ بعئد وا 
 لئاءاإل شخإيس م  نكان يئلنون في البيداإل الحدوديس في محاولس لمن   خوفا هم.  

وبحنب الئناأل، فإن ضابلا كبيرا ال ئ  م  نكان من إحدى ه ه البيداإل في اج مال مغيق حول 
من النكان. وخالل االج مال وجهإل إحدى المشاركاإل في االج مال ان ئاداإل موضول األنياق وأ

. "إنني أريد أن أهدئكم"ليجيا، وقالإل إن "ه ه األكا يب )بخإوص األنياق(، اليوم أنإل  ئول لي 
 فإ ا نحن اليوم ال نإدق كل ما  ئولونهألنكم  ريدون  هدئ نا وحنب وليس أن  ئولوا الحئيئس".

خرى ليضابل إنه "يجيس هناك أفراد حزب هللا بيباس مدني والجيا ال ييعل شيئا. وقالإل موالنس أ
 أي أمن يوجد لينكان؟ وه ه إحوأل اتن بنبب األنياق، لكن النكان ال يحميهم إال الرب".

 18/12/2018، 48عرب 

 
 حملة إسرائيلية في جنوب آسيا لطلب االعتراف بالقدس عاصمة .21

لملالبس دول جنوب آنيا  وزارأل الخارجيس ارنرائيييسس  ديرها  ل أبيب: كبشف النئاب عن حمي
ونظمإل الخارجيس ارنرائيييس جولس لنيراء دول جنوب آنيا في  باالع راف بالئدس عاإمس رنرائيل.

معالم مدينس الئدس، بشئيها الغربي والشرقي المح ل، أمس، بمشاركس نيراء إنرائيل في ه ه الدول. 
ارأل: إن الغرخ من الجولس هو إلالل النيراء عي  "حئيئس الحياأل اللبيعيس في وقال نالق بانم الوز 

وجال النيراء عي  المعالم الدينيس المئدنس ليدياناإل الثالث في  الئدس في ظل النيادأل ارنرائيييس".
المدينس، وعي  مرافق الحكم ارنرائيييس فيها )مئراإل رئانس الحكومس، والكنينإل، ورئيس الدولس 

وزاراإل المخ ييس، والمحاكم، والم احف(. كما اليعوا عي  المواق  ال ي  عدها الحكومس ارنرائيييس وال
أن ه ه الجولس "بدايس  وأكدإل مإادر لينياراإل ال ي  نوي االن ئال من  ل أبيب إل  الئدس الغربيس.

مس رنرائيل نشال وان   نوي الوزارأل الئيام به ح    حإل عي  اع راف ه ه الدول بالئدس عاإ
 وبعد  لك نئل نيارا ها من  ل أبيب إليها".

  19/12/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 "إسرائيل"مخاوف من امتداد عنف المستوطنين إلى المناطق العربية في  .22

 ل أبيب: في أعئاب موجس جديدأل من الشعاراإل االن يزازيس والعنإريس الشديدأل ال ي ظهرإل فجر أمس 
اراإل في عدد من البيداإل اليينلينيس، أعربإل مإادر في المخابراإل ارنرائيييس عي  الجدران والني
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عن "قيئها الشديد" من  إعيد نشال المن ولنين الم لرفين ضد اليينلينيين في الضيس الغربيس، 
و  خوف المخابراإل ارنرائيييس  (.1948وال ي ي ن  ح   إل  منالق عربيس في إنرائيل )فينلينيي 

ي الن ئال ه ه النشالاإل من النياراإل والحجر إل  البشر"، إ  شهدإل المنلئس من "خلر جد
محاوالإل عدأل رحراق بيوإل فينلينيس وأهيها نيام بداخيها، كما حإل م  عائيس دوابشس في ننس 

 ، ال ي أقدم ثالثس من ولنين عي  إحراقها فئب ل منها األب واألم وليل في قريس دوما اليينلينيس.2015
  19/12/2018األوسط، لندن، الشرق 

 

 األنفاق قبل اكتشافها : حزب هللا يعمل على سد  "إسرائيل" .23
أعين الجيا ارنرائييي، أمس الثالثاء، أن رجاالإل "الحزب" حاولوا في : نظير مجيي - ل أبيب

 األيام األخيرأل ند منار نيق كشيه الجيا خالل األيام الماضيس، وأن هناك اح ماال  ب ن يكونوا قد
 بدأوا حميس لند كل أنياقهم قبل أن ي م اك شافها.

وقالإل مإادر إنرائيييس إنها ن كشف في جينس مجيس األمن، المئرر عئدها، اليوم األربعاء، عن 
 ياإيل جديدأل ومعيوماإل ان خباريس أخرى حول نشالاإل "حزب هللا" في جنوب لبنان،  دل عي  أن 

. وفي بيان لينالق العنكري 1701ئرار مجيس األمن رقم هناك خروقاإل كثيرأل من اللرف اليبناني ل
في  ل أبيب، جاء أن خبراء الجيا ارنرائييي، ال ين قاموا ب وثيق األنياق األربعس ال ي  م اك شافها 
نرائيل، يجرون مئارنس بينها وبين أنياق "حماس" و"الجهاد ارنالمي" عي   أنيل الحدود بين لبنان وا 

فيجدون أن هناك فوارق كبيرأل. وأن "حزب هللا" يعمل فيها بلريئس نوعيس  الحدود م  قلال  زأل،
ومهنيس أكبر، ما يدل عي  أنهم ين ييدون من خبراإل دولس )يئإدون إيران(. وأكد أن لريئس بناء 
النيق الراب ، ال ي كشف أول من أمس، مخ ييس عن األنياق النابئس ال ي  م كشيها، وهي  شمل 

 ، وظهرإل فيه محاوالإل لند المنار من المدخل اليبناني لينيق. بلينا  من الداخل
  19/12/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 لدعم أمن الجاليات اليهودية في العالم أمواال  الموساد يتلقى  .24

كشيإل قناأل ريشإل كان العبريس، مناء يوم الثالثاء، أن جهاز "الموناد"  : رجمس خاإس -رام هللا 
مييون شيكل لدعم امن  10الخارجي،  يئ  من إحدى الجهاإل الحكوميس مبيغ  المخ ص ب من إنرائيل

وبحنب الئناأل، فإن  يك األموال ن ن خدم لدعم منؤولي األمن  الجالياإل اليهوديس في العالم.
المحييين في مؤنناإل اليهود بالعالم، والعمل عي   حنين الئدراإل األمنيس في  يك المؤنناإل 

وقالإل الئناأل، يبدو أن الئضيس حنانس خاإس  وأن  لك يظهر  دخل الموناد  والمج معاإل اليهوديس.
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في ميدان اخ إاص أمن الدول نينها ال ي فيها  يك المؤنناإل اليهوديس. مشيرأل  إل  أن هناك 
 أإواإل لالبإل في الماضي بخيخ مثل ه ا ال دخل.

 19/12/2018القدس، القدس، 

 
 ونروا"األ تراجع العجز المالي لـ" من رغمبال ...جد حال  لهم"كرينبول" اجتمع بالمفصولين لكن لم ي .25

، إال أن ميوخ عام اونرو األ راج  العجز المالي لدى وكالس  من ر م: عي  الأدهم الشريف - زأل 
ليميإولين ليعاميين في  المؤننس األمميس بيير كرينبول، وخالل زيار ه أخيرا  لغزأل، لم ي إِل بحل  

ا عيمإل "فينلين" من أحد م ضرري اليإل ال عنيي، فإن لجنس برنامج وحنبم برنامج اللوارئ.
ونروا" بغزأل ما ياس شمالي، وعرضإل عييه األاللوارئ اج معإل م  كرينبول، بحضور مدير عميياإل "

  داعياإل قراراإل اليإل ال ي أقر ها الوكالس بحجس العجز المالي.
موظف إل  عئود  500ئود عمل أكثر من ،  حويل ع2018 ويولي /ونروا في نهايس  موزاألوقررإل 

آخرين  116، وك لك فإيإل 2018موظيا   ن هي عئود عميهم بنهايس  80جزئيس بنإف را ب، بينهم 
 ها الننويس المئدمس ليوكالس اامهنإمب، اوقف اردارأل األمريكيس برئانس دونالد  ر  إثر  ئييص ومن ثم  

 464مييون من أإل  21ونروا"  راج  إل  أللي للكن ه ا العجز الما مييون دوالر. 365البالغس 
 مييون دوالر في األشهر األخيرأل.

 18/12/2018 ،فلسطين أون الين
 

 ةر  سعدم توفر أبالمشكلة  لبنان: غضب بعد وفاة طفل فلسطيني على باب المستشفى.. و"أونروا" تقول إن .26
ضج إل بخبر وفاأل الليل  مواق  ال واإل االج ماعي، أن 18/12/2018المستقبل، بيروت، نشرإل 

الليل اليينليني محمد  أنوفي ال ياإيل،  محمد مجدي وهبس عي  باب من شي  في لرابيس.
مجدي وهبس ال ي يبيغ من العمر ثالث ننواإل وهو من مخيم نهر البارد،  وفي عي  باب المن شي  

بحنب المعيوماإل و  المن شي . ردخالهبنبب عدم قدرأل عائي ه   مين مبيغ أليي دوالر أميركي 
 دوالر رجراء عمييس جراحيس في الدماغ. 25,000الم داولس ان الليل محمد كان بحاجس لمبيغ كيي ه 

 الألونرو وقد قلعإل وحشود شعبيس لريق عام نهر البارد بنبب وفاأل الليل محمد، واحرقوا مكا ب 
 في مخيم نهر البارد ومدرنس  ابعس لها.

لها عي  ما أثير من مالبناإل حول وفاأل الليل اليينليني محمد  من جه ها، وفي أول  عييق رنمي
 ود الوكالس أن  وضح أن الليل محمد قد  في لبنان بيانا جاء فيه: ااألونرو وهبس أإدرإل وكالس 

حيث كان ي يئ  العالج  األونرواب حويل من  األولكانون  14أدخل المن شي  ارنالمي ب اريخ 
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 رفس عنايس مركزأل م خإإس  إل بشكل نري  ما ان دع  نئيه  اللبي.  ير أن حال ه  دهورإل
اليريق اللبي ال اب  لألونروا في وأكدإل أن  لألليال وهي وحدأل  ير م وفرأل في المن شي   ا ه.

الشمال كما في مك ب االونروا المركزي في بيروإل ب ل كل الجهود الممكنس ل  مين نرير ليليل في 
  وفر لديه رعايس مرك زأل م خإإس لألليال لكن لألنف لم  كن  أي من شي  من من شيياإل لبنان

كانون األول من  وفير  17هناك أنر أل م احس. ون يجس الجهود المكث يس  مك نإل االونروا بعد ظهر يوم 
نرير في  رفس العنايس المرك زأل لألليال في من شي  لرابيس الحكومي حيث نبئل لكن الليل لألنف 

رأل في ه ه وأكدإل أن  كانون األول. 17من  وفي في وقإل م  خر  المشكيس كانإل عدم  وفر أن 
 .الوحداإل الم خإإس

انليئإل منيراإل  اضبس، يوم الثالثاء، شارك فيها ، أنه 18/12/2018، 48موقع عرب وجاء في 
الجئون فينلينيون من مخيمي الالجئين، نهر البارد والبداوي، في شمال لبنان، اح جاجا عي  وفاأل 

ننواإل(، يح اج إل  إجراء  3ل محمد وهبس، بنبب رفخ المن شيياإل ان ئباله. وكان وهبس )اللي
عمييس جراحيس في الدماغ  اإل  كييس باهظس ال  ن لي  العائيس ندادها، مما أدخيه في حالس  يبوبس 

مس قبل عد أل أيام،  وفي عي  إثرها فجر اليوم، بعد أن رفضإل المن شيياإل ان ئباله، بينما كان ب 
واخ ييإل ال بريراإل ال ي قدم ها المن شيياإل لعدم ان ئبال الليل  الحاجس لدخول العنايس المركزأل.

اليينليني، إما بدعوى عدم وجود أنرأل شا رأل أو لعدم  وفر  كاليف العالج، ح   نئي ه العائيس إل  
لي وف  بعد  من شي  لرابيس الحكومي، بعد ضغل مارنه ناشلون عي  مواق  ال واإل االج ماعي،

وأكد  وو الليل أنهم لالبوا وكالس األونروا، لكن الوكالس لم  ن جيب لليب  ناعاإل من وإوله.
مؤننس الضمان في النيلس اليينلينيس ووزير الإحس اليبناني  ناشدإلوأضافإل العائيس أنها  العائيس.

  نان حاإباني ليمناعدأل، لكن دون جدوى أيضا.
 

 من فلسطينيين قرب "عمونة"مستوطنون يزعمون شراء أرض  .27
قدم من ولنون ال ين نإبوا ملي  األنبول الجاري منازل م نئيس في البؤرأل االن يلانيس "عمونس" 
وثائق زعموا عبرها أنه قاموا بشراء األراضي، حيث لم  يحص نيلاإل االح الل ارنرائييي واردارأل 

من نداإل ال ي قدم ها جماعاإل المدنيس المن نداإل، خاإس وأنه في حاالإل نابئس ثبإل أن ال
وأكدإل مإادر أمنيس لإحييس "هآر س" أن الوثائق قدمإل من قبل  ليمن ولنين كانإل مزورأل.

المن ولنين لإلدارأل المدنيس، لكنها أشارإل إل  أن المن ولنين لم يحإيوا عي  أي  إريح رجراء 
 ي  واإيإل مجموعاإل من وفي الوقإل ال عمييس شراء أو بناء أو نإب منازل م نئيس عي  األرخ.

المن ولنين االن يالء عي  أراضي اليينلينيين ووض  اليد عييها لي ون  االن يلاني، نإب 
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المجيس ارقييمي ليمن ولناإل " ما ي بنيامين"، منزلين م نئيين قرب البؤرأل االن يلانيس "عمونس"، 
ووفئا لمإادر أمنيس، لم يئم  وزودهما بالمناعدأل في البنيس ال ح يس، ح   قبل المإادقس عييهما.

