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 حماسللضغط على قدرات ومصر واألردن مع السلطة ": خطة إسرائيلية مشتركة اللبنانية "األخبار .1
 الضفةب

بينما بات مكشوفًا الدور المصري والقطري األساسي في ضمان الهدوء في : هاني إبراهيم -غزة 
ي على تنفيذ اتفاق مشترك مع السلطة الفلسطينية وجهاز "المخابرات قطاع غزة، يعمل العدو اإلسرائيل

المصرية" مضافًا إليهما األردن وقطر، للضغط على قدرات المقاومة عامة وحركة "حماس" في 
الضفة المحتلة، وهو القرار الذي بدأ العمل عليه، بل ُعقدت اتصاالت ولقاءات من أجله، عقب 

 نود العدو والمستوطنين خالل األشهر الماضية.سلسلة العمليات األخيرة ضد ج
وعلمت "األخبار" من مصادر مقربة إلى "حماس" أن الخطة جاءت بطرح أردني ومصري وفلسطيني 
)السلطة(، ليحوز موافقة إسرائيلية وأيضًا مشاركة قطرية، وأن الحركة "حصلت على تفاصيل كاملة 

ناصرها في الضفة". الخطة تتفرع إلى جانبين: عن الخطة التي تشمل حملة شاملة ضد قواعدها وع
األول عملياتي والثاني استخباري، مع االستمرار في حملة االعتقاالت والتحقيقات الهادفة إلى إحباط 
تشكيل خاليا عسكرية أو تنفيذ عمليات، وهذا الشق منوط مباشرة بقوات العدو. كما تتضمن استمرار 

تسريع هدم منازل المنفذين والضغط على أقاربهم، كي "يرتدع أي  رفع تكلفة العمليات فلسطينيًا عبر
 شخص يفكر في االنضواء تحت مجموعات تابعة لحماس في الضفة".

تتقاطع المعلومات التي وصلت الحركة مع األنباء األخيرة عن لقاءات يعقدها مسؤولون في السلطة 
ن رام هللا تبلغ أواًل بأول المعلومات عن مع نظرائهم اإلسرائيليين، وكذلك وصول إفادة لـ"حماس" بأ

األشخاص الذين يتوقع أن تكون لهم عالقة بها لإلسرائيليين، كما تستمر األجهزة األمنية الفلسطينية 
في منع أي فعاليات جماهيرية أو اجتماعية أو طالبية في الضفة، إضافة إلى متابعة األنشطة 

 الخاصة بطالب الحركة داخل الجامعات.
بق شبه معروف لدى األوساط المعنية، لكن الدور األردني، تضيف المصادر نفسها، صار ما س

يتمثل في تقديم الدعم األمني واالستخباري بصورة أوسع إلى السلطة والعدو عن عناصر "حماس" 
ي في الضفة وعالقتهم بقراباتهم وأصدقائهم في المملكة، باإلضافة إلى التأكيد لرام هللا الوقوف السياس

 ضد أي محاولة عربية لتجاوزها، في إشارة إلى القاهرة.
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أما القطريون، فنقلوا رسائل إسرائيلية إلى "حماس" خالل األسبوعين الماضيين تطالبها بـ"التوقف عن 
العبث في ساحة الضفة"، وأخرى تهدد بعودة سياسة االغتيال ضد األشخاص المحركين للخاليا 

، "نصح القطريون حماس بتخفيف التحريض في الضفة، لضمان داخل غزة. وهنا، تقول المصادر
 استمرار الهدوء في غزة وكذلك التفاهمات األخيرة لتحسين الواقع االقتصادي في القطاع".
 22/12/2018األخبار، بيروت، 

 
 بجهود موسكو في تحقيق المصالحة بين فتح وحماس يرحبالمالكي  .2

مـالكي، فـي مقابلـة مـع قنـاة "روسـيا اليـوم"، بجهـود موسـكو رّحب وزير الخارجيـة الفلسـطيني، ريـاض ال
، قائاًل: "ليس هناك أّي ضير من وجهة نظرنا فتح وحماس في تحقيق المصالحة الوطنية بين حركتي

في أن تحاول القيادة الروسية المساهمة قدر اإلمكـان فـي رّص الصـفوف فـي اّتجـاص المصـالحة... أي 
د المصرية، نحن نرحب بها، مـع معرفتنـا السـابقة بـأن مواقـف قيـادة جهود إضافية مساندة تدعم الجهو 

حمــاس متشــّنجة وأفشــلت كــل الجهــود الســابقة وســوف تُفشــل أّي جهــود أخــرى، أكانــت روســية أو غيــر 
روسية، ولكن مع ذلك سوف نراقب لنرى نتائج هذص الزيارة"، مشـيرًا إلـى أن القيـادة الفلسـطينية مسـتمّرة 

 ملف على اعتبار أنه "من أولويات القيادة".في العمل في هذا ال
 21/12/2018 ،األخبار، بيروت

 
 "إسرائيل"ـفي العملية السياسية بسبب انحيازها ل اشنطنرفض أي دور احتكاري لو ن :المالكي .3

ـــة موســـكو: أكـــد  ـــرص  ،الفلســـطيني ريـــاض المـــالكيوزيـــر الخارجي فـــي مـــؤتمر صـــحفي مشـــترك مـــع نظي
رفض فلسـطين أي دور احتكـاري للواليـات المتحـدة فـي العمليـة  ،جمعةالروسي سيرغي الفروف يوم ال

إلى أهمية تشكيل إطار متعـدد األطـراف لتفعيـل  ، مشيراً "إسرائيل"السياسية بسبب انحيازها الكامل إلى 
 عملية السالم.

 21/12/2018 ،الشرق األوسط أونالين، لندن
 

 أتي بها "صفقة القرن"أخطر من أي تفاصيل قد تعلى األرض ما يجري : عريقات .4
انتقد أمين سّر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات تصريحات وزير الخارجية 

 "القدس الغربيةـ"ب البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، التي دافع فيها عن قرار أستراليا االعتراف رسمياً 
أن موقـف  ،نـامج "سـيناريوهات" علـى شاشـة الجزيـرةفـي لقـاء لبر  ،واعتبـر عريقـات ."إسرائيلـ"عاصمة لـ

 ."إسرائيلـ"وزير الخارجية البحريني أخطر من القول إن القدس عاصمة ل
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، لكنــه أكــد أنــه فــي حــال حــدوث ذلــك، ف نــه "إســرائيل"كمــا قّلــل مــن إمكانيــة حــدوث تطبيــع عربــي مــع 
العــرب مــن إدخــال أي  راً ســيكون طعنــة فــي ظهــر الفلســطينيين ومكافــأة لالحــتالل علــى جرائمــه، محــذ

 تعديالت على مبادرة السالم العربية.
، قــال عريقــات إن اإلدارة األمريكيـة لــم تكشــف تفاصـيل هــذص الصــفقة ألي "صفقة القـرنـ"وفيمـا يتعلــق بــ

ن المســؤولين األمــريكيين فــي االجتماعــات المغلقــة يقولــون دائمــاً أو غربيــاً  طــرف ســواء كــان عربيــاً   ، وا 
غيـر أن  نكرر أخطاء الماضي"، دون أن يكشـفوا عـن أي بنـد مـن بنـود الصـفقة."نحن نسمع حتى ال 

، مـن حيـث "صـفقة القـرن"عريقات أكد أن ما يجري على األرض أخطر من أي تفاصيل قد تأتي بهـا 
، ومـن حيـث التوسـع االسـتيطاني وخنـق "إسـرائيل"نقل السفارة األمريكية للقدس على اعتبارها عاصـمة 

 ديا وانتهاك حرياتهم.الفلسطينيين اقتصا
 21/12/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 الملك سلمانعباس و اتصال هاتفي بين  .5

مـع خـادم  هاتفيـاً  محمـود عبـاس، مسـاء يـوم الجمعـة، اتصـاالً  يفلسـطينال السـلطةأجرى رئيس  :رام هللا
سـطيني عـن شـكر وتقـدير الشـعب الفل عبـاسوأعـرب  الحرمين الشريفين الملك سلمان بـن عبـد العزيـز.

وقيادته لمواقف السعودية المستمرة الداعمة لقضيتنا الوطنية في المحافل الدولية كافة، وبكافة الوسائل 
 السياسية واالقتصادية.

 21/12/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 أن عدوانها يمنع االستمرار في االتفاقيات "إسرائيل"شتية: أبلغنا ا .6
عضـــو اللجنـــة المركزيـــة لحركـــة فـــتح، أن القيـــادة الفلســـطينية بعثـــت إلـــى  ،شـــتيةالـــن محمـــد رام هللا: أع

"رســـالة" أكـــدت خاللهـــا عـــدم االســـتمرار فـــي "احتـــرام االتفاقيـــات الموقعـــة" فـــي حـــال اســـتمر  "إســـرائيل"
قـدص خـالل لقـاء ع ،شـتيةاوقـال  اإلدارة األمريكية فشلت في تحقيق رؤيتها وأفكارهـا. أن العدوان، مؤكداً 

 "االتفاقيـات جميعهـا تـمّ  :مع الدبلوماسيين والصحفيين األجانب المعتمدين في فلسطين، في بيـت جـاال
إرســال رســالة لإلســرائيليين قبــل  إلــى أنــه تــمّ  وبالتــالي لــن نحترمهــا"، مشــيراً  إســرائيلاختراقهــا مــن قبــل 

ذا اســتم وأشــار إلــى أن  ر عــدوانكم".يــومين مفادهــا "لــن نســتمر بــاحترام االتفاقيــات إذا لــم تحترموهــا وا 
 على العدوان األخير في رام هللا". مسألة العالقة األمنية مع االحتالل "على طاولة القيادة للردّ 
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وقـــال إن رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيـــامين نتنيـــاهو "يريـــد التطبيـــع دون دفـــع ثمـــن سياســـي"، مضـــيفا 
نص المبادرة على تطبيع العالقات بين الـدول "موقف فلسطين هو أننا متمسكون بالمبادرة العربية"، وت

