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 األمنية وخاصة التنسيق األمني" أوسلو"ذهنية "الجهاد" والجبهتين ينتقدون تمسك السلطة ب .1

غربت استل، أنه أحمد عبد العامن غزة عن مراسله ، 20/12/2018نت، الدوحة،  الجزيرةنشر موقع 
فصائل فلسطينية تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات الذي تحدى 
أي دولة عربية أن تفتح سفارة في تل أبيب، في الوقت الذي تتمسك فيه السلطة الوطنية بالتنسيق 

 األمني مع االحتالل اإلسرائيلي.
عربي أو فتح سفارات داخل الكيان القيادي في حركة الجهاد خضر حبيب اعتبر أي تطبيع 

اإلسرائيلي على حساب الحق الفلسطيني، "ويعطي االحتالل جرأة أكبر لتصعيد عدوانه ضد شعبنا 
وارتكاب المزيد من المجازر" مضيفا أن "عملية التطبيع خطيرة ويجب أن يتصدى األحرار في العالم 

هذا الخطر، ألن وحدة الفلسطينيين العربي لها ويجب أن يكون الفلسطينيون موحدين لمواجهة 
وفي حديث للجزيرة نت، طالب السلطة بوقف  ستوقف هذا المد والهرولة تجاه الكيان الصهيوني".

كافة أشكال التطبيع مع االحتالل. واستغرب "مطالبتنا كفلسطينيين وقف التطبيع، بينما تهرول 
أن إسرائيل كانت تقصد من اتفاق وأضاف  السلطة تجاه الكيان وتعيش شهر عسل مع االحتالل".

 أوسلو للسالم "إحداث اختراق داخل الساحة العربية بدون إعطاء الفلسطينيين أي شيء من حقوقهم".
أما القيادي بالجبهة الديمقراطية طالل أبو ظريفة، فطالب بموقف جاد من السلطة الفلسطينية لقطع 

ف التنسيق األمني وا عادة تعريف العالقة مع عالقتها مع االحتالل وسحب االعتراف بإسرائيل، ووق
ودعا أبو ظريفة لموقف فلسطيني  االحتالل، مشيرا إلى أن تصريح عريقات "مقدمة يبنى عليها".

يتكامل في اتجاهين "األول وقف كل أشكال العالقة مع االحتالل وسحب االعتراف منه، والثاني 
حتالل أيا كان شكله )دبلوماسيا ثقافيا رياضيا اتخاذ موقف رسمي تجاه األطراف التي تطبع مع اال

ضرورة اتخاذ خطوات أولها  وأكد على اقتصاديا سياسيا( وهكذا تتكامل صورة الموقف الفلسطيني".
تشكيل موقف عربي من الدولة التي تقدم على التطبيع مع إسرائيل، مضيفا أن الفلسطينيين أيضا 

مسؤولية بإيقاف العالقات السياسية والدبلوماسية مع مطالبون بـ "موقف جاد يرتقي إلى مستوى ال
الدول العربية التي تطبع" كما دعا األحزاب العربية إلى "اتخاذ موقف ضد األنظمة التي تطبع ألن 

 الشعوب ترفض هذا الكيان اإلسرائيلي والتطبيع معه".
الشعبية لتحرير  الجبهة، أن رام هللامن ، 20/12/2018، المركز الفلسطيني لإلعالموجاء في 

فلسطين، دعت السلطة الفلسطينية وأجهزتها األمنية إلى احترام حرمة الجامعات الفلسطينية وحرية 
العمل الطالبي النقابي داخل أسوارها، معربة عن استنكارها الشديد إلقدام عناصر من أجهزة أمن 

، في بيان لها، يوم الخميس، وأكدت السلطة على اقتحام جامعة بيرزيت لمحاولة اعتقال أحد الطلبة.



 
 
 
 

 

 6 ص             4818 العدد:             12/21/2018الجمعة  التاريخ:  

                                    

أن هذه السياسة غير المبررة إنما تشّكل دائمًا خدمة لالحتالل وتفتح عيون أجهزته األمنية، "فقد 
وشددت على  كانت دومًا مقدمة لقيام االحتالل بحملة اعتقاالت في صفوف الطلبة وشباب المقاومة".

نية األمنية الموروثة من اتفاقيات أوسلو المدمرة، ضرورة أن تغادر السلطة وأفراد أجهزتها األمنية الذه
وخاصة عار التنسيق األمني، مؤكدة أن "أجهزة األمن يجب أال تكون سيفا مسلطا على أبناء شعبنا، 

 بل على االحتالل".
 

 المالية الفلسطيني ونظيره اإلسرائيلي يلقاء يجمع بين وزير  عن موقع "واال" العبري يكشف .2
المالية الفلسطيني، شكري بشارة، التقى في القدس المحتلة مـع نظيـره اإلسـرائيلي،  أُعلن أمس أن وزير

موشــيه كحلــون. وذكــر موقــع "واال" العبــري أن كحلــون اســتقبل بشــارة فــي مكتبــه، حيــث بحثــا التنســيق 
ـــة "إســـرائيل"االقتصـــادي المشـــترك بـــين الســـلطة و ، خصوصـــًا أن الـــوزير اإلســـرائيلي "يعـــد لخطـــة دولي

قتصاد الفلسطيني سيتم تقديمها الشهر المقبل في المنتدى االقتصـادي العـالمي فـي دافـوس، لتعزيز اال
وتشمل إقامة مناطق صناعية مشتركة وتحسين العمل على المعابر في الضفة، بالتعاون مع الواليات 

 المتحدة ودول أوروبية، من دون التطرق إلى شؤون سياسية".
 21/12/2018، ، بيروتاألخبار

 
 : لن نعقد أي لقاء مع وفد حماس في موسكو"ارجية الفلسطينيةالخ" .3

أعلـــن وزيـــر الخارجيـــة الفلســـطيني، ريـــاض المـــالكي، أن زيارتـــه المرتقبـــة إلـــى موســـكو، ســـتكون زيـــارة 
وقـال المـالكي لوكالـة "سـبوتنيك": "سـوف  سريعة، يلتقي خاللها بنظيره الروسي سـيرغي الفـروف فقـط.

ـــر الخارجيـــة وبحضـــور طـــاقم الخارجيـــة الروســـية، حضـــوري ألتقـــي وزيـــر الخارجيـــة الفـــروف ، فـــي مق
لموسكو هو بناء على دعوة وجههـا الفـروف لـي، واتفقنـا عبـر مكاتبنـا علـى هـذا الموعـد بهـذا التوقيـت 

 ...وأضاف المالكي: "لن ألتقي في هذه الزيارة أكثر من الوزير الفروف، بسبب قصر الزيارة بالذات".
كما سيكون لي عـدد مـن اللقـاءات اإلعالميـة  ...ي إحدى جامعات موسكولكن سيكون لي محاضرة ف

ونفى الوزير الفلسطيني إمكانية عقد أي اجتماعات مشتركة مع وفـد مـن حركـة  مع اإلعالم الروسي".
وقال في هذا الصدد: "لن نعقد أي لقـاء مشـترك مـع وفـد  حماس، والذي يزور موسكو في نفس الفترة.

 زور موسكو".حركة حماس الذي قد ي
 20/12/2018 ،األيام، رام هللا

 
 



 
 
 
 

 

 7 ص             4818 العدد:             12/21/2018الجمعة  التاريخ:  

                                    

 دولي - اشتية: المنطقة مهيأة لمؤتمر سالم إقليمي .4
فــي الربــع  ةالحــرب فــي ســوري إنقــال عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح د. محمــد اشــتية،  :بيــت لحــم

مؤتمر مدريد إلى أن  مشيراً  ،دولي – وهذا يجعل المنطقة مهيأة لمؤتمر سالم إقليمي ،الساعة األخيرة
 كا للعراق.يالكويتية، ومؤتمر أنابوليس جاء بعد احتالل أمر  - جاء بعد الحرب العراقية

وجدد اشـتية الـدعوة إلـى عقـد مـؤتمر دولـي للسـالم علـى أسـاس قـرارات األمـم المتحـدة والقـانون الـدولي 
نهــاء، "إسرائيلـ"لكســر االنحيــاز األمريكــي لــ نية علــى حــدود العــام االحــتالل وتجســيد الدولــة الفلســطي وا 

يجاد حلّ  1967  .194للقرار األممي  عادل لقضية الالجئين وفقاً  وعاصمتها القدس وا 
الـدول األوروبيـة إلـى  ،دبلوماسـيين دوليـين وصـحفيين أجانـب ومحليـين أمـسخالل لقائـه  ،ودعا اشتية

ات غيـر عمر سـتعدم تجديد جوازات سفر المستوطنين الذين يحملون أكثر مـن جنسـية ويقطنـون فـي الم
 الشرعية بالضفة الغربية والقدس.

ـــة لكنهـــا رأت مـــا هـــو  ـــر نـــك المبـــادرة األمريكي ـــى أن القيـــادة لـــم ت مـــن اإلدارة  أبشـــعوشـــدد اشـــتية عل
أمريكــا تخطــن حــين  أنوبــين اشــتية  األمريكيــة تمثــل بــإجراءات وقــرارات تتبنــى المنظــور اإلســرائيلي.

مبـادرة ترامـب ولـدت  أنعلـى  السياسـية الفلسـطينية، مشـدداً هذا النهج يمكنه إخضـا  القيـادة  أنتعتقد 
 المشــرو  األمريكــي يقــوم أساســاً  أنوبــين اشــتية  ميتــة ألنهــا تتنكــر لكــل الحقــوق الفلســطينية المكتســبة.

 ات، وبدون حدود.عمر على إقامة دولة فلسطينية في غزة بدون القدس، وبدون الجئين، وبقاء المست
للحــرب بالوكالــة لعشــر العبــين مقســمة إلــى فــريقين: األول تقــوده  رضــاً أغــزة أصــبحت  أنوأشــار إلــى 

ـــاء  "إســـرائيل" ـــاني يريـــد كســـر األمـــر الواقـــع وبن ويريـــد الحفـــاظ علـــى األمـــر الواقـــع وصـــنع تهدئـــة، والث
وشـدد علـى  مصالحة وطنية شاملة، ألنه ال يمكـن إقامـة دولـة فلسـطينية دون غـزة، وال دولـة فـي غـزة.

منظور فتح للمصالحة يقوم على أساس وجود سـلطة واحـدة،  أنإلى  طنية، مشيراً أهمية المصالحة الو 
: قـائالً وتـابع  وقانون واحـد، وسـالو واحـد، فيمـا حمـاس تـرى المصـالحة مـن منظـور التقاسـم الـوظيفي.

 "إن كنا ال نقبل منظور حماس وهي ال تقبل منظورنا لنذهب إلى الشعب ونجري االنتخابات".
مــن خــالل تعزيــز  أرضــهمتراتيجية الصــمود المقــاوم لتعزيــز صــمود المــواطنين فــي تبنــي اســ إلــىودعــا 

المنتج المحلي، وتوسيع القاعـدة اإلنتاجيـة، وتخفـيض الضـرائب علـى الزراعـة، وتغييـر وظيفـة السـلطة 
مـــن حكومـــة مـــزودة للخـــدمات إلــــى ســـلطة مقاومـــة تمنـــع البضــــائع اإلســـرائيلية مـــن دخـــول األراضــــي 

 مود المواطنين. الفلسطينية وتعزز ص
 20/12/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا
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 للتحرر من قيود واشنطن / فبراير المقبلالمالكي: اجتماع عربي أوروبي في شباط .5
فبرايـر شـباط  رام هللا: كشف وزير الخارجية ريـاض المـالكي عـن عقـد "قمـة أوروبيـة عربيـة" فـي شـهر 

هذه القمة سيسبقها لقاء على مسـتوى وزراء الخارجيـة  وقال إن في مدينة شرم الشيخ المصرية. 2019
تشـكل هـذه االجتماعـات المشـتركة والقمـة "نقطـة  أنإلـى أهميـة  العرب واألوروبيـين فـي القـاهرة، مشـيراً 

انطالق ألفكار من شأنها تفعيل العملية السياسية والتحرر مـن التجميـد الـذي تحـاول اإلدارة األمريكيـة 
 "صفقة القرن" التي لم نرها رسميا على اإلطالق". فرضه بحجة طرو ما تسمى

الى ذلك رد المالكي على تصريحات المندوبة األمريكيـة فـي األمـم المتحـدة نيكـي هيلـي حـول جهوزيـة 
منـع المجتمـع الـدولي مـن اتخـاذ أي  إلـىيهـدف  سياسـياً  ، معتبرهـا "خـداعاً "صفقة القرن" وطرحهـا قريبـاً 

أصــبحت جــاهزة ســيتم تقــديمها للمجتمــع  هنــاك أفكــاراً  أنم، بحجــة خطــوات فيمــا يتعلــق بعمليــة الســال
 الدولي، لمنعه من طرو أي مبادرات لتفعيل العملية السياسية".

 21/12/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 تدين التغّول االستيطاني غير المسبوق وتلّوح ببدائل خطيرة الفلسطينية السلطة .6
"اقتحــام المســتوطنين بلــدة بيــت حنينــا وقيــامهم بخــط  ،طينية، أمــسرام هللا: دانــت وزارة الخارجيــة الفلســ

جـراء عملـي  شعارات عنصرية ُمعادية وا عطاب عشرات المركبات الفلسطينية"، معتبرة أن ذلك "دليـل وا 
كمـــا دانـــت الخارجيـــة "التغـــول االســـتيطاني  وانعكـــاس للمخططـــات التهويديـــة" اإلســـرائيلية فـــي القـــدس.

ي األراضـي الفلسـطينية"، وقالـت فـي بيـان إنهـا "تـرى فـي تصـريحات ومواقـف الراهن وغير المسبوق" ف
مب الُمنحازة لالحتالل ومشاريعه وسياساته ُمحفزًا لليمين الحـاكم فـي إسـرائيل للتمـادي اوقرارات إدارة تر 

 في تنفيذ خريطة مصالحه االستعمارية التوسعية في كامل األرض الفلسطينية المحتلة".
أن "مـــا تقـــوم بـــه ســـلطات االحـــتالل مـــن إجـــراءات وتـــدابير اســـتيطانية فـــي عمـــوم  وأضـــافت الخارجيـــة

مــب وفريقهــا، يقــوض أي فرصــة إلحــالل الســالم ااألرض المحتلــة بــدعم وتشــجيع مــن إدارة الــرئيس تر 
 الدولتين". على أساس حلّ 

جيـر وقال وزير شؤون القدس، عدنان الحسيني إن "الهدف من عمـل هـذه العصـابات وجرائمهـا هـو ته
وأضاف: "يجـب أن تنظـر حكومـة االحـتالل بجديـة إلـى خطـورة هـذه  المواطنين من شرق بيت حنينا".

االعتداءات، وتعمل على إيقافها، ألن البدائل ستكون خطيرة جـدًا، وسـيخلق وضـعًا صـعبًا، ألن أبنـاء 
 شعبنا لن يصمتوا طوياًل على هذه االعتداءات".