المن ولنون بال ننيق م  الجيا أو اردارأل المدنيس بنإب المنازل الم نئيس، وفي الواق  ه ا العمل 
بمثابس ان هاك ومخاليس أمرا عنكريا ال ي أعين بموجبه عن المنلئس مغيئس عنكريا، وك لك حظر 

أيضا بمالحئس المزارعين اليينلينيين لردهم   لبيق قوانين البناء وال خليل، إ  يئوم جنود االح الل
 ومنعهم من دخول أراضيهم في المنلئس.

ونئيإل الإحييس عن مإدر أمني قوله إنه "لم ي م بعد فحص ما إ ا كانإل قلعس األرخ ال ي 
اش راها المن ولنون هي  يك ال ي نإبإل فوقها المنازل الم نئيس، فئلعس األرخ ال ي يدور الحديث 

اقيها عبر عدأل ورثس من أإحابها اليينلينيين ولم يكن هناك  يكيك وفخ ليشراكس في عنها  م  ن
الميكيس عي  األرخ، أي أن كل مناحس األرخ  عود إل  كل واحد من الورثس، ويجب اال ياق عي  

 بيعها كيها. ليس من الواضح أي من الورثس، إن وجد، قد وق  عي  وثائق البي ".
 18/12/2018، 48عرب 

 
صابات واعتقاالت القدسم منزل في هد .28  بالضفة خالل مواجهات وا 

أقدمإل جرافاإل بيديس االح الل في الئدس الشرقيس، أمس، عي  هدم منزل : يونف الشايب -رام هللا 
مكون من شئ ين نكني ين في بيدأل جبل المكبر، فيما واإيإل قواإل االح الل، حإارها لمحافظس رام 

عي  ال والي، بيرضها مزيدا من الئيود عي  حركس المركباإل الداخيس إل  هللا والبيرأل، لييوم النادس 
فيي الئدس، قال شهود عيان، إن قواإل من شرلس االح الل حاإرإل  المحافظس والخارجس منها.

ويعود المنزل  منزال في بيدأل جبل المكبر قبل أن  ئدم لواقم البيديس عي  هدمه دون نابق إن ار.
 190 ي كان يع زم ان يزوج نجييه أنامس وهيثم في الشئ ين البالغس مناح هما ليموالن أمين عئيل ال

 م را مربعا.
، عدد من الشبان بكنور واخ ناق؛ ن يجس إلالق جنود االح الل أمسوفي لوباس، أإيب، مناء 

وأفادإل مإادر محييس  ارنرائييي الئنابل المنييس بالدمول، خالل مواجهاإل اندلعإل في بيدأل لمون.
بيس ب ن مواجهاإل اندلعإل بين شبان وجنود االح الل، ن ج عنها إإابس شاب بكنر في إحدى ول

 قدميه، كما أإيب عدد آخر باالخ ناق، نئل ثالثس منهم إل  المن شي  ل يئي العالج.
وقال شهود عيان، إن قواإل  وفي محافظس الخييل، اع ئيإل قواإل االح الل مناء امس، موالنين.

دخل مخيم اليوار، جنوب مدينس الخييل، واع ئيإل الموالنين محمود الليلي من االح الل أ يئإل م
 المخيم، وجواد هديب من مدينس دورا، عي  حاجز مياجئ أقام ه عي  مدخل المخيم.
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وفي شرق نيييإل، أعلب من ولنون، فجر امس، إلاراإل عدد من مركباإل الموالنين في قريس 
المن ولنين هاجموا الئريس وأعلبوا إلاراإل عدد من أفاد شهود عيان ب ن عددا من و  يانوف.

 المركباإل، وخلوا شعاراإل عنإريس عي  جدران منجد أبو بكر الإديق.
 موالنا  من الئدس والضيس. 36من جهس ثانيس، اع ئيإل قواإل االح الل، فجر أمس، 

 19/12/2018األيام، رام هللا، 
 

 ليوم السادساالحتالل يواصل حصار محافظة رام هللا والبيرة ل .29
، لييوم والبيرألواإيإل قواإل االح الل، أمس، حإارها لمحافظس رام هللا : يونف الشايب -رام هللا 

النادس عي  ال والي، بيرضها مزيدا من الئيود عي  حركس المركباإل الداخيس إل  المحافظس والخارجس 
افظس، وا  الق بعضها لي راإل منها، النيما ب شديد ارجراءاإل عي  الحواجز العنكريس المحيلس بالمح

م ئلعس، وخاإس في أوقاإل ال روأل، و حديدا  في ناعاإل الإباح عند  وجه الموظيين إل  أعمالهم 
في رام هللا، حيث ي م  شديد الخناق، وفرخ إجراءاإل م شددأل عي  الئادمين إل  المحافظس، والعكس 

ناإل الرنميس واألهييس والخاإس في في ناعاإل ما بعد الظهر، عئب ان هاء ناعاإل الدوام في المؤن
  البي ها، حيث  ن ئل نياناإل العئاب الجماعي ه ه ل لال الخارجين من رام هللا بالدرجس األول .

وأبرز الحواجز العنكريس ال ي  م إ القها لي راإل م ئلعس، أو  عئيد ارجراءاإل ليعابرين بمركبا هم من 
بانم حاجز الر"دي.ني.أو"، وحاجز علارأل، ولريق  خاللها، حاجز "بيإل إيل" أو المحكمس، ويعرف

عين نينيا، ما أجبر العديد منهم عي  اال جاه نحو لرق ال يافيس أكثر وعورأل، و لول عبرها الي رأل 
الزمنيس االع ياديس ليوإول إل  الئرى المحيلس بمدين ي رام هللا والبيرأل، أو إل  المحافظاإل األخرى 

 اليس منها.بالضيس الغربيس، وخاإس الشم
 19/12/2018األيام، رام هللا، 

 
 مستوطنا  يقتحمون المسجد األقصى 71 .30

أم نإل شرلس االح الل ارنرائييي والئواإل الخاإس ال ابعس لها، إباح اليوم الثالثاء، : الئدس المح يس
بارك من ولنا ؛ جنود ومن ولنين، خالل اق حامهم لباحاإل المنجد األقإ  الم 71الحمايس الكاميس لر 

وقالإل مراني نا إن عشراإل المن ولنين اليهود اق حموا، إباح اليوم، باحاإل  بمدينس الئدس المح يس.
وأفادإل، نئال   .1967المنجد األقإ  من جهس "باب المغاربس" الخاض  لنيلرأل االح الل من  عام 

الإباحيس،  من ولنا  اق حموا األقإ  خالل الجولس 68عن مإادر في األوقاف ارنالميس، ب ن 
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وأضافإل أن ثالثس عناإر  وقاموا بال جول في الباحاإل ونل  يئيهم شروحاإل حول "الهيكل" المزعوم.
 من شرلس االح الل، باليباس المدني، اق حموا األقإ  أيضا .

 و نمح الشرلس ليمن ولنين بجولس اق حام ثانيس  بدأ عئب االن هاء من إالأل الظهر، ولمدأل ناعس.
 18/12/2018ين، فلسطين أون ال

 
 الماضي نوفمبرتشرين الثاني/ خالل  فلسطينيا   486االحتالل اعتقل تقرير:  .31

فينليني/أل من األرخ المح يس، خالل شهر  شرين  486اع ئيإل قواإل االح الل ارنرائييي : رام هللا
 من النناء. 9ليال ، و 65، من بينهم 2018الثاني/ نوفمبر 

ننان )نادي األنير اليينليني، مؤننس الضمير لرعايس األنير وقالإل مؤنناإل األنرى وحئوق ار
رين(؛ ضمن ورقس حئائق أإدر ها اليوم الثالثاء، إن  وحئوق ارننان، هيئس شئون األنرى والمحر 

نيدأل،  54، منهم 5,700نحو  2018 شرين الثاني  31عدد األنرى في نجون االح الل ح     اريخ 
ليال ، مشيرأل إل   230عدد المع ئيين األليال في نجون االح الل نحو وبينإل أن  بينهن  ف األ قاإر.

أوامر إداريس، من  104أنه وفي نياق  كريس نيانس االع ئال ارداري، أإدرإل نيلاإل االح الل 
 .482 أمرا  جديدا ، ووإل عدد المع ئيين ارداريين إل  25بينها 

 18/12/2018فلسطين أون الين، 
 

 بينهم أسرى محررون ويستدعي آخرين مقدسيا   15االحتالل يعتقل  .32
موالنا وأنيرا محررا من  15اع ئيإل قواإل االح الل ارنرائييي، فجر يوم األربعاء، : وفا - الئدس

وأفاد مرانل وفا، ب ن  يك  شبان لي حئيق. 5بيدأل العينويس في مدينس الئدس المح يس، وان دعإل 
ال من: رامي عإمإل عبيد، وقإي جمال مإباح أبو الئواإل اق حمإل بيدأل العينويس، واع ئيإل ك

عيي، وزكي نيلان عبيد، ومحمد عزيز عبيد، وعبد خالد نعاجي، ومحمد مرعي درباس، وإابر 
شعبان عبيد، ومحمد نيلان عبيد، وله عايا عبيد، وإالح ابو عإب، وقانم منير درباس، 

نن، وحول هم ال  مراكز االع ئال ومحمد احمد ابو ريالس، وأيوب نعيم حمدان، وهارون محمد محي
كما ني مإل قواإل االح الل أوامر ان دعاء لكل من: كرم محمد عييان،  وال وقيف لي حئيق معهم.

 ومحمد جمال محمود، ومنإور محمد محمود، ومحمد عيي احمد شحادأل عبيد، ويزن بنام عبيد.
 ناعس أكثر من عشرين شابا. 24وب لك يكون عدد ال ين اع ئيهم االح الل من بيدأل العينويس خالل 

 19/12/2018الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 " تواصل تغولها الممنهج ضد  األسيرات الدامون "إدارة السجون" في " .33
قالإل مديرأل مؤننس الضمير لرعايس األنير وحئوق ارننان المحاميس نحر فرننيس: إنه وأثناء 

أعينإل اردارأل حالس اللوارئ في النجن بعد رب  ناعس  زيار ها لنجن "الدامون"، أمس األول االثنين،
 من الزيارأل، مدعيس وجود حالس أمنيس لارئس، وان هإل زيارأل المحاميس عي  اليور.

وعيمإل مؤننس الضمير من األنيراإل أن اردارأل ليبإل من عمال من األنرى المدنيين  إييح 
أنيراإل، فخرجإل األنيراإل  7جد فيها في نجن "الدامون"، ال ي   وا 11مإرف المياه لغرفس رقم 

لييورأل أثناء ال إييح، ولكن نائبس مدير الئنم و دع  "والء"، ادعإل أنها ليبإل من األنيراإل ال واجد 
 في الحمام أثناء ال إييح وليس في الناحس، ر م أنهن أكدن لها أنه لم يإيهم أي ليب كه ا.

بعد  لك، وقاموا بعزل األنيرأل يانمين شعبان ال ي وأضافإل األنيراإل أنه عي  اليور ان نيرإل اردارأل 
كانإل ممثيس األنيراإل في نجن "هشارون" قبل نئيهن إل  نجن "الدامون"، و م عزلها بغرفس زيارأل 

مناء، وحكم عييها في محكمس   ديبيس ب ن  من  من  5:30ظهرا  وح    12المحامين من الناعس 
شيكل من الكان ين، ومنع ها من  يئي الرنائل  600-100ين زيارأل العائيس لمدأل شهر، و رامس ماليس ب

، وقامإل بنحب كافس األدواإل 11وفي ه ه األثناء، دخيإل قوأل من النجن الغرفس رقم  لمدأل شهرين.
الكهربائيس بان ثناء الدفايس، مما دف  بئيس األنيراإل لالم نال عن الخروج إل  اليورأل اح جاجا  عي  

مناء . كما  5:30ف  إدارأل النجن رخراجها من العزل عند الناعس عزل يانمين شعبان، مما د
 أن لديهن محكمس   ديبيس. 11وأخبرإل إدارأل النجن األنيراإل في  رفس 

 19/12/2018الخليج، الشارقة، 
 

 شتلة صبار في األغوار الشمالية 200 نحو االحتالل يقتلع .34
ء، عشراإل أشجار الإبار، في قريس بردلس اق يعإل قواإل االح الل ارنرائييي، يوم الثالثا: أريحا

وأفاد منؤول ميف األ وار في محافظس لوباس مع ز بشاراإل، ب ن االح الل  باأل وار الشماليس.
 ش يس إبار عمرها خمنس أشهر، ليموالن فارس نمر إوافلس. 200اق ي  ما يئارب 

 18/12/2018، فلسطين أون الين
 

 الغربية تصعيد اإلسرائيلي على الضفةاألردن يطالب بضغط دولي لوقف ال ملك .35
هللا الثاني، خالل لئائه م  الرئيس اليينليني محمود عباس امس  عبد ميك األردنأكد  :عمان )ب را(

الثالثاء، ضرورأل كنر الجمود في العمييس النيميس، عبر إلالق مياوضاإل جادأل وفاعيس بين 
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بما ييضي إل  إقامس الدولس اليينلينيس المن ئيس اليينلينيين وارنرائيييين عي  أناس حل الدول ين، و 
 وعاإم ها الئدس الشرقيس.1967عي  خلول الراب  من حزيران عام 

وأكد الميك، خالل اليئاء ال ي عئد في قإر بنمان، رفخ األردن ليممارناإل ارنرائيييس األحاديس 
الضيس الغربيس، وال ي  شكل الم مثيس في بناء وحداإل ان يلانيس ومإادرأل األراضي اليينلينيس في 

 عائئا حئيئيا أمام الوإول ل حئيق النالم العادل والدائم وفق حل الدول ين.
عي  ضرورأل أن ي حمل المج م  الدولي منؤوليا ه  جاه ال إعيد ارنرائييي  عبد هللا الثاني وشدد

 لمزيد من العنف. وممارنس كل أشكال الضغل عي  إنرائيل لوقف ه ه الممارناإل ال ي لن  ؤدي إال
مكانا ه إل  جانب األشئاء اليينلينيين لنيل حئوقهم  كما أكد أن األردن يئف وبكل لاقا ه وا 
المشروعس والعادلس، ونيواإل مناعيه في العمل م  األلراف الياعيس والمج م  الدولي ريجاد آفاق 

 نيانيس،  خدم المإالح اليينلينيس وحق الشعب اليينليني.
يئاء ال  كيد عي  إدامس ال ننيق وال شاور بين الجانبين إزاء آخر المن جداإل الم إيس و م خالل ال

 بالئضيس اليينلينيس والئدس.
ميس الحياظ عي  الوض  الئائم في الئدس باع بارها مي اح  حئيق النالم في أه ميك األردنوأكد 

المنلئس، مشددا عي  أن األردن من مر ب  ديس دوره ال اريخي والديني في حمايس المئدناإل ارنالميس 
 والمنيحيس في الئدس، من منليق الوإايس الهاشميس عي  ه ه المئدناإل.