سرائيل، بعد حل القضية الفلسطينية بشكل كامل.  العربية وا 
 22/12/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 يدين زيارة صحفيين عرب لـ"إسرائيل" اإلعالم الحكومي :غزة .7

ب للكيــان دان المكتــب اإلعالمــي الحكــومي فــي غــزة بشــدة زيــارة مجموعــة مــن الصــحفيين العــر  :غــزة
لقـرار  خطيـراً  الصهيوني، واالجتماع بمسؤولين صهاينة ُعرف منهم رئـيس الكنيسـت، وعـّد ذلـك تجـاوزاً 

وقال المكتـب اإلعالمـي فـي بيـان، لـه، يـوم  اتحاد الصحفيين العرب برفض وتجريم التطبيع اإلعالمي.
وتيـــرة اعتـــداءات  تزايـــد : إن خطـــورة هـــذص الخطـــوة تـــزداد كونهـــا جـــاءت فـــي ظـــلّ 21/12/2018 الجمعـــة

بعـــد شـــهور قليلـــة مـــن إعـــالن األمانـــة العامـــة التحـــاد  االحـــتالل ضـــد الصـــحفيين الفلســـطينيين، وأيضـــاً 
الصحفيين العرب عن حملة لتجريم التطبيع مع االحتالل ورفض كل أشكاله، وكون المستوى الرسمي 

هــذص الخطـوة ســلوكا فرديــا  ورأى فـي العربـي يشــهد حالـة مــن التراجـع فــي مواقفـه المعلنــة تجـاص التطبيــع.
مرفوضــا ومــدانا يســيء لمــن أقــدم عليهــا وال يعكــس بالتأكيــد الموقــف الجمعــي للصــحفيين العــرب الــذين 

 عبروا في أكثر من حادثة عن التزامهم المبدئي برفض التطبيع وتشجيع المقاطعة لالحتالل.
ا إلـى اتخـاذ قـرارات تأديبيـة ودعا نقابات الصحفيين بالدول التي يحمل الصـحفيون المطبعـون جنسـياته

دانـــة ســـلوكهم وطنيـــاً واضـــحة ضـــدّ  ، وفضـــح خطـــوتهم ومهنيـــاً  هم؛ تتمثـــل برفـــع الغطـــاء عـــنهم نقابيـــا وا 
 المشبوهة أمام الرأي العام في بلدانهم.

 21/12/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 اإلسرائيليمن القمع  يينفلسطينالألطفال لحماية عسكرية ب الحكومة الفلسطينية تطالب .8
عامًا( الذي قتله جنود  17تل أبيب: أصدرت الحكومة الفلسطينية بيانًا نعت فيه الفتى قاسم العباسي )

إســرائيليون رميــًا بالرصــاص، فيمــا أثــار ذلــك جــداًل عمــدت معــه قيــادة الجــي  اإلســرائيلي إلــى إصــدار 
ـــم يشـــكلوا خطـــراً  مباشـــرًا علـــى حيـــاة  تعليمـــات تقضـــي بعـــدم إطـــالق الرصـــاص علـــى فلســـطينيين إذا ل

الجنــود. وشــكل ذلــك اعترافــًا مــن الجانــب اإلســرائيلي بــأن الفتــى الفلســطيني قتــل ظلمــًا وتجنيــًا. وقالــت 
الحكومــــة الفلســــطينية إن "جنــــود االحــــتالل بــــاتوا يستســــهلون قتــــل الفلســــطينيين بــــال ســــبب". وناشــــدت 

 لقمعية اإلسرائيلية.المجتمع الدولي فرض حماية عسكرية ألطفال فلسطين من الممارسات ا
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وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، إن "الشهيد الفتى قاسم العباسـي مـواطن أعـزل 
أراق االحــتالل دمــه والتحــق بقائمــة الشــرف والكرامــة فــي ظــل الهجمــة المســعورة التــي يشــنها االحــتالل 

كــان مــارًا فــي الطريــق مــن بيتــه فــي أبنــاء شــعبنا وأرضــنا ومقدســاتنا". وأوضــح البيــان أن "الشــهيد  ضــدّ 
ضاحية سلوان جنوب المسجد األقصى إلى مدينـة نـابلس يسـتقل سـيارة مـع عـدد مـن أقاربـه فهـاجمتهم 
قوات االحتالل بالرصاص وأطلقت النار عليهم، حسب روايات الشهود النـاجين مـن الهجـوم الرهيـب". 

ص الجريمة وبقية جرائم القتل ضد أبنـاء وحمل المتحدث الرسمي، حكومة االحتالل، "المسؤولية عن هذ
 الشعب األعزل، وعن التصعيد الذي تقودص وترعاص الحكومة اإلسرائيلية في بالدنا فلسطين المحتلة".

 22/12/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 حماس ترحب بدعوة موسكو لعقد لقاء مع حركة فتح لتحقيق المصالحة .9
ته موسكو لعقد لقاء بين حركتي حماس وفتح في إطار رحبت حركة "حماس" باالستعداد الذي أبد

نهاء االنقسام، والتي جاءت على لسان نائب وزير  الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية وا 
وقالت حركة حماس في تصريح صحفي، إن الحركة إذ  الخارجية الروسي السيد ميخائيل بوغدانوف.
صرارها المستمر لعقد أي لقاء يساهم تثمن هذا الجهد المشكور لموسكو، تؤكد عل ى موقفها الثابت وا 

نجاز الشراكة للكل الوطني؛ ليتسنى لنا جميع مواجهة المؤامرة  اً في تعزيز الوحدة الوطنية وا 
الصهيوأمريكية التي تستهدف حقوقنا الوطنية، والمتمثلة في صفقة القرن من خالل رؤية سياسية 

 اومة وحمايتها، حتى نتمكن من استعادة حقوقنا الوطنية الثابتة.وكفاحية متفق عليها تقوم على المق
 21/12/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 دين تعمد استهداف االحتالل للمتظاهرين السلميين والصحفيين بمسيرات العودةحماس ت .10

قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم إن تعمد استهداف االحتالل اإلسرائيلي المتظاهرين 
سلميين، والصحفيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار وقتلهم بدم بارد جرائم جديدة ال

وأكد برهوم في تصريح صحفي، إن  تضاف إلى جرائم االحتالل اإلسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني.
ا االستهداف اإلسرائيلي يحمل بين طياته تجرؤا واضحا على الدم الفلسطيني، واستخفافا بحق شعبن

نهاء الحصار، كما أنه استهتار بمنظومة حقوق اإلنسان والقانون الدولي  في المطالبة بحريته وا 
وبين برهوم أن تكرار هذص الجرائم وتعمد استهداف األطفال والنساء واألطقم  والقانون الدولي اإلنساني.

تنصله من تفاهمات الطبية والصحفيين يقدم دليال إضافيا على نوايا االحتالل المسبقة بالقتل، و 
نهاء الحصار؛ يتحمل االحتالل المسؤولية الكاملة عن تبعاته ونتائجه.  التهدئة وا 
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وأضاف برهوم، وعليه ف نه ال بد من تحرك عاجل للوسطاء كافة، والمجتمع الدولي إلجبار االحتالل 
جبارص على  على وقف جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني وأهلنا في غزة، وبحق المتظاهرين السلميين، وا 

 االلتزام بكل التفاهمات وتنفيذها على األرض والعمل الفوري على إنهاء حصار غزة.
 21/12/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 حمل االحتالل المسؤولية عن استمرار عدوانهت "الجهاد" .11

خالل  في فلسطين، مواصلة االحتالل عدوانه على أبناء شعبنا اإلسالمياستنكرت حركة الجهاد ة: غز 
وقالت الحركة في بيان لها مساء يوم الجمعة:  اليوم والليلة الماضية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

صدار األوامر بهدم  "مع تصاعد حمالت االقتحام لمنازل المواطنين في الضفة واعتقال العشرات وا 
الماضية ب طالق  المنازل وتشديد الحصار على المدن والقرى، قام جنود االحتالل المجرم الليلة

 الرصاص على مركبة فلسطينية وا عدام سائقها قاسم محمد علي العباسي من مدينة القدس المحتلة".
الحركة في بيانها أن قوات االحتالل واصلت إرهابها وعدوانها عصر اليوم على  وأوضحت

هداء المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار بشكل همجي ووحشي مما أوقع ش
صابات بالرصاص الحي والمتفجر، في تصعيد خطير وقد وقعت معظم اإلصابات على مسافة  وا 

العدو  ، محملةبعيدة من خط الهدنة / السلك الزائل. ما يدلل على النوايا العدوانية لالحتالل
 .الصهيوني المجرم المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان

 21/12/2018، فلسطين أون الين
 

رهاب "إسرائيل"ل فتح: قت .12  للعباسي جريمة حرب وا 
عاما( جريمة  17للفتى قاسم العباسي ) اإلسرائيليأكدت حركة فتح أن جريمة قتل االحتالل : رام هللا

رهاب منظم، وقتل بدم بارد، وانعكاس لعقلية اإلجرام. وقال عضو المجلس الثوري لحركة  حرب وا 
ماء الفلسطينية هي دماء عزيزة وغالية، والفتى الشهيد فتح، المتحدث باسمها أسامه القواسمي، إن الد

قاسم المعيل الوحيد لعائلته، ُقتل بدم بارد نتيجة التحريض اليومي الذي يقوم به المستوطنون واإلعالم 
وأكد القواسمي مطلب عائلة الشهيد العباسي بضرورة  العبري وأعضاء الكنيست، ووزراء االحتالل.