 21/12/2018 ،الشرق األوسط، لندن
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 يستنكر إقرار قانون إبعاد عائالت الشهداء البرغوثيصطفى م .7
دان النائــب فــي المجلــس التشــريعي الفلســطيني مصــطفى البرغــوثي، إقــرار الكنيســت اإلســرائيلي  :بتــرا

 الخمــيسلــه فــي بيــان  ،وقــال البرغــوثي لقــانون إبعــاد عــائالت الشــهداء الفلســطينيين بــالقراءة التمهيديــة.
قــانون العنصــري يمثــل أســوأ أنــوا  العقــاب الجمــاعي"، معتبــرًا أنــه "ال بــد مــن ، إن هــذا "ال2018 12 20

 لردعها عن االستمرار في إصدار هذه القوانين الفاشية". إسرائيلفرض عقوبات ومقاطعة على 
 20/12/2018 ،الغد، عّمان

 
 على اعتداءات االحتالل على اإلعالم الرسمي إيرلنديا   الوزير أحمد عساف يطلع وفدا   .8

أطلــع المشـرف العــام علـى اإلعــالم الرســمي الـوزير أحمــد عسـاف، البرلمانيــة اإليرلنديــة  :وفـا - رام هللا
زعيمة حزب "الشين فين" المناضلة ماري لو ماكدونالد، على معاناة شعبنا جراء االحتالل اإلسرائيلي، 

 وما يتعرض له اإلعالم الرسمي الفلسطيني من انتهاكات خالل قيامه بواجبه.
ـــى رأس وفـــد تضـــامني مـــع شـــعبنا، واســـتعرض و  ـــارة المناضـــلة ماكدونالـــد عل ـــوزير عســـاف، زي ثمـــن ال

وتطــرق إلــى المعيقــات التــي يفرضــها  اعتــداءات االحــتالل اإلســرائيلي علــى شــعبنا وأرضــه ومقدســاته.
الرسـمي الفلسـطيني، خـالل قيامهـا بعملهـا فـي تغطيـة  اإلعـالماالحتالل اإلسرائيلي، على عمل طـواقم 

مـب القــدس عاصــمة اعسـاف إلــى أنـه ومنــذ إعــالن تر  وأشــار حـداث وتوثيــق االنتهاكـات اإلســرائيلية.األ
الرسـمي، أثنـاء عملهـم فـي التغطيـة الواسـعة ل حـداث  اإلعـالمالمئـات مـن صـحفيي  أصيبإلسرائيل، 

 شعبنا األعزل. أبناء وفضح جرائم االحتالل اليومية بحقّ 
 21/12/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 شعث يعرض مبادرة لتوحيد الجاليات وتطوير العالقة معها .9

 فـي اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية رام هللا: كشف رئيس دائـرة شـؤون المغتـربين المكلـف
نبيل شعث عن مبادرة جديدة لتوحيـد الجاليـات الفلسـطينية فـي كـل أمـاكن إقامـة وانتشـار المغتـربين  .د

إلـــى أن هـــذه المبـــادرة بعناصـــرها الرئيســـة ووجهتهـــا العامـــة تحظـــى بـــدعم ومســـاندة  راً والجاليـــات، مشـــي
 الرئيس محمود عباس.

وقـــال شـــعث خـــالل اســـتقباله عـــددًا مـــن ممثلـــي الجاليـــات، واتصـــاالت أجراهـــا مـــع مســـؤولي الجاليـــات 
نفيذيـة عن لقـاءات موسـعة مـع أعضـاء لجنـة ت واالتحادات والمؤسسات الفلسطينية في المهجر، فضالً 

ووزراء ورؤســاء هيئــات وطنيــة، أن المبــادرة تعتمــد علــى جــانبين رئيســيين األول يتصــل باإلطــار العــام 
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لتنظيم المغتربين، والثاني يتصل بنمط العالقة بين المؤسسات الوطنية المركزية والمغتربين والجاليات 
 من جهة أخرى.

 21/12/2018 ،األيام، رام هللا
 

 النخالة تلتقي نصر هللا في بيروتبرئاسة  "الجهاد"قيادة  .10
التقى وفد من حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين برئاسة األمين العام زياد النخالة، الخميس، ت: بيرو 

وأفاد موقع قناة المنار، نقاًل عن العالقات  األمين العام لحزب هللا اللبناني حسن نصر هللا ببيروت.
 ك للوفد نتائج مؤتمرهم األخير، الذي انتخب هذه القيادة الجديدة.اإلعالمية بحزب هللا، أن نصر هللا بار 

وذكر أنه تم خالل اللقاء استعراض آخر التطورات في المنطقة عمومًا، وفي فلسطين وقطا  غزة 
وأكد الطرفان العالقة األخوية الجهادية القائمة بين حركات المقاومة في لبنان وفلسطين،  خصوصًا.

كما نوقشت التحديات القائمة والفرك المتاحة لمشرو   لجهاد وحزب هللا.وباألخك بين حركة ا
 المقاومة ومحورها في خدمة القضية المركزية.

 20/12/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 حماس تدعو األمم المتحدة للتراجع عن تقليص مساعدة الالجئين بغزة والضفة .11
ج األغذية العالمي التابع ل مم المتحدة لتقليك رفضت حركة حماس المبررات التي يسوقها برنام

وحذر فوزي برهوم، الناطق  مساعداته وخدماته لالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطا  غزة.
باسم الحركة في تصريٍح له من اآلثار الكارثية للتقليصات على حياة مئات اآلالف من أبناء شعبنا 

 عدام األمن الغذائي لهم، وتفاقم أزماتهم اإلنسانية.الفلسطيني، إضافة إلى التسبب بان
وأشار إلى أن المستفيدين يعتمدون أساسيا على هذه المساعدات والخدمات، وتحديدا في ظل الظروف 
الصعبة والقاسية التي يمر بها شعبنا من ظلم، واستمرار انتهاكات االحتالل بحقهم، وحصاره غزة، 

وحذر من استمرار هذه السياسات وخطورة تداعياتها على  حقوقهم.وحرمانهم من لقمة عيشهم وأبسط 
حياة أبناء شعبنا، داعيا األمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها والتراجع عن هذه اإلجراءات، والعمل على 

كما دعا المجتمع الدولي والدول المانحة إلى تقديم مزيد من الدعم لهذا البرنامج،  حل أزماتها المادية.
 دة شعبنا، والوقوف إلى جانبه في نيل حقوقه وتجنيبه المزيد من المصاعب واألزمات.ومساع

 20/12/2018موقع حركة حماس، غزة، 
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 يواصل اعتقال العشرات خالل أسبوع و  من أعضاء حماس بالضفة 300أمن السلطة يستدعي  .12
مناصرين لحركة حماس استدعت أجهزة أمن السلطة في األسبو  األخير مئات النشطاء وال: رام هللا

وقالت مصادر حقوقية وأخرى في حركة حماس  في الضفة الغربية في حين اعتقلت عشرات آخرين.
لمراسلنا: إن حملة االستدعاءات واالعتقاالت جاءت في األسبو  األخير الذي تلى موجة العمليات 

لدى أجهزة أمن السلطة  وأشارت إلى أن حالة استنفار أمني األخيرة هو األعنف واألوسع من سنوات.
 في األيام األخيرة ووجهت عشرات االستدعاءات في كل محافظة إضافة إلى االعتقاالت.

وأضافت أن بعض المعتقلين أفرج عنهم بعد يومين أو ثالثة وآخرون ما زالوا محتجزين وعددهم 
ي مختلف ف 300وقدرت بعض المصادر عدد من استدعوا بنحو  بالعشرات ومن مختلف المحافظات.

المحافظات ما زال العشرات منهم معتقلون. ن بعض المعتقلين أفرج عنهم بعد يومين أو ثالثة 
 وآخرون ما زالوا محتجزين وعددهم بالعشرات ومن مختلف المحافظات.

 20/12/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "الشعبية" تدعو لتصويب العمل الوطني الجامع وضمان حرية التعبير .13
دعا قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في محافظة نابلس إلى إعادة العمل للجنة : سنابل

التنسيق الفصائلي ولجنة المؤسسات والفعاليات الوطنية على أسس صحيحة، ووفق معطيات وطنية 
 جامعة، " تؤدي إلى توقيع ميثاق شرف وطني يخرجنا مستقبال من العودة لهذا المربع السين".

زاهر شتتري القيادي في الجبهة في تصريح صحفي على أهمية التأكيد على حرية الرأي وحرية وأكد 
التعبير وحرية التظاهر السلمي، منبها إلى وجود مبادرات تطرو لحل إشكاليات محافظه نابلس طرو 
بعضها ناشطون وشخصيات وطنية حريصون على العمل المشترك وفصائل وطنية، تسعى بجد إلى 

ونبه إلى أن تشكيل غرفة العمليات المشتركة خالل  لعمل للجنة التنسيق ولجنة المؤسسات.إعادة ا
العدوان األخير على قطا  غزة، درس واضح للوحدة والتعاطي مع االحتالل بلغة جديدة، وانتقال 
الفعل المقاوم للضفة، وهو انعكاس لوحدة شعبنا الفلسطيني، ويطالب قيادته بالوحدة، وبغض النظر 
عن االجتهادات حول ما حصل ويحصل بالضفة، إال أن المكان المناسب والطبيعي لحل 
 التعارضات هو الحوار، وليس ضرب حرية الرأي وحرية التعبير، كما حصل بالمحافظات الشمالية.

 20/12/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 صىباستمرار عمل قناة األق ومباشرا   واضحا   هنية: اتخذت قرارا   .14
أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن فضائية األقصى لن توقف بثها 

وقال هنية في  وستواصل العمل، مشددا أنه اتخذ قرارا واضحا ومباشرا باستمرار عمل الفضائية.
تصريح له مساء الخميس: إن كل محبي الثوابت والمقاومة يعملون على استمرار بث هذه الفضائية، 

وكانت فضائية األقصى أعلنت مساء أمس األربعاء، أنها ستوقف بثها الساعة  التي نعتز بها.
الخامسة مساء يوم الخميس، بسبب األزمة المالية الخانقة التي تمر بها القناة، بعد تدمير مقرها 

 الرئيسي بغزة في نوفمبر الماضي.
 20/12/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
  حتالل قرب "عوفرا"االهدف قوة عملية إطالق نار تست .15

أطلق مسلحون مساء يوم الخميس، النار صوب قوة عسكرية لجيش االحتالل اإلسرائيلي خالل 
تواجدها عند محطة الباصات بالقرب من مستعمرة "عوفرا"، حيث رد عناصر القوة بإطالق النار دون 

نفيذ عملية إطالق نار صوب قوة وأعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي، أنه تم ت أن يبلغ عن إصابات.
من جنوده التي ردت على مصدر إطالق النار، لكن دون إصابات، حيث تم استنفار المزيد من 

 القوات التي شرعت بأعمال تفتيش في المنطقة ومالحقة من أطلق النار.
رام وعقب عملية إطالق النار قامت قوات معززة من جيش االحتالل بمداهمة قرية عين بيرود شرق 

هللا وشر  الجنود بتفتيش داخل األحياء السكنية ومداهمة واقتحام العديد من المنازل، وأغلقت قوات 
 في كال االتجاهين. 60االحتالل مداخل بلدة سلواد بالمنطقة، كما أغلقت الطريق رقم 

م هللا، لكن ووفقا لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية، فقد سمع دوي إطالق نار قرب مستعمرة "عوفرا" شرق را
دون أن يبلغ عن إصابات بصفوف القوة العسكرية أو المستوطنين، حيث قام جنود االحتالل بالرد 
على مصدر إطالق النار، دون اإلفصاو عن المزيد من المعلومات، علما أن إطالق النار استهدف 

 محطة الباصات في المستعمرة.
 20/12/2018، 48عرب 

 
 اقتحام حاجز "بيت إيل" العسكريبزعم محاولة  قرب البيرة شهيد وجريح بنيران االحتالل .16

عاما( وأصيب شاب آخر بجروو مساء يوم الخميس، بنيران جيش  17استشهد قاسم العباسي )
االحتالل اإلسرائيلي بالقرب من مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة، بزعم أن مركبة فلسطينية 
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وأطلقت قوات االحتالل النار على مركبة فلسطينية  ي.حاولت اقتحام حاجز "بيت إيل" العسكر 
 سافرت بالقرب من حاجز "بيت إيل"، بزعم أن السائق حاول اختراق واقتحام الحاجز العسكري.

ووفقا لعائلة العباسي، فإن قاسم ابنها استشهد بنيران االحتالل، كما أصيب الشاب محمد هاني 
مستشفى هداسا، فيما يحتجز االحتالل الشقيقين محمد العباسي بالرصاك بيده ونقله للعالج إلى 

ومحمود مامون العباسي، حيث كانوا جميعا داخل المركبة التي انزلقت بسبب األمطار قرب حاجز 
 بيت "إيل"، حيث قام جنود االحتالل بإطالق النار على المركبة بادعاء محاولة اقتحام الحاجز.

ة، قال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم: "مساء اليوم ولتبرير عملية إطالق النار على المركب
اقتحمت سيارة حاجز فوكوس في منطقة رام هللا، حيث ردت قوة عسكرية كانت في المكان بإطالق 
نار، إذ يتم التحقيق في مالبسات الحادث، علما أن أحد ركاب السيارة توفي نتيجة إصابته باإلضافة 

 إلى إصابة راكب آخر".
 20/12/2018، 48 عرب

 
 اإلسرائيليةالسياسية واالعتداءات  العالول: القيادة الفلسطينية تجتمع لبحث التطورات .17

رام هللا: أعلن محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، أن القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعا لها مساء 
األخيرة  اإلسرائيليةعتداءات غد السبت، في مقر الرئاسة في رام هللا، لبحث التطورات السياسية واال

وقال العالول في تصريحات إلذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن األطر . على الشعب الفلسطيني
إلى عقد اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعا لها أول من النظر القيادية في حالة "انعقاد دائم"، الفتا 

جتما  بفعاليات المحافظة وممثلي مؤسساتها، أمس، باإلضافة الى حراك للجنة في مدينة الخليل، لال
 مضيفا "هذا شيء مهم من أجل خلق آليات للتواصل وهو ما سيتكرر في باقي المحافظات".

 20/12/2018، لندن، القدس العربي
 

 "الخان األحمر"ذكرى انطالقتها في تقرر إحياء فتح  .18
ان انطالقة الحركة في محافظة القدس يوم الخميس، عن إقامة مهرج أعلنت حركة فتح :وفا -رام هللا 

 في قرية الخان األحمر شرق المحافظة في الخامس من الشهر المقبل.
ودعت لجنة القدس في المجلس الثوري، في بيان صحفي، أبناء حركة فتح للمشاركة الحاشدة في 

، وذلك 2019 1 5، والذي سيقام في الخان األحمر يوم السبت الموافق 54 مهرجان انطالقة فتح الـ
قليم القدس.  بعد اجتما  جمع بين لجنة القدس في المجلس الثوري وا 
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واكد البيان أن االتفاق على اختيار الخان األحمر كوجهة لالنطالقة، يهدف لتوجيه رسالة صارخة 
 لالحتالل، ورفضًا للسياسات العنصرية التي ينتهجها تجاه أبناء شعبنا المقاوم.

 20/12/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 لمقاطعة مجمع تجاري إسرائيلي جديد تدعو القوى الوطنية واإلسالمية في القدس .19
دعت القوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية في مدينة القدس، يوم الخميس، إلى مقاطعة : رام هللا

ملة شاملة جاء ذلك خالل إطالق القوى الوطنية واإلسالمية ح مراكز التسوق التجارية اإلسرائيلية.
لتوعية المجتمع المقدسي حول المقاطعة االقتصادية لالحتالل، عشية افتتاو المتجر اإلسرائيلي 

وقالت القوى في بيان لها: "إن شراء  ي" قرب حاجز "قلنديا" العسكري شمال القدس المحتلة.ف"رامي لي
التسوق اإلسرائيلية يؤدي  البضائع اإلسرائيلية هو تمويل لالحتالل اإلسرائيلي، والتعاطي مع مراكز

إلى المساهمة في حصار القدس، وتكريس عزلها وحصارها وسلخها عن محيطها الذي يمارسه 
وسيفتتح المجمع التجاري "رامي ليفي"  االحتالل على األرض؛ إلفقار أهلها في محاولة إلخضاعهم".

 الصناعية في عطاروت(.قرب الجدار الفاصل ما بين رام هللا "حاجز قلنديا" والقدس )المنطقة 
 20/12/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ةنتنياهو متمسك بـ"عمل صارم لمنع تموضع إيران" في سوري .20

رغم إعالن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن "إسرائيل تستطيع التعايش مع : تل أبيب: نظير مجلي
ة، وستتواصل العمل بشكل صارم جدا قرار الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، سحب قواته من سوري

ضد المحاوالت اإليرانية للتموضع فيها"، كشف وزير المخابرات في حكومته، يسرائيل كاتس، 
الخميس، أن القرار جاء مفاجئا "وعلمنا به قبل أيام قليلة". وقال إن نتنياهو اتصل مع ترامب وحاول 

 موقفه".إقناعه بتغيير قراره "لكن الرئيس األمريكي أصر على 
وفي الوقت ذاته خرجت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بسلسلة مقاالت وتحليالت تهاجم قرار ترامب 

 وتعتبره "بصقة في وجوهنا" وتؤكد أنه سيزيد من صعوبات النشاط اإلسرائيلي في سورية.
يوليو وبدا واضحا أنه نتنياهو يشعر بخيبة من القرار، إذ كان أعلن خالل زيارته إلى موسكو، في 

)تموز( الماضي، أن "الموقف اإلسرائيلي هو االستما  إلى الموقف األمريكي، وحسبما أفهمه 
 وحسبما قيل بصورة علنية، فإنها )الواليات المتحدة( لن تنسحب من سورية قبل انسحاب إيران" منها.