 19/12/2018الدستور، عم ان،  
 

 تنتقد قرار األوقاف السماح بتصوير فيلم في باحات مسجد أبو نصير "لسطين النيابيةف" .36
ان ئدإل لجنس فينلين النيابيس الئرار ال ي ا خ  ه وزارأل االوقاف والشؤون والمئدناإل االنالميس، 
الم ضمن الموافئس عي   إوير مشاهد من فييم  ن جه شركس اميركيس في باحاإل منجد أبو نإير 

 بعمان، حول ملاردأل أحد األشخاص ما بين عمان والئدس المح يس ورام هللا و ل ابيب. الكبير
برئانس النائب المحامي يحي  النعود بحضور امين عام  أمسجاء  لك خالل اج مال عئد ه اليجنس 

ا وقال النعود ان موافئس "األوقاف" عي   إوير اليييم يمثل ان يزاز  وزارأل االوقاف عبدهللا العبادي.
لمشاعر االردنيين بكل مكونا هم، مع برا  لك  لبيعا م  انرائيل واناءأل لإلنالم، الف ا ال  ان اليجنس 
 بإدد  بني م كرأل للرح الثئس بوزير االوقاف عبدالناإر أبو البإل عي  خيييس  إوير اليييم.

 ودعا، وزارأل األوقاف إل  ضرورأل بيان موقيها به ا الش ن.
اليجنس عن  ضبهم وام عاضهم من  إوير مشاهد اليييم محل الخالف في  من جه هم، عبر اعضاء

 المنجد الم كور لما له من  شويه لإورأل االنالم النمحس.
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بدوره، اوضح العبادي ان اليييم ال ينيء ليدين االنالمي وال يوجد فيه اي شكل من اشكال ال لبي ، 
 ن االردن وفينلين وجننياإل اخرى.نافيا وجود اي يهود في اليييم، مؤكدا ان الممثيين م

 19/12/2018الدستور، عم ان، 

 

    على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكري "سرائيل"إ حمود يحيل إخبارا  ضد   .37
َقِبَل مدعي عام ال مييز الئاضي نمير حمود يئبل ارخبار المئدم من قبل المحامي زياد أحمد عجاج 

 س العنكريس الئاضي بي ر جرمانوس.وأحاله عي  ميوخ الحكومس لدى المحكم
وكان عجاج قد قدم في وقإل نابق إخبارا  ضد انرائيل أمام النيابس العامس ال مييزيس عي  خيييس 
اع رافها بار كاب مجزرأل بحق نيينس مدنيس  نئل موالنين من مدينس لرابيس إبان اج ياح العدو ليبنان 

 25يي ال ين شاركوا في االج ياح و نببوا بنئول ، وخص  بارخبار قادأل العدو االنرائي1982عام 
 شهيدا  وعشراإل الجرح  جراء قإف النيينس المدنيس قبالس لرابيس بلوربيد من  واإس انرائيييس.

 18/12/2018المستقبل، بيروت، 

 

 باسيل في كتاب الى األمم المتحدة: لبنان يرفض التوطين وتسييس"اللجوء"  .38
ن أو إدماج الالجئين أو النازحين عي  أرضه، مشددا عي  ضرورأل أعين لبنان رفضه  ولي: بيروإل

عدم  نييس أزمس اليجوء، وان خدامها كورقس نيانيس بوجه فريق أو لمإيحس فريق في النزال، وعدم 
ربل العودأل ب ي أمر آخر نوى  وفر ظروفها ونيادأل الدولس المضييس. و لك في رنالس وجهها وزير 

ان بانيل ال  رئينس الدورأل الثالثس والنبعين ليجمعيس العامس لألمم الم حدأل، الخارجيس والمغ ربين جبر 
ماريا فرناندا انبينوزا  ارنيس واالمين العام ليمنظمس الدوليس انلونيو  و يريس والميوخ النامي 
لشؤون الالجئين فيييبو  راندي عي  خيييس ال إويإل عي  االعالن العالمي لالجئين ال ي اع مد في 

 .دى مراكا ملي  الشهر الجاري. محورها النازحون النوريونمن 
 18/12/2018الحياة، لندن، 

 

 لبنان يجبر القوات اإلسرائيلية على تصحيح نقطتين حدوديتين .39
بيروإل: أجبر الجيا اليبناني، أمس، عناإر إنرائيييس عبر قواإل "اليونيييل" عي   إحيح نئل ين 

عادأل األنالك الشائكس إل  إضافي ين عي  الخل األزرق في ميس ا لجبل عي  الحدود الجنوبيس، وا 
 الوراء.

وكانإل الئواإل ارنرائيييس قد نئيإل النئال الحدوديس إل  األمام با جاه األراضي اليبنانيس في أثناء 
أعمال الحير، ورف  النوا ر ال ي  ئيمها قبالس الحدود اليبنانيس. وأجبر الجيا، أول من أمس، قواإل 



 
 
 
 

 

 27 ص             4816 العدد:             12/19/2018 األربعاء التاريخ:  

                                    

عي  العودأل إل  الوراء عندما شهر نالحه بوجهها، قبل أن يجبرها، أمس، عبر "اليونيييل" االح الل 
 عي   إحيح نئل ين إضافي ين.

 19/12/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 إسرائيل"ـ"الجامعة العربية تحذر من تداعيات االعتراف بالقدس عاصمة ل .40
ربيرس  وجيره فريرق حكرومي عرالي المنر وى قررر مجيرس جامعرس الردول الع: نونن أبرو حنرين - الئاهرأل

بال هم بضررورأل اح ررام  من الدول األعضاء واألمانس العامس ليئاء المنؤولين البرازيييين واألن راليين، وا 
 الوض  الئانوني ليئدس، بعد  غيير البيدين موقييهما من المدينس.

ئرراهرأل، أمررس، لمناقشررس العرردوان وعئررد المجيررس اج ماعررا  لارئررا  عيرر  منرر وى المنرردوبين الرردائمين فرري ال
وال حريخ ارنرائييي في األراضي اليينلينيس. وكي ف األمانس العامس ليجامعرس ب شركيل الوفرد بال ننريق 
مرر  الرردول األعضرراء، مشررددا  عيرر  ضرررورأل " وجيرره رنررائل عاجيررس عيرر  أعيرر  المنرر وياإل إلرر  رئرريس 

ل زام بالئانون الردولي وقرراراإل الشررعيس الدوليرس البرازيل المن خب وحكومس أن راليا لحث البيدين عي  اال
وقرررر إبررالغ نرريراء البرازيررل وأنرر راليا لرردى الرردول  الخاإررس بالمكانررس الئانونيررس لمدينررس الئرردس الشررريف".

أي قرررار ين هررك المكانررس الئانونيررس لمدينررس الئرردس ووضررعها الئررانوني  األعضرراء بررالموقف العربرري "ضررد  
مجينرري النرريراء العرررب فرري البرازيررل وأنرر راليا مواإرريس  حركهمررا لرردى وال رراريخي الئررائم". وليررب مررن 

 وزار ي الخارجيس والبرلماناإل واألحزاب النيانيس في البيدين، ربالغ رنالس الجامعس في ه ا الش ن.
وأكد مجيس الجامعس عرزم الردول األعضراء عير  "ال إردي ألي قرراراإل  بخرل  بالمكانرس الئانونيرس لمدينرس 

ف، وا خررا  ارجررراءاإل المنانرربس النيانرريس والدبيومانرريس واالق إرراديس إزاء هرر ه الخلررواإل الئرردس الشررري
 ير الئانونيس". وأكد م ابعرس  نيير  "خلرس العمرل الم كاميرس لمواجهرس قررار الواليراإل الم حردأل أو أي دولرس 

 أخرى االع راف بالئدس عاإمس رنرائيل أو نئل نيارا ها إليها".
أبناء الشعب اليينرليني، ال ري  ع برر  ئم ارنرائيييس الممنهجس وانعس النلاق ضد  ودان االج مال "الجرا

ارننرانيس، بموجرب الئرانون الردولي ارننراني والئرانون الردولي لحئروق ارننران  جرائم حرب وجرائم ضد  
ومواثيررق المحرراكم الدوليرررس. هرر ه الجررررائم ال رري  جرررري حاليررا  بشررركل حإررار واج ياحررراإل وانررعس النلررراق 

مجيس "حمالإل ال حريخ ارنرائيييس الممنهجرس والعينيرس الودان  مدن والئرى والمخيماإل اليينلينيس".لي
ال ررري يبمارنرررها منرررؤولو الحكومرررس ارنررررائيييس وجماعررراإل المنررر ولنين الم لررررفين ال ررري  نررر هدف أبنررراء 

 اس.ال حريخ عي  حياأل الرئيس محمود عب   وال ي وإيإل إل  حد   "،الشعب اليينليني وقياد ه
 19/12/2018 ،الشرق األوسط، لندن
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 قرار وقف االستيطان "إسرائيل"الكويت تطالب غوتيريش بتقرير شهري بشأن تنفيذ  .41
، األمرررررين العرررررام لألمرررررم الم حررررردأل، أنلونيرررررو 18/12/2018 األناضرررررول: لالبرررررإل الكويرررررإل، يررررروم الثالثررررراء

قررار  "إنررائيل"مك وبرا  بشر ن  نيير    و يريا، ب ن يئدم إل  أعضاء مجيس األمرن الردولي،  ئريررا  شرهريا  
جينرس المجيرس  في،  هخالل إفاد ،وقال الع يبي ، الداعي لوقف االن يلان.2334مجيس األمن الدولي 

الدوريررس حررول الشرررق األونررل والئضرريس اليينررلينيس المنعئرردأل بررالمئر الرردائم لألمررم الم حرردأل فرري نيويررورك: 
، واالك يراء 2334م يئدم إلينا  ئارير مك وبرس حرول  نيير  الئررار "ن نف ألن األمين العام لألمم الم حدأل، ل

 ."2334ب ئرير واحد مك وب كل ننس.. نحن نريد  ئارير شهريس مك وبس عمال  بئرار المجيس 
 18/12/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 الفلسطينيين السعودية تستنكر "االنحياز الكبير" ضد   .42

ر االن هاكرراإل ارنرررائيييس لألراضرري اليينررلينيس المح يررس مررن شرر نه أكرردإل النررعوديس أن انرر مرا :الئرراهرأل
ضررياء مزيررد مرن ال عئيررداإل عير  الإرررال اليينررليني ارنررائييي. وقررال برردر  - عليرل الجهررود الدوليرس وا 

مجيرس الجامعرس ل خرالل االج مرال اللرارئ ،نائب منردوب المميكرس لردى جامعرس الردول العربيرس ،الشمري
إن االن هاكررراإل  ،منرردوبين أمررس، لمناقشرررس ال لرروراإل فرري األراضرري اليينررلينيسعيرر  منرر وى ال العربيررس

عررادل وشررامل لألزمررس وفررق قررراراإل الشرررعيس  ارنرررائيييس مررن شرر نها  عليررل الجهررود الئائمررس ريجرراد حررل  
 67الدوليرررس ومبرررادرأل النرررالم العربيرررس ال ررري  رررنص عيررر  إقامرررس الدولرررس اليينرررلينيس المنررر ئيس فررري حررردود 

وقرال  مدينس الئدس. إل وجدد رفخ النعوديس قراراإل دول بنئل نيارا ها  ."لئدس الشرقيسا"وعاإم ها 
إن ه ه الخلوأل  مثل "انحيازا  كبيرا  ضد حئوق الشعب اليينليني ال اريخيس والثاب رس فري مدينرس الئردس، 

نئررل النرريارأل  وال رري كيي هررا الئررراراإل الدوليررس". وجرردد  حرر ير حكومررس بررالده مررن العواقررب الخليرررأل لئررراراإل
 "لما  شكيه من ان يزاز لمشاعر المنيمين حول العالم".

 19/12/2018 ،الحياة، لندن
 

 "إسرائيل"وول ستريت جورنال: عزل القحطاني وعسيري يهدد التطبيع مع  .43
كشيإل إحييس وول ن ريإل جورنال عن أثر مئ ل الإرحيي جمرال خاشرئجي  إبراهيم درويا: –لندن 

ارنرررائيييس، مشرريرأل إلرر  أن و ير هررا بررردإل بنرربب الرردور الضررعيف  - لنررعوديسعيرر  العالقرراإل النررريس ا
 ال ي باإل  ييعبه لولي العهد النعودي في مرحيس ما بعد خاشئجي.

  وقر  منهرا عالقراإل  "إنررائيل"جريمس ق ل خاشئجي  عد نكنس ليجهود النريس بين البيردين حيرث كانرإل 
 "إنرررائيل"كيررف انرر يادإل النررعوديس مررن عالق هررا مرر  وكشرريإل  أقرررب ومئررابالإل مرر  الئيررادأل النررعوديس.
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حيررث كرران رئرريس الرروزراء ارنرررائييي بنيررامين ن نيرراهو مررن الئررادأل الئالئررل الرر ين دافعرروا عررن محمررد بررن 
 نيمان ر م ال ئييم األمني األمريكي ال ي يع ئد ب ورل محمد بن نيمان بجريمس الئ ل.

ين وثررائق نررير خاإررس لرردخول المميكررس وم ابعررس و ضرريف أن النررعوديس منحررإل رجررال أعمررال إنرررائييي
 أعمال  جاريس دون الحاجس إل  إظهار جوازاإل نيرهم ارنرائيييس.

و ئول وول ن ريإل جورنال إن الجهود ال ي قادها محمد بن نيمان ل وليد العالقاإل  واجره نكنرس بعرد 
ئررول إن المنرراعدين  ورلرره مرر  اثنررين مررن كبررار منرراعديه فرري جريمررس مئ ررل خاشررئجي. والمشرركيس كمررا  

في الجهود النرريس برين البيردين،  مهما   البارزين وهما الجنرال أحمد عنيري ونعود الئحلاني لعبا دورا  
 وفإال بعد الجريمس من مناإبهما لدورهما في ال خليل ليعمييس ال ي قادإل لمئ ل الإحيي.