كم الدولية، وفتح تحقيقا دوليا باعتبارها جريمة حرب وانتهاك لكافة المواثيق تقديم شكوى رسمية للمحا
 وتقدمت حركة فتح بالعزاء والمساواة لذوي الشهيد. الدولية.

 21/12/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 أن إيرانوالواليات المتحدة بش "إسرائيل"مواصلة التعاون بين يناقش مع ترامب  نتنياهو .13
أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه أجرى مكالمة هاتفية ثانية مع الرئيس األمريكي  تل أبيب:

دونالد ترامب، الليلة الماضية، ناقشا فيها طرق مواصلة التعاون بين إسرائيل والواليات المتحدة بشأن 
روسية "سيعمل بموجبها  -وأفادت صحيفة مقربة من نتانياهو بحصول تفاهمات أمريكية  إيران.

يران في سورية". كما نقلت الصحيفة عن المسؤول نفسه  الجي  الروسي على لجم )حزب هللا( وا 
قوله: إنه في إطار هذص التفاهمات، "ستواصل روسيا السماح إلسرائيل بضرب أهداف تابعة لـ)حزب 

يران، في سورية، واستهداف وسائل قتالية تعتبر )كاسرة للتو  ن "هذص التفاهمات، هللا( وا  ازن( هناك". وا 
التي تمت بمعرفة وموافقة الرئيس ترامب والرئيس الروسي فالديمير بوتين" هي التي سمحت بقرار 

 إخراج القوات األمريكية من سورية".
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب: إن "تصريحات نتنياهو الفتة للنظر، فهو ال يبدي تأثرًا غير عادي 

نه )ال من سحب القو  ات األمريكية ويحاول التقليل من شأنه"، بحيث يقول إنه )سحب مستشارين(، وا 
يؤثر على إسرائيل(، مع أن اإلسرائيليين عمومًا يعبرون عن قلق شديد من تبعاته". ونقل على لسان أحد 

أخالقيًا  كبار الوزراء اإلسرائيليين كان قد وصف الخطوة األمريكية، في محادثات مغلقة، بأنها "صادمة
وسيئة سياسيًا" قوله، ف ن "سحب القوات األمريكية ال يخدم مصالح إسرائيل، ويمس باألكراد، ويعزز قوة 

 ردوغان، ويوفر إليران محورًا لنقل الوسائل القتالية لسورية".أالرئيس التركي رجب طيب 
 22/12/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 هبحال تقديم الئحة اتهام ضد   للحكومة كحلون: نتنياهو لن يبقى رئيسا   .14

قال رئيس حزب "كوالنو" ووزير المالية اإلسرائيلي، موشيه كحلون، إن رئيس الحكومة، بنيامين 
وقال كحلون إلذاعة  نتنياهو، ال يمكنه أن يبقى رئيسا للحكومة في حال تم تقديم الئحة اتهام ضدص.

نتنياهو، بعد استجواب تحت القسم  الجي  اإلسرائيلي، إنه "في حال تقديم الئحة اتهام ضد
وشدد كحلون  )باستخدام أقواله في المحكمة(، ف نه ال يمكنه االستمرار في واليته كرئيس للحكومة".

على أنه يصر على موقفه، بأن نتنياهو ال يمكنه االستمرار في منصبه في حال تقديم الئحة اتهام 
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"  انة فقط.ضدص، وسواء شملت مخالفة تلقي رشى أو خيانة األم

يوم، الجمعة، أن كحلون قام بجولة في شمال البالد، أمس، وتوقف في بلدات بينها المطلة الحدودية، 
حيث اشتكى السكان أمامه من الضائقة التي يعانون منها، وبينها في المجال الزراعي وتقليص 

 البقاء في المنطقة وعدم مغادرتها.اإلعفاءات الضريبية وصعوبة تشجيع الشبان على 
 21/12/2018، 48عرب 
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 : سيناريوهات احتماالت اإلطاحة بنتنياهوإسرائيلية تحليالت .15

ليس واضحا بعد، في هذص األثناء، كيف ستنتهي ملفات الفساد المشتبه فيها رئيس الحكومة 
وأن استطالعات الرأي  اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وما إذا كانت ستطيح به من منصبه، خاصة

تؤكد أن توازن القوى يميل لصالح معسكر اليمين في االنتخابات العامة المقبلة وترجح أن يشكل 
نتنياهو الحكومة المقبلة. وربما ثمة فرصة لنتنياهو للنجاة من خالل االنتخابات المقبلة، بحسب 

، حزبه، الليكودبنتنياهو وتضعف محللين، لكن من الجهة األخرى ثمة احتمال ألن تطيح االنتخابات 
 بحسب محللين آخرين.

واعتبر محلل الشؤون الحزبية في صحيفة "هآرتس"، يوسي فرطر، يوم الجمعة، أنه "ال شك أنه 
ستُقدم الئحة اتهام ضد رئيس الحكومة. وتوقع فرطر أن ُيتخذ قرار مندلبليت قبل االنتخابات العامة. 

ف إفادات شهود العيان صحة ومناعة للمرشح )نتنياهو(. وأضاف أنه "في أي سيناريو لن تضي
ويعني ذلك أن الليكود ومرشحه لرئاسة الحكومة سيصلون إلى المعركة االنتخابية في جديد ومختلف 
كليا عما عرفناص في الماضي. وفوق رأس نتنياهو تخيم سحابة المتهم. وسيبدو كمن حياته السياسية 

مستقبله المبهم دور مركزي في الحمالت االنتخابية. ويمكن أن  في الوقت الضائع. وسيكون لقضية
يتساءل الناس بينهم وبين أنفسهم ومن وراء ستارة صندوق االقتراع ما الجدوى من التصويت إلى 

 حزب لن ُينهي رئيسه سنته األولى في واليته".  
ما كدمون، تحليل استبعدت محللة الشؤون الحزبية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، سيمن جهتها 

فرطر، وأشارت إلى أنه "واضح منذ مدة طويلة أنه ستكون هناك توصية بمحاكمة رئيسة الحكومة"، 
لكنها رأت أن الوضع حتى اآلن يشير إلى أن "هذا لن يحدث أبدا. قرار المستشار القضائي سيتخذ 

ل مؤكد لالنتخابات الثالثة القريبة. ويعني ذلك أن نتنياهو سيكون قد وصل بشك –في الشهرين 
المقبلة، وسواء ستجري في أيار/مايو أو تشرين الثاني/نوفمبر، مع توصية بالئحة اتهام، قبل أو بعد 

 استجواب تحت القسم".
بدورص، اعتبر محلل الشؤون الحزبية في "شركة األخبار" )القناة الثانية سابقا(، عميت سيغال، في 

أنه "ينبغي أن يحدث شيئا ما دراماتيكيا جدا، مأساويا، كي مقاله األسبوعي في "يديعوت أحرونوت"، 
تتمكن حكومة نتنياهو الحالية من البقاء، إذا صمدت أصال، عدة أشهر. وستجري االنتخابات في 
موازاة اإلعداد لالستجواب، الذي سيتمحور حول مخالفة رشوة واحدة أو أكثر. واالئتالف المقبل 

 ، وقبل وقت قصير من قرار مندلبليت النهائي".2019ام سيتشكل في النصف الثاني من الع
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رأى المحلل السياسي في صحيفة "معاريف"، بن كسبيت، في سياق التعليق على ملفات نتنياهو و 
واحتمال توجيه اتهام له، "أننا موجودون في دولة إسرائيل، وهذا مكان قد يحصل فيه أي شيء في 

. وهو يعرف جيدا استالل أرانب وتمني المعجزات ولديه لحظة، خاصة وأننا نتحدث عن نتنياهو أي
الكثير من الحظ، لذلك أعتقد أنه لم يفقد األمل. ال شيء منته،. والمدعي العام أعلن أنه لن يعلن عن 
توصيته قبل أن يعلن مندلبليت رسميا عن توصيته. وحلل قسم من المحللين ذلك بأنه محاولة لمنح 

 ق الملفات".  مندلبليت مهلة من أجل إغال
 21/12/2018، 48عرب 

 
ر أنفاق "إسرائيل" .16  ... وتصب  مكان الحفر إسمنتا  حزب هللا تفج 

أقدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي على صب االسمنت في المكان الذي حصلت فيها اعمال : بيروت
ل الخيام قرب في الجهة المقابلة للطريق الداخلية التي تربط بوابة فاطمة بسه أنفاقالحفر بحثا عن 

الجدار االسمنتي، على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وذلك من خالل شاحنات محّملة عملت 
جرة باطون، وفق "الوكالة الوطنية لالعالم"  40لغاية الساعة الخامسة فجرًا، حيث تم تفريغ نحو 

لمقابلة للمحلة المذكورة ولم الرسمية التي ذكرت ان العدو اإلسرائيلي سحب حفارة اآلبار من الجهة ا
يعد يسجل اي اعمال حفر في هذص الجهة. كذلك توقفت االعمال في ميس الجبل وبليدا والوزاني. 
وفي الجهة المقابلة نفذت قوات "يونيفيل" انتشارا عسكريا على امتداد الخط االزرق، وذلك بالتنسيق 

 .مع الجي  اللبناني الذي يسير بدورص دوريات في المنطقة
مترا، مقابل رامية الجنوبية  30عبارة المياص المكتشفة على عمق  أمسوكان الجي  اإلسرائيلي فجر 

ن التفجير حصل في  وارتدادات قوية سمعت في أجواء المنطقة، وقام الجي  اللبناني بقطع الطريق. وا 
را جباالت باطون باطن األرض قرب السياج التقني داخل األراضي الفلسطينية المحتلة. ثم استقدم فج

 قام بتفريغها في مكان الحفر، كما استقدم شاحنة خراطيم كبيرة تنقلت في عدة أماكن منذ الصباح.
)أول  مساء هذا اليوم أبلغالناطق الرسمي باسم "يونفيل" أندريا تيننتي أن "الجي  اإلسرائيلي  وأعلن