راس، أمس، وخالل لقائه مع رئيس قبرك، نيكوس أنستسياديس، ورئيس وزراء اليونان، ألكسيس تسيب
تحدث نتنياهو مجددا في الموضو  ووجه تهديدا مباشرا إلى إيران، بقوله إنه "سنواصل العمل بشكل 
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صارم جدا ضد المحاوالت اإليرانية للتموضع في سورية. لن نخفف من وتيرة جهودنا بل سنعززها 
 وأعلم أننا نقوم بذلك بدعم كامل من قبل الواليات المتحدة".

ان اإلسرائيلي عضو الكابنيت )المجلس الوزاري األمني المصغر(، يوآف غاالنت، وقال وزير اإلسك
إنه "في أعقاب االنسحاب األمريكي يجب على إسرائيل أن تبذل جهودا أكبر من أجل وقف العاصفة 
الشيعية في الشرق األوسط". وقال رئيس الحكومة اإلسرائيلية األسبق، إيهود باراك، إن ترامب يتخلى 

يران تحتفل. مضيفا أن "ترامب ال يعمل لدى نتنياهو، وال بوتين" وأن "إسرائيل هي عن سور  ية، وا 
 المسؤولة لوحدها عن مستقبلها ومصيرها".

 21/12/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 نتنياهو يبحث مع ترامب سحب القوات األمريكية من سورية .21
لخميس، خالل اتصال هاتفي مع الرئيس بحث رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم ا

وقال مكتب نتنياهو إن الجانبين  األمريكي، دونالد ترامب، سبل مكافحة التموضع اإليراني في سورية.
 بحثا الملف السوري وسبل مواصلة التعاون بين البلدين ضد ما وصفه نتنياهو بـ"العدوان اإليراني".

واليات المتحدة سوف تسحب قواتها من سورية، عقب دحر ويأتي هذا االتصال بعد إعالن ترامب أن ال
وهذه هي المكالمة الهاتفية الثانية بين نتنياهو وترامب هذا األسبو ، التي تأتي على خلفية  تنظيم "داعش".

 تغييرات السياسات األمريكية في سورية وسط تصعيد العمليات ضد حزب هللا عند الحدود مع لبنان.
 20/12/2018، 48عرب 

 
 الجيش اإلسرائيلي يبدأ بتدمير "أنفاق حزب هللا" .22

تل أبيب: أعلن متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي أن األخير بدأ، مساء يوم الخميس، تدمير األنفاق التي 
وقال الجيش، في بيان،  يتهم "حزب هللا" بأنه حفرها ألغراض عسكرية على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

قة الغربية من الحدود ناجمة عن أنشطة الجيش لتدمير األنفاق الهجومية إن "االنفجارات في المنط
 وأورد أن الجيش سيستخدم تقنيات مختلفة بحسب طبيعة األنفاق من، دون أن يحددها. لـ)حزب هللا(".

وأضاف أن الجيش أبلغ السلطات المدنية اإلسرائيلية، وكذلك قوة األمم المتحدة المنتشرة في جنوب 
قل الرسالة إلى الجيش اللبناني بحيث يتخذ التدابير الضرورية ألمن السكان في الجانب لبنان، لتن

وقال أيضًا: "نحذر أيًا كان من االقتراب من فتحات األنفاق، وبعدم االقتراب من  اآلخر من الحدود.
 أي منها في الجانب اللبناني".

 20/12/2018، الشرق األوسط أونالين
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 عائالت منفذي العمليات مخالف للقانون الدولي عدالة: مشروع قانون طرد .23
وجه مركز "عدالة" رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، ورئيس 
الحكومة ووزير األمن، بنيامين نتنياهو، قال فيها إن اقتراو قانون طرد عائالت منفذي العمليات 

 لدولي، إذ يندرج تحت بند العقاب الجماعي.مخالف للقانون اإلسرائيلي والقانون ا
 20/12/2018، 48عرب 

 
 تسللوا إلى معسكر لالحتالل واستولوا على أسلحة بالجيش اإلسرائيلي مفتشون .24

كشفت قناة "كان" اإلسرائيلية، عن سلسلة من األخطاء الخطيرة اُكتشفت في أحد : القدس المحتلة
حيث قامت وحدة من المفتشين التابعين لجيش  معسكرات جيش االحتالل على حدود قطا  غزة،

االحتالل بالدخول لياًل إلى أحد المعسكرات عبر مركبة، ولم يكن بحوزة المفتشين أي هويات 
وأضافت القناة أن فرقة المفتشين تجولت داخل المعسكر،  شخصية أو تصريح للدخول للمعسكر.

رفته الخاصة، وحصلوا أيضًا على سالو ونجحت باالستيالء على سالو أحد الجنود بعد اقتحام غ
 آخر من أحد الجنود، وتجولت الفرقة في المعسكر ألكثر من ساعة.

 20/12/2018، فلسطين أون الين
 

 جنائيا   سجينا   970سلطة السجون أفرجت عن  .25
سجينا جنائيا، وذلك في أعقاب قرار  970أفرجت سلطات السجون اإلسرائيلية يوم، الخميس، عن 

سجينا من الذين تم اإلفراج  437لعليا بتخفيف االكتظاظ في السجون. وتفيد المعطيات بأن المحكمة ا
بمخالفات عنف داخل العائلة رغم تزايد جرائم القتل والعنف بحق  247عنهم أدينوا بمخالفات عنف، 

بمخالفات سير،  86بمخالفات سرقات،  88بمخالفات متاجرة بالمخدرات،  177النساء بشكل كبير، 
 بمخالفات أخرى. 115بمخالفات احتيال و 18بمخالفات جنسية،  49

ومن بين المدانين بمخالفات عنف داخل العائلة، جرى فرض أوامر على ثالثة منهم باالبتعاد عن 
زوجاتهم، فيما ُسمح للباقين بالعودة إلى بيوتهم والعيش مع عائالتهم. وكان ممثلون عن سلطة 

 المخالفات، وغالبيتهم نساء، وأبلغوهم بشأن اإلفراج. السجون قد توجهوا ضحايا هذه
 .  %40وقالت مسؤولة كبيرة في سلطة السجون إن احتمال عودة السجناء الرتكاب جريمة يصل إلى 

 20/12/2018، 48عرب  
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 BDSتشّكل شبكة محامين دولية بادعاء محاربة  "إسرائيل" .26
ماليين شيكل من  3وم، الخميس، أنها سترصد ميزانية بملغ اإلسرائيلية ي االستراتيجيةأعلنت وزارة الشؤون 

أجل تشكيل "شبكة محامين دولية" وتمويل منظمات قانونية في أنحاء العالم، بهدف محاربة حركة 
 ( وتنفيذ نشاطات ضدها.BDSمقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها )

ائيلية الثانية سابقا( أنه بادر إلى هذه الخطوة وزير الشؤون وذكرت "شركة األخبار" )القناة اإلسر 
، غلعاد إردان، وأن القرار بهذا الخصوك اتخذ بموجب قرار اتخذه المجلس الوزاري االستراتيجية

 .2015المصغر للشؤون السياسية واألمنية )الكابينيت(، في العام 
ين دولية نشأ في أعقاب محاوالت كثيرة وجاء في بيان الوزارة أن "الحاجة إلى إنشاء شبكة محام

وقال البيان إن وزارة الشؤون  تسعى إلى مقاطعة إسرائيل، وخاصة في أوروبا والواليات المتحدة".
ستتوجه إلى "الهيئة القانونية الدولية"، التي تقيم عالقات مع حوالي ألف محام في أنحاء  االستراتيجية

لقانونية الدولية" سيشكل طاقما مهنيا يعمل مع شبكة المحامين العالم. وبحسب البيان، فإن "الهيئة ا
يجاد شركاء محتملين في دول مختلفة. أن "الحرب القضائية  أردان وتابع بهدف توسيعه وتعزيزه وا 

من أجل كشف المخالفات التي ترتكبها منظمات المقاطعة لقوانين  BDSهي حلبة صرا  هامة ضد 
نشاط عنصري. ونحن نشكل شبكة محامين عالمية ستحارب في أنحاء في أنحاء العالم وبما في ذلك 

 العالم من أجل إحباط قرارات بالمقاطعة التي هي باألساس أيديولوجيا عنصرية ومعادية للسامية". 
 20/12/2018، 48عرب 

 
 إردان يطالب بوقف اإلعفاء الضريبي ألمنستي .27

إردان، وزير المالية، موشيه كحلون، بوقف منح طالب وزير الشؤون اإلستراتيجية اإلسرائيلي، غلعاد 
منظمة العفو الدولية )أمنستي( إعفاءات في الضريبة ينك عليها القانون، بزعم أن المنظمة الحقوقية 
تنشط من أجل نز  الشرعية عن إسرائيل وتدعو إلى مقاطعة المستوطنات، حسبما ذكر موقع 

 "يديعوت أحرونوت" اإللكتروني يوم، الخميس.
 20/12/2018، 48عرب  

 
 "النيابة اإلسرائيلية" توصي بمحاكمة نتنياهو بقضايا فساد .28

أعلنت النيابة العامة اإلسرائيلية، قبولها بتوصية وحدة التحقيقات في : برهوم جرايسي – الناصرة
، الشرطة، لمحاكمة رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، بتهم فساد، من بينها تلقى الرشوة، وخرق األمانة

في ثالث قضايا. وفي حين أن توصية النيابة تخلق ضغطا على نتنياهو، الذي قد يعلن عن انتخابات 
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برلمانية جديدة في غضون أسابيع، فإنها توصية ستحاصر أيضا المستشار القضائي للحكومة، الذي 
 و.أشهر منذ توصية الشرطة األولى، وستضعه أمام خيار الال مفر من محاكمة نتنياه 10ماطل 

 21/12/2018الغد، عّمان،  
 

 لجنة أمنية في الكنيست تؤكد جاهزية الجيش اإلسرائيلي للحرب .29
قال موقع "هيئة البث اإلسرائيلية"، يوم الخميس، أصدرت اللجنة البرلمانية الفرعية في الكنيست 

 الخاصة بشؤون الجهوزية والمنبثقة عن لجنة الخارجية واألمن، توصيتين.
كانت بضرورة التدرب على سيناريوهات تحاكي تحرك قوات الجيش نحو جبهات  التوصية األولى،

 القتال وسط تعرض المحاور الرئيسية ومستودعات الطوارئ العسكرية لقصف كثيف.
ما التوصية الثانية، فهي رفع رواتب ضباط الصف في الخدمة الدائمة، بهدف الحفاظ على مستوى أ

أكدت أن الجيش اإلسرائيلي بات أكثر جاهزية منذ عملية و  جهوزية الجيش اإلسرائيلي للحرب.
 .2014"الجرف الصامد" ضد غزة عام 

 20/12/2018األيام، رام هللا، 
 

 : نعد لمد خط غاز بحري من شرق المتوسط إلى أوروبا قريبا  "إسرائيل" .30
تسيبراس، قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو خالل قمة مع نظيره اليوناني، ألكسيس 

، 2018والرئيس القبرصي نيكوس أنستيسياديس، في مدينة بئر السبع: "وفقا لقمتنا األخيرة في أيار 
وأكد "سنوقع في اليونان خالل أشهر  اتفقنا على مد أطول خط غاز من شرق المتوسط إلى أوروبا".

 .على اتفاق تشييد أنبوب غاز "شرقي المتوسط" والذي سيكون األطول تحت البحر"
 وأضاف نتنياهو: "تحالفنا مع قبرك واليونان هو حجر أساس في استقرار منطقة شرق المتوسط".

 20/12/2018األيام، رام هللا، 
 

 صفعة قاسية لتل أبيب ةمحللون إسرائيليون: االنسحاب األمريكي من سوري .31
ترامب سحب  )األناضول(: رأى محللون إسرائيليون في قرار الرئيس األمريكي دونالد - تل أبيب

قوات بالده من سورية، "صفعة قاسية" على وجه تل أبيب. وأجمعت التحليالت، في الصحافة 
مندوب إسرائيل الدائم باألمم  وقال العبرية، الخميس، على أن القرار شكل مفاجأة صادمة إلسرائيل.

ورأت القناة  رية".المتحدة داني دانون: "ما يقلق إسرائيل يتمثل في الوجود اإليراني القائم في سو 
وأضافت: "ترامب ادعى  اإلسرائيلية العاشرة أن القرار األمريكي يشكل "صفعة مؤلمة" إلسرائيل.
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تحقيق النصر على داعش .. لكن من وجهة نظر إسرائيل، فإن المنتصر الوحيد من هذا القرار هي 
 ة"، وهي الوجود األمريكي.إيران، كما خسرت تل أبيب البطاقة التي كانت تواجه بها القيادة الروسي

وتناولت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الخطوة تحت عنوان "غضب من انسحاب ترامب: انتصار 
وأضافت أن الغضب من القرار األمريكي لم ينحصر على إسرائيل فقط،  إليران وهزيمة إلسرائيل".

زيري الخارجية والدفا ، بل أغضب أيضا حلفاء إسرائيل المقربين جدا في اإلدارة األمريكية، خاصة و 
 رس.جوأعضاء الحزب الجمهوري في الكون

 كما وصفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، المقربة من نتنياهو، القرار األمريكي بـ"الخطأ الكارثي".
وكتب عيران ليرمان، نائب رئيس "معهد القدس للدراسات االستراتيجية"، والقائد العسكري السابق، أن 

ا بالنسبة إلسرائيل فقط، بل سيشمل حلفاء ترامب الذين سيتركون وحدهم في القرار لن يكون كارثي
يران وروسيا. وأضاف "ليرمان" أن "قرار ترامب سيجعل كل من يفكر في  مواجهة النظام السوري وا 

ليرمان: "قرار ترامب سيجعل كل من وقال  التحالف مع الواليات المتحدة مستقبال يبتعد عن الفكرة".
 حالف مع الواليات المتحدة مستقبال يبتعد عن الفكرة".يفكر في الت

يران  ووصفت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية القرار األمريكي بأنه مقدمة لتعزيز سيطرة كل من روسيا وا 
وكتب الصحيفة أن آثار القرار األمريكي ستنعكس استراتيجيا على منطقة الشرق  على سورية.

الدول القلقة من هذا القرار طويلة.. وتشمل إسرائيل واألكراد  وأضافت أن "قائمة األوسط بالكامل.
  واألردن والسعودية".

 21/12/2018القدس العربي، لندن، 

 
 للقائمة المشتركة  يفضلون أحمد الطيبي رئيسا   1948فلسطينيي من  %46استطالع:  .32

" الذي يقدمه اإلعالمي اودي "القدس العربي": نشرت القناة الثانية اإلسرائيلية في برنامج "قبل األخبار
سيغل، مساء الخميس، نتائج استطال  خاك، تقوم به ألول مّرة في دورة الكنيست العشرين حول 

وأظهر االستطال  الذي قام به معهد "ستات نت" بطلب من  التوجه السياسي في المجتمع العربي.
ال  %45شتركة تمثلهم، في حين من السكان العرب يعتبرون أن القائمة الم %46القناة الثانية أن 

كما تم طرو التساؤل التالي: من هو النائب األفضل  يرون أن القائمة المشتركة ممثل سياسي لهم.
من الُمستطلعين، يليه  %46لرئاسة القائمة المشتركة؟ فحصل النائب أحمد الطيبي على ما نسبته 

 فقط من المستطلعين. %16سبة النائب أيمن عودة الذي يترأس القائمة المشتركة حاليا بن
 21/12/2018القدس العربي، لندن، 
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 أحد المواقع العسكريةب "أمنيا   خلال  "ينفي رواية سكان غالف غزة عن وجود أنفاق ويكتشف  االحتاللجيش  .33
غزة: نفى جيش االحتالل وجود أنفاق مقاومة أسفل بلدة "سيديروت"، القريبة من الحدود الشمالية 

د فحك شكوى تقدم بها سكان تلك البلدة، في الوقت الذي كشف فيه النقاب عن لقطا  غزة، بع
 اكتشاف لجنة رقابية من الجيش "خلال أمنيا" في أحد المواقع العسكرية المقامة على حدود القطا .