مرن  الل الميكري أدى إلر  الحرد  و ئول إن الضجس الدوليس ال ي  بعإل الجريمرس وعردم االر يراح داخرل الرب
منرراحس المنرراورأل لررولي العهررد أمررام المنافنررين المح ميررين، وقييررإل مررن الشررهيس ليئيررام بمغررامراإل محيوفررس 

 بالمخالر في الشؤون الخارجيس مثل ال ئارب م  إنرائيل ال ي  ع بر عدوا لينعوديس.
ارز فري الحكومرس النرعوديس: عارفين باألمر حيث قال منؤول ب أشخاصوبنإل الإحييس  ئريرها عي  

"آخررر مررا  ريررده المميكررس هررو الكشررف عررن هرر ا  "بال  كيررد فئررد بررردإل الجهررود بعررد ق ررل خاشررئجي" مضررييا  
في المحاوالإل النريس  مهما   وال نبب بردأل فعل". و شير الإحييس إل  أن الئحلاني وعنيري لعبا دورا  

 .ولس ال ي ال  ع رف المميكس بها رنميا  ، حنبما قال أشخاص يعرفون بجهودهم م  الد"إنرائيل"م  
بالمميكرررس حيرررث  عررررف بالعررردو الإرررهيوني. وشرررارك  "إنررررائيل"فررري  خييرررف إرررورأل  ولعرررب الئحلررراني دورا  

الئحلاني في شراء النعوديس نظام  جنرس م ئردم مرن شرركاإل  كنولوجيرس إنررائيييس. وانر خدمه لي جنرس 
  لك ال نإإل عي  ا إاال هم ارلك رونيس. عي  النئاد و كميم المعارضس في النعوديس بما في

عدأل مراإل بشركل يجعيره  "إنرائيل"إل   وبحنب عدأل أشخاص عارفين بالوض  فئد نافر العنيري نرا  
من أكثر المنؤولين النعوديين ال ين ول إل أقدامهم البيد. وركزإل زيارا ه عي  بحث ارمكانياإل ال ري 

 م ئدمس ال ي لور ها الشركاإل ارنرائيييس. ن ييد منها المميكس من أنظمس الرقابس ال
و ئول وول ن ريإل جورنال إنه ال العنيري أو الئحلاني ردا عي  رنرائل ها ييرس لي عييرق عير  مرا ورد 
في ال ئرير. ولم يعيق الم حدثون بانم الحكروم ين النرعوديس وارنررائيييس. إال أن الإرحييس  عيرق عير  

 ي  الدور الم راج  لولي العهد في أعئاب مئ ل خاشئجي.أثر عزل كل من العنيري والئحلاني ع
فئرررد بررراإل الميرررك نررريمان يضرررلي  بررردور فاعرررل فررري شرررؤون الحكرررم بعرررد الجريمرررس، ولديررره  حيظررراإل لعئرررد 

 أكثر من ابنه. "إنرائيل"عالقاإل وديس م  
و شرررير الإرررحييس إلررر  أن الئحلررراني ر رررب بشرررراء نظرررام  جنرررس أن ج ررره شرررركس "أن أس أو  رررروب" 

كيو نايبر  كنولوجي ال ي بدأإل  ئدم ليمميكس النظام ال جنني العرام الماضري بعرد  وقير  عئرد وفرعها 
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في ه ا" و"كان يريرد األفضرل  رئينيا   مييون دوالر. وقال منؤول نعودي: "كان الئحلاني العبا   55بر 
وم ببير  وكان يعررف أن الشرركاإل ارنررائيييس لرديها األحنرن". وقالرإل شرركس أن أس أو  رروب إنهرا  ئر
 النظام لوكاالإل حيظ النظام لمكافحس اررهاب وأن الئحلاني لم يش ر النوفإل وير ال ي  ن جه.

و ع ئد الإرحييس أن العالقراإل لرم  كرن مجررد عئرود برل رنرالس مرن النرعوديس ليمنلئرس أنهرا جراهزأل لرفر  
 ولو بح ر.  "إنرائيل"من وى عالقا ها الثنائيس م  

 18/12/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 الدولتين بحل   هتمسكيؤكد االتحاد األوروبي  .44
أكد اال حراد األوروبري ال زامره "الئروي والم واإرل" بالمعرايير الم يرق عييهرا دوليرا  : واألناضول 48عرب 

. وجراء 1967ل حئيق نالم عرادل ودائرم فري الشررق األونرل، وبينهرا إقامرس دولرس فينرلينيس عير  حردود 
دول أوروبيس باألمم الم حردأل، بينهرا  8، لمندوبي 18/12/2018الثالثاء   لك خالل مؤ مر إحيي، يوم

وقررال منرردوب هولنرردا، كررارل أونرر ريم، إن اال حرراد  بريلانيررا وفرننررا وبيجيكررا وألمانيررا والنررويد وهولنرردا.
مر   1967الردول ين ينبغري أن يئروم عير  أنراس حردود  األوروبي عير  "قناعرس مليئرس" بر ن  حئيرق حرل  

ليرردول ين )اليينررلينيس وارنرررائيييس(. وشرردد عيرر  أن "أي خلررس نررالم ال  ع رررف بهرر ه  الئرردس عاإررمس
 المعايير الم يق عييها دوليا  ن خالر باردانس ونيكون مإيرها اليشل".

و عهد بمواإيس اال حاد األوروبي العمل عي   حئيق ه ا الهدف مر  اللررفين ومر  شرركائه ارقييميرين 
أن "هرر ه هرري اللريئررس  وأضررافجررود حاجررس ميحررس النرر عادأل األفررق النيانرري. والرردوليين، مشررددا  عيرر  و 

 الوحيدأل الئابيس لي لبيق والواقعيس رنهاء النزال و حئيق نالم عادل ودائم".
 18/12/2018 ،48عرب 

 
 على دعوة هنية لزيارة موسكو إسرائيليا   روسيا ترفض احتجاجا   .45

مك ررب النيانرري لحركررس حمرراس، إنررماعيل هنيررس، لرردى رونرريا عيرر  دعرروأل رئرريس ال "إنرررائيل"اح جررإل 
، إن النريير 18/12/2018 وقالإل الئناأل العاشرأل لي ييزيون ارنرائييي، مناء يوم الثالثاء لزيارأل مونكو.

" إلررر  منرررؤولين روس، فررري األنررربوعين ارنررررائييي فررري مونررركو،  ررراري كرررورين، نئرررل اح جاجرررا "شرررديدا  
الخارجيرس الرونريس إلر  هنيرس لزيرارأل مونركو. وقرال موظيرون  الماضيين، في أعئراب دعروأل وجه هرا وزارأل

مشابها جرى  ئديمه إل  النيير الروني في  ل أبيرب. وأضراف الموظيرون أن  إنرائيييون إن اح جاجا  
 نينها   حدث م  حماس. "إنرائيل"رونيا رفضإل االح جاج ارنرائييي وأكدإل أن 
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في مونركو  حردث مر  وزيرر الخارجيرس الرونري، نرير ي وأضافإل الئناأل العاشرأل أن النيير ارنرائييي 
إياه بر بس رئيس الحكومس ارنرائيييس، بنيامين ن نياهو، بعئد لئراء مر  الررئيس الرونري،  الفروف م كرا  

 فالديمير بو ين. لكن الفروف، بحنب الئناأل نينها، هز رأنه ولم ي لرق إل  أقوال كورين مباشرأل.
س، ي نحاق هر نوغ، خالل لئائه م  الفروف، أمس، إل  زيارأل هنيرس إلر  و لرق رئيس الوكالس اليهودي

مونرركو. وبحنررب الئنرراأل العاشرررأل، فررإن الفررروف أوضررح أن دعرروأل هنيررس جرراءإل فرري إلررار جهررود منرر  
حدوث  دهور أمني في قلال  زأل. وقال هر نوغ لالفروف إنه "قل لهنيس إنه ال يمكنره إمنراك العإرا 

  هدئس م  إنرائيل في  زأل ويبادر إل  عميياإل في الضيس الغربيس".  من لرفيها، وأن يحإل عي  
 18/12/2018 ،48عرب 

 
 الشعب الفلسطيني إدانة دولية لـ"إسرائيل" بمجلس األمن بسبب جرائمها ضد   .46

أن "إنررائيل"  ،مننرق األمرم الم حردأل لعمييرس النرالم بالشررق األونرل ،أكد نيكوالي مالدينروف :نيويورك
فرري  ،وقررال مالدينرروف ن الرردولي، و ئ ررل األليررال اليينررلينيين، و  ونرر  فرري االنرر يلان. ن هررك الئررانو 

وقررررف  جينررررس لمجيررررس األمررررن حررررول الوضرررر  فرررري فينررررلين: إن "إنرررررائيل لررررم   خرررر  أي خلررررواإل ضررررد  
أنرررأل فينررلينيس مررن  40وأضرراف أن "إنرررائيل لررردإل  ليئررانون الرردولي". االنرر يلان، وهرر ا يعررد ان هاكررا  

 عامرا   16و 14أعمارهم بين  لناإل في حي نيوان بالئدس الشرقيس، كما ق يإل ألياال  أجل  شييد المن و 
وأشررار مالدينرروف إلرر  أن "العشررراإل مررن جنررود االحرر الل اق حمرروا رام هللا، ودخيرروا  جنرروب قلررال  ررزأل".

 مك ب وكالس األنباء اليينلينيس، وجرحوا العديد من اليينلينيين".
 19/12/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تقرير الشعب الفلسطيني الجمعية العامة لألمم المتحدة تصوت باألغلبية على حق   .47

رر  إل الجمعيررس العامررس لألمررم الم حرردأل، ب  يبيررس نرراحئس، عيرر  قرررار حررق   إررو : ناديررس نررعد الرردين –ان عم 
وقرال منردوب فينرلين الردائم براألمم الم حردأل، ريراخ منإرور، إن   ئرير المإير ليشرعب اليينرليني.

"الئرررار، الرر ي إرردر اليييررس قبررل الماضرريس، إرروإل لإررالحه مائررس واثن رران ونرربعون دولررس، فيمررا إررو إل 
ضرررررده نرررررإل دول؛ وهررررري الواليررررراإل الم حررررردأل والكيررررران ارنررررررائييي وكنررررردا وثرررررالث جرررررزر فررررري المحررررريل 

واع بررر منإررور، فرري  إررريح لرره، أن "هرر ا ال إررويإل الكانررح لإررالح الئرررار بمثابررس دعررم  البانرريييكي".
اليينررليني فرري حئرره ب ئريررر المإررير"، منوهررا  باأل يبيررس النرراحئس مررن دول العررالم ال رري إررو إل ليشررعب 

 لإالح   ييد حق الشعب اليينليني ب ئرير مإيره".
 19/12/2018 ،الغد، عم ان
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 إسترلينيمليون جنيه  5بقيمة  "ألونروا"افي غزة عبر  ينمساعدات بريطانية لالجئ .48

بريلانيررا  أن، 18/12/2018 س البريلانيررس العامررس الئرردس، يرروم الثالثرراءأعينررإل الئنإرريي: الئرردس المح يررس
 5، بئيمررس األونرررواالجررئ فرري قلررال  ررزأل عبررر وكالررس  62,000نرر ئدم منرراعداإل   ائيررس عاجيررس لنحررو 

وقرررال وزيرررر شرررؤون الشررررق األونرررل، ألينررر ر بيررررإل، بحنرررب بيررران الئنإرررييس،  .إنررر رلينيمييرررون جنيررره 
ميادهرا ب ننرا لرم  في قلرال  رزأل، وبريلانيرا  وجره رنرالس ألهرالي  رزأل مجرددا  نوء األوضال  "يئيئني جدا  

وأضاف: "من الإواب أن ن خر  إجرراءاإل لضرمان أن   روفر لالجئرين فري  ننناهم ولم ننَس معانا هم".
و راب : "لئرد دأبنرا عير    كيرد أن ال نرويس النيانريس   زأل وجبا هم الغ ائيس، و حنين كرامس العريا لهرم".

بيل الوحيررد لضررمان نررالم دائررم لييينررلينيين وارنرررائيييين عيرر  حررد نررواء، ويجررب عيرر  جميرر  هرري النرر
األلررراف مضرراعيس جهررودهم النيانررريس والعررودأل إلرر  لاولررس المياوضررراإل، لرريس فئررل لمعالجررس الوضررر  

 الم دهور في  زأل وحنب، بل أيضا لضمان عدم  كرار المآني ال ي وقعإل في الشهور الماضيس".
مرن دعرمأ أونر ب نلاقرا مئردم لئلرال  رزأل مرن خرالل  ن حزمرس المنراعداإل هر ه  شركل جرزءا  وأشار إلر  أ

مييررون شررخص  1.3األونررروا، وال رري  ئرردم المميكررس الم حرردأل مررن خاللهررا الرعايررس الإررحيس وال عيرريم لنحررو 
 من الالجئين في الضيس الغربيس.  800,000في  زأل، إل  جانب ما ييوق 

 18/12/2018 ،فلسطين أون الين
 

 ل"إسرائيـ""ترامب" و"قمع" الفلسطينيين "يوت ران" عالقات يهود أمريكا ب .49
األناضول: هاجم أحد أبرز زعمراء يهرود الواليراإل الم حردأل األمريكيرس، بشردأل نيانرس الحكومرس  - الئدس

 ارنرائيييس  جاه اليينلينيين، وعالقا ها م  إدارأل الرئيس دونالد  رامب.
، عرن أريرك  ولدشر اين رئريس اال حراد 18/12/2018الثالثراء  ائيييس يرومونئيإل إحييس "معاريف" ارنر 

اليهودي في نيويورك، ال ي يضم في إيوفه مييون يهرودي أمريكري، قولره لوفرد إنررائييي إن ال حرالف 
دارأل الررئيس األمريكري دونالرد  رامرب ضرد   اليينرلينيين  بين رئيس الوزراء ارنرائييي بنيرامين ن نيراهو وا 

وحنرب "معراريف" فرإن العالقراإل برين يهرود الواليراإل  ."إنررائيل"أمريكا أكثر وأكثر عن دعم  يبعد يهود
الم حدأل األمريكيس والحكومس ارنرائيييس هي في "أنوأ حاال ها من  قيام إنررائيل، بنربب عالقرس حكومرس 

 ن نياهو باردارأل األمريكيس، و عاميها م  اليينلينيين، وموقيها من يهود العالم".
منررؤولين مررن الحكومررس وإررحافيين ورجررال أعمررال مررن  ال  ولدشرر اين ليوفررد ارنرررائييي الرر ي يضررم  وقرر

قبل ثالث ننواإل  "إنرائيلر"ل الئلال الخاص، إن من كان من يهود الوالياإل الم حدأل األمريكيس، داعما  
ن دعم هؤالء رنرائيل إار في الحض  يخ.ي ئزز اليوم من نيانس ن نياهو ضد اليينلينيين، وا 
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ا إراالإل مرن يهرود أمرريكيين  ، إن اال حاد ي يئ  يوميا  وقال رئيس اال حاد اليهودي في نيويورك أيضا  
 اليينرررلينيين وضرررد   بنررربب إجراءا هرررا ضرررد   "إنررررائيل"يعبررررون فيهرررا عرررن رفضرررهم انررر ثمار أمررروالهم فررري 

مررر الرر ي يخيررق ، األ"إنرررائيل"المهرراجرين األفارقررس، وكرر لك بنرربب نرريلرأل الحاخامرراإل عيرر  الحكررم فرري 
 فجوأل ضخمس في الئيم الييبراليس بين يهود الوالياإل الم حدأل وبين الئيم ارنرائيييس.