 األنفاقل كول انه بدا عملية لعزل من أمس( رئيس بعثة يونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو دي
وحث  ،وتدميرها جنوب الخط االزرق. وقد ابلغ رئيس بعثة يونيفيل القوات المسلحة اللبنانية بذلك

 .جميع االطراف لممارسة اقصى درجات ضبط النفس من اجل تفادي اي سوء فهم والحد من التوتر
 21/12/2018الحياة، لندن، 
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 بين جنود االحتالل في محيط غزة كشف شبكة لترويج المخدرات .17
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوم الجمعة، إن جي  االحتالل اكتشف شبكة تجارة 

وأوردت الصحيفة  وتعاطي مخدرات كبيرة، خاصة بين صفوف جنودص في منطقة غالف قطاع غزة.
لعسكرية، وعثر بحوزته على العبرية أن الشبكة اُكتشفت بعد اعتقال جندي في المنطقة الشمالية ا

كميات كبيرة من المخدرات، إذ اعترف بتوزيعها على قواعد بالجي  في غالف غزة، مشيرة إلى تورط 
وأفادت الصحيفة العبرية بأن التحقيقات  في تلك القواعد العسكرية بالقضية. اً جندي 80أكثر من 

رات إلى داخل بعض القواعد العسكرية متواصلة في تشعبات القضية، إذ تبين توصيل المتورطين المخد
 اً في غالف غزة، وبأن الشرطة العسكرية اإلسرائيلية اعتقلت مجموعة متورطين بالقضية، وشكلت طاقم

 لمتابعتها، واتضح تورط أفرادها بعدد كبير من عمليات اإلتجار بالمخدرات الخطرة. اً خاص
مراسالت توثق عملية توزيعه في القواعد  وأضافت الصحيفة العبرية بأنه عثر في هاتف الجندي على

العسكرية المختلفة، خاصة الجنوبية منها، وبأن المجند مسؤول عن إتمام عشرات الصفقات من بيع 
 المخدرات في األشهر القليلة الماضية، داخل الجي .

 21/12/2018األيام، رام هللا، 
 

 كييسورية بالحسبان بعد االنسحاب األمر مضطرة ألخذ مصالح روسيا ب "إسرائيل: "الصحف اإلسرائيلية .18
أظهرت التحليالت المنشورة في الصحف اإلسرائيلية اليوم، الجمعة، اختالفات في الرأي حول تبعات 
انسحاب القوات األمريكية من سورية، التي أعلنت عنها إدارة دونالد ترامب، خصوصا في ما يتعلق 

نسحابا كهذا لن يؤثر على العمليات العسكرية بالوجود اإليراني في سورية. ورأى البعض أن ا
اإلسرائيلية ضد إيران، فيما عبر البعض اآلخر عن تحسب إسرائيل من أن االنسحاب األمريكي 

 سيعمق الوجود اإليراني في سورية.
وكتب المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمان، إن "جهاز األمن 

اإليرانية استغالل وقف الوجود األمريكي في ’ قوة قدس’مال أن تحاول )اإلسرائيلي( يستعد الحت
وأضاف أنه "بموجب تقييم الوضع في  سورية من أجل استئناف تموضعها في سورية بشكل أكبر".

إسرائيل، ف ن اإليرانيين سيحاولون في المرحلة األولى فحص رد الفعل الروسي واإلسرائيلي لمحاوالت 
ة من إيران إلى سورية واستئناف النشاط المشترك مع السوريين من أجل إنتاج فتح محاور نقل أسلح

ذا كان رد الفعل اإلسرائيلي أو الروسي فاترا، سينتقل اإليرانيون إلى المرحلة  صواريخ متطورة. وا 
واعتبر فيشمان أن وضعا كهذا سيستدعي تصعيدا، ورجح  القادمة وسيوسعون نشاطهم في سورية".

 روسيا ستحاوالن لجم محاوالت إيرانية أولية إلعادة بناء مواقع في سورية. أن إسرائيل و 
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كذلك اعتبر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أنه "بالنسبة إلسرائيل، يوجد هنا 
استنتاج فوري وعبرة بعيدة األمد. واالستنتاج الفوري هو أن تحقيق التطلع إلى إبعاد القوات اإليرانية 

المليشيات الشيعية عن سورية ليس قريبا. وروسيا باعت إسرائيل وعودا فارغة، آخذة بالتالشي بعد و 
نصف سنة، والواليات المتحدة ليست متحمسة لتقديم المساعدة. ورغم أن الجي  اإلسرائيلي سّجل 

هذا ال نجاحات بسلسلة المواجهات مع حرس الثورة اإليراني في سورية في الربيع الماضي، إال أن 
 يعني أن إيران تنازلت عن مخططاتها".

على النقيض من التحليالت أعالص، اعتبر الباحث في الشؤون األمريكية في جامعة حيفا، البروفيسور 
أبراهام بن تسفي، في صحيفة "يسرائيل هيوم"، أنه "خالفا للتقدير السائد، ف ن قرار الرئيس ترامب 

السورية في المستقبل القريب لم يكن نتيجة نزوة مفاجئة أو  ب نهاء الوجود األمريكي في األراضي
افتعال موقف آني. بل على العكس، فالحديث يدور عن تطبيق خطة تبلورت منذ مدة، وجرى 
إرساؤها في تطلعه األصلي للمرشح ترامب باالنفصال عن مراكز االحتكاك، حرب وأزمة، لم تشكل 

 مة األمريكية".بنظرص تهديدا ملموسا وداهما على أمن األ
خالفا لفيشمان وهرئيل، كتب المحلل العسكري في صحيفة "معاريف"، طال ليف رام، أن "التقديرات 
في إسرائيل هي أن النسحاب القوات األمريكية لن يكون تأثير ملموس على إمكانية شن سالح الجو 

بعد إسقاط الطائرة  غارات في سورية. وفي صلب هذا التقدير حقيقة أن إسرائيل عملت في سورية
ن كان ذلك بحجم أقل من الماضي، ومن دون تقارير إعالمية وتعتيم".    الروسية أيضا، وا 

لكن من الناحية األخرى، أشار ليف رام إلى أنه "في المستوى اإلدراكي، ترسخ روسيا، عمليا، ما كان 
ية العمل اإلسرائيلية في سماء واضحا منذ فترة، بأنها بقيت الدولة العظمى المتنفذة في المنطقة، وحر 

سورية محدودة الضمان ومشروطة بالمصالح الروسية فقط. وبهذا المفهوم، ف ن االنسحاب األمريكي 
 هو حقيقة منتهية، وذو قيمة رمزية، لكن في الشرق األوسط توجد أهمية للرموز أيضا".

 21/12/2018، 48عرب 
 

 تفقد عينا تراقب عدوها اللدود "إسرائيل".. ةاالنسحاب األمريكي من سوري": بلومبيرغ"موقع  .19
قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب االنسحاب العسكري من سورية،  األمريكيتناول موقع بلومبيرغ 

 وأشار إلى أن إسرائيل ترى إيران تقترب منها أكثر في أعقاب هذص الخطوة الترامبية المفاجئة.
ابته كل من مايكل أرنولد وجوناثان فيرزيغر إن هذا ويقول تقرير نشرص الموقع واشترك في كت

االنسحاب من سورية من شانه أن يفتح الطريق أمام الممر البري من طهران في إيران إلى بيروت 
ويضيف التقرير أن إسرائيل تقول إنها ستدافع عن نفسها ضد إيران  في لبنان عبر العراق وسورية.
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هذا السياق، غير أن األمر أصبح أكثر صعوبة على تل بغض النظر عما يفعله األمريكيون في 
ويشير الموقع إلى أن قرار ترامب المفاجئ بسحب القوات  أبيب إلبقاء أعدائها بعيدين عن حدودها.

لى أنه ترك إسرائيل تشعر بأنها أكثر  األمريكية من سورية فاجأ الحلفاء والمتنافسين على حد سواء، وا 
الذي يعد بمثابة -ويضيف أن حزب هللا اللبناني  وها اللدود إيران.عرضة للتهديدات من جانب عد

حفر أنفاقا جنوبي البالد توصل إلى داخل الحدود اإلسرائيلية، وأن الحزب  -الجي  اإليراني في لبنان
 استفاد من فوضى الحرب السورية من خالل فتح خطوط إمداد للحصول على األسلحة من طهران.

لملء فراغ السلطة الذي خلفته الواليات المتحدة في المنطقة،  -حسب التقريرب-وتستعد إيران اآلن 
 حيث تجني ثمار دعمها للرئيس السوري بشار األسد في الحرب األهلية التي عصفت بسورية لسنوات.

ويشير إلى أن الوجود العسكري األمريكي في سورية لم يكن يزيد على ألفي جندي فقط، لذا ف ن 
 ل عامال رادعا أكثر من كونه مؤثرا بشكل حاسم.وجودهم كان يمث

غير أن االنسحاب العسكري األمريكي من سورية قد يدفع ب سرائيل إلى تصعيد حملة قصفها في 
 سورية للحيلولة دون وصول المزيد من األسلحة إلى حزب هللا.