وفي بيان أصدره الجيش اإلسرائيلي، بخصوك شكوى تقدم بها سكان "سديروت" بسماعهم ضوضاء 
ض، متخوفين من وجود أنفاق، أكد أنه بعد فحك تلك الشكوى، أكد خلو مصدرها باطن األر 

المنطقة من األنفاق. وقال بيان الجيش إن فريقا منه استكمل الفحك وتبين عدم وجود شيء، وأن 
 التقييم لديه يفيد بأن مصدر الضوضاء "أعمال بناء في المنطقة".

كاوى سابقة، تفيد بسماعهم أصوات في وسبق أن قدم إسرائيليون يقطنون مناطق "غالف غزة" ش
باطن األرض وتحت منازلهم، وتبين الحقا أن شكاويهم غير صحيحة، وان مصدر هذه الشكاوى 

 الهواجس األمنية.
وكانت إسرائيل قد أعلنت في أوقات سابقة عن اكتشافها "أنفاقا هجومية" أسفل مناطق الحدود، 

، من استخدام 2014ب األخيرة على غزة صيف عام وتمكن رجال المقاومة الفلسطينية خالل الحر 
 هذه األنفاق، في شن هجمات مسلحة خلف خطوط القوات المتوغلة.

وشر  جيش االحتالل في بناء "جدار إسمنتي" يضرب في باطن األرض وأعالها على طول الحدود مع 
 المزود بأجهزة إلكترونية. غزة، من أجل صد ظاهرة األنفاق، حيث ال يزال العمل جاريا إلقامة هذا الجدار

وجاء الفحك األمني اإلسرائيلي في شكوى سكان بلدة "سيديروت" في ظل قيام جيش االحتالل 
بحملة أمنية سماها "در  الشمال" تستهدف تدمير أنفاق حزب هللا اللبناني المزعومة، وأعلن حتى 

 اللحظة عن اكتشاف أربعة منها.
أمس، أنه بالتوازي مع قيام الجيش اإلسرائيلي بعملية "در   نول موكانت تقارير إسرائيلية قد ذكرت أ

الشمال"، فإن الجيش نفسه من المرجح أن يقوم بعملية عسكرية موازية للكشف عن أنفاق حركة 
 حماس في الجنوب.

وتزامن اإلعالن عن عدم وجود "أنفاق هجومية" أسفل سيديروت، مع الكشف عن "خلل أمني خطير" 
غزة، وتحديدا في إحدى ثكنات جيش االحتالل، بعدما تمكن ضباط إسرائيليون  حدث على حدود

 كبار من لجنة الرقابة األركانية، من اختراق أحد المواقع العسكرية ليل أول من أمس األربعاء.
وحسب ما كشف إسرائيليا فإن الضباط نجحوا في الدخول ألحد المواقع، بدون بطاقات تعريفية، أو 

وقاموا بالتجول داخل الموقع لمدة ساعة، من دون أن يتعرض لهم أحد، وقاموا بأخذ تصريح دخول، 
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بعض األسلحة معهم. وكشف هؤالء "خلال كبيرا" في مجال الحراسة في مواقع الجيش اإلسرائيلي، 
 القريبة من الحدود مع قطا  غزة.

لذين يخدمون في هذا وجرى عقب انتهاء الزيارة، توقيف بعض الضباط والجنود اإلسرائيليين، ا
الموقع، على خلفية هذا الخلل، ونقل عن قائد الكتيبة في الموقع قوله "يجب أن نكون قلقين من هذه 

 األخطاء القاتلة، التي تم الكشف عنها الليلة في الموقع".
إلى ذلك توغلت قوات من جيش االحتالل اإلسرائيلي، في منطقة حدودية تقع وسط قطا  غزة، 

ال تجريف فيها. وذكرت مصادر محلية أن عدة جرافات عسكرية إسرائيلية، قامت وقامت بأعم
بالتوغل داخل قطا  غزة لمسافة محدودة شرق مخيم البريج. وشرعت تلك الجرافات التي دخلت 
بحراسة من آليات عسكرية، بأعمال تسوية وتجريف في أراضي الفلسطينيين، وشهدت األيام الماضية 

بتنفيذ عدة عمليات توغل في مناطق حدودية شمال وجنوب القطا ، في إطار  قيام جيش االحتالل
االستعدادات التي يجريها لصد فعاليات "مسيرات العودة"، المقررة اليوم الجمعة، حيث سبق وأن قامت 

 تلك القوات بنصب أسالك شائكة، لمنع وصول المشاركين إلى مناطق قريبة من السياج الفاصل.
 21/12/2018لندن، القدس العربي، 

 
 يتدرب على احتالل قرية لبنانية بجنود آليين ومدرعات مسّيرة اإلسرائيليالجيش  .34

كشف الجيش اإلسرائيلي أنه أجرى تمرينًا حربيًا غير اعتيادي، الحتالل قرية "معادية"،  بيروت: ،تل أبيب
 ريض الجنود للخطر.استخدم فيها روبوتات وتكنولوجيا حديثة تتيح احتالل منطقة الخصم دون تع

ونشرت صحيفة "يسرائيل اليوم"، التي ُتعتبر ناطقة بلسان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تفاصيل 
عن التمرين الذي جرى في قرية افتراضية يسيطر عليها عناصر "حزب هللا" في الشمال. وقالت إن 

مات، وأخرى لتدمير "الوسائل التي استخدمتها قوات الجيش، تضمنت روبوتات لجمع المعلو 
األهداف، بعضها جنود آليون وبعضها سيارات ومدرعات مسيَّرة بال سائقين، في حين يتحكم الجنود 

 بهذه الروبوتات عن بعد عشرات األمتار من مسرو العمليات".
وقالت الصحيفة، نقاًل عن مصادر عسكرية، إن قسم التكنولوجيا المتعلق بالقوات البرية في الجيش 

ئيلي، حقق خالل السنوات الثالث األخيرة في مجريات المعارك التي كان يخوضها الجيش، اإلسرا
ووصل إلى استنتاجات ومفهوم جديد إلدارة هذه المعارك يجمع بين مقاتلين من الروبوتات ومقاتلين 
 بشريين يقاتلون معًا في ساحة المعركة. وخالل التدريب الذي أقيم في الشمال جرت على مدى ثالثة

 أيام اختبارات للروبوتات القتالية بدمجها مع القوات البشرية في ظروف وتضاريس مختلفة.
 21/12/2018الشرق األوسط، لندن، 
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 "الخارجية التركيةمع " ملف األونروايبحثان المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج وجمعية "فيدار"  .35

ة التركية للتضامن مع فلسطين "فيدار"، أجرى وفد من المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، والجمعي
، زيارة إلى مقر وزارة الخارجية التركية في العاصمة أنقرة، التقى خاللها 2018 12 19يوم األربعاء 

الوفد برئيس اللجنة االستشارية ل ونروا، كوركوت غونغال والفريق المساعد له، بهدف مناقشة واقع 
وضم الوفد، ماجد الزير مسؤول ملف الالجئين والعودة في  خيرة.الوكالة خاصة بعد أزمتها المالية األ

المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، ومحمد مشينش عضو األمانة العامة في المؤتمر، رئيس 
براهيم العلي مدير قسم العودة والالجئين في جمعية  الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين "فيدار"، وا 

اقع "األونروا"، والدور التركي المأمول خالل فترة ترأس تركيا للجنة وناقش الوفد، و  "فيدار". 
 االستشارية ل ونروا واألوضا  العامة لالجئين الفلسطينيين.

وجرى خالل الزيارة، تسليم مذكرة توضيحية لرئاسة اللجنة االستشارية حول واقع األونروا، وأهمية 
لالجئين، باإلضافة إلى المخاطر المترتبة على استمرارها كمؤسسة دولية شاهدة على نشوء قضية ا

 إلغاء الوكالة األممية، أو تقليك خدماتها بسبب ما تمر به من أزمة مالية ضاغطة.
كما تضمنت المذكرة، العديد من التوصيات، أبرزها، تحسين أوضا  الالجئين الفلسطينيين واالرتقاء 

م مؤتمر دولي حول األونروا، واشتملت المذكرة بعمل األونروا، وفتح مكتب تمثيل لها في تركيا ودع
 مقترحات عملية إلنجاز شراكة مستقبلية تصب في صالح قضية الالجئين. 

من جانبه، أكد السيد كوركوت غونغال وقوف الحكومة التركية إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم 
 ا.موازنة األونروا، وحّث المجتمع الدولي على زيادة مساهمته في تمويله

 20/12/2018، المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارجموقع 
 

 الخوف يهيمن على الفلسطينيين في العراق بعدما فقدوا امتيازات عهد صدام  .36
بغداد: بعد عام من تصويت البرلمان العراقي لصالح تجريد الفلسطينيين من المساواة في الحقوق التي 

لفلسطينيون الذين يعيشون في العراق بالتهميش كانوا يتمتعون بها في عهد صدام حسين، يشعر ا
وألغى البرلمان العام الماضي تشريعا كان يضمن للفلسطينيين الحقوق واالمتيازات التي  والضعف.

يتمتع بها المواطنون العراقيون، من األهلية لشغل الوظائف العامة إلى مجانية التعليم والحصول على 
كان القانون قد صدر بمرسوم من صدام،  ن برنامج دعم حكومي.معاشات التقاعد والسلع الغذائية م

 بعد ثالث سنوات من اإلطاحة به في الغزو الذي قادته الواليات المتحدة للعراق. 2006الذي أعدم في 
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وتدهورت األوضا  االقتصادية لكثير من األسر الفلسطينية منذ صدور قرار البرلمان، وعبر من 
م على البحث عن مالذ في دول أخرى. غير أن ذلك لم يكن أول التقت بهم رويترز عن حرصه

 المصاعب التي واجهتهم في عراق ما بعد صدام.
ونظرا ألن األغلبية العظمى من الفلسطينيين من السنة، كانت األغلبية الشيعية بالعراق التي 

 تعرضت لالضطهاد في بعض األحيان في عهد صدام تنظر إليهم بارتياب على نحو متزايد.
ونفذت قوات األمن العراقية مداهمات بشكل متكرر بحثا عمن يشتبه بكونهم إسالميين متشددين بين 

 طينيين الذين يعيشون في مناطق ذات أغلبية شيعية.الفلس
لكن فؤاد حجو مستشار اإلعالم في السفارة الفلسطينية في بغداد قال إن تدهور األوضا  منذ عام 

ألفا من الفلسطينيين على الفرار من العراق، وبقي نحو عشرة آالف  25أجبر ما ال يقل عن  2003
  فقط في البالد.

رة الهجرة والمهجرين العراقية إن الوزارة تأمل في إقنا  البرلمان بإعادة بعض وقال ناطق باسم وزا
 االمتيازات للفلسطينيين ومنها المواد الغذائية المدعمة.

 20/12/2018القدس العربي، لندن، 
 

 من البيرةاالحتالل يرفض تسليم جثمان شهيد  .37
عامًا( من مدينة  60هيد حمدان العارضة )رفضت قوات االحتالل اإلسرائيلي تسليم جثمان الش: رام هللا

وأوضحت عائلة الشهيد أن االحتالل رفض طلبها باستالم جثمان ابنها الشهيد  البيرة بالضفة المحتلة.
ويواصل  الذي قتل خالل اقتحام قوات االحتالل مدينة البيرة الخميس الماضي بالضفة المحتلة.

 يعرف "بمقبرة األرقام"، ويرفض تسليمهم لذويهم. االحتالل احتجاز جثامين عشرات الشهداء فيما
 20/12/2018، فلسطين أون الين

 
 دونم من أراضي غرب رام هللا 500مستوطنون يجرفون  .38

دونم من أراضي قرية أم  500جرف مستوطنون بحراسة جيش االحتالل، يوم الخميس، : رام هللا
لس قروي أم صفا مروان صباو في وقال رئيس مج صفا شمال غرب رام هللا، لالستيالء عليها.

دونم من أراضي  500تصريحات صحفية إن مجموعة مستوطنين برفقة جيش االحتالل، بدأوا بجرف 
وأضاف انه  البلدة والقريبة من مستوطنة عطيرت، سعيا منهم لالستيالء عليها وتوسعة المستوطنة.

، وال يسمح ألحد من أهالي القرية يوجد في األرض عين ماء، سيتم االستيالء عليها أيضا مع األرض
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وأشار صباو إلى أن القرية تتعرض لهجمة شرسة من المستوطنين منذ فترة  الوصول إلى األرض.
 طويلة، محاولة منهم االستيالء على أراضيها وتوسعة المستوطنة المقامة على أرضنا.

 20/12/2018، فلسطين أون الين
 

 ة التطبيعبتهم نفلسطينيتيدعوة لمقاطعة شركتين  .39
 "كول نت"نشرت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل بيانًا لها طالبت فيه بـ"مقاطعة شركة 

حتى اعتذار مديرها التنفيذي، عن لقاءاته التطبيعية التي توفر أوراق توت لتغطية  "جيست"وشركة 
الستثمارات من الشركتين وطالبت اللجنة في البيان أيضًا سحب ا جرائم االحتالل"، بحسب اللجنة.

وفرض العقوبات عليهما من قبل "بي دي إس" وذلك بسبب مشاركة رجل األعمال الفلسطيني والمالك 
والمدير التنفيذي لشركة "كول نت" لخدمات اإلنترنت هاني العلمي، في مؤتمر "كونجرس إسرائيل"، 

، والتي تعد مسؤولًة عن عدٍد "يستج"والذي "ُعقد في مدينة فرانكفورت األلمانية، ممثاًل عن شركة 
 اإلسرائيلية". "ماطي"من الورش التطبيعية المشتركة تحت عناوين مختلفة، وعضو مجلس إدارة شركة 

برعاية وزارة شؤون " مدينة تعايش وثقافة بعنوان "القدسوأدانت اللجنة مشاركة "العلمي بورشة عمٍل 
 ي، وباسم عيد من القدس".القدس لدى حكومة االحتالل، بجانب محمد الدجان

 20/12/2018، 48عرب 
 

 ضد هدم المنازلفي النقب  مظاهرة .40
تظاهر أهالي بير هداج في مفرق عسلوج بمنطقة النقب، جنوبي البالد، صباو اليوم الخميس، ضد 

 هدم البيوت، وطالبوا باالعتراف الكامل بالقرية من قبل السلطات اإلسرائيلية.
جاجية النواب عن القائمة المشتركة، طلب أبو عرار، سعيد الخرومي، وشارك في المظاهرة االحت

جمعة الزبارقة، ورئيس المجلس اإلقليمي للقرى غير المعترف بها عطية األعسم، والشيخ أسامة 
ورفع المتظاهرون شعارات ورددوا هتافات مطالبة بوقف جرائم هدم المنازل، ومنح  العقبي، وغيرهم. 

 بالعيش الكريمة في بيوتهم وعلى أرضهم. أهالي بير هداج حقهم
وقال النائب أبو عرار: "نحن نتظاهر ضد هدم البيوت، مع إخواننا وأهلنا في بير هداج، إال أننا نتظاهر 
واقعا ضد خطة أمنية سرية إسرائيلية التي تهدف للحد من تكاثر العرب عامة واألهل في النقب خاصة، 

سعة مسطحات المناطق العربية، وهدم البيوت بحجج عدم الترخيك، حيث أننا نرى وبشكل مبرمج عدم تو 
 األمر الذي يؤخر جيل الزواج، ويمنع العربي من التكاثر في ضوء الضائقة والتضييق".