وأضررراف  ولدشررر اين إن هررر ا الوضررر  يررردف  الكثيرررر مرررن يهرررود الواليررراإل الم حررردأل ليئرررول إنهرررم ييضررريون 
يراإل الم حردأل وقالرإل "معراريف" إن  ولدشر اين هرو الوحيرد مرن زعمراء يهرود الوال ."إنرائيل"الئليعس م  

األمريكيرررس الررر ي وافرررق عيررر  نشرررر  إرررريحا ه مررر   كرررر انرررمه، فيمرررا ليرررب بررراقي مرررن ال ئررراهم الوفرررد 
 عما قال  ولدش اين. ارنرائييي من يهود أمريكا عدم  كر أنمائهم، لكن أقوالهم لم  خ يف كثيرا  

-Jخ لئرراء منظمررس إن الوفررد ارنرررائييي الرر ي لررم  شررر إلرر  هويررس أعضررائه، رفرر وقالررإل "معرراريف" أيضررا  

SREET   ررره ان ئررراداإل دائمرررس ليحكومرررس  اليهوديرررس الييبراليرررس ال ررري  ررردعو إلررر  خيرررار "حرررل الررردول ين"، و وج 
 ارنرائيييس، و ع بر منافنس ليوبي الإهيوني األبرز في الوالياإل الم حدأل "األيباك".

 18/12/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 سنوات 10سباق التسلح هو األكبر منذ  :2018 سنة .50
أكبر زيادأل لها منر  عشرر نرنواإل،  2018شهدإل ميزانياإل الدفال في دول العالم خالل العام  :اليرننيس

مدفوعس بالزياداإل ال ري شرهد ها الردول األعضراء فري حيرف شرمال األلينري، و جراوزإل ميزانيرس الردفال 
الثالثرراء. وأشررار جرراء  لررك ب ئريررر لمك ررب "أي أ ررا أس ماركررإل" نشررر أمررس  النررعوديس ميزانيررس فرننررا.

 .2018مييار دوالر عام  1,780ل بيغ  %4.9إل  ار يال ميزانياإل الدفال في العالم بننبس 
قررررالرأل هرررر ا االر يررررال بزيررررادأل هرررري األهررررم  ،وخاإررررس الواليرررراإل الم حرررردأل ،وشرررركيإل دول حيررررف األلينرررري

 ،يررف األلينرريونرر يوق نيئرراإل دول الح مييررار دوالر(. 54) %5.8بميزانيا هررا ليرردفال، وبيغررإل ننررب ها 
 ه ا العام. مييارا   989مئابل  2019ألف مييار دوالر عام  ،وفق ال ئرير

إلرر  أنرره بنرربب ار يررال أنررعار الررنيل،  جرراوزإل ميزانيررس الرردفال النررعوديس ميزانيررس  وأشررار ال ئريررر أيضررا  
ا لميزانيرس مييرار  53.6مييرار دوالر مئابرل  56فرننرا هر ا العرام، وبا رإل  ح رل المر برس الخامنرس عالميرا برر 

كرر لك فرري ال ر يررب ورود إيررران بالمر بررس  لينظررر ومررن الالفررإل دفررال فرننررا ر ررم رفعهررا النيئرراإل الدفاعيررس.
 ."إنرائيل"م جاوزأل كندا و 15

"ي جرراوز بشرركل واضررح الرررقم الئيانرري المنررجل  2018والحررظ ال ئريررر أن االر يررال الكبيررر المنررجل عررام 
 مييار دوالر". 1,690ي بيغ بعد نهايس الحرب الباردأل وال  2010عام 
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و وقعررإل مجيررس جيررنس ال ابعررس لررر"أي أ ررا أس ماركررإل" أن يشررهد العررالم النررنواإل الخمررس الئادمررس نمرروا 
، م   بالؤ نموهرا ب وروبرا والواليراإل الم حردأل وعرودأل %2مع دال لينيئاإل  اإل الإيس بالدفال في حدود 

 لنموها بالدول الناشئس.
 19/12/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 سنةأربعين خالل مرة  42االقتصاد الصيني تضاعف  .51

بعد أربعرس عئرودأ عير  إلرالق الئائرد الإريني دينرغ نرياو بينرغ نيانرس "ارإرالح واالني راح"،  :اليرننيس
لررإل الإررين إلرر  قرروأل اق إرراديس هائيررس ال  نرربئها نرروى الواليرراإل الم حرردأل، فيمررا ييرري مجموعررس أرقررام   حو 

  ظهر كيف  م  ه ا ال حول:
مييررراراإل  305، ل زيرررد قيم ررره مرررن 2017و 1980مررررأل برررين عرررامي  42 ضررراعف االق إرررادي الإررريني  -

  ريييون دوالر. 12.7دوالر أمريكي إل  
، وهرم األكثرر فري العرالم، وفرق إرحييس "هرورون 620ار ي  عدد أإحاب الميياراإل في الإرين إلر   -

جرراك مررا الالئحررس بثررروأل  زيررد عررن  ريبررورإل" الإررادرأل مررن شررنغهاي، وي إرردر مؤنررس شررركس "عيرري بابررا"
 مييار دوالر. 39
 ريييرون دوالر مرن  2.49 ح ل  الإين المر بس األول  ك كبر مإد ر في العالم، وإد رإل ما ينراوي  -

، أكثررر بكثيررر مررن الواليرراإل الم حرردأل ال رري اح يررإل المر بررس الثانيررس. وفرري 2017البضررائ  والخرردماإل عررام 
 مييار دوالر أمريكي فئل. 21إينيس بيغإل قيمس الإادراإل ال 1980عام 
 .2016و 1980بين عامي  %10.2معدل ننبس نمو االق إاد الإيني ار ي  إل   -
فئرل، بعردما  2017و 2016مييرار دوالر فري عرامي  384بيغإل قيمس االن ثماراإل الخارجيرس الإرينيس  -

 .1980كانإل  ئريبا منعدمس عام 
 49، ل ر يرر  مررن 2016و 1980مرررأل بررين عررامي  90ين  ضرراعيإل قيمررس االنرر هالك المنزلرري فرري الإرر -

  ريييوناإل دوالر. 4.4مييار دوالر إل  
، فنمرو الربالد 2014و 1980في المئابل،  ضاعف انبعاث  از ثاني أوكنيد الكربون خمس مراإل بين 

 ال ي  ي بدون  كييسأ بيئيس.
 .1979عام  %22بعدما كانإل  %4انخيضإل ننبس األميين إل   -
 .1978عام  مييونا   963مييار مئارنس م   1.4عدد نكان الإين إل  ار ي   -

 18/12/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 توسيع االستيطان اإلسرائيلي: الذهاب نحو مواجهة شاملة .52
 أشرف العجرمي
في محاولس منه ل خييف حدأل االن ئاداإل اليمينيس ضد نيان ه، يهرب رئيس الوزراء ارنرائييي إل  

و مواجهس شاميس م  الشعب اليينليني، من خالل إقرار نينيس قراراإل وقوانين اح الليس األمام نح
بؤرأل ان يلانيس وبناء مئاإل الوحداإل االن يلانيس الجديدأل، ولرد عائالإل  66جديدأل منها شرعنس 

 مني ي عميياإل المئاومس ضد ارنرائيييين. وه ه قراراإل المجيس الوزاري المإغر ال ي انعئد أول من
أمس ل رد عي  الهجماإل اليينلينيس وآخرها العمييس ال ي ني إل ضد الجنود وأدإل إل  مئ ل اثنين 
منهم وأضاعإل ما  حنبه "إنجازاإل" نيلاإل األمن ال ي ان لاعإل  إييس الملارد أشرف نعالوأل 

 ي ال ي ني  عمييس "بركان"، وأيضا  الوإول إل  إالح البر وثي ال ي ال يعرف مإيره بالضبل. وال
نببإل إحراجا  شديدا  ليحكومس ولن نياهو شخإيا . وهنا ال يبحث ن نياهو عن حل أو  نويس بل عن 
إجراءاإل ان ئاميس  شيي  ييل الم لرفين ال ين يدعون لالن ئام من اليينلينيين، و ؤمن له دعم 

 المن ولنين والئلاعاإل األكثر  لرفا  في إنرائيل.
عئاب المواجهاإل والعميياإل األخيرأل وخاإس ليئناأل العبريس الثانيس ان لالعاإل الرأي ال ي نشرإل في أ  

من الجمهور ارنرائييي  ير راضين عن أداء رئيس  %58ال ي نشرإل يوم األحد الماضي  ئول إن 
الحكومس ن نياهو كوزير دفال، أي عن األداء األمني ارنرائييي عموما ، عي  الر م من أن قضايا 

ميياإل رئينيس مش به  سارنرائيييس ب وجيه ا هاماإل ضد ن نياهو في ثالث اليناد و وإياإل الشرلس
فيها بال ورل بميياإل فناد مخ ييس لم  ؤثر عي  شعبي ه. وعي  ما يبدو أن االن ئاداإل الشديدأل ضد 
ن نياهو من قبل اليمين الم لرف والونل والينار عي  النواء قد أثرإل عي  الرأي العام ارنرائييي 

 30وقف  جاهه وأيضا   جاه حزب "الييكود" الحاكم ال ي هبل في نيس االن لالل من وعي  الم
مئعدا  وال يزال في إدارأل األحزاب والحركاإل ارنرائيييس الممثيس في الكنينإل وال ي قيد  28مئعدا  إل  

 16ارنشاء مثل حزب رئيس هيئس األركان النابق بيني  ان س ال ي يحإل حزبه الجديد عي  
دا  فئل. وعمييا  يبئ  ن نياهو إاحب اليرإس األكبر في  شكيل االئ الف الحكومي الئادم ما لم مئع

  حدث مياج أل لينإل في الحنبان.
ن نياهو ييكر فئل باالن خاباإل وبالحإول عي  فرإس إضافيس ل شكيل حكومس وال شيء لديه أهم  

" أو عمييس "درل الشمال" كما نميإل من ه ا الموضول، وله ا ي هب إل  حرب األنياق م  "حزب هللا
رنميا ، وبالر م من ال شكيك بدوافعه والمبالغس بحجم ارنجازاإل واخ يار ال وقيإل المالئم بالننبس له، 
عيما  ب ن موضول أنياق "حزب هللا" كان معيوما  لدى األجهزأل األمنيس ارنرائيييس من  ف رأل، إال أن ما 
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ل يحظ  برض  في أونال الجمهور ارنرائييي، والإيعس كانإل يئوم به جيا االح الل في الشما
 في الضيس الغربيس، وهي ال ي أثرإل عي  شعبي ه.

محاولس ن نياهو ركوب موجس االح جاجاإل اليمينيس ألنباب ان خابيس من جهس وأنباب نيانيس  
وال ي هو  وأيدولوجيس من الجهس األخرى ن ئود إل   و ير إضافي في الوض  في الضيس الغربيس،

معرخ لالنهيار أكثر من أي وقإل مض ، وهو كمن يإب الزيإل عي  النار ويدعو اليينلينيين 
لخيار واحد فئل وهو رفخ كل ما  ئوم به إنرائيل ومئاوم ه بكل النبل. وهنا ال يبدو أن ال ننيق 

ابل األمني يمكن أن يإمد أو ح   يمكن أن يإبح  ا جدوى في معالجس الوض  الم دهور والئ
لالنيجار. فما يحدث هو إلالق يد المن ولنين لي نكيل باليينلينيين واالع داء عييهم وكمإادرأل 
أرضهم و وني  المن ولناإل الئائمس وبناء من ولناإل جديدأل لالما ي م شرعنس كل بؤرأل ان يلانيس 

أمام ه ه  ئام في اي مكان في الضيس الغربيس بما في  لك ال هويد الم نارل ليئدس المح يس. و 
ال لوراإل ال ي  مثل ان مرارا  لينياناإل ال ي كانإل قائمس في النابق و إعيدها بإورأل خليرأل ينهي 

االج ماعي  -ن نياهو دور النيلس اليينلينيس كلرف يمكنه أن يؤمن االن ئرار النياني واالق إادي
 ر.واألمني، ويدف  نحو مواجهاإل شاميس  ئوم أنانا  عي  إشاعس اليوض  والدما

وليس  ريبا  أن  ئف األجهزأل األمنيس ارنرائيييس عي  لرف نئيخ م  نيانس ن نياهو، فهي  درك إل  
أي مدى نوء األوضال في الضيس وقابيي ها لالش عال، كما  درك أن خلواإل من قبيل لرد عائالإل 

ارنرائييي  اليينلينيين ال ين يني ون عميياإل منيحس ضد ارنرائيييين لن  ناعد في  عزيز الردل
ال ي يمن  اليينلينيين من الئيام بعميياإل في المن ئبل، بل عي  العكس هي  زيد الغضب و ناهم 
في خيق دواف  إضافيس لمئاومس االح الل ونيانا ه ارجراميس. ومعارضس األجهزأل األمنيس رجراءاإل 

ائي ليحكومس أفيحاي ونياناإل وقوانين ن نياهو   وازى م  معارضس واضحس وإريحس ليمن شار الئض
مندلبييإل ال ي قال إن الئانون  ير دن وري، إ  ال يمكن معاقبس عائيس مني  هجوم إ ا لم يثبإل أنها 
ناعدإل المني  عمدا . ويخش  مندلبييإل من مئاضاأل إنرائيل دوليا ، حيث ال   عارخ قوانينها م  

 وليس الم عارف عييها.الئانون الدولي والئراراإل األمميس ال ي   خ  إيس الشرعيس الد
المشكيس في إنرائيل أن الكثيرين يدركون المخالر الكامنس في نيانس الحكومس عي  من ئبل إنرائيل  

ومإالحها، وال ين ليعون فعل شيء في مواجه ه، فإ ا لم  نجح أجهزأل الدولس في  حجيم دوره بعد 
منيس، لالما ال يوجد بديل آخر له اف ضاح أمره كياند، فكيف يمكن مواجهس أكا يبه في المنائل األ

يكون مئنعا  ليجمهور أكثر منه، وح   اتمال ال ي عيئإل عي  بيني  ان س ال يبدو أنها بمن وى 
 إحداث ال غيير المنشود في الئيادأل والنيانس ارنرائيييس.