 21/12/2018الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 2017خالل  %500نسبة بارتفاع الرقابة اإلسرائيلية على اإلنترنت  .20
مطالبته المدعي العام في إسرائيل ب غالق  48كرر مركز "عدالة" الحقوقي داخل أراضي  :الناصرة

"وحدة السايبر" التابعة له، التي تفرض رقابة غير قانونية على المستخدمين والمحتوى الذي ينشرونه، 
 يوتيوب.بالتعاون مع مواقع التواصل االجتماعي الكبرى، مثل فيسبوك و 

، طالب فيها المستشار القضائي 2017آب/ أغسطس  2وكان مركز عدالة قد أرسل رسالة أولية يوم 
لحكومة االحتالل، أفيحاي مندلبليت، والمدعي العام، شاي نيتسان، ومدير وحدة السايبر، حاييم 

 فيسمونسكي، بوقف العمليات غير القانونية التي تمارسها هذص الوحدة.
قارير التي تقدمها الوحدة ومكتب المدعي العام أن عدد طلبات حذف المحتوى ارتفعت ويظهر من الت

طلب حذف محتوى، تم حذف  2,241، 2016، إذ قدمت الوحدة عام 2016عن  %500 بـ 2017عام 
طلب حذف  12,351محتوى، في حين قدمت الوحدة  162 ، وحذف جزئي لـمنها كامالً  1,554

 بشكل جزئي. %3منها بالكامل و %85، تم حذف %500بنحو ، أي أكثر 2017محتوى عام 
وطالب عدالة وحدة السايبر والمكتب المدعي العام بوقف طلبات حذف المحتويات، الن الوحدة هذص 
تخالف مبادئ القانون الدستوري واإلداري. كما طالب ب رسال اللوائح واألنظمة التي تعمل بحسبها 

 حذف المحتوي. وحدة السايبر وتقدم وفقها طلبات
 21/12/2018، لندن، القدس العربي
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صابة  .21  خالل مسيرات العودة بغزة.. واالحتالل يقمع مسيرات الضفة 40استشهاد ثالثة فلسطينيين وا 

فلسطينيين وأصيب عدد من  3استشهد ، أنه 21/12/2018، غزة، المركز الفلسطيني لإلعالمقال 
اإلسرائيلي، المشاركين في فعاليات مسيرة العودة الكبرى شرق المواطنين، اليوم الجمعة، بقمع االحتالل 

عاما( بعيار نارى  ١٦وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الفتى محمد معين خليل جحجوح ) قطاع غزة.
عاما( متأثرين بجراح أصيبا بها خالل مشاركتهما بمسيرة  28بالرقبة، وعبد العزيز إبراهيم أبو شريعة )

 عاما( من النصيرات متأثرا ب صابته شرق البريج. 40وماهر عطية ياسين )العودة شرق غزة، 
جراء القمع اإلسرائيلي للمتظاهرين في فعاليات جمعة "الوفاء  40وبلغ عدد اإلصابات شرق القطاع 

 مسعفين، وأصيبوا برصاص وقنابل االحتالل. 4ومن بين المصابين صحفيان و ألبطال المقاومة".
طنية العليا لمسيرة العودة على جمعة اليوم "الوفاء ألبطال المقاومة"؛ تأكيدًا لـ"التفافنا وأطلقت الهيئة الو 

 حول شعبنا بالضفة الغربية المحتلة وهم ينتفضون ويقاومون ويتصدون لجرائم االحتالل اإلسرائيلي".
، أصيب مصور صحافي بجراح هللا، أنهرام من  ،21/12/2018القدس العربي، لندن، وجاء في 

والعشرات بحاالت اختناق، الجمعة، خالل مواجهات مع جي  االحتالل اإلسرائيلي، في مواقع متفرقة 
وقال مراد اشتوي منسق لجان المقامة الشعبية، في بلدة كفر قدوم غربي  في الضفة الغربية المحتلة.

وقنابل  نابلس )شمال(، لألناضول، إن "قوة عسكرية داهمت البلدة وأطلقت الرصاص المطاطي،
 الغاز تجاص مسيرة مندد باالستيطان، مما أدى إلصابة المصور الصحافي نضال اشتية في الكتف".

وقال شهود عيان، لألناضول، إن  ووصف إصابة "اشتية" بالطفيفة، حيث قدم له العالج ميدانيا.
معالجتهم عشرات المتظاهرين أصيبوا بحاالت اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، تم 

 واندلعت مواجهات مماثلة في بلدات بيتا، ونعلين غربي رام هللا. ميدانيا، في تلك المواجهات.
 

 الصحي للمعتقلة في سجون السلطة سهى جبارة الوضعتدهور  .22
قال مهند كراجة، محامي الدفاع عن المعتقلة في سجون السلطة سهى جبارة: إن الوضع : أريحا

وقال كراجة في منشور له على فيسبوك، من داخل مستشفى أريحا  الصحي لموكلته في تدهور.
 الحكومي: إنهم "ينتظرون نقل موكلته إلى مستشفى النجاح في نابلس بسبب تدهور وضعها الصحي".

عامًا( من بلدة ترمسعيا شمال رام هللا معتقلة لدى أجهزة أمن السلطة منذ  31والمواطنة سهى جبارة )
 ر المنصرم على خلفية سياسية، وتعاني أوضاعا صحية صعبة جدًا.نوفمبر/ تشرين اآلخ   3

وقال بدران جبارة، والد ةالمعتقلة سهى، في حديث لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم": إن ابنته تعاني من 
 درجات. 9نزيف داخلي، أفقدها دمًا كثيرًا وصل إلى 
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سية الفلسطينية، وهي أم لثالثة أطفال، وتحمل جبارة الجنسّيتين األمريكية والبنمّية إلى جانب الجن
 يومًا وعلقته تحت ضمانات بمحاكمة عادلة. 20فيما خاضت إضرابًا عن الطعام ألكثر من 

ر الجاري، تواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال جبارة في سجونها بالضفة  3ومنذ  نوفمبر/ تشرين اآلخ 
 لمساعدة عوائل الشهداء واألسرى. الغربية المحتلة، بتهمة "جمع وتلقي أموال غير مشروعة"

 21/12/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 الجريمةللوقوف على مالبسات  بالتحقيقتفاصيل إعدام الشهيد عباسي... والعائلة تطالب  .23
 طالبت عائلة العباسي بفتح تحقيق بمالبسات وظروف استشهاد نجلها قاسم، الذي لم يتجاوز الـ: وفا
ي استشهد برصاص االحتالل اإلسرائيلي في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، قرب من عمرص، والذ 17

المدخل الشمالي لمدينة البيرة، بزعم أن المركبة التي كان يستقّلها؛ حاولت اقتحام حاجز "بيت إيل" 
وأكدت العائلة أن ما جرى، ما هو إال عملية إعدام بدم بارد لقاسم، وطالبت بتشريح  العسكري.
 لشهيد وفتح تحقيق للوقوف على مالبسات عملية اإلعدام.جثمان ا

بدورص، قال الشاب محمد العباسي، وهو أحد الذين كانوا برفقة الشهيد داخل المركبة المستهدفة: "كنا 
دقيقة،  20ومكثنا فيها نحو ’ بيت إيل’في طريقنا إلى نابلس، حيث اعترضتنا أزمة خانقة على مفرق 

قة، وكان رجال من شرطة االحتالل في المنطقة، وصل إلينا أحدهم وسألنا فتفاجأنا أن الطريق مغل
عن وجهتنا فقلنا له إلى نابلس، فقال لنا إن الطريق مغلقة وربما بعد ساعتين يتم فتحها، عليكم 

للوصول إلى طريق نابلس، عدنا بالسيارة مسافة قليلة حتى وصلنا ’ بيت إيل’المرور عبر طريق 
، فعدنا ’بيت إيل’فسرنا قليال بالسيارة حتى اتضح لنا أننا نسير باتجاص مستوطنة مفرق طرق متعدد، 

أمتار، عدنا إلى  10إلى الوراء حتى ال يظنون أننا ننوي فعل شيء، وكان الجي  يبعد عنا نحو 
 المكان الذي كنا فيه في البداية، فأصبحنا بين مستوطنتْين".

لقنص من أمامنا ومن خلفنا، حيث حطموا زجاج وأضاف محمد: "فوجئنا بالرصاص الكثيف وا
المركبة وأعطبوا إطاراتها، وواصلوا إطالق الرصاص بشكل متسارع، واألجواء كانت ضبابية جدا 
والظالم حالك، وأعتقد أن الذين أطلقوا الرصاص كانوا مستوطنين، أصيب قاسم الذي كان يجلس 

 الشرطة".خلف كرسي السائق، وبدأُت باالتصال على اإلسعاف و 
وأردف: "اتصلت بالشرطة وباإلسعاف أثناء سير السيارة أيضا، وأوقفتنا سيارة شرطة تابعة لالحتالل 
وطلبت منا جميعا النزول من السيارة، وقد نزلنا جميعا إال قاسم فقام الجنود بضربه بأعقاب البنادق 

نه ال يستطيع النزول"، موضحًا أن "قاسم كان ف اقدا للوعي، وأجبرونا على فقلت لهم إنه مصاب وا 
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نزاله على األرض، وبعد نحو ساعة نقله اإلسعاف إلى المستشفى، ويبدو أن رصاص قناص  حمله وا 
 أصابه، حيث مزقوا مالبسه ولفوص تمهيدا إلعالن وفاته".

 21/12/2018، 48عرب 
 

 "الهيئة الوطنية لمسيرات العودة" تطالب السلطة بوقف مالحقة المقاومين في الضفة .24
دعت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" في غزة، السلطة الفلسطينية في : غزة

الضفة الغربية إلى وقف المالحقة األمنية للمقاومين الفلسطينيين، وتنفيذ قرارات اإلجماع الفلسطيني 
يوم الجمعة في جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة مساء  بوقف التنسيق األمني.

 مخيم العودة شرقي مدين غزة في ختام فعاليات جمعة "الوفاء ألبطال المقاومة".
الجماهير الفلسطينية في غزة تزحف إلى مخيمات العودة وفاًء  أنوأكد عضو الهيئة لؤي قريوطي 

 ألبطال المقاومة في الضفة، وجماهير الضفة تزحف نحو نقاط التماس مع االحتالل.
الشعب الفلسطيني يواصل مقاومته حتى كسر الحصار، ومسيرات العودة مستمرة حتى  أنوشدد على 

منفذي العمليات  أهالي إبعاداإلسرائيلية في الضفة، ومنها  اإلجراءاتوأكد على أن . تحقيق أهدافه
 محاوالت فاشلة. وندد بتطبيع مملكة البحرين مع دولة االحتالل.