 20/12/2018، 48عرب 
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 "فلسطينيي أوروبا" يختار كوبنهاجن مكانا النعقاده السابع عشر .41

في  2019 4 27" أن المؤتمر السابع عشر سيعقد السبت أعلنت مؤسسة "مؤتمر فلسطينيي أوروبا: برلين
العاصمة الدانماركية "كوبنهاجن"، بالشراكة مع المنتدى الفلسطيني في الدانمارك ومركز العودة الفلسطيني 

ويأتي انعقاد النسخة  وبمشاركة العشرات من المؤسسات المناصرة لفلسطين على امتداد القارة األوروبية.
هذا المؤتمر في إطار ظروف معقدة وتحديات كبيرة تحيط بجميع ملفات القضية السابعة عشرة ل

 عاما. 70ماليين الجن فلسطيني منذ ما يزيد عن  7الفلسطينية، حيث يستمر تشتت ونكبة حوالي 
 20/12/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 137يهدم قرية العراقيب في النقب للمرة الـ  االحتالل .42

(، قرية 12-20هدمت آليات تابعة لسلطات االحتالل اإلسرائيلي، يوم الخميس ) :النقب المحتل
 على التوالي. 137"العراقيب" الفلسطينية في النقب )جنوب فلسطين المحتلة(، للمرة الـ 

وقال الناشط في القرية عزيز الطوري: "إن جرافات لسلطات االحتالل ترافقها قوات كبيرة من شرطة 
شرطة "يوآف" بوزارة داخلية االحتالل، اقتحمت القرية، وهدمت بيوتها وشردت االحتالل ووحدة 

 عائالتها في المطر والبرد الشديد بدعوى البناء غير المرخك".
ألف عربي فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات بعضها  240ويعيش في صحراء النقب نحو 

 مقام منذ مئات السنين.
 20/12/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 من مناطق السلطةبعد قرار االحتالل وقف االستيراد تحدق بالزراعة الفلسطينية  مخاطر .43

في خطوة جديدة ال تقل خطرا عن ممارسات االحتالل اإلسرائيلي على : عاطف دغلس - نابلس
الثالثاء األرض المتمثلة في قتل الفلسطينيين واعتقالهم، أعلن وزير الزراعة اإلسرائيلي أوري أريئيل 

 وقف استيراد الفواكه والخضار من مناطق السلطة الفلسطينية.
ورغم حاجة القرار إلى موافقة القيادة األمنية اإلسرائيلية حتى يصبح نافذا، فإن تجارا ومزارعين 
فلسطينيين لمسوا أثره منذ يوم أمس، بمنع وصول بضائعهم إلى مناطق الخط األخضر )فلسطين 

 بنحو ثالثمئة طن من المنتجات الزراعية يوميا. -وفق مصادر إسرائيلية-المحتلة( والمقدرة 
ألف دوالر  270وتحوم خسائر الفلسطينيين المترتبة على قرار الوزير اإلسرائيلي حول مليون شيكل )
 أميركي( يوميا، وفق طارق أبو لبن المدير العام للتسويق في وزارة الزراعة الفلسطينية.
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بأنه سياسي هدفه الضغط على الفلسطينيين  -الذي لم يبلغوا به كجهة رسمية-ر ويصف أبو لبن القرا
 وقطاعهم االقتصادي األول )الزراعة(، لتحقيق مكاسب إسرائيلية وتمرير سياسات خاصة.

ويقول للجزيرة نت إن قرارهم سيكون "الرد بالمثل" بوقف دخول المنتجات اإلسرائيلية لحماية المزار  
قوف إلى جانبه، حتى يبقى صامدا في أرضه في ظل سياسات االحتالل التي تستهدف الفلسطيني والو 

مكانية استيعابه بضائع إضافية ورغم مرونة السوق المحلي و  الفلسطيني والنيل منه في كل المجاالت. ا 
تسويق بضائعهم داخل  -وفق أبو لبن-بالتالي تعويض جزء من الخسائر، فإن من حق الفلسطينيين و 

سرائيل.الخط ا  ألخضر كحق كفلته الشرائع واالتفاقات "الجائرة" الموقعة بين السلطة وا 
 20/12/2018نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 أسباب امتناع شركة الدفعات الرقمية من دخول سوق االقتصاد الفلسطينيتقرير:  .44

تنا  شركة أصدر مركز "حملة" لتطوير اإلعالم االجتماعي، تقريرًا جديدًا يرصد ويحّلل أسباب ام
الدفعات الرقمية، وتحديدًا "باي بال"، من دخول سوق االقتصاد الفلسطيني، دارسًا األثر الّناجم عن 

نحو  -هذا االمتنا  في حياة المواطن الفلسطينّي وحقوقه الّرقمّية، تحت عنوان "فلسطين وباي بال
بّي العاّبودي، في مستوى جهوزية ويبحث التقرير الذي كتبه الباحث االقتصادي أُ  مساواٍة اقتصادّية".

ومدى سعي سلطة النقد الفلسطيني لتذليل العقبات والتطورات التي مّر بها هذا االقتصاد في السنوات 
األخيرة؛ كما يسّلط الضوء على تأثير سياسات شركات خدمات الدفع الرقمّية على الحقوق الرقمّية 

ئية لالقتصاد الفلسطيني والفرك الكامنة بحالة تم الفلسطينية، ومنها ينطلق الستعراض القوة الشرا
إتاحة الخدمة، عبر استعراض حمالت الضغط والمناصرة التي تّمت حّتى اليوم ضغطًا على أو 

 تشجيعًا لهذه الشركات من أجل تقديم خدماتها ضمن السوق الفلسطيني.
تجارة اإللكترونية بشكل عام نحو مساواة اقتصادية" من أهمية ال –وينطلق تقرير "فلسطين وباي بال 

و"باي بال" بشكل خاك، مستعرضًا خصوصّية الحالة الفلسطينية، إذ أن إسرائيل تقّيد االستيراد 
والتصدير إلى الّضفة الغربّية، وتقّيد الحركة بها، وحّتى تقوم بتقييدها بدرجة أشّد عندما يتعّلق األمر 

صادّي، كما أّن نسبة البطالة في المنطقتين معًا تصل بقطا  غّزة، لذا تعاني المنطقتان من ركود اقت
وطالب "حملة"، في نهاية التقرير، شركة "باي بال" بإعادة النظر في سياساتها، وتوفير  .%25.9إلى 

 .كمالّيٍة متساويٍة للسوق العالمي للفلسطينّيين
 20/12/2018، 48عرب 
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 دعم األونروا العام القادم العمل لضمان انتنسق واألونروا "األردنية الخارجية" .45
أيمـن الصـفدي والمفـوض العـام لوكالـة األونـروا األردنـي بحـث وزيـر الخارجيـة وشـؤون المغتـربين  :انعمّ 

بيير كرينبول آلية العمل التي ستعتمدها المملكة والوكالـة بالتعـاون مـع شـركاء إقليميـين ودوليـين لضـمان 
خمســة ماليــين  إزاءدم لتمكينهــا مــن االســتمرار بــأداء واجباتهــا تلبيــة احتياجــات األونــروا الماليــة العــام القــا

واتفــق الصــفدي وكرينبــول علــى أن تعقــد وزارة الخارجيــة والوكالــة  الجــن فلســطيني وفــق تكليفهــا األممــي.
ــداعمين  اجتماعــاً  الشــهر القــادم لوضــع خريطــة طريــق للبــرامج التــي ســيطلقاناها بالتعــاون مــع الشــركاء ال

دفقات المالية الالزمة ووضع خطة تمويلية طويلة المدى ودراسة بـرامج زيـادة الفاعليـة ألونروا لضمان الت
 التي بدأتها الوكالة وحشد الدعم لتجديد والية الوكالة التي ستطرو للتصويت العام القادم.
 20/12/2018 ،الغد، عّمان

  
 عامل أردني الئحة اتهام إسرائيلية ضدّ  .46

الجمعـة،  يـومر إعالميـة عبريـة إن النيابـة اإلسـرائيلية العامـة سـتقدم قالـت مصـاد: وكاالتال – الناصرة
أهداف إسرائيلية على "خلفية قومية"، مـا أسـفر  عامل أردني، بزعم تنفيذه عملية ضدّ  الئحة اتهام ضدّ 

اإلخبـــاري العبـــري، أن الحـــديث يـــدور حـــول مـــواطن أردنـــي  0404وزعـــم موقـــع  عـــن جـــرو إســـرائيليين.
بـــل ثالثـــة أســـابيع، عقـــب قيامـــه بــــ"مهاجمة غطاســـين إســـرائيليين فـــي مينـــاء إيـــالت اعتقلـــه االحـــتالل ق

صابتهما في رأسيهما بجراو بين متوسطة وخطيرة".)جنوباً   (، بمطرقة وا 
 20/12/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 للبنانيين والفلسطينيين االستشفائية األوضاععلى تدهور  "الشيوعيـ"ل احتجاجيةوقفة  .47

نظــم الحــزب الشــيوعي اللبنــاني فــي منطقــة صــور عنــد رصــيف مينــاء الصــيادين قبالــة : البــردانفــادي 
ســــراي صــــور الحكوميــــة وقفــــة احتجاجيــــة علــــى تــــردي حالــــة الفقــــراء اللبنــــانيين والفلســــطينيين الســــيما 

وحمـل المشـاركون  .ةلبنانية محمـد وهبـ أموفاة الطفل الفلسطيني من  أعقاباالستشفائية من بينها في 
وتطالـــب بشـــمول جميـــع اللبنـــانيين والفلســـطينيين بالتغطيـــة  األوضـــا ي الوقفـــة الفتـــات تشـــكو تـــردي فـــ

 المستشفيات.  أبوابالصحية الكاملة بحيث ال يموت الفقراء على 
 20/12/2018 ،المستقبل، بيروت
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 بعده أو وهبة ي مبلغ مالي من األهل قبل نقل الطفلينفي طلبه أمستشفى طرابلس الحكومي  .48
"فـي تمـام السـاعة السادسـة مـن مسـاء يـوم  مستشـفى طـرابلس الحكـومي البيـان التـالي: إدارةصدر عن 

، اسـتقبل قسـم العنايــة الفائقـة فـي مستشــفى طـرابلس الحكـومي الطفــل محمـد وهبـة محــوال 2018 12 17
من مستشـفى اإلسـالمي وهـو فـي غيبوبـة كاملـة وصـعوبة فـي التـنفس، حيـث تـم وضـعه تحـت التـنفس 

طناعي، لكــن بســبب وضــعه الحــرج نتيجــة معاناتــه مــن ورم فــي الــدماا ومــا اجــري لــه ســابقا مــن االصــ
خراجــه مــن حالتــه الحرجــة واجــري لــه كامــل  عمليــات، توقــف قلبــه بصــورة مفاجئــة، حيــث تــم إنعاشــه وا 
العــالج المناســب لهــذه الحالــة، وحــوالى الســاعة العاشــرة مســاء، توقــف قلبــه ثانيــة ولــم يكــن باإلمكــان 

ادة دقــات قلبــه رغــم العالجــات المتتاليــة التــي تجــرى فــي مثــل هــذه الحــاالت، حيــث وافتــه المنيــة اســتع
مبلـغ مـالي مـن األهـل قبـل  أيوللتوضيح، المستشفى لم تطلب  رحمة هللا وألهم أهله الصبر والسلوان.

 ". االجتماعيبعده كما يتردد على بعض وسائل اإلعالم والتواصل  أونقل الطفل 
 20/12/2018 ،بيروتالمستقبل، 

 
 واضح يةسرائيلاإلحجم االعتداءات اليومية ... و في مجلس األمن وطني جامع ناباسيل: موقف .49

 إسرائيل"حجم االعتداءات اليومية علينا من قبل  أنكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل : أبيروت
موقـف دولـي وقـد ظهـر ذلـك  يأعليها، ونحن ال نخـاف مـن  واضح وحجتنا معنا، ونحن لم نعتد يوماً 

يـوم أمـس"، وقـال خـالل لقائـه مـع المـوظفين والعـاملين فـي الـوزارة بمناسـبة األعيـاد:  األمـنفي مجلس 
"إن وزارة الخارجيــة قامــت علــى المســتوى السياســي بعمــل مقبــول وأحســن تعبيــر عــن فعاليتنــا والتنســيق 

ن المهـم المرتكـز علـى موقـف وطنـي ، وموقف لبنااألمنفي مجلس  أمسبين جميع البعثات كان يوم 
 ".يكون منسقاً  أن األهمولكن  يكون موقفنا متماسكا   أنجامع. نحن ندافع عن بلدنا وسيادتنا، وأقله 

 20/12/2018 ،الحياة، لندن
 

 "التعاون اإلسالمي" تعتزم إنشاء صندوق لدعم الالجئين الفلسطينيين .50
ووفـــق بيـــان  وق لـــدعم الالجئـــين الفلســـطينيين.تعتـــزم منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي، إنشـــاء صـــند :جـــدة

، عقـــدت لجنـــة الخبـــراء للـــدول األعضـــاء بالمنظمـــة، 2018 12 20الخمـــيس  للتعـــاون اإلســـالمي، يـــوم
األربعــاء، لمناقشــة مشــرو  النظــام األساســي لصــندوق الوقــف اإلنمــائي لــدعم الالجئــين يــوم اجتماعــا 

لعام للمنظمة، يوسف العثيمين: إن االجتما  يـأتي وقال األمين ا الفلسطينيين بمقر المنظمة في جدة.
فــي ظـــل تفـــاقم األزمـــة الماليـــة التـــي تعـــاني منهــا وكالـــة األونـــروا وتـــأثير ذلـــك علـــى أوضـــا  الالجئـــين 

ودعــا العثيمــين المجتمــع  اإلنســانية واالجتماعيــة واالقتصــادية، خاصــة بعــد وقــف تمويــل أمريكــا لهــا.
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اريخية والسياسية والقانونية واإلنسانية من أجل إيجاد حل عادل الدولي إلى االضطال  بمسؤولياته الت
 لقضية الالجئين الفلسطينيين.

وحسـب البيــان ذاتـه، قــدم البنــك اإلسـالمي للتنميــة الدراسـة الخاصــة بمشــرو  صـندوق الوقــف اإلنمــائي 
 فــي أبــوالمرتقــب عقــده  46لــدعم الالجئــين الفلســطينيين، وســتعرض علــى اجتمــا  وزراء الخارجيــة الـــ 

 .2019   مارسظبي، بآذار
 20/12/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 2017-2010خالل الفترة  الـمليارات ري 4السفير الجابر: مساعدات قطر لفلسطين بلغت  .51

للـدعم الـذي  بمشاركة السفير القط ري في لبنان محمد حسن جـابر الجـابر وتقـديراً : رأفت نعيم - صيدا
 األونـــروا أقامـــت، 2018 ســـنةفـــي لبنـــان خـــالل  األونـــرواامج التعلـــيم فـــي وكالـــة قدمتـــه دولـــة قطـــر لبرنـــ

رياضـــية بالمناســـبة، وحضـــره مـــدير عـــام  أنشـــطة أعقبتـــهاحتفـــااًل فـــي مدرســـة نـــابلس فـــي مدينـــة صـــيدا 
 فاعليات.الوعدد من  ،الوكالة في لبنان كالوديو كوردوني

الخطيـب اسـتعرض السـفير الجـابر  إبـراهيم .د األونـروابعد ترحيب وتقـديم مـن مـدير منطقـة صـيدا فـي 
تأكيــد  ومــن بينهــا لبنــان" مجــدداً  ل ونــروا"الــدعم القطــري لبرنــامج التعلــيم فــي األقــاليم الخمــس التابعــة 

ــة قطــر الحكوميــة  موقــف بــالده للشــعب الفلســطيني فــي قضــيته المحقــة، وقــال: "بلغــت مســاعدات دول
والتنمويـة  اإلنسـانيةال قطـري فـي المجـاالت ـمليار ري 4حوالي  2017 إلى 2010لفلسطين خالل الفترة 

وقطاعـــات الصـــحة والرعايـــة االجتماعيـــة ورواتـــب المـــوظفين وتمويـــل الوكـــاالت العاملـــة فـــي مجـــاالت 
الخيريـة القطريــة مـن تقــديم  الجمعيــاتمـا تقــوم بـه  إلــى إضـافةوالـدعم الحكــومي  اإلنســانيةالمسـاعدات 

 "...والتوعية والصحة. والتثقيف اإلغاثةدعم مالي لمشاريع 
 20/12/2018 ،المستقبل، بيروت

 
 مخططا  الستهداف المنتخب اإلسرائيلي بعد كشفها و"تل أبيب" واشنطنإيران تتهم ألبانيا بالرضوخ ل .52

دانت وزارة الخارجية اإليرانية قرار ألبانيا طرد دبلوماسيين إيرانيين بـدعوى تهديـدهم أمـن الـبالد، ملقيـة 
وقـال النـاطق باسـم  ر على ضغوط أمريكية إسرائيلية تستهدف ضرب عالقاتها بأوروبا.باللوم في القرا

: إن الخطــوة األلبانيــة "غيــر مقبولــة"، 2018 12 20 يــوم الخمــيس لــه الــوزارة، بهــرام قاســمي، فــي بيــان
دليـل وأكد: "ال يمكن تبرير سلوك حكومة ألبانيا بأي  واهية وكاذبة". إلى أن القرار "ساق حججاً  مشيراً 

منطقـي، وهــذا اإلجــراء مبنــى علــى معلومــات خاطئــة ومفبركــة مــن قبــل بعــض األجهــزة االســتخباراتية"، 
وأضــاف: "نعتبــر هــذا اإلجــراء غيــر المعقــول والمفــروض علــى ألبانيــا اســتمرارا لــنهج تــدمير والمســاس 
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بيــا مــن قبــل بالعالقــات الخارجيــة اإليرانيــة، خاصــة مــع أوروبــا، بهــدف مضــايقة إيــران وشــر اإليرانوفو 
سرائيل".  الواليات المتحدة وا 

وكانــت ألبانيــا قــد قــررت طــرد دبلوماســيين إيــرانيين مــن بالدهــا علــى خلفيــة اكتشــاف الســلطات األمنيــة 
 لمخطط يحضر الستهداف العبي كرة القدم من المنتخب الوطني اإلسرائيلي. 