 19/12/2018األيام، رام هللا، 
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 الدالالتاستئناف العمليات المسلحة في الضفة الغربية: الشواهد و  .53
 د. عدنان أبو عامر 
بعد  ياب دام عدأل أشهر، شهدإل األنابي  األخيرأل  نيي  نينيس من العميياإل المنيحس والهجماإل 
العنكريس ال ي ني  ها المئاومس اليينلينيس في منالق مخ ييس بالضيس الغربيس، أنيرإل في مجموعها 

إابس العديد من المن ولنين والجنود ارنرائي  ييين.عن مئ ل وا 
عي  مخ يف األإعدأل، ف قرب نئلس بين حدود الضيس الغربيس  ان را يجيسو مثل الضيس الغربيس أهميس 

كيم، و لل جبال الضيس  15-12نزوال با جاه الغرب إل  عمق إنرائيل ووإوال إل  البحر   راوح بين 
 شريل الغربي.من مناحس ال %45عي  عمق المنالق ارنرائيييس، و شرف بالكامل عي  أكثر من 

 

 الخاليا النائمة
جندإل عودأل العميياإل اليينلينيس  خوفاإل المإادر العنكريس واألمنيس ارنرائيييس من وجود بنيس 
 ح يس لخاليا فينلينيس منيحس من شرأل في الضيس الغربيس، يمكن وإيها باليغس االن خباريس بر "الخاليا 

ل الي رأل الماضيس أننا أمام مني ين منيردين، لينوا النائمس"، بعد أن كان ال ئدير ارنرائييي لوا
 مر بلين بمنظماإل فينلينيس.

لم يعد نرا أن حركس حماس و يرها من قوى المئاومس، حاولإل، وما زالإل  حاول، نئل قدرا ها 
مكانيا ها ال نييحيس إل  الضيس الغربيس، لكنها لم  نجح بيعل الجهود األمنيس ال ي  ب لها  العنكريس وا 

جهزأل األمنيس ارنرائيييس واليينلينيس عي  حد نواء، حيث  م إحبال العديد من المحاوالإل ل شكيل األ
 خاليا منيحس، وضبل بعخ قل  الونائل الئ اليس في منالق مخ ييس من الضيس الغربيس.

امس ولكثرأل ه ه ال هديداإل ال ي اع برإل "إن را يجيس"، دعإل أونال وزاريس وان يلانيس إنرائيييس رق
المزيد من األنيجس األمنيس الياإيس حول ال جمعاإل االن يلانيس اليهوديس في الضيس الغربيس، خاإس 
من ولناإل "آريئيل،  وا ع إيون، معاليه أدوميم"، لحماي ها من عميياإل مح ميس، في ظل اع ئاد 

 يس.الجهاإل األمنيس ارنرائيييس المخ إس ب ن المئاومس ن ن مر في منالق الضيس الغرب
كان واضحا خالل الشهور الماضيس، أن المإادر العنكريس ارنرائيييس أكثرإل من الكشف عن ضبل 
كمياإل من األنيحس المخ ييس بمنالق في الضيس،  حضيرا عي  ما يبدو لجولس جديدأل من المئاومس، 

لوي عي   هديد ر م أن ه ه األنيحس ال  وجد خيال  حادا  في ال وازن الئائم في المنلئس، ألنها ال  ن
خلير ليجيا ارنرائييي، فالحديث يدور عن أنيحس يدويس خيييس، لكن ان خدامها في منلئس  عج 

 بالمن ولنين والدورياإل العنكريس كالضيس الغربيس، يجعل حياز ها أمرا محيوفا بمخالر جمس.
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ألخيرأل: إلالق النار يمكن ارشارأل إل  جميس من العميياإل ال ي شهد ها الضيس الغربيس خالل اتونس ا
ضد نياراإل المن ولنين، زرل عبواإل نانيس با جاه حافالإل إنرائيييس، ال خليل لخلف الجنود 

 وأنيح هم، وجم  معيوماإل حول أماكن  جم  الجنود بغرخ  نيي  عميياإل.
 وكان الف ا  أن حماس، بال اإل، ال ي ني إل الكم األكبر من  يك العميياإل، لم  كن  عين منئولي ها
عنها، الع باراإل أمنيس وعنكريس بح س، وقد ان يادإل من  لك عي  أكثر من من وى: االن مرار في 
العميياإل العنكريس في الضيس الغربيس دون منح االح الل لرف خيل، وعدم ر ب ها بالدخول بإدام 

 م  النيلس اليينلينيس، ال ي  الحق المئاومين و يكك الخاليا.
 

 مؤشر الخوف
إل الموِجعس ال ي حئ ئ ها قوى المئاومس في الضيس الغربيس بان هداف جنود االح الل، بعد النجاحا

و إعيدها لحرب المن ولناإل، وان كماال  لينجاحاإل ال ي حئ ئ ها، شرعإل الجهاإل األمنيس والجيا 
 ارنرائييي ب شكيال ه ب عزيز الحراناإل  ير العاديس في المنالق المن هدفس.

ر الخوف" أن وي ضح من معلياإل الحا ل في الضيس الغربيس، ال ي يمكن أن يليق عييه "ا نال مؤش 
دورياإل عنكريس ودباباإل  ناندها المروحياإل بدأإل بمهام  ير اع ياديس من حيث المنؤولياإل 

 والمهام الميدانيس، وا نال الدائرأل في المن ولناإل ومحيلها وكافس اللرق والمعابر المؤد يس إليها.
ح الل إل  اع ماد أنيوب ال مويه رعلاء الإورأل ليرقابس اليينلينيس وخاليا الرإد كما لج  جيا اال

وجم  المعيوماإل بوجود أنمال جديدأل وشديدأل من ال يئ ظ والحماياإل األمنيس والحراناإل، ليحييولس دون 
أن ي مك ن أحد من  نيي  أي عميياإل نواء كانإل عنكريس أو خلف،  مهيدا  ل بادل أنرى كما 

 المئاومس وأجنح ها العنكريس في أكثر من منانبس. إرحإل
الواضح أن ما نبق ي م  نيي ه بشكلأ دقيقأ فيما ي عي ق بالمشاهداإل، عدا عن األمور  ير المعينس 
فيما يشك ل عنإر المياج أل أداأل أخرى ونالحا   ا فعاليس في نياق مئاومس المئاومس. و ع بر 

يس بالضيس الغربيس أمثيس حيس، وأدلس جديدأل عي  ما نبق  كره، المن ولناإل المحيلس بالمدن اليينلين
حيث  الحظ بالعين المجردأل  يك ال حر كاإل، وي ناقيها اليينلينيون والإحف كخبرأ عادي ي  ي في 

 نياق النشالاإل االن يزازيس ارنرائيييس لييينلينيين.
ابل المضيئس ليال ، في الوقإل فيي محيل ه ه المن ولناإل يشاهد اليينلينيون عميياإل إلالق الئن

ال ي   حر ك فيه النياراإل العنكريس من خدمس األضواء الشبيهس ب ضواء نياراإل ارنعاف، ناهيك 
عن النشال المكثف ليمروحياإل العنكريس ليال  ونهارا ، فيما  ظل   يك المنالق  خض  لعنإرأ آخر 

راإل الخوف لدى ارنرائيييين وهو ان مرار حالس  الضباب اليييي عي  ال الل الجبييس هناك. يرف  مؤش 
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وفي محيل بعخ المن ولناإل،  ش د األمور بشكلأ أكثر خلورأل من حيث كثافس النيران العشوائيس 
وارنارأل الييييس، وال ي ي بي ن الحئا  أنها مناوراإل و دريباإل عي  المواجهس واالن عداد ألي لارئ، وعي  

ر الإورأل بشكلأ أون   إل في كثير من األحيان ال خا  لول نئال ال ماس والمن ولناإل   كر  
 األمكنس لمهاج  ومراكز ليدباباإل المجنزرأل، بما ينلبق عي  معظم المن ولناإل.

ويشير واق  ال جربس في الضيس الغربيس، أن المعنكراإل ال ابعس لئواإل االح الل  ع بر مواق  م ئد مس 
ن ناد المهام، بل وال خليل لها من حيث قربها و واإيها يئ  عي  عا ئها العبء األكبر في  نيي  وا 

 م  ضبال أمن المن ولناإل والدورياإل المنيحس ليمن ولنين هناك.
بل إن الحال قد وإل ببعضهم في بعخ األحيان لي نئل من المن ولناإل والمغادرأل لناعاإل من 

الهوس األمني والخوف  أجل ال نو ق، من خدمين الدباباإل المجنزرأل في أحدث " ئييعس" من  ئالي 
 والهي  الشديدين ال ي يحاإر أدق ال ياإيل اليوميس ليمن ولنين في الضيس الغربيس.

 120وفي حال  وزي  خمس دورياإل عنكريس بلاقمها الكامل ليمن ولناإل ال ي ييوق عددها 
يس نجد أن من ولنس والعديد من البؤر االن يلانيس، المإنيس بر" ير الشرعيس"، ومن خالل حنبس عاد

ال كاليف الماديس له ه الدورياإل عاليس جدا ، ناهيك عن مئاييس الخوف لدى المشاركين، وقد ينضم 
 عدٌد منهم ل جم   الرافضين ليخدمس بالضيس الغربيس حمايس ألرواحهم.

وفي أحدث معلياإل  عب ر عن المخاوف بمن ولناإل الضيس الغربيس،  نر بإل معيوماإل  ير مؤكدأل 
 عخ النئال االن يلانيس با إل مهجورأل ال ينكنها نوى عدأل عائالإل فئل. ييد ب ن ب

 

 سيناريوهات محتملة
وفق أكثر النيناريوهاإل  رجيحا، وبعيدا عن الظروف الموضوعيس وال ا يس ال ي  مر، وما زالإل  مر 

ل في بها، قوى المئاومس في  زأل، فإن المئاومس بالضيس الغربيس قد  كون أكثر مرونس مما هو الحا
  زأل، ل  خ  أشكاال عدأل:

 مهاجمس دورياإل الجيا وقلعان من ولنيه. -1
 عميياإل االق حام االن شهاديس داخل المن ولناإل، وان أإبحإل أكثر إعوبس. -2
ر العميياإل االن شهاديس داخل العمق ارنرائييي، وه ا النول من العميياإل األكثر   ثيرا عي  3

الجدار الياإل أكثر إعوبس،  ير أن  نيي ها يبئ  واردا، ور م  إنرائيل، إال أنه أإبح بعد بناء
وجود حالس من النئاا الداخيي في إيوف المئاومس، حول جدواه وعوائده، لكن المئاومس قد  جد 

 آلياإل ل جاوز ه ه العئبس، فلول الجدار وقربه من ال جمعاإل النكانيس قد ينهل في  لك.
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ق يال   17عمييس وهجمس، أوقعإل  4367 نيي  أكثر من  2018الي وبيغس األرقام، فئد شهد العام الح
لعن  34إلالق نار،  42آخرين، يمكن  ئنيمها عي  النحو ال الي:  170إنرائيييا  وأإابإل أكثر من 

إلئاء زجاجاإل  262إلئاء أو زرل عبواإل نانيس،  53دهس ومحاولس دهس،  15ومحاولس لعن، 
بين إلئاء حجارأل، ومواجهاإل قرب نئال ال ماس في عموم الضيس حارقس، و راوحإل العميياإل األخرى 

 الغربيس والئدس.
ويبرز النؤال أكثر إلحاحا عن ناحس المئاومس في الضيس الغربيس، لعدأل اع باراإل: وجود االح الل 

، واع ئال كافس نشلاء العمل 2002ارنرائييي ال ي اج اح مدن الضيس، وال زال يح يها من  عام 
، نواء عي  من وى الكوادر النيانيس أو العنكريس، كما أ اح اج ياح الضيس ليمخابراإل الميداني

ارنرائيييس  شكيل شبكس وانعس من العمالء  عمل عي  مراقبس  حركاإل أي فينليني يكون عي  إيس 
بالمئاومس، وأنه ر م نجاح بعخ رجال المئاومس في ال خيي عن عيون االح الل وعمالئه، إال أن 

 هم عي  ال حرك لينإل نهيس في ظل االن شار العنكري المكثف في كافس المدن والئرى.قدر 
ومن األهميس بمكان عدم ننيان الدور الكبير ال ي  ئوم به النيلس اليينلينيس وأجهز ها األمنيس، في 
 وفير المعيوماإل األمنيس لإلنرائيييين عن أي حراك ميداني لئوى المئاومس، وزيادأل حجم الضغل 
األمني والعنكري كثيرا خالل الشهور الماضيس عي  قوى المئاومس، النيما بحمالإل االع ئاالإل لعدد 

 من الكوادر الميدانيس في مخ يف فإائل المئاومس.
 