 21/12/2018قدس برس، 
 

 ئو "عين الحلوة" يجمعون أحجار قبور موتاهم من بيوتهم!الجلبنان:  .25
فتحت وفاة الشاب خالد زعيتر من مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين  أحمد المصري: - بيروت

قرب مدينة صيدا جنوبي لبنان، ُجرَح أهالي المخيم قاطبة، مع بقاء جثمانه حبيس ثالجة الموتى، 
ا يلزم معها من إسمنت، مع حظر السلطات اللبنانية دخولها للمخيم لعدم توفر أحجار بناء قبرص، وم

سمنت البناء  منذ يوليو/ تموز الماضي. ولم يجد أهالي المخيم مع هذا الحظر إلدخال األحجار وا 
الخاصة بالمقابر سوى جمع ما توفر من أحجار تثبيت أسقف معرشات أسطح منازلهم وكراجاتهم 

 مخيمهم الشاب "زعيتر".وبركساتهم الخاصة لدفن ابن 
وقال أمين سر اللجان الشعبية للمخيمات الفلسطينية في صيدا، عبد الرحيم مقدح، إّن السلطات 
اللبنانية منعت منذ أحداث مخيم عين الحلوة األخيرة في يوليو/ تموز الماضي، دخول مواد البناء 

ى ما يخص حاجة مقبرة المخيم، إال للمخيمات سواء كانت تلك المتعلقة بأعمال ترميم المنازل، أو حت
ذن مكتوب. وأضاف مقدح لصحيفة "فلسطين": "أصبح دفن أي ميت فلسطيني داخل  بتصريح وا 
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مخيم عين الحلوة، نقطة مؤلمة ُتدخل أقارب المتوفى في دوامة البحث عن أحجار البناء، واإلسمنت 
 اللبناني إلدخالها.الالزم"، الفتًا إلى حاجة هذص المواد لتصريح مكتوب من األمن 

وفي السياق ذاته، ذكر الناشط االجتماعي في المخيم محمود أبو عطايا أّن عدم مقدرة األهالي على 
دفن الشاب "زعيتر" مع عدم وجود مواد بناء القبر، وّلد حالة من الضغط، والتفاعل الشعبي، نتج عنها 

 منت بما يخص حاجة مقبرة المخيم.كيسًا لإلس 20حجر، و 200في نهاية المطاف التصريح ب دخال 
وأشار أبو عطايا لـ"فلسطين" إلى أّن المواد التي سمح ب دخالها فعليًا تكفي إلعداد قبرين فقط داخل 
المقبرة، ومع انتهائهما سيدخل ذوو أي متوفى في المخيم بدوامة البحث من جديد عما يواري ميتهم 

 مؤلمة على كل المخيمات الفلسطينية في الجنوب اللبناني.الثرى، مشددًا على أن هذص القضية ذات أبعاد 
قرارًا مفاجئًا يقضي بتقييد دخول كل ما يتعلق بمواد البناء إلى  1997واتخذت السلطات اللبنانية عام 

باب والدوافع، وقد استقرت بشكل تام مخيمات مدينة صور، وصيدا، وبيروت، من دون إبداء األس
 .2005على منعها في يونيو/ حزيران عام 

وأكد المسؤول في المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان "شاهد"، في بيروت، محمد الشولي، أن قرار 
 السلطات اللبنانية بعدم إدخال مواد البناء للمخيمات الفلسطينية، أضحى كابوسا لكل الالجئين.

أّن محاولة تهريب أي من الالجئين لكيس إسمنت للمخيم، تحول صاحبه لمحكمة عسكرية ولفت إلى 
واتخاذ جملة من اإلجراءات القضائية بحقه في حال تم ضبطه، وهو ما يجعل الكثير من سكان 

 المخيم يرضون بحالة بيوتهم المزرية.
 21/12/2018فلسطين أون الين، 

 
 نصب التذكاري لغسان كنفانيإزالة ال عكا ضد  في  احتجاجيةوقفٌة  .26

شارك العشرات، يوم الجمعة، في مدينة عكا، في وقفة احتجاجية ضد إزالة النصب التذكاري لألديب 
 الفلسطيني غسان كنفاني، الذي جرى تشييدص في مدخل مقبرة النبي صالح في المدينة قبل نحو شهرين.

ك بالتراث األدبي واإلنساني لكنفاني، وأعرب المشاركون عن استيائهم من هذص الخطوة، وأكدوا ال تمسُّ
وُأزيل النصب التذكاري، قبل أيام قليلة، على  وقالوا إنه "عائد إلى حيفا وعكا وكل بلدة في فلسطين". 

يد أقارب كنفاني، بعد ضغوطات من قبل وزير الداخلية اإلسرائيلية، أرييه درعي، ووزيرة الثقافة 
" أن العائلة ستقوم ب قامة نصب تذكاري لكنفاني في مكان 48"عرب وعلم  اإلسرائيلية، ميري ريغيف.

وفي وقت سابق، طالب درعي الوقف اإلسالمي وعائلة كنفاني ب زالة النصب التذكاري،  خاص.
بادعاء أنه كان عضوا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي اعتبرها "منظمة إرهابية"، مشددا 

 ذكاري إحياء لذكرى إرهابي".على أنه "لن يكون هناك نصب ت
 21/12/2018، 48عرب 
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 "عراب بيع القدس"تصف وزير خارجية البحرين بـيعلقون الفتة بغزة  نشطاء .27
علق نشطاء فلسطينيون الفتة في وسط مدينة غزة تصف وزير خارجية البحرين بـ "عراب بيع  غزة:

واعتراف أستراليا بالقدس الغربية  القدس"، تنديدا بتصريحاته األخيرة بشأن مدينة القدس المحتلة
إضافة لتصريحاته الداعمة للتطبيع العربي مع دولة االحتالل اإلسرائيلي. وُكتب  عاصمة إلسرائيل.

على الالفتة التي تتوسط أحد الميادين الرئيسية في مدينة غزة، "فليسقط وزير خارجية البحرين، 
 و"ستبقى القدس عاصمة لفلسطين".

 21/12/2018ندن، ، لالقدس العربي
 

 "تحت الحصار": كتاب جديد لمؤسسة الدراسات الفلسطينية .28
أصدرت مؤسسة الدراسات الفلسطينية هذا األسبوع كتابًا جديدًا مترجمًا عن كتاب من تأليف رشيد 
الخالدي، تحت عنوان "تحت الحصار: صناعة القرار في منظمة التحرير الفلسطينية خالل حرب 

ويقّدم الكتاب الذي ترجمته إلى العربية نسرين ناضر، رواية تاريخية  .2014م "، الذي صدر عا1982
لشاهد عيان عن االجتياح اإلسرائيلي للبنان، وللمفاوضات في شأن انسحاب قوات منظمة تحرير 

 .1982الفلسطينية وقياداتها من بيروت خالل صيف سنة 
مقابالت مع قيادات فلسطينية وعربية، ويقوم المؤلف باستخدام مصادر من األرشيف الفلسطيني، و 

اّتخاذ القرارات في منّظمة التحرير  استراتيجياتومع دبلوماسيين أجانب، مستعرضًا من خالل تحليلها 
كما يطرح الكتاب رصدًا من خالل االستعانة بالمصادر، ألداء منظمة  الفلسطينية أثناء تلك الفترة.

يه "تحّول منظمة التحرير إلى شبه دولة"، ليتطّرق بعدها ، مستعرضًا ما يسم1982التحرير قبل عام 
 إلى حشد المنظمة العسكري، وأسباب تحّرك قّوات االحتالل اإلسرائيلّي باّتجاص الجنوب الّلبنانّي.

ويدرس خالدي في الكتاب عالقة منظمة التحرير الفلسطينية بلبنان وبيروت بشكل خاص، وقرارها 
ويتطّرق الفصل األخير من الكتاب  دها وضع بيروت تحت الحصار.مغادرة العاصمة، ليستعرض بع

إلى قرارات منّظمة الّتحرير الفلسطينية في زمن الحرب ونتائجها والعوامل التي أّثرت عليها بين 
 الضغوط العسكرية اإلسرائيلية والوعود األميركية لسالمة الفلسطينيين.

 21/12/2018، 48عرب 
 

 عد زيارته الكنيستصحفي مصري ب خدماتإنهاء  .29
أنهت مجلة "كل العرب" التي تصدر من العاصمة الفرنسية باريس، ويتولى رئاسـة التحريـر فيهـا علـي 

رفقــــة بالمرعبــــي؛ تعاقــــدها مــــع الصــــحفي المصــــري، خالــــد ســــعد زغلــــول، بعــــد زيارتــــه إلــــى الكنيســــت، 
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وأكــدت  حفي.يـوم أمــس الجمعـة، مــن خـالل بيــان صـ ،صـحفيين عـرب، وفــق مـا أعلنــت المجلـة نفســها
المجلة "إنهاء كل العالقة مع خالد سعد زغلول، بعد أن تبين مشاركته بوفد زار الكيان الصهيوني بين 

كـانون األول/ ديســمبر الحـالي"، ُمشــيرة إلـى أن زغلـول "خــدعنا عنـدما أخبرنــا يـوم األحــد  19و 17أيـام 
جته وأطفالـه لمـدة ثالثـة أيـام فـي ديسمبر الحالي أنه سيكون في إجازة عائلية مع زو / كانون األول 16

 مدينة غرونوبل الفرنسية".
 22/12/2018 48عرب 

 
 تنظر "بخطورة بالغة" إلطالق نار من مصر صوب بلدة حدودية "إسرائيل" .30

أعلــن جــي  االحــتالل اإلســرائيلي أنــه "ينظــر بخطــورة" لتعــرض منــازل تقــع فــي أحــد التجمعــات : غــزة
 ، لعمليــة إطــالق نــار قادمــة مــن جهــة األراضــي المصــرية."ئيلجنــوب إســرا"االســتيطانية المقامــة فــي 

وذكرت تقارير إسرائيلية أنه جرى إطالق نار "عن طريق الخطأ" من األراضي المصرية، صـوب بلـدة 
 :، دون أن توقــع الحادثــة أي إصــابات. وقــال المتحــدث باســم جــي  االحــتالل"جنــوب إســرائيل"نيتســانا 

إلـى أنـه سـيتم التحقيـق فـي مالبسـات  النظـر من هذا القبيل"، الفتاً  حوادث إلى"إسرائيل تنظر بخطورة 
 هذا الحادث بشكل مشترك مع السلطات المصرية.