 20/12/2018 ،األيام، رام هللا
 

 متضامنا   الخان األحمربعد زيارته  كفر منداالفّنان العراقّي سعدون جابر في  .53
حـّل الفّنـان العراقـّي سـعدون جـابر، مسـاء يـوم الخمـيس، ضـيفًا فـي قريـة كفـر منـدا فـي الجليـل، ضــمن 

وكّرم رئيس المجلس المحّلي في قريـة كفـر منـدا، الفّنـان  أمسية فّنّية بقيادة الفنان المنداوي طه ياسين.
تقديرّيًا، كمـا عّبـر فـي الحفـل قـائاًل: "العراقيـون إخـوة لنـا أحببنـاهم وسـمعناهم  العراقّي، مسّلمًا إّياه درعاً 

 وعلى رأسهم األخ سعدون الذي ما زلنا نستمع ألغانيه ونرّددها".
، والتـي يقـوم 1948ل راضي الفلسطينية المحتلة منذ سـنة وجاءت زيارة الفّنان المعروف ضمن جولته 

أّيـــام، لحضـــور حفـــل توزيـــع جـــوائز شخصـــيات العـــام الـــذي أقامتـــه بهـــا منـــذ وصـــوله قبـــل نحـــو ثمانيـــة 
 مؤسسة "سيدة األرض" يوم الجمعة الماضي في رام هللا، بصفته ضيف الّشرف في الحفل هذا العام.

وبدأ جابر جولته بعد وصوله بتجّمع الخان األحمر المهّدد بالهدم من قبل قّوات االحـتالل، حيـث حّيـا 
وشــملت الزيــارة بعــدها مخــّيم  ثــّم أنشــد هنــاك قــائاًل: "خيــو وتبقــى فلســطين".هنــاك صــمود أهــل التجّمــع 

الدهيشــة ومــن ثــّم محافظــة جنــين، حيــث زار جــابر مقبــرة الشــهداء العــراقيين هنــاك، حيــث تحــّدث عــن 
العالقــة التّاريخّيــة المتينــة الجامعــة بــين الشــعبين العراقــي والفلســطيني، قــائاًل إّن "الــدم الفلســطيني والــدم 

 عراقي اختلطا ورويا أرض فلسطين دفاعا عنها وفي سبيل حريتها"، بحسب "وفا".ال
 وكانت محّطته التّالية في زيارته ضريح الرئيس الفلسطيني الّراحل، ياسر عرفات في رام هللا.

كذلك قام الفنان العراقي بزيارة للقدس، حيث زار األقصى وقّبة الصخرة، لتتلوهـا زيـارة إلـى عّكـا وحيفـا 
 م أمس، األربعاء، ليختتم بعدها زيارته اليوم بأمسية فنّية في قرية كفر مندا.يو 

 20/12/2018 ،48عرب 

 
 "األونروا"لـمليون يورو  20و مليون يورو لسكان القدس 73.3يخصص االتحاد األوروبي  .54

لـة مليون يورو مساعدة مالية إضافية، دعما لعمـل وكا 20خصك االتحاد األوروبي  :القدس المحتلة
مليون يورو لتحسـين الظـروف المعيشـية لسـكان القـدس، ولتعزيـز التنميـة االقتصـادية  73.3األونروا، و

ـــة. ـــه يـــوم الخمـــيس فـــي األراضـــي الفلســـطينية المحتل ـــان صـــدر عن ـــي فـــي بي  وأوضـــح االتحـــاد األوروب
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ويـــة ، "أن التمويـــل الُمقـــدم ل ونـــروا يعمـــل علـــى دعـــم جهودهـــا فـــي تقـــديم الخـــدمات الحي2018 12 20
امات االتحــاد األوروبــي ل ونــروا هســإلالجئــي فلســطين الفقــراء فــي الشــرق األوســط"، لُيصــبح مجمــو  

خـالل للفلسـطينيين  األوروبـيوأشـار البيـان إلـى أن مجمـل الـدعم  .2018 خالل سنةمليون يورو  153
 مليون يورو. 350لى وصل إ 2018 سنة

 20/12/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 لن تكون شرطي الشرق األوسط دون مقابل المتحدة الوالياتترامب:  .55
دافـــع الـــرئيس األمريكـــي دونالـــد ترامـــب عـــن قـــراره ســـحب القـــوات األمريكيـــة : ســـامر إليـــاس -موســـكو 

 بالكامل من سورية، وا عالن النصر على "داعش"، قائاًل إنه يفي بتعهد قطعه خالل حملته االنتخابية.
" قـال ترامـب: "هـل تريـد الواليـات المتحـدة األمريكيـة أن تكـون شـرطي وفي سلسلة تغريـدات فـي "تـويتر

الشـــرق األوســـط، وأال تحصـــل علـــى شـــيء ســـوى بـــذل أرواو ثمينـــة وتريليونـــات مـــن الـــدوالرات لحمايـــة 
آخرين ال يقدرون ما نفعلـه؟ هـل نريـد أن نبقـى هنـاك إلـى األبـد؟... حـان الوقـت ل خـرين لكـي يقـاتلوا 

 ، فقد روج له منذ سنوات.إن انسحاب القوات األمريكية من سورية ليس مفاجئاً قال ترامب و أخيرًا". 
 21/12/2018 ،الحياة، لندن

 
 من سوريةاألمريكي تسبق االنسحاب  وروسيا يةعربودول  "إسرائيلمع "تفاهمات  :"إسرائيل اليوم" .56

بق قــرار الــرئيس يــوم"، اليــوم الجمعــة، عــن مســؤول أمنــي أردنــي قولــه إن ســالســرائيل إنقلــت صــحيفة "
 محــوراً  األمريكــي، دونالــد ترامــب، بســحب المستشــارين العســكريين مــن ســورية، حــوار دبلوماســي ضــمّ 

التوصل إلى  وبحسب المسؤول األمني األردني فإنه قد تمّ  " مقابل روسيا.أمريكياً  – عربياً  – "إسرائيلياً 
مـــن جهـــة، وبـــين الـــرئيس الروســـي،  واألردن والســـعودية، "إســـرائيل"تفاهمـــات بـــين الواليـــات المتحـــدة و

يـــران فـــي  فالديميـــر بـــوتين، مـــن جهـــة أخـــرى، بموجبهـــا يعمـــل الجـــيش الروســـي علـــى لجـــم حـــزب هللا وا 
بضـرب  "إسرائيلـ"كما نقلـت الصـحيفة عـن المسـؤول نفسـه قولـه إن روسـيا ستواصـل السـماو لـ سورية.

يران، واستهداف وسائل قتالية تعتبر "ك وقـال أيضـا  اسرة للتوازن" في سـورية.أهداف تابعة لحزب هللا وا 
 إن هذه التفاهمات بين ترامب وبوتين هي التي سمحت بإخراج القوات األمريكية من سورية.

ونقلــت الصــحيفة عــن مســؤولين أردنيــين، مــن المســتويين السياســي واألمنــي قــولهم إنــه تبــذل، مــن وراء 
يك التهديـدات الناجمـة عـن تواجـد إيـران الكواليس، جهود مشتركة أردنية سـعودية إسـرائيلية بهـدف تقلـ
 وحزب هللا في سورية بعد سحب واشنطن لقواتها من هناك.
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وكتبت الصحيفة أن المسـؤولين األردنيـين شـددوا علـى أن المسـؤولين األمـريكيين أوضـحوا للـدول ذات 
ن الصــــلة أن األجهــــزة االســــتخبارية األمريكيــــة ســــوف تضــــاعف التعــــاون األمنــــي مــــع إســــرائيل واألرد

والســعودية، وخاصــة علــى المســتوى االســتخباري، فــي إطــار الجهــود لمنــع إقامــة ممــر بــري يبــدأ مــن 
 طهران وينتهي في لبنان، مرورا بالعراق وسورية.

 21/12/2018 ،48عرب 
 

 ةمن قرار ترامب االنسحاب من سوري "إسرائيل"خيبة أمل وصدمة في تقرير:  .57
ه رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو ولهجته وهو كانت مالمح وج الناصرة ـ "القدس العربي":

يتطرق لقرار الرئيس األمريكي االنسحاب من سورية كافية لتعّبر بوضوو عن حالة اإلحباط من 
إعالن ترامب عن "االنسحاب الفوري بعد االنتصار على داعش " وهو "انتصار" وصفته أوساط 

نياهو فشل في إقنا  ترامب بالتراجع عن قراره إسرائيلية واسعة بـ"الهروب". وكشف أمس أن نت
المفاجن والحقا قال بتصريح مقتضب إنه يتم معاينة جودة هذا القرار وتبعاته وتأثيراته على إسرائيل 

 التي ستعرف كيف تدافع عن ذاتها ".
عقاب وعّبر الوزير اإلسرائيلي، يوآف غاالنت عن حالة الضيق جراء القرار األمريكي بقوله إنه "في أ 

االنسحاب األمريكي يجب على إسرائيل أن تبذل جهودا أكبر من أجل وقف العاصفة الشيعية في 
الشرق األوسط". وتوافق عدد كبير من المعلقين اإلسرائيليين على اعتبار قرار الواليات المتحدة سحب 

يران في سورية. وق ال رئيس حكومة قواتها من سورية ضربة إلسرائيل، يبقيها وحيدة مقابل روسيا وا 
يران تحتفل واعتبر القرار  االحتالل ووزير األمن األسبق إيهود باراك إن ترامب يتخلى عن سورية، وا 
لطمة لنتنياهو. وتابع في تصريحات لصحيفة "معاريف" "ترامب ال يعمل لدى نتنياهو، وال بوتين" 

سرائيل هي المسؤولة لوحدها عن مستقبلها ومصيرها".  وا 
 

 في الظهر طعنة لألكراد
وعلى غرار موقف األكراد الذين اعتبروا قرار ترامب "طعنة بالظهر" ذهبت بعض التحليالت 
اإلسرائيلية إلى اعتباره دليال على "ضعف وربما خيانة" من جانب الواليات المتحدة لحلفائها في 

 المنطقة.
سؤولين اإلسرائيليين، واتسمت هذه التحليالت بخيبة األمل والصدمة، خاصة بعد تصريحات كبار الم

بمن فيهم نتنياهو بأن الواليات المتحدة لن تنسحب من سورية قبل أن تنسحب القوات اإليرانية منها. 
واعتبر المحلل السياسي في القناة العاشرة براك رفيد قرار االنسحاب مفاجئا وغير متوقع كقرارات 
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ب من المنطقة والتسليم بالهيمنة أخرى اتخذها ترامب ويندرج ضمن سياسات االنطواء واالنسحا
الروسية. كما اعتبر رفيد أن قرار ترامب خسارة لنتنياهو شخصيا بعدما كان يفاخر بعالقاته الوطيدة 

 مع اإلدارة األمريكية في عهد ترامب.
ويولي المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل أهمية إستراتيجية كبيرة لقرار ترامب 

ودول الشرق األوسط، بما فيها األردن والسعودية، وعلى معركة النفوذ بين واشنطن  بالنسبة لسورية
وموسكو. يشار إلى أن ترامب كان متحفظا من البداية من استمرار وجود القوات األمريكية في 
المنطقة، عندما تحدث عن "أمريكا أوال"، خالل حملته االنتخابية، من خالل تقليك االستثمار 

الشرق األوسط. وبعد شهور من تسلمه مهام منصبه، استجاب لطلب قادة الجيش العسكري في 
األمريكي، وأبقى القوات األمريكية في سورية، والبالغ عددها اليوم ألفي جندي. وقبل نحو شهرين 
تحدثت تقارير عن مصادقته على مضاعفة عدد الجنود، إال أنه يعلن اآلن أن الدبلوماسيين 

 يوم. 100درون سورية خالل يومين، وأن االنسحاب سيستكمل خالل األمريكيين سوف يغا
 انتصار شر من هروب

وعلل ترامب قراره بانتهاء الحرب على تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( بعد انهيار التنظيم وانتزا  
أكبر مدينتين سيطر عليها، الموصل في العراق والرقة في سورية. وفي المقابل، فإن قادة الجيش، 
وعلى رأسهم وزير الدفا ، جيمس ماتيس، يعتبرون أن الهدف من تواجد القوات األمريكية في سورية 
مغايرا، وأنه يجب إبقاؤها كحاجز أمام النفوذ اإليراني في منطقتين أساسيتين: شمال شرقي سورية، 

ق واألردن، ومنطقة التنف القريبة من القاعدة الجوية األمريكية في الجنوب على الحدود مع العرا
األمر الذي صّعب على إيران إقامة ممر بري فاعل من أراضي إيران إلى سورية ولبنان عن طريق 

 العراق.
وكان مسؤولون كبار في األجهزة األمنية اإلسرائيلية قد تحدثوا، في األسابيع األخيرة، عن أهمية من 

الروسية على إيران لتقليك  الدرجة األولى لبقاء القوات األمريكية هناك، حتى في ظل الضغوط
عمليات نقل األسلحة إلى حزب هللا عن طريق سورية. ويشير هرئيل لقدرة نتنياهو بلوا ترامب 
والتأثير عليه منذ انتخابه واعتبر أن جملة من القرارات التي اتخذها ترامب، مؤخرا، تبدو كأنها 

ة بعد مقتل الصحافي جمال مطالب حزب "الليكود"، وبضمنها التعامل المتساهل مع السعودي
خاشقجي، ونقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وانسحاب واشنطن من االتفاق 
النووي مع إيران. وأشار إلى أن إسرائيل اعتبرت تواجد القوات األمريكية في التنف كورقة مساومة، 

اإليرانية من سورية. وفي حال تبين أن بحيث ال تخرج منها إال في إطار اتفاق يقضي برحيل القوات 
انسحاب القوات األمريكية ليس جزءا من اتفاق شامل مع روسيا، فإن ذلك سيبقي الهيمنة الروسية 
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على سورية. وبالنسبة إلسرائيل، بحسب هرئيل، فإن لذلك معنيين: األول هو عزلها كما كانت في 
سورية، في ظل التوتر القائم مع روسيا منذ إسقاط  السابق وانفرادها في الجهود إلبعاد اإليرانيين من

" في أيلول سبتمبر الماضي، والثاني هو أن ترامب اتخذ قرارا يتعارض 20الطائرة الروسية "إيليوشين 
مع موقف نتنياهو. وبرأي هرئيل يطرو ذلك تساؤالت بشأن المستقبل، خاصة وأن ترامب قلق، في 

مع الصين، ومن المالحقة القضائية في الداخل بشأن التحقيقات  الفترة األخيرة، من الحرب التجارية
التي يجريها المحقق الخاك، روبرت مولر، في قضية التدخل الروسي على نتائج االنتخابات 

 الرئاسية األمريكية قبل سنتين.
 