 أخيرا ..
فإن ال ياإيل النابئس  بشكل ضغلا  عالي الحنانيس عي  مجمل الميف األمني ارنرائييي، 

مئاومس باخ راق االح يالاإل، وما يعرف بر "الضرب في المييان"، وهو وال داعياإل الناجمس عن نجاح ال
شعار المح يين بيئدان األمان في كل  مكان من الضيس  بحد   ا ه يدف  با جاه  يريغ المن ولناإل وا 

 الغربيس، ح   في األنواق والمركباإل والكرفاناإل االن يلانيس المن شرأل هنا وهناك.
 18/12/2018، المعهد المصري للدراسات

 
 التصعيد في الضفة يشعل "الضوء األحمر": يجب أن تغي ر إسرائيل سياستها .54

 كوبي ميخائيل وأودي ديكل
ح   لو أثمر الجهد العمالني ونجح في قم  موجس "اررهاب"، ال ي اندلعإل في الضيس الغربيس، 

الحاجس إل   غيير مؤخرا، فإن األحداث األخيرأل  شكل "أضواء حمراء" أمام حكومس إنرائيل بش ن 
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النهج الئائم، ال ي يي ئر إل  أي فعل نياني ويبليق عييه انم "الوض  الئائم" )ن ا يكو(، وال ي 
 يبدو أنه ان نيد نينه.

المليوب إيا س نهج جديد مبحدَّث، يكون قادرا  عي   يبيس المإالح االن را يجيس ارنرائيييس، وليس 
 رأل لدى كل  إعيد.فئل المإالح اليوريس واتنيس الم كر 

إننا نئ رح "خريلس لريق ان را يجيس"  ئوم عي  أربعس أنس: االح ياظ بحريس العمل األمني في 
المنلئس ب كميها، م   ئييص جدي ليرص واح ماالإل االح كاك بالنكان اليينلينيين؛ مواإيس 

س النيلس ال ننيق األمني م  أجهزأل األمن اليينلينيس والمناعدأل في  حنين و عزيز حوكم
اليينلينيس؛ عرخ أفق نياني ر االن عداد ليدخول في مياوضاإل م  النيلس اليينلينيس بش ن 
 نوياإل ان ئاليس، معالجس الئضايا الئابيس ليحل في المرحيس األول  و لبيق فوري ألي  ياهماإل 

ييميس المب ولس و وافئاإل ي م ال وإل إليها؛ مناعداإل من جانب إنرائيل  ئدمها ليجهود الدوليس وارق
من أجل  رميم قلال  زأل، شرل أن   ول  النيلس اليينلينيس منؤوليس ه ه الجهود، فور ان عادأل 

 نيلر ها عي  المنلئس.
شهد األنبول األخير موجس جديدأل من "اررهاب" في الضيس الغربيس والئدس الشرقيس، دبمجإل فيها 

رأل، اق حام من ولنس، لعن ودهس. لرائق عمل معروفس من الماضي: إلالق الرإاص من نيا
 13زادإل األحداث األخيرأل عدد ارنرائيييين ال ين نئلوا جر اء ه ه العميياإل خالل الننس األخيرأل إل  

شخإا . عميياإل إلالق النار في محاور اللرقاإل، وخإوإا  من نياراإل مناِفرأل، كانإل األكثر 
فرإا  كبيرأل، ننبيا ، لبئاء الخاليا ال ي  ولإل فاعييس من حيث إيئال ارإاباإل، إضافس إل   وفيرها 

ال نيي . عميي ا إلالق النار، األكثر خلورأل في ه ه الموجس،  بنَنبان إل  خاليا حركس "حماس" في 
 قضاء رام هللا.

ها ان العميي ان عكن ا نيم األولوياإل ال ي  ع مده "حماس" في الي رأل الراهنس:  نيي  عميياإل في 
 المحافظس عي  الهدوء في قلال  زأل.الضيس الغربيس و 

فئد إرح يحي  الننوار، زعيم "حماس" في قلال  زأل، إثر ال وإل إل  ال ياهماإل بش ن وقف إلالق 
النار في الئلال في  شرين الثاني اليائإل، ب ن  يك ال ياهماإل ال  نري عي  الضيس الغربيس، وب ن 

قداِمهم.العميياإل  ؤكد ه ه النيانس، كما  ببرز ال حنن ال   ي لرأ عي  مهاراإل مئا يي "حماس" وا 
إن نجاح حركس "حماس" في  نيي  عميياإل في منلئس رام هللا، مركز ورمز الحكم ال اب  لينيلس 
اليينلينيس، بغيس جر قواإل الجيا ارنرائييي إل  عمل عنكري بجوار مراكز الحكم ه ه، بهدف 

الننبس إل  "حماس" في إلار نعيها لينيلرأل عي  يمثل هدفا  مهما  ب -إ الل النيلس اليينلينيس 
 الضيس الغربيس.
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وفعال ، شمل الرد العنكري ارنرائييي فرخ الحإار عي  منلئس رام هللا، واع ماد إجراءاإل هجوميس 
شميإل اق حام مراكز المدن اليينلينيس، وخإوإا  رام هللا، من خالل  إعيد االح كاك بالنكان 

 اليينلينيين.
) يجر "ان ياضس النكاكين"(،  2015اث  ض  في االم حان، ألول مرأل من   شرين األول ه ه األحد

الموقف االن را يجي ارنرائييي الم مثل في إدارأل الإرال عي  جبه ين مخ يي ين عي  الناحس 
اليينلينيس: قلال  زأل والضيس الغربيس. األحداث واح مال ال إعيد الكامن فيها  يئي بظالل حئيئيس 

جدوى " ئديس" الهدوء األمني من دون أي ِحراك نياني واال كاء عي  "ن ا يكو" موهوم، يجري  عي 
 حإل كنيه  وني  المن ولناإل و هيئس الظروف والشرول الئضائيس لضم منالق من الضيس الغربيس، 

ائر وند  أفق الدف  نحو  نويس نيانيس  ئوم عي  أناس دول ين لشعبين. وفي الوقإل نينه،   نارل و 
 الضعف ال ي ين شر في أجهزأل النيلس اليينلينيس، إل  حد  خلر  يككها.

واليرضيس الئائيس بإمكان  كريس و ثبيإل اليإل وال مييز بين الكيانين اليينلينيين، في قلال  زأل 
وفي الضيس الغربيس، إل  جانب  ئويم الئدرأل عي   حييد   ثير "حماس" في الضيس الغربيس، ال  إمد 

 في ام حان أحداث األنبول األخير. -خرى هي األب  -
رهس لينيانس ارنرائيييس  ئول إنه في ارمكان  حئيق الهدوء في الضيس  إن اليكرأل االن را يجيس الموجِ 

 الغربيس بونالس  حنين من وى حياأل النكان اليينلينيين و نهيل الحركس وال نئل في المنلئس.
يس عزز ه ه اليرضيس. في المئابل، وخإوإا  في إثر جولس وكان االن ئرار الننبي هناك ف رأل لوي

المواجهس األخيرأل بين إنرائيل و"حماس"، لوحظ  آكل في قوأل الردل ارنرائيييس، بعد أن ظهرإل 
إنرائيل ك نها رضخإل الب زازاإل "حماس" وقبيإل منح  نهيالإل في المجال ارنناني وفي  وفير مواد 

 ي  لك بونالس أموال َقَلريس، في مئابل  حئيق الهدوء األمني.ومؤن حيا يس في قلال  زأل، بما ف
لكن، خالفا  لنيانس اليإل وال مييز بين الضيس الغربيس وقلال  زأل ال ي  ع مدها إنرائيل، ال يمكن 
اليإل أو إلغاء الروابل بينهما. ال نهيالإل ال ي مبنحإل لئلال  زأل جندإل، عمييا ، االر ضاء بنيلس 

ن كان  ياوضا   ير مباشر(. وه ا في ظل "حماس" في المنل ئس، من خالل ال ياوخ معها )ح   وا 
وفي موازاأل اللريق المندود ال ي وإيإل إليه إنرائيل م  النيلس اليينلينيس عي  المن وى 

 النياني، وهو ما يزيد في ضعيها ويي إل مكان ها وشرعي ها الشعبيس ال ي   عرخ لنئد وان  أإال .
عند ثالثس نياقاإل إضافيس أبخرى لألحداث األخيرأل: األول هو الإرال بين النيلس من المهم ال وقف 

وبين حركس "حماس" عي  موق  الإدارأل في قيادأل المعنكر  -وفي مركزها حركس "ف ح"  -اليينلينيس 
اليينليني. فرئيس النيلس اليينلينيس، محمود عباس، ييرخ عئوباإل اق إاديس عي  قلال  زأل 

ماس" هناك، بينما  من  "حماس" بدورها المإالحس اليينلينيس الداخييس، بنبب وعي  نيلس "ح
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رفضها ال خيي عن بني ها العنكريس وعن اح كارها الئوأل في الئلال، بينما  حاول في الوقإل نينه 
كم النيلس اليينلينيس في الضيس الغربيس، من خالل ال إعيد األمني. الثاني هو  دخبل  إضعاف حب

 ن و ركيا في مجرياإل األمور و لورا ها عي  الناحس اليينلينيس و  ثيرهما فيها.كل من إيرا
الثالث هو الحاجس إل   يكير منظومي بش ن مغزى وانعكاناإل المواجهس الم زامنس في ثالث جبهاإل: 

 قلال  زأل، الضيس الغربيس والجنوب اليبناني.
اإيس قام بها جهاز األمن العام وقعإل أحداث األنبول األخير عي  خيييس عميياإل إحبال م و 

عمييس "إرهابيس" خالل ننس  480]"الشاباك"[ والجيا. ولبئا  لما قاله رئيس "الشاباك" جرى إحبال 
، بما في  لك ضد بن   ح يس عنكريس  ابعس لحركس "حماس". ه ا الجهد وحجم النجاحاإل ال ي 2018

عي  اح ماالإل ال إعيد الكامنس والئائمس   حئئإل من خالله في إحبال عميياإل "إرهابيس"، هما دليل
كل الوقإل، وك لك عي  الدافعيس العاليس ال ي ي م   بها مني و  يك العميياإل، وخإوإا  من حركس 
"حماس". الجمود المن مر في العمييس النيانيس، إل  جانب الي س العميق بين النكان اليينلينيين 

ئياد هم النيانيس وأدائها،  ظهر  رجم ها في الواق  في منالق النيلس اليينلينيس وخيبس األمل ب
ب لرف المزاج العام. بل انعكنإل ه ه المشاعر أيضا  عي  عدد من ان لالعاإل الرأي ال ي أبجريإل 
في الي رأل األخيرأل بين الجمهور اليينليني في الضيس الغربيس )أظهر ان لالل الرأي ال ي أجراه معهد 

من نكان الضيس الغربيس عب روا عن   ييدهم منح "حركس  %57 واشنلن، عي  نبيل المثال، أن
إنهم يؤيدون ان ئناف الكياح المنيح  %25"حماس" إمكانيس ان ئناف نشالها العنكري هناك؛ وقال 

من نكان الضيس  %63فئل أيدوا ان ئناف العمييس النيانيس؛ وعب ر  %25ضد إنرائيل، في مئابل 
األمني م  إنرائيل(. وأشارإل المعلياإل أيضا  إل  ار يال في  الغربيس عن  حيظهم عي  ال ننيق

   ييد فكرأل الدولس الواحدأل، عي  حناب ال راج  في   ييد حل الدول ين.
في المي رق الراهن، إنرائيل ميزمس بال لرق إل  نينيس من األنئيس ال ي  شكل إيب الرؤيس 

واليإل بين الضيس الغربيس وقلال  زأل؟ االن را يجيس. إن النؤال األول هو: هل يمكن ال مييز 
أحداث األشهر األخيرأل  ثبإل أنه من  ير الممكن إلالق  حرك دولي وان  وجدي ل رميم قلال  زأل 
عادأل إعماره من دون مشاركس النيلس اليينلينيس. وليس ه ا فحنب، إنما أيضا  ال يمكن بيورأل  وا 

الا ها عي  المحاولس في حد  ا ها وعي   ياهماإل م  "حماس"، من دون األخ  في االع بار إنئ
ن ائجها فيما ي عيق بمكانس النيلس اليينلينيس في الضيس الغربيس. النؤال المركزي األهم في ه ا 
النياق هو هل ن رض  إنرائيل ب آكل قو ها الردعيس أمام حركس "حماس"، بينما " جني" الحركس ثمار 

   نيي  عميياإل "إرهابيس" في الضيس الغربيس؟ من ه ا ينب  الهدوء في الئلال و بادر، في المئابل، إل
أيضا  ما نالحظه من رف  عناإر "إرهابيس" أبخرى رأنها واش داد دافعي ها ل نيي  عميياإل. أم ا النؤال 
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الثاني فهو  و إيس بالهدف االن را يجي ارنرائييي عي  الناحس اليينلينيس: هل يجب االن مرار 
النيلس اليينلينيس  -من هو الشريك اليينليني المر وب  -ائم، ثم  بعا  ل لك في  ئديس الوض  الئ

ن لم يكن ثمس خيار آخر نوى ال عامل م  كييهما في اتن  ا ه، فكيف يجب أن يكون  أم "حماس"؟ وا 
 لك؟ في إلار ال ياهماإل ال ي  م ال وإل إليها م  "حماس" في  شرين الثاني اليائإل، لم حإل إنرائيل 

الثالث في إل  أنها  يضل "اال ياق عي  األمور" م  اللرف ال ي ين خدم الئوأل ضدها. أم ا النؤالإل  
بمدى م انس العالقس بين الناحس اليينلينيس وبين الناحس الشماليس. بموجب  عريف حكومس إنرائيل، 

ينلينيس هي الجبهس  شكل الناحس الشماليس الجبهس األنانيس في نظر األجهزأل األمنيس، بينما الناحس الي
 الثانويس )ول ا  يرخ إنرائيل عي  نينها قيودا  في ان خدام الئوأل في ه ه الحيبس(.