 22/12/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 إسرائيليين في إيالت تتهم أردنيا  بتنفيذ عملية ضد   "إسرائيل" .31
ة اتهــام إلــى المحكمــة المركزيــة فــي ، الئحـ21/12/2018 يــوم الجمعــة ،قـدمت النيابــة العامــة اإلســرائيلية

المــواطن األردنــي طـاهر خلــف، الــذي كـان يعمــل فـي البنــاء فــي مينـاء إيــالت. وقالــت  بئـر الســبع ضـدّ 
الئحــة االتهــام إن خلــف هــاجم عــاملين يهــوديين إســرائيليين بمطرقــة وأصــابهما بجــروح متوســطة، قبــل 

ذ عمليــة علــى خلفيــة قوميــة، وادعــت أن ووجهــت الئحــة االتهــام لخلــف التخطــيط لتنفيــ ثالثــة أســابيع.
خلف خطط لتنفيـذ عمليـة قبـل أكثـر مـن عشـر سـنوات. ونسـبت النيابـة اإلسـرائيلية لخلـف تهـم محاولـة 

 القتل، التآمر على ارتكاب "عملية إرهابية" واإلعداد الرتكاب جريمة قتل "على خلفية إرهابية".
يث يــدور عــن "عمــل إرهــابي"، وأن الحــديث وقــال محــامي الــدفاع عــن خلــف أن األخيــر ينفــي أن الحــد

 يدور عن حدث جنائي بسبب خالف بين عمال.
 21/12/2018 ،48عرب 
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 : هاتوا تفويضا  جديدا ... لنواجه"إسرائيلـ"" لاليونيفيل" .32
إليهـا التصــدي لحـزب هللا فــي الجنـوب اللبنــاني،  "إســرائيل"ردت "اليونيفيـل" علــى مطالبـة : يحيـى دبــوق

، 1701، بصـورة مـن شـأنها أن تـنعكس إخفاقـًا لتـل أبيـب، فـي تفسـيرها الموسـع للقـرار ونزع سـالحه بلّ 
وتحميلـه مــا ال يحمــل. "اليونيفيـل"، وعلــى لســان النـاطق باســمها، أنــدريا تيننتـي، وعبــر وســيلة إعالميــة 
إســرائيلية، أكــد أن التفــويض الصــادر عــن مجلــس األمــن ال يشــمل "نــزع أســلحة" فــي لبنــان أو الــدخول 

" 24. شــدد تيننتـــي، فــي حـــديث مــع قنـــاة "أي "إســـرائيل"األمــالك الخاصـــة للبنــانيين، كمـــا تطالــب  إلــى
اإلســرائيلية، علــى أن "اليونيفيــل" محــدودة، وذلــك نتيجــة لــنص التفــويض الصــادر عــن مجلــس األمــن 

قلقـين في مواجهة حزب هللا. وأضاف: "إن كنـا  "إسرائيل"الدولي، الذي ال يخولها القيام بما تطالب به 
نتيجة االنتهاكات األخيـرة، إال أننـا منتشـرون بشـكل كبيـر جـدًا فـي الجنـوب اللبنـاني، مـع التأكيـد علـى 

دورية في اليوم الواحد، في الليل والنهار، ذلك أن كل القـوة، المكونـة مـن  450أننا ُنسّير ما يقرب من 
 عسكري، موجودة بكاملها من ناحية عمالنية على األرض". 10,500

ذلك، وعلـى نقـيض مـن السـردية اإلسـرائيلية فـي اتهـام الجـي  اللبنـاني باالمتنـاع عـن التعـاون مـع  إلى
، 1701، خالفـًا للقـرار "إسـرائيل"القـوة الدوليـة، وأنـه يخفـي ويغطـي الحقـائق والوقـائع التـي تشـتكي منهـا 

همتنــا والتزمـــت أشــاد المســـؤول األممــي بـــالجي  اللبنــاني، وكـــذلك بالســلطات اللبنانيـــة "التــي دعمـــت م
 ".1701التزامًا كامال بالقرار 

 22/12/2018 ،األخبار، بيروت
 

 السعودية تجدد دعمها للحقوق الفلسطينية .33
الســعودية أكــد خــادم الحــرمين الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز، علــى موقــف المملكــة : )واس(

ـــداعم لحقوقهـــا المشـــروع ـــدائم والثابـــت مـــن القضـــية الفلســـطينية، وال ـــك خـــالل تلقـــي خـــادم ال ة. جـــاء ذل
الحرمين، اتصااًل هاتفيًا، أمس الجمعة، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وجرى خالل االتصال 

 استعراض مستجدات األوضاع على الساحة الفلسطينية.
 22/12/2018، الخليج، الشارقة

 
 سرائيليةالفروف: تقلقنا محاوالت تقويض األسس القانونية للتسوية الفلسطينية اإل .34

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، في مؤتمر صحفي مشـترك مـع نظيـرص الفلسـطيني ريـاض 
المالكي: "مع كل أهمية الواليـات المتحـدة، هـذا مفهـوم، أن التوصـل التفـاق لـن يـنجح دونهـم، لكـن يجـب 

: "لـذا مـن الضـروري ولموضـحًا بـالق أن يكون مفهومـا، أن الواليـات المتحـدة لـن تصـل التفـاق بمفردهـا".
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العــودة للصــيغ الجماعيــة، رباعيــة الوســطاء الــدوليين، الواليــات المتحــدة وروســيا واألمــم المتحــدة واالتحــاد 
كمـا أعـرب عـن قلـق بـالدص ممـا وصـفه بمحـاوالت  األوروبي، بالتنسيق الوثيق مع جامعة الـدول العربيـة".

فشال األسس والمرجعيات الدولية في تسوية ال  قضية الفلسطينية اإلسرائيلية.تقويض وا 
 21/12/2018، األيام، رام هللا

 

ط في مصالحة  موسكو يؤكد استعداد بوغدانوف .35  فتح وحماسحركتي للتوس 
برغم فشـل الجهـود المصـرّية السـاعّية للتوصـل إلـى اتفـاق مصـالحة وطنيـة بـين حركتَـي فـتح وحمـاس، 

ميخائيل بوغدانوف، استعداد بالدص لعقد لقاء بين تبدو موسكو متفائلًة؛ إذ أعلن نائب وزير خارجيتها، 
لقد أعربنا عن بعض رغباتنا موضحًا "وقال  ."اإلسهام في المصالحة الوطنية بين الطرفين"الحركتين لـ

 ."في هذا الموضوع، ونحن ننتظر
 21/12/2018، األخبار، بيروت

 
 " تطلق حملة تبرعات لالجئين الفلسطينيينونروااأل " .36

عــــن إطــــالق موقــــع لتقــــديم تبرعــــات  اونــــرو األأعلنــــت وكالــــة  وكــــاالت:ال ،محمــــد عيــــد - رومــــا ،غــــزة
 10وتتــراوح قيمــة هــذص الهــدايا مــن  للفلســطينيين خــالل فتــرة "أعيــاد المــيالد"، بعنــوان "هــدايا الالجئــين".

 ونـروا" مثـل الطعـام والتعلـيماألدوالرا، وسُتخّصص لتمويل المساعدات التي تقدمها " 50دوالرات وحتى 
ماليــين  4بقيمــة  اً ونــروا أن الحكومــة اإليطاليــة قــّدمت تبرعــاألوفــي الســياق، أعلنــت  والصــحة وغيرهــا.

 في قطاع غزة والضفة الغربية المحتّلة. هايورو من أجل خدمات
 21/12/2018، فلسطين أون الين

 
 عندما سقطت القدس بيد البريطانيين .37

 محسن محمد صالحد. 
، ف نـه 1987/ ديسمبر ذكرى انطالق االنتفاضة المباركـة )األولـى( سـنة كانون األول 9كما يوافق يوم 

. فــي ذلــك اليــوم، أنهــى البريطــانيون نحــو 1917يوافــق أيضــًا ذكــرى االحــتالل البريطــاني للقــدس ســنة 
ســبعة قــرون مــن الحكــم اإلســالمي المتواصــل للقــدس بعــد تحريرهــا مــن الصــليبيين. لقــد أعلنــت الدولــة 

، وبعد أربع سنوات بالتمام والكمال 1914تشرين األول/ أكتوبر  31بريطانيا في  العثمانية الحرب على
(، وضـــع اتفـــاق إنهـــاء الحـــرب معهـــا موضـــع التنفيـــذ؛ ولكـــن بعـــد أن 1918تشــرين األول/ أكتـــوبر  31)
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اســــتكملت بريطانيــــا احــــتالل فلســــطين وبــــاقي بــــالد الشــــام والعــــراق، بينمــــا كــــان يــــتم ترتيــــب انســــحاب 
 تبقى من اليمن والحجاز. العثمانيين مما

نتابع اليوم بعض الوقفات حول مشهد سقوط القدس، بعد أن تحدثنا في مقال سابق عن مشهد انتهـاء 
 الحكم العثماني في فلسطين.