 إيران وحزب هللا
ا إن الحديث يدور في المقابل، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر سياسية إسرائيلية قوله

عن "ضربة إلسرائيل"، خاصة وأن نتنياهو كان قد صرو، في تموز يوليو الماضي، خالل زيارة 
لموسكو أن الواليات المتحدة لن تغادر سورية قبل أن تغادرها إيران. وأوضحت الصحيفة أن قرار 

روسيا لم تعد إلى  االنسحاب األمريكي يأتي في توقيت سين جدا بالنسبة إلسرائيل، فالعالقات مع
مسارها بعد إسقاط الطائرة الروسية، وأنه رغم تهديدات أنفاق حزب هللا، فإن الواليات المتحدة تواصل 
تسليح الجيش اللبناني، كما أنها ليست على استعداد لممارسة الضغط عليه. وترى الصحيفة أن 

كية وتقول إنه بعد وقت قصير القرار استجابة لمطالب دمشق وطهران وموسكو برحيل القوات األمري
من التصريح األمريكي، فإن وزارة الخارجية الروسية أصدرت بيانا قالت فيه إن "تواجد الجيش 

 األمريكي في سورية غير قانوني، ويعرقل عملية السالم ".
أما المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، شمعون شيفر فيرى بالقرار األمريكي إشارة إلى 

ول خطير في مكانة إسرائيل، وأن "هذا القرار المتسر  سيكون على حسابها". واعتبر أن ترامب لم تح
يتمكن من تصفية قائد داعش، أبو بكر البغدادي، كما أن القرار ال يتماشى مع ادعاءات نتنياهو بأن 

ين، يرقصون "ترامب الرئيس أكبر صديق إلسرائيل منذ أجيال"، وأن "قادة دوليين، مثل ترامب وبوت
على إيقاعاته ". ويضيف شيفر "بوتين هو الذي فرض قيودا على إمكانية دفا  إسرائيل عن نفسها 
في سورية من التمركز اإليراني قرب الحدود، وترامب هو المسؤول عن التخلي عن إسرائيل مقابل 

 العدوانية اإليرانية في المنطقة".
 

 مصير الجوالن
"روسيا هي التي تقرر، وفي ظل عدم وجود رد  أمريكي في سورية،  ويقول متسائال إنه طالما أن

يران من تحويل الجوالن إلى موقع أمامي؟ الفتا إلى أن المظلة اإلستراتيجية  فمن يمنع حزب هللا وا 
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التي وفرتها الواليات المتحدة إلسرائيل تضعضعت، بعد أن كانت "تتمتع" بالقدرة على التلويح 
األفضل أن يأخذوا بالحسبان أن واشنطن إلى جانبها. وعلى غرار محللين آخرين لـ"أعدائها" بأنه من 

يرى شيفر قرار ترامب دليال على ضعف، وربما خيانة واشنطن لحلفائها، وأولهم األكراد في سورية. 
وكشف أن إسرائيل أيضا تشعر بالقلق، حيث أن نتنياهو تجنب التدخل في الحرب في سورية، 

يكيين في ضمان مصالح إسرائيل عندما تنتهي الحرب. ويتابع " لكن يبدو اآلن أن واعتمد على األمر 
 سورية أصبحت بيد ألد أعداء إسرائيل، دون أن يكترث أحد لمصالحها".

 

 خطوة "متسرعة" و"بصقة في وجه إسرائيل"
قة في مراسل "هآرتس" في الواليات المتحدة، حيمي شاليف اعتبر الخطوة األمريكية "متسرعة" و"بص

وجه إسرائيل". وفي محاولة للمقارنة بين الرئيسيين يضيف "لو كان الرئيس باراك حسين أوباما هو 
الذي يترأس الواليات المتحدة اليوم لقالوا عنه "جبان ومهزوم.. يهرب وينسحب مهزوما.. يطوي 

سد.. يعزز ذيله.. يتخلى عن إسرائيل.. يخون األكراد ويغرز سكينا في ظهر معارضي الطاغية األ
قوة إيران.. يمنح روسيا نصرا ساحقا.. يلقي طوق النجاة لبقايا داعش ويشجع اإلسالم الراديكالي". 
وينبه شاليف، إلى أنه نظرا ألن ترامب هو متخذ القرار، فإن إسرائيل تتقبل ذلك بتفهم، وتحترم 

 ".مريكيةمخاوفها من اإلجراءات األ القرار، و"تنتقد بصوت خافت، وتصلي كي تتبدد
 

 خنوع وتملق
ووجه سهام نقده إلى نتنياهو مؤكدا أنه راهن على خطوات رمزية، مثل نقل السفارة إلى القدس 
وتحصين المستوطنات، على حساب التهديد الخطير والفوري القائم في الشمال. مضيفا أن هذا 

على االختالف مع مصير من "علق في حفرة لزجة من الخنو  والتملق إلى درجة أنه فقد القدرة 
الرئيس األمريكي عالنية، أو تجنيد الكونغرس والرأي العام ضده ". مشددا على أن التراجع األمريكي 
يعني منح الهيمنة المطلقة لموسكو وتوقع أن تؤدي خطوة ترامب إلى تسريع الحملة العسكرية التي 

لحتهم الواليات المتحدة سيبقون أعلنت عنها تركيا في شمالي سورية الفتا الى ان األكراد الذين س
لوحدهم في مواجهة الجيش التركي الكبير والقوي. ويتفق شاليف مع من يعتبرها خطوة خطيرة على 

بقوله إن انسحاب القوات األمريكية ال يوجد له داللة عسكرية  إلسرائيلالمستوى االستراتيجي بالنسبة 
نما رمزية أيضا، فهي تعني بالنسبة إلسرا ئيل "حلوا مشاكلكم لوحدكم. واجهوا لوحدكم فحسب، وا 

الكرملين وآيات هللا واألسد.. لم يعد ذلك يعنينا.. خسارة على األموال التي ننفقها هناك عليكم.. نحن 
سرائيل أوال".  مع الواليات المتحدة أوال، وليس كما تعتقدون الواليات المتحدة وا 
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 نها ستتقبل عقابها بحبقرار ترامب يمس بشكل خطير بأمن إسرائيل، ولك
وخلك للقول "إن نتنياهو صرو أن إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها. ولكنها ستفعل ذلك من 
موقع ضعيف، حيث ال يقف خلفها األخ األكبر، خاصة بعد أن تقلصت قدرتها على المناورة بشكل 

ل، ولكنها ستتقبل جدي بعد إسقاط الطائرة الروسية. قرار ترامب يمس بشكل خطير بأمن إسرائي
 عقابها بحب. ويجب عليها أن تقسم اآلن أن البصقة من البيت األبيض هي أمطار بركة ".

 21/12/2018القدس العربي، لندن، 

 
 عندما يشهد "اإلسرائيليون" لشباب فلسطين .58

 د.محمد السعيد إدريس  
في العمليات الفلسطينية،  عندما يتساءل "اإلسرائيليون" عن الخطر الذي يتهدد الكيان جراء التصعيد

 فهذا معناه أن شيئًا مهمًا يولد بين أحشاء المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.  
يتساءل "اإلسرائيليون": هل تطيح العمليات الفلسطينية حكومة نتنياهو؟ لم يأت هذا السؤال من فراا، 

 والشباب الفلسطيني. ولكنه استنتاج من تجارب مباشرة من المواجهة بين جنود االحتالل 
هذه االستنتاجات بعضها يتعّلق بالفشل واإلخفاق الذي يسيطر على عجز جنود االحتالل في  

التعامل مع الشباب الفلسطيني، عجز وصل إلى درجة الفشل في الدفا  عن النفس. وبعضها اآلخر 
ئيليًا" أو يخرج ليوّد  يتعّلق بخصوصيات التكوين النفسي للشباب الفلسطيني الذي يخرج ليقتل "إسرا

شهيدًا، أو يتظاهر ضد هدم سلطات االحتالل منزل أسرة أحد األبطال الذين يقومون بعمليات فدائية 
 ضد قوات االحتالل. 

اثنان من كبار المعّلقين العسكريين واألمنيين "اإلسرائيليين" هما شاهدا هاتين المالحظتين، فقد كتب  
ن العسكريين في صحيفة "يديعوت أحرونوت" ينتقد عجز أفراد شرطة "عاموس هرئيل"، كبير المعّلقي

االحتالل في الدفا  عن أنفسهم، معتبرًا أن هذا العجز صورة مصّغرة لعجز الدولة، وهنا يكون 
الخطر. فحسب تعبيره يقول هرئيل: إن "قوة السلسلة تُفحك بحلقتها الضعيفة"، ثم يضيف أنه "بهذا 

األسبوعين الماضيين، مشيرًا إلى أن "دائرة الحراسة الجسدية )أي الدفا   االختبار فشل الجيش" في
عن النفس( هي خط الدفا  األخير الذي يفترض أن تتحطم عليها خاليا )اإلرهاب(، بعد أن تتملك 
من دائرتي االستخبارات واإلحباط الهجومي"، ويقر بأن دائرة الحراسة الشخصية هذه "فشلت على 

أحداث مختلفة على األقل: في عوفرا، وجفعات أساف، وبيت إيل"، والنتيجة التي األقل في ثالثة 
خلك إليها هي "انعدام مهنية القوات التي لم تبد ما يكفي من الخبرة واالنضباط، إلى جانب ما يبدو 

 م واطن خلل في مستوى القيادة الدنيا في الميدان". 
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ل عاموس هرئيل في "هآرتس" عن ضابط كبير في هذا عن خيبة قوات االحتالل، وعلى النقيض ينق 
قيادة المنطقة الوسطى )المعنية بضبط األمن في الضفة الغربية( قلقه وانزعاجه مما يحدث من 
تطورات في عمق الشار  الفلسطيني. فمن خالل احتكاكه هو وقواته مع الشباب الفلسطيني الذي 

تل، وصل إلى قناعة مفادها أن "الضفة موجودة يدخل في اشتباكات مع قوات االحتالل يقْتل أو ُيق
على شفا موجة عنف أخرى". سبب القلق عند هذا الضابط وأيضًا عند عاموس هرئيل هو ذلك 
المشهد الذي يكاد يتكرر أسبوعيًا، والذي تمّكن فيه فلسطيني مسلح من إطالق النار على جنود 

من هؤالء الجنود في محطة قرب البؤرة  االحتالل ومدنيين "إسرائيليين" تصادف وجودهم بالقرب
االستيطانية "جفعات أساف" شرق رام هللا، فقتل جنديين من كتيبة "نتسح يهودا" )الداخل الحريدي(، 
وجندي آخر ومواطنة "إسرائيلية" أصيبا إصابات بالغة، وتمّكن الشاب الفلسطيني من الفرار، 

عن الضابط "اإلسرائيلي" أن "الخطر يتوالد  ويستخلك عاموس هارئيل من هذا المشهد الذي يرويه
والعمليات الناجحة تحفز وتشجع الشباب الفلسطيني على تقليدها، وقد ال يطول الزمن حتى يمكن أن 

 تشتعل الضفة مع غزة بانتفاضة ثالثة". 
لبه بعد أين القيادة الفلسطينية من هذه الحالة الشعبية الفلسطينية، من هذا الجيل الجديد، الذي ولد أغ

سماعيل هنية؟  االنتفاضة األولى، أين الصرا  السياسي بين الثنائي "فتح" و"حماس"، بين أبو مازن وا 
وأين هذا كله من التمادي في إفشال كل محاوالت المصالحة، والسقوط في مستنقع المكايدة بين 

لثمن. وأين هذا الطرفين، كل منهما يسعى إلى إفشال اآلخر، والقضية الفلسطينية هي من يدفع ا
التناحر مع الكارثة التي كادت أن تقع في الجمعية العامة ل مم المتحدة، وكادت أن تؤدي إلى صدور 
-قرار من الجمعية يدين الفصائل الفلسطينية، لوال براعة المندوب الكويتي الذي أفشل الخطة األمريكية 

  قرار إجرائي يصّوت عليه باألغلبية "اإلسرائيلية" في الجمعية العامة، عندما نجح في طرو مشرو 
(، باعتبار أن التصويت على مشرو  القرار األمريكي يجب أن يكون بأغلبية 1البسيطة )النصف +

الثلثين، ونجحت الخطة الكويتية، حيث وافقت الجمعية العامة على القرار اإلجرائي الكويتي وصّوتت 
 صوتًا، ألنه لم يحصل على الثلثين.  87لى على مشرو  القرار األمريكي وأسقطته رغم حصوله ع

اعتبر البعض أن سقوط مشرو  القرار األمريكي انتصار فلسطيني، لكنه في واقع األمر انتصار 
شديد المرارة. لذلك كان طبيعيًا أن ينّظم رئيس الوفد "اإلسرائيلي" باألمم المتحدة احتفااًل كبيرًا بهذا 

الغريب في األمر أن رجال السلطة يعيشون أيضًا "وهم  االنتصار، رغم سقوط مشرو  قرارهم،
 انتصار" لم يحققوه، ولم يكّلفوا أنفسهم مغبة المراجعة والمحاسبة في أسباب هذه االنتكاسة. 

ال وجه للمقارنة بين حالة الشعب الفلسطيني الذي يقاتل جنود االحتالل بصدور عارية ويرعب جنود  
ليه االنهزام النفسي وبين حالة السلطة وكبار القادة السياسيين "الجيش الذي ال يقهر"، ويفرض ع



 
 
 
 

 

 38 ص             4818 العدد:             12/21/2018الجمعة  التاريخ:  

                                    

الذين لم تصلهم بعد رسالة الشعب الفلسطيني الذي بات على شفا تفجير انتفاضته الثالثة، رغم أنف 
 سلطات االحتالل، ورغم أنف قياداته السياسية.

 21/12/2018الخليج، الشارقة، 

 

 االستيطان الـ"حردليم"... صهينة الدين وعسكرة  .59
 سليمان أبو ارشيد
ربما لم يلتفت الكثيرون إلى أن الجنديين اإلسرائيليين اللذين قتال مؤخرا في مستوطنة "غفعات أساف" 
في الضفة الغربية، ينتميان لتيار "الحريديين الصهيونيين" أو "حردليم"، وهي المجموعة الواقعة بين 

اليهودي" وتيار "الحريديين" الممثل سياسيا من قبل حركة  تيار الصهيونية الدينية التي يمثلها "البيت
 شاس ويهدوت هتوراة.

الجنديان يتبعان لوحدة "كفير" في جيش االحتالل، التي تضم في صفوفها كتيبة "ناحال" الحريدية، 
، باختطاف سائق سيارة أجرة من الظاهرية وجابوا به  2007وهي الوحدة التي تورط جنود منها عام 

البلدة وهو مكبل إلى جيب عسكري، ثم اطلقوا النار على أحد المارة، وأصابوه بجراو بالغة. شوار  
كما كشف برنامج التحقيقات الصحافية اإلسرائيلي، "عوفدا"، الذي تقدمه الصحافية إيالنة ديان عام 

ت عاد 2009عن شهادات حول قيام بعض جنود تلك الوحدة بالتنكيل بفلسطينيين، وفي عام  2008
 الوحدة إلى العناوين عندما قام بعض أفرادها برفع شعارات رافضة إلخالء مستوطنات.

أما تيار الـ"حردليم"، فيتموضع في اآلونة األخيرة بين "الحريديين" و"الصهيونية الدينية"، ويوسع بشكل 
ر مضطرد من مساحة انتشاره في القطا  الفاصل بينهما، وهو بهذا المعنى يقوم بفعل المنشا

المزدوج، حيث يقتطع األطراف المتطرفة واألكثر تزمتا من تيار "الحريديين" من جهة، كما يقتطع من 
األطراف المتطرفة واألكثر صهيونية من تيار "الصهيونية الدينية" من جهة ثانية؛ ويمتلك هذا التيار 

 مستقبلي األبرز.في نهاية المطاف من القوة الكامنة والمقومات ما يؤهله ألن يكون الالعب ال
ويجمع أنصار هذا التيار خصائك متشابهة مع تيار "الحريديين" من حيث التشديد على تعليم التوراة 
والفصل بين البنات والبنين في المدارس وفي المناسبات العامة، رغم أن لباسهم شبيه بلباس أتبا  

القضايا التي تخك الشريعة من  "الصهيونية الدينية" وليس "الحريديين"، كما أنهم أكثر تشددا في
 تيار "الصهيونية الدينية".