إن إيران و"حزب هللا"، من جانبهما، يحيزان العناإر "اررهابيس" عي  الناحس اليينلينيس عي  
في ه ه الحيبس نيجعل  إعيد األحداث ضد إنرائيل، ان نادا  إل  ال ئويم الئائل إن زعزعس االن ئرار 

من الإعب عي  إنرائيل ال حرك في الحيبس الشماليس. ول ا  ناعد إيران في  عزيز البنيس ال ح يس 
العنكريس لحركس "حماس"، بالمال والخبرأل، كما  ناعد إالح العاروري، زعيم "حماس" ال ي ييع ل 

 خالياها في الضيس الغربيس، من  ركيا ومن لبنان.
أن موجس "اررهاب"   غ ى أيضا  من بنيس  ح يس نينيس م وفرأل بين الجمهور في الخ ام نرى 

اليينليني يجري  إميمها بونالس ال حريخ المنهجي والم واإل، و   ثر بها. فعناإر حركس 
"ف ح" والنيلس اليينلينيس في الضيس الغربيس ي عاميون م  "اررهابيين" بإي هم أبلاال  )"شهداء"( 

الشعب اليينليني. وكانإل حركس "ف ح" دعإل اليينلينيين إل   إعيد المواجهاإل  يئا يون من أجل
ل  من  إنرائيل  في أنحاء الضيس الغربيس اح جاجا  عي  موإل مني ي العمييس اليينلينيين الثالثس، وا 
ل  عدم نشر  من الحإول عي  أي معيوماإل بونالس آالإل ال إوير المنإوبس ليرإد والرقابس وا 

في شبكاإل ال واإل االج ماعي. وم   لك عب رإل النيلس اليينلينيس عن معارض ها أي معيوماإل 
ليعنف، لكن لر"إرهاب المن ولنين" أيضا ، واد عإل أنه يجب وقف ال حريخ. من المهم أن  جري 
إنرائيل حوارا  م  النيلس اليينلينيس بش ن النبل األفضل لخيخ مننوب ال حريخ ووقيه، وعدم 

 ئل ارعالميس والنيانيس "رظهار الوجه الحئيئي لينيلس اليينلينيس".االك ياء بالرنا
 

 توصيات إلسرائيل 
من ش ن األجوبس عن األنئيس ال ي لرحناها أعاله أن  بي ن الحاجس إل   غيير النهج الئائم حاليا ، 

مإالح وال ي يبدو أنه قد ان بنيد، ثم  بني نهج آخر أكثر  حديثا ، يكون قادرا  عي   يبيس ال
 االن را يجيس ارنرائيييس، وليس فئل المإالح اليوريس اتنيس لدى أي  إعيد.
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جيإل خالل الننس األخيرأل، لم يعد في مئدور إنرائيل بعد االع ماد عي   عي  خيييس ال لوراإل ال ي نب
"الوض  الئائم"،  ير الثابإل عمييا ، وعي  اليكرأل الئائيس إن  حنين من وى معيشس النكان 

نلينيين في الضيس الغربيس وف ح المعابر أمام دخول البضائ  والمواد األنانيس إل  قلال  زأل اليي
نيمكنانها من إدامس الهدوء األمني ومن ال نإل من ا خا  الئراراإل المن وجبس في الش ن اليينليني، 
 من دون  حديد أهداف نيانيس واضحس ومن خالل االم نال من إجراء مياوضاإل. ه ا اليراغ
النياني ي يح لئادأل المن ولناإل اليهوديس في الضيس الغربيس أيضا ، ممارنس الضغل عي  الحكومس 
ل نيي  خلواإل عمييس  بيهم ك نها  نري  لعمييس الضم،  مس بننيج الحياأل المعئول لدى النكان 

يينلينيس، عيما  اليينلينيين في المنلئس وبجودأل ال ننيق األمني م  األجهزأل األمنيس ال ابعس لينيلس ال
أن ليس ثمس من يشكك في مناهمس األجهزأل األمنيس اليينلينيس في ضمان االن ئرار الننبي ف رأل 

 زمنيس لوييس، وهي المناهمس ال ي   كدإل نجاع ها خالل األيام األخيرأل.
في المنظور االن را يجي، ليس من الإحيح ال شبث بنيانس رد اليعل و يضييها عي  مبادرأل ل إميم 

 واق  أكثر ان ئرارا  بالننبس إل  إنرائيل.
كما من المهم أن ندرك أنه ح   م   ياب إعالن إنرائييي رنمي بش ن  يضيل حل الدولس الواحدأل، 
وح   في  ياب خلواإل فعييس حئيئيس لضم منالق من الضيس الغربيس، فإن الواق  اتخ  بال بيور هو 

 واق  الدولس الواحدأل.
نزالق نحو ه ا الواق ، نئ رح "خريلس لريق ان را يجيس"  ئوم عي  أربعس أنس: من أجل لجم ه ا اال

االح ياظ بحريس العمل األمني في المنلئس ب كميها، لكن م   ئييص جدي ليرص واح ماالإل 
االح كاك بالنكان اليينلينيين؛ مواإيس ال ننيق األمني م  أجهزأل األمن اليينلينيس والمناعدأل في 

ان عدادا ليدخول في مياوضاإل  -حوكمس النيلس اليينلينيس؛ عرخ أفق نياني  حنين و عزيز 
م  النيلس اليينلينيس   عيق ب نوياإل ان ئاليس، معالجس الئضايا الئابيس ليحل في المرحيس األول  
و لبيق فوري ألي  ياهماإل و وافئاإل ي م ال وإل إليها؛ مناعداإل من جانب إنرائيل  ئدمها ليجهود 

وارقييميس المب ولس من أجل  رميم قلال  زأل، شرل أن   ول  النيلس اليينلينيس منؤوليس ه ه الدوليس 
 الجهود، فور ان عادأل نيلر ها عي  المنلئس. 

إن مإيحس إنرائيل االن را يجيس  كمن في وض   كون فيه النيلس اليينلينيس من ئرأل وقويس، فاعيس 
إنرائيل لحركس "حماس" ب نيي  عميياإل "إرهابيس" في وعنوانا  منؤوال ، ونيكون من الخل  نماح 

 الضيس الغربيس، من جهس، واالن م ال بالهدوء وبإمكانياإل ال عاظم في قلال  زأل، من جهس أبخرى.
 عن "مباط عال"

 19/12/2018األيام، رام هللا، 
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 مستقبل "صفقة القرن" التي يعدها ترامب .55
 مارك حبيب

يغول نيئس النمعس عن البرازيل، فإن "إيئس الئرن" ال ي ي حدث في إعادأل إيا س لعبارأل  شارل د
ونوف … اليينليني لها من ئبل عظيم-عنها الرئيس األمريكي دونالد  رامب لحل الإرال ارنرائييي

يكون ك لك دائما. وكل بضعس أشهر  خرج الشائعاإل في واشنلن عن أن الإيئس نوف  خرج إل  
 عس أشهر،  نم  الشائعاإل نينها مرأل أخرى.العين و ني  قريبا . ثم بعد بض

 ونوف نكون دائما عي  ما يبدو عي  بعد بضعس أشهر من إحالل النالم في الشرق األونل.
، 2019أو أوائل العام  2018ح   لو لرح البيإل األبيخ اق راحا  لينالم في األيام األخيرأل من العام 

فريق  رامب، وال ي يئوده إهره والمعجب  فإنه يي رخ عي  نلاق وان  أن ارلار ال ي يعرضه
بالمن ولناإل ارنرائيييس، جاريد كوشنر، نوف ين ئر ب مان في داخل منلئس راحس رئيس الوزراء 

وهو ما يعني أنه نيكون بعيدا  عن منلئس راحس اليينلينيين ومعظم –ارنرائييي بنيامين ن نياهو 
 العالم العربي.

دعونا ني رخ أن كوشنر وزمالءه نين جون خلس قابيس  -دلولغاياإل الج–ح   نكون منإيين 
لي لبيق، وال ي  دعو إل   ئديم  نازالإل إنرائيييس يع د بها في األرخ، و عيد الئدس الشرقيس إل  
اللاولس كعاإمس فينلينيس، و عالج بالحد األدن  عي  األقل محنس الالجئين اليينلينيين. وأنا 

 األوهام هنا، ولكن  حميوني.أع رف ب ننا نندخل ب لك أرخ 
عندئ  نيكون النؤال: هل الئياداإل الحاليس في إنرائيل والمنالق اليينلينيس، والعالم العربي 
والوالياإل الم حدأل، في موض  يؤهيها لإيا س ال ياإيل المضنيس، وأن  نوق ال نويس عي  شعوبها 

 و ضمن إمكانيس ان دامس أي إيئس؟
 إل:دعونا ن  مل لاقم الشخإيا

، وربما بئيس ف رأل رئان ه، وهو يكافح من أجل حيا ه النيانيس 2019نوف يدخل الرئيس  رامب العام 
بعد المعيوماإل ال ي كشف عنها روبرإل مويير، المدعي الخاص ال ي يحئق في  عامالإل حمي ه 

حدى الشخإياإل ال ي  ئ  في ا2016االن خابيس و ياعال ها م  العمالء الروس في العام  لمركز . وا 
من ه ه ال عامالإل هي جاريد كوشنر. وبالننبس ل رامب وكوشنر، نيكون  جنب ارقالس ومحاولس 

 من جيب النالم إل  الشرق األونل. 2019االب عاد عن النجن أهدافا أكثر أهميس في العام 
ئل في ويعاني ن نياهو من م زق مماثل مدفول باليضائح. وقد أإبحإل لديه اتن أ يبيس بمئعد واحد ف

 الكنينإل حيث    يه أعظم األخلار النيانيس من أحزاب أبعد إل  اليمين ح   من حزبه، الييكود، نينه.
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ورئيس النيلس اليينلينيس، محمود عباس، منن ومريخ وال يحظ  بالشعبيس، وينيلر عي  أجزاء 
انإل المناوراإل فئل من الضيس الغربيس. وما يزال ال وإل إل  مإالحس بين نيل ه وحماس وهما . وك

 من أجل ان بدال عباس قد بدأإل قبل عدأل ننواإل، ونوف  زداد كثافس فحنب.
وكان يي رخ في الإداقس ال ي يجري الحديث عنها كثيرا بين كوشنر وولي العهد النعودي محمد 
 بن نيمان بن عبد العزيز أن  جيب النعوديين، وبال الي الكثير من العالم العربي، إل  اللاولس، لكن
ولي العهد يعاني من مشاكيه الخاإس. وعي  أيس حال، لم يكن الميك النعودي نيمان بن عبد 
العزيز آل نعود، ال ي ما يزال هو المنؤول، نعيدا  ب حركاإل  رامب أحاديس الجانب فيما ي عيق 

 بالئدس.
أجل  بكل وضوح، ال ي م   أي من هؤالء الئادأل بوض  يمكنه من ا خا  خلواإل جنورأل وقويس من

 حئيق نالم عادل وقابل ليحياأل. وح   لو كان لدى  رامب حجم االن باه ال ي يمكن أن يكرنه له ه 
الئضيس، فإنه نيخالر في حال قام بعمل أي شيء بناء بيئدان مكون رئيني ومهم جدا من دائر ه 

ادأل ان خابه رئينا وال ين نيح اجهم بشدأل إ ا ما أراد أن ي رشح رع -المنيحيين الإهاينس–االن خابيس 
 .2020مرأل أخرى في العام 

نوف  نئل حكومس ن ناهو إ ا ألمح إل  قدر كبير من ال نازالإل، ويغيب أن  جيب ان خاباإل 
 إنرائيييس جديدأل إل  النيلس رئيس وزراء أقل قابييس لينالم.

نيلرأل عي  ومن جه ه، يبدو عباس أكثر  ركيزا  عي  من  حدوث انيجار جماهيري وعي  ال شبث بال
  لك الجزء الإغير من األراضي اليينلينيس ال ي ينيلر عييه.

بعد أونيو، كان ه ا الإرال لي رأل وجيزأل واحدا يجري بين حرك ين ولني ين، ودولس إنرائيل والدولس 
اليينلينيس الوليدأل في شكل النيلس اليينلينيس، وال ي أجرى قاد ها مياوضاإل بونالس أعظم قوأل في 

نما لينإل الئوأل  ير المنحازأل(. واليوم، يمكن   لير الإرال أفضل ما يكون عي  أنه يجري العالم )و  ا 
بين دولس إنرائيييس م م عس بئوأل  ير محدودأل )وال ي يعود اليضل في الجزء األكبر منها إل   لك 

ائيييس(، الونيل المنحاز نينه(، وبين الشعب اليينليني )بمن فيه أولئك ال ين يحميون الجننيس ارنر 
 وال ي في حين أنه ليس من دون قيادأل  ماما ، فإنه في عوز إل  قائد.

إن الوالياإل الم حدأل منحازأل بعزم ال ييين بحيث أنها  ير  اإل إيس فعييا  ب ي عمييس نالم. وهي 
كما رأينا من قراراإل  رامب حول الئدس، ووكالس األمم الم حدأل –لينإل  ير  اإل إيس بالإرال 

نما هي  ير  اإل إيس  -غيل اليينلينيين، والمناعداإل االق إاديس لينيلس اليينلينيسر اثس و ش وا 
 بالنالم. لئد أإبح الونيل النابق اتن هو النبب الرئيني في االضلراب.
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بالنظر إل  قوأل إنرائيل العنكريس الناحئس والنخاء المالي والنياني ال ي   يئاه من الوالياإل 
ألكثر إيس وأهميس عند ه ه النئلس هي: هل هناك أي شيء لن  يعيه إنرائيل الم حدأل، فإن األنئيس ا

ليحياظ عي  نيلر ها المليئس عي  األرخ والناس بين البحر الم ونل ونهر األردن؟ هل هناك أي 
وال ي  م يك الئدرأل عي   -اال حاد األوروبي أو رونيا، عي  نبيل المثال–قوأل  ير الوالياإل الم حدأل 

ك إنرائيل؟ هل يمكن ليحركس العالميس الم ناميس لدعم الحئوق اليينلينيس أن  إل إل   يك  غيير نيو 
 الك يس الحرجس بحيث   مكن من إحداث ال غيير؟

 .2019ه ه هي األنئيس ال ي ينبغي ال ركيز عييها في العام 
 16/12/2018 ،ذا أراب ويكلي

 16/12/2018الغد، عم ان، 
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