: بــالرغم مــن حالــة الضــعف واإلنهــاك الــذي كانــت تعــاني منــه الدولــة العثمانيــة، إال أن الوقفــة األولــى
يكــن مهمــة ســهلة كمــا يظــن الــبعض. ففــي الســنتين األوليــين للحــرب  االحــتالل البريطــاني لفلســطين لــم

كان الوضع البريطاني على جبهة فلسطين صعبا، وكانت اليد العليا في المبادرة والهجـوم للعثمـانيين، 
فقد نفذوا هجومين كبيرين على القوات البريطانية في مصـر؛ وظلـوا يسـيطرون علـى أجـزاء مـن سـيناء 

. ولم تتمكن القـوات البريطانيـة مـن اسـتعادة سـيطرتها علـى سـيناء إال أواخـر 1916-1915طوال الفترة 
 9و 8، ورفـح المصـرية فـي 1916كـانون األول/ ديسـمبر  21، حيث سـيطرت علـى العـري  فـي 1916

 .1917كانون الثاني/ يناير 
ظهـورهم فـي  ، وقـد أمنـوا1917: بـدأ البريطـانيون محـاوالتهم الحـتالل فلسـطين فـي ربيـع الوقفة الثانيـة

البحـــر األحمـــر والمحـــيط الهنـــدي، وتشـــكيل حـــزام عربـــي مؤيـــد لهـــم مـــن البحـــر األحمـــر وحتـــى الخلـــيج 
، باإلضــافة إلــى تزايــد التأييــد فــي 1917آذار/ مــارس  11العربــي. وبعــد أن ســقطت بغــداد بأيــديهم فــي 

البريطــانيين أنفســهم،  بـالد الشــام لثـورة الشــريف حسـين؛ التــي تعنـي عمليــًا فـي ذلــك الوقـت تأييــدًا لقـدوم
 وما تسببت هذص الثورة به من متاعب للعثمانيين.

آذار/ مـــارس  27-25أمـــا الهجـــوم البريطـــاني األول علـــى فلســـطين فيمـــا ُيعـــرف بمعركـــة غـــزة األولـــى )
( فقد ُمني بفشل كبير، بالرغم من أن القوات البريطانية كانـت خمسـة أضـعاف القـوات العثمانيـة 1917

تســليحًا. وقــد خســر البريطــانيون بــاعتراف قائــد جيشــهم علــى جبهــة فلســطين الجنــرال وأفضــل إعــدادًا و 
قتياًل وجريحًا. كما فشل الهجوم الثاني البريطاني في معركة غزة الثانيـة فـي  4,450  (Murray)موراي

، حيــث خســروا نحــو ســتة آالف بــين قتيــل وجــريح وأســير، بينمــا خســر 1917نيســان/ أبريــل  19 -18
ثر هذين الفشلين، قامت القيـادة البريطانيـة ب زاحـة مـوراي،  1,670 العثمانيون قتياًل وجريحًا ومفقودًا. وا 

 .1917حزيران/ يونيو  28( مكانه في Allenbyوتعيين الجنرال ادموند اللنبي )
 –: بــدأت المعــارك التــي انتهــت بــاالحتالل البريطــاني لجنــوب فلســطين حتــى خــط يافــا الوقفــة الثالثــة

، حيـث أعـاد اللنبـي إعـداد الجـي  البريطـاني للهجـوم بنحـو 1917تشرين األول/ أكتـوبر  27القدس في 
ألــف مقاتــل عثمــاني. وكــان الجــي   20ألــف مقاتــل )مــن غيــر خــدمات اإلســناد والــدعم( مقابــل  100

البريطاني ال ينقصه شيء من لباس وطعام وسكن ورعاية صحية، بينما كان الجي  العثماني يعـاني 
ًا على صعيد القيـادة والتسـليح واإلمكانـات والتمـوين، وكـان الجنـدي العثمـاني، كمـا يصـفه وضعًا صعب
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 1917تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  21المــؤرا الفلســطيني خليــل الســكاكيني حســبما كتــب فــي مذكراتــه فــي 
"جائعــًا، رث الثيــاب، ممــزق الحــذاء، ال شــيء يقيــه مــن المطــر والبــرد، قائمــًا وراء مدفعــه يتقفقــف مــن 

 البرد، ويتضور من الجوع، فال يجد غير كسر الخبز اليابس"!!
، واحـتالل غـزة بعـد ذلـك 1917تشرين األول/ أكتوبر  31تمكن البريطانيون من احتالل بئر السبع في 

تشرين الثاني/ نوفمبر، ويافا في اليوم التالي. وأسهمت العمليات العربيـة  15بأسبوع، واللد والرملة في 
 ألفًا من القوات العثمانية. 23العثمانية في معان وتبوك والحجاز، حيث عزلوا نحو في عزل القوات 
كـــانون األول/ ديســـمبر، أصـــبح الوضـــع حرجـــًا للقـــوات العثمانيـــة فـــي القـــدس،  8: فـــي الوقفـــة الرابعـــة

وشـــعر علـــي فـــؤاد، قائـــد الفيلـــق العشـــرين، باســـتحالة الـــدفاع عنهـــا، وقـــرر إخالءهـــا حتـــى ال تتعـــرض 
للتدمير. وبعد الظهر، سلم رئيس بلدية القدس حسين الحسيني وثيقة التسليم إلى قائد الفرقـة مقدساتها 

البريطانية العاشرة. وبعد الظهيرة، دخل الجي  البريطاني المدينة من ثالث جهات. أمـا دخـول اللنبـي 
واإليطالية  ، بمشاركة قائدي القوات الفرنسية1917كانون األول/ ديسمبر  11الرسمي للقدس فكان في 

الرمزيــة التــي شــاركت فــي المعــارك. وفــي المدينــة ُرفعــت أعــالم بريطانيــا، بينمــا غــاب منــدوبو "الثــورة 
العربيــة" التــي لــم يرتفــع علمهــا علــى اإلطــالق. ولــم َتُفــت هــذص المالحظــة علــى الجمــاهير العربيــة التــي 

بمناسـبة احـتالل القـدس، والـذي آلمها ذلك. وقد أورد إميل الغوري فـي مذكراتـه؛ أن اللنبـي فـي خطابـه 
ألقــاص فــي زعمــاء البلــد ووجهائهــا فــي ذلــك اليــوم، تحــدث عــن الحــروب الصــليبية، منهيــًا كالمــه: "واآلن 
انتهت الحروب الصليبية"... مما أثار جوًا من االستياء؛ َدفّع مفتي القدس كامـل الحسـيني لالنسـحاب 

 من "االحتفال"، وتبعه كثيرون احتجاجًا على ذلك.
كـانون  11-تشـرين األول/ أكتـوبر 31ُتظهر خسائر معارك احـتالل جنـوب فلسـطين بمـا فيهـا القـدس )

( التي اسـتمرت نحـو سـتة أسـابيع أن البريطـانيين واجهـوا مقاومـة عنيفـة، بـالرغم 1917األول/ ديسمبر 
ابة ألـــف إصـــ 19مـــن تفـــوقهم الهائـــل فـــي اإلمكانـــات، إذ اعتـــرف البريطـــانيون )حســـب وثـــائقهم( بوقـــوع 

 ألف أسير. 12ألف قتيل و 15 بينهم، بينما قدروا الخسائر العثمانية بـ
: انتظر البريطـانيون أكثـر مـن تسـعة شـهور حتـى تمكنـوا مـن احـتالل بـاقي فلسـطين، الوقفة الخامسة

نيسـان/  3آذار/ مـارس و 22فقد حاولوا الهجوم باتجـاص شـرقي األردن وشـمالي فلسـطين فـي الفتـرة بـين 
أيلـول/  19لكـن الهجـوم انتهـى بالفشـل. وعنـدما أطلـق البريطـانيون هجـومهم الحاسـم فـي  ،1918أبريل 

ألــف مقاتــل. ومــن الالفــت  100ألفــًا، بيــنهم نحــو  468، كــان جيشــهم بقيــادة اللنبــي يبلــغ 1918ســبتمبر 
 48,400هندي مقابل  51,400للنظر أن مقاتلي الجي  من الهنود كانوا أكثر من البريطانيين أنفسهم )
ألــف  227ألــف هنــدي و 112بريطــاني(، وكــان فــي وحــدات الــدعم واإلســناد اللوجيســتي المختلفــة نحــو 

ألـف مصـري فـي الخـدمات، ولكـن لـم يكـن بيـنهم مقـاتلون. وهنـا يالحـظ  129بريطاني. كما تّم تشغيل 
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ًا أن االســـتعمار البريطـــاني لجـــأ إلـــى اســـتغالل مســـتعمراته فـــي الهنـــد ومصـــر، واســـتخدام أبنائهـــا وقـــود
 لحروبه وخدمًة لمصالحه.

ألــف مقاتـــل. وكــان يتـــولى حمايــة شـــمال  29آالف بيـــنهم  104أمــا الجـــي  العثمــاني، فكـــان مجموعــه 
فلسطين الجي  السابع بقيادة مصطفى كمال )أتاتورك( في نـابلس، والجـي  الثـامن بقيـادة جـواد باشـا 

 في طولكرم، والجي  الرابع بقيادة جمال باشا في عّمان.
لبريطانيون احتالل باقي فلسطين خالل أسبوع تقريبًا من بدء هجومهم، واحتلوا باقي بالد الشام أنهى ا

 .1918خالل شهر تشرين األول/ أكتوبر 
أما المحصلة النهائية لخسائر البريطانيين في حرب فلسطين، منـذ بـدايتها وحتـى نهايتهـا، فقـد اعتـرف 

( أنهـــا كلفـــت الجـــي  1922ة لمجلـــس العمـــوم ســـنة وزيـــر الحـــرب البريطـــاني إيفـــانز الحقـــًا )فـــي جلســـ