في مجال السياسة، يعتقد هؤالء بفكرة "أرض إسرائيل الكاملة" أو الكبرى، ويرفضون "التنازل" عن 
قامة دولة إسرائيل والهجرة إليها، ومن  الضفة الغربية وقطا  عزة والجوالن، وهم يرون بالصهيونية وا 
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، يرون فيها بداية لما يسمى بعملية "إنقاذ 1967اضي الفلسطينية والعربية عام ثم احتالل باقي األر 
 األرض" وبناء المعبد اليهودي الذي يمهد لقدوم المسيح، على حد زعمهم. 

وتتمركز معظم أنوية الـ"حردليم" ومدارسهم الدينية في مستوطنات الضفة الغربية، مثل "كريات أربع" 
القدس والجوالن، وهم من أقاموا عمليا المدارس "الدينية العسكرية"، التي  و"بيت ايل" و"كدوميم" وفي

تشكل إلى جانب المدارس الدينية ركائز أساسية لالستيطان، حيث يجمع عناصرها بين األيديولوجية 
 الدينية والصهيونية والنزعة العسكرية.

  تجنيد "الحريديين" للجيش أو وفي وقت ما زالت تنشغل فيه الساحة السياسية اإلسرائيلية في موضو 
عدم تجنيدهم، تشير المعطيات اإلحصائية الخاصة بالعقد األخير إلى ارتفا  في صفوفهم بنسبة 

. وحتى حين يدعي "الحريديون" درءًا للتهمة أن المجندين ينتمون إلى تيار الـ"حردليم"، فإنهم 40%
 لتيار.يقدمون بذلك شهادة شاهد من أهلها على مدى تنامي هذا ا

عمومًا، فإن تغلغل التطرف القومي الصهيوني في صفوف "الحريديين" بات ملحوظًا في اآلونة 
األخيرة، بعد أن كانوا يعتبرون حتى وقت قريب كتيار محايد سياسيا وغير صهيوني، وال يقيم غالبيته 

 وزنًا للطقوس والرمز الصهيونية.
اقف قيادات هذا الجمهور وزعماء حركاته السياسية، تلك التحوالت انعكست في اآلونة األخيرة في مو 

مثل "شاس" و"يهدوت هتوراه"، التي تموقعت نهائيا في معسكر اليمين بعد أن كانت تحرك على أن 
 تبقى تشكل بيضة قبان. 

وفي مجال تجنيد النساء بين صفوف "الصهيونية الدينية"، تشير اإلحصائيات األخيرة إلى مضاعفة 
وحتى وصولها إلى ثالثة أضعاف في بعض المناطق، وذلك رغم السماو للنساء من نسبة المجندات 

 هذه الفئة باالستعاضة عن الخدمة العسكرية بخدمة مدنية.
نستطيع أن نستخلك من هذه المؤشرات تالزم وتصاعد داالت الصهينة والتدين والعسكرة الثالث، 

 ، على ما يبدو مصبها النهائي."حردليم" –وهي نزعات يشكل التيار "القومي الديني" 
 21/12/2018، 48عرب 

 

 المواجهة القادمة في شرق البحر المتوسط ...كنوز الغاز .60
 افرايم عنبر
االهتمام في إسرائيل يتركز على مبعوثي إيران الموجودين على الحدود الشمالية والجنوبية للدولة، 

تعقد اليوم في بئر السبع، هي بالتأكيد لكن القمة الخامسة بين إسرائيل واليونان وقبرك، التي س
 حدث استراتيجي هام في شرق البحر المتوسط، الذي يتحول إلى ساحة جديدة للمواجهة.
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إيران تطمح إلى ممر شيعي من الخليج الفارسي وحتى البحر المتوسط؛ لذلك هي تريد إقامة قواعد 
لدول البلقان على طول شواطن جوية وبحرية على شواطن هذا البحر. هكذا يمكنها أن تبث قوة 

البحر وكذلك غربًا باتجاه الجاليات اإلسالمية في أوروبا. في الدول اإلسالمية في البلقان ـ البانيا، 
 البوسنة وكوسوفو ـ هناك تواجد إيراني وتركي.

من جهة أخرى، تركيا تبنت سياسة خارجية "عثمانية جديدة"، تميل إلى التمدد خارج حدودها؛ الجيش 
لتركي قام بغزو أجزاء من سوريا والعراق. في البحر المتوسط يوجد لتركيا نزا  جغرافي قديم مع ا

على شمال قبرك. تركيا أردوغان تحركها  1974اليونان في بحر إيجه، وهي تسيطر منذ العام 
أيضًا دوافع إسالمية. فهي تؤيد حماس، وطورت عالقات جيدة مع جهات جهادية في سوريا وليبيا 

للتين تقعان على شواطن البحر المتوسط، تركيا تعزز سالو البحرية فيها وحتى أنها هددت بإرسال ا
 سفن حربية لمرافقة السفن التي تحاول كسر الحصار البحري اإلسرائيلي على قطا  غزة.

ل سف الشديد، البحر المتوسط لم يعد الغرب هو الذي يسيطر عليه. في والية اوباما انسحبت 
ات المتحدة من المنطقة بشكل كبير. ضعف قوتها العسكرية يظهر في حقيقة أنه لم يعد الوالي

ل سطول السادس حاملة طائرات ثابتة في البحر المتوسط. أيضًا أساطيل دول أوروبا الغربية قلصت 
 قواتها ووجودها في شرق البحر. رغم تعهده بزيادة القوة العسكرية ألمريكا فإن الرئيس ترامب يظهر

 دوافع انفصالية.
وبداًل من ذلك يتزايد ويتعاظم وجود روسيا في منطقة البحر المتوسط. روسيا ضمنت لنفسها القاعدة 
البحرية في طرطوس والقاعدة الجوية في حميميم في سوريا من خالل تدخلها الناجع في الحرب 

 األهلية السورية. أيضًا مصر وقبرك تسمحان لسوريا باستخدام موانئهما.
بنظرة اقتصادية، أهمية شرق البحر المتوسط على الصعيد الدولي كبيرة، في أعقاب اكتشاف حقول 
الغاز الطبيعي في قعر البحر، واحتمال اكتشاف حقول أخرى. هذه الكنوز مرغوب بها جدًا من قبل 

 حلفاء إيران )سوريا وحزب هللا(، ومرغوبة من قبل تركيا وروسيا أيضًا.
في المئة من تجارتها  90كان هاما بالنسبة إلسرائيل دائمًا. ألن أكثر من  شرق البحر المتوسط

الخارجية تمر عبره. حقول الغاز التي اكتشفت في المياه األقليمية إلسرائيل، زادت أهمية المنطقة 
بالنسبة إلسرائيل. الغاز يتوقع أن يساهم بشكل كبير في االقتصاد اإلسرائيلي. فهو سيوفر طاقة 

 نظيفة وسيحول إسرائيل إلى مصدرة للطاقة.رخيصة و 
ولكن مخزونات الغاز إلسرائيل تقع تحت التهديد. حماس سبق وأطلقت الصواريخ على الحفارات 
اإلسرائيلية. وحزب هللا هدد بالقيام بذلك. روسيا وتركيا يمكنهما أيضًا تبني مقاربة أكثر عدوانية. ربما 

 جود بحري إيراني، يتناسب مع طموحات إيران للهيمنة.أنه قريبًا سيكون في المنطقة أيضًا و 
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هكذا أضيفت جبهة جديدة إلسرائيل. لسوء الحظ، العامل البحري للجيش اإلسرائيلي لم يمنح أفضلية 
كافية. إسرائيل بحاجة إلى سالو بحرية أقوى. الحاجة إلى قوة بحرية إسرائيلية أقوى تزداد أهميتها 

بير الموجه نحو إسرائيل، والذي يحول مطاراتها ومواردها األرضية نظرًا للتهديد الصاروخي الك
 واالستراتيجية إلى أكثر تعرضًا لإلصابة.

العجز العسكري إلسرائيل في شرق البحر المتوسط يظهر على خلفية نجاحها الدبلوماسي. لقد 
مصر،  تحولت إلى شريكة في تشكيلة شرق البحر المتوسط التي تشمل اليونان وقبرك. أيضاً 

انضمت إلى هذه التشكيلة بشكل غير مباشر. الدول األربعة هي شريكة في التخوفات من سياسة 
تركيا الخارجية، وتوجد لها مصالح مشتركة في مجال الطاقة. أيضًا تعاونها في واشنطن حول 

ورات المسائل المتعلقة بالشرق األوسط أمر مهم. أجل، الواليات المتحدة تفحك إمكانية إجراء منا
عسكرية مشتركة مع إسرائيل واليونان. من المهم إذًا أن تنجح إسرائيل في أن تؤسس لنفسها حلفاء 

 مشتركين لمواجهة التهديدات اآلخذة في التشكل في المنطقة.
 20/12/2018إسرائيل اليوم 
 21/12/2018القدس العربي، لندن، 
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 سمدار بيري
وخلق واقع  اإلقليميألمريكية من سوريا عالمة طريق تهدد بتغيير ميزان القوى انسحاب القوات ا

 جديد على األرض، واقع ليس بالضرورة محسن إلسرائيل.
صحيح أن الرئيس السوري بشار األسد لم يعقب أمس على بيان ترامب بسحب الجنود األمريكيين 

ست وكالة األنباء السورية الرسمية "سانا" من بالده، ولكنه هو المنتصر الرئيسي. ليس صدفة أن اقتب
بيان البيت األبيض بتوسع، بل وأوضح الناطق بلسان النظام بأن "الرئيس األسد يعود ويطالب 

يران".  بخروج كل القوات األجنبية من سوريا، باستثناء "الحلفاء" من روسيا وا 
نيفة بين الجيش الروسي بوتين هو اآلخر سجل إنجازًا إضافيًا: رغم أنه لم تسجل صدامات ع

واألمريكي في السنوات الثالثة األخيرة، تبقى روسيا، إلى جانب إيران، القوة العسكرية المركزية في 
ذا لم يكن هذا بكاف: فإنه يخطط لتوسيع نشاطه في أهداف استراتيجية، وال سيما في  المنطقة. وا 

 الموانن البحرية.
واجدها في األراضي السورية سيتسع اآلن ليشمل المناطق إيران هي األخرى كسبت كسبًا كبيرًا: فت

 األمريكية.
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وحتى تنظيم داعش يمكنه أن يكون راضيًا: ترامب يسحب قواته من سوريا دون أن يهزم الدولة 
اإلسالمية هزيمة تامة، وهذه ال تزال تسيطر في مناطق على الحدود العراقية السورية. ورغم إبعاد 

ألف من نشطاء  15هجين األسبو  الماضي، ال يزال هناك في سوريا قرابة مقاتلي داعش عن مدينة 
 التنظيم يعملون على إعادة تنظيم أنفسهم.

من يبقى وحيدًا في الميدان اآلن هي الميليشيات الكردية: ففي السنوات الثالثة األخيرة حظيت 
الذي أقامته في شمال شرق بالحماية والتأهيل والوسائل القتالية من الجيش اإلسرائيلي في الجيب 

الدولة. أما اآلن، وبال الحماية األمريكية، فإن قوات الجيش السوري من الجنوب والجيش التركي من 
 الشمال، تهدد باجتياو أراضيها.

إسرائيل هي األخرى بقيت وحدها: بدون التواجد األمريكي قرب الحدود الشمالية، فقدت إسرائيل 
ية محتملة في حالة التصعيد اإلقليمي. ليس للجيش الروسي، الذي مصدر رد  هام ومساعدة عسكر 

سيصبح اآلن رب البيت األساس في الدولة، أي التزام تجاه إسرائيل التي ـ كما يذكر ـ علقت في أزمة 
 سياسية مع موسكو بعد حادثة إسقاط الطائرة الروسية.

 20/12/2018يديعوت 
  21/12/2018القدس العربي، لندن، 
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 شمعون شيفر
ردًا على إعالن الرئيس ترامب الدراماتيكي سحب القوات من سورية وعد رئيس الوزراء، بنيامين 

 نتنياهو، قائاًل: "سنعرف كيف ندافع عن أنفسنا". 
القوات األميركية ستبقى بعد أن كان صرو قبل شهر فقط بأن  –ولكن ما فعله ترامب، أول من أمس 

يشير إلى انعطافة خطيرة في مكانة إسرائيل في الغابة  –في الشرق االوسط بسبب إسرائيل فقط 
 االقليمية. لماذا؟ ألن هذا القرار المتسر  قد يأتي على حسابنا.

 نبدأ بالحقائق: لم ينجح ترامب في تصفية زعيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، بخالف سلفه اوباما،
الذي نجح بالفعل في تصفية زعيم "القاعدة"، بن الدن. وكشف نتنياهو النقاب، أول من أمس، عن 

 ان األميركيين أبلغوه قبل بضعة أيام فقط بقرار االنسحاب. 
والسؤال الذي يطرو نفسه هو كيف يستقيم هذا مع ادعاء نتنياهو بأن ترامب هو الرئيس االكثر ودًا 

 إلسرائيل منذ أجيال؟
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ينبغي أيضا ان نتساءل: ماذا حصل لـ "اللمسة السحرية" لنتنياهو الذي حاول ان يسّوق لنا بأن  كما
 زعماء دوليين مثل بوتين وترامب يرقصون على نغمات نايه؟

لقد سبق لبوتين أن أوضح منذ زمن بعيد أنه ال يعمل عندنا حين قّيد إمكانية إسرائيل للدفا  عن نفسها 
 ت الوجود االيراني على مقربة من الحدود بعد حادثة اسقاط الطائرة الروسية. في سورية في وجه تثبي

في  –بل يمكن القول إنه تركها سائبة لمصيرها  –وترامب هو المسؤول، اآلن، عن هجران إسرائيل 
مواجهة العدوان االيراني في المنطقة: طالما كانت روسيا هي الحليفة، وبال رد  أميركي في سورية، ما 

 ي سيمنع االيرانيين و"حزب هللا" في واقع االمر من أن يجعلوا الجوالن موقعا استحكاميا متقدما؟الذ
كما أن المظلة االستراتيجية التي يوفرها األميركيون إلسرائيل تضعف. ال يعول أحد من مصممي 

رائيلية سياسة األمن اإلسرائيلية على أن يقاتل جنود أميركيون عنا، ولكن ال شك ان القوة اإلس
استفادت دوما من القدرة على االشارة ألعدائنا بأنه من االفضل لهم اال يتورطوا معنا النه عند 

 الطوارئ فان أميركا تقف إلى جانبنا.
ان قرار ترامب سحب القوات يشير الى الضعف، بل ربما إلى الخيانة، من جانب واشنطن لحلفائها. 

سرائيل هي االخرى تشعر االوائل هم االكراد في سورية: في واقع  االمر يبيح القرار دماءهم. وا 
بالقلق. لقد تمكن نتنياهو من منع كل تدخل إسرائيلي في الحرب االهلية في سورية، واعتمد على أن 

 يضمن األميركيون المصالح اإلسرائيلية حين تنتهي الحرب. 
قسام بين اعداء إسرائيل االلداء، اما اآلن فيبدو أنه من المحتمل ان يكون أخطأ: سورية آخذة في االن

وهم كلهم يجلسون االن حول الطاولة كي يقسموا الكعكة السورية، وال يوجد هناك أحد يحرك على 
 مصالح إسرائيل.

يمكن أن نأمل في أن تجري في غابتنا االقليمية تغييرات من تحت السطح، بالتحالفات االستراتيجية 
، والتي ال بد ستساعد إسرائيل في الدفا  عن نفسها. لعل عدو الجديدة التي يحتمل أن تتحقق، اآلن

 اليوم يصبح صديق الغد.
 عن "يديعوت"

 21/12/2018األيام، رام هللا، 
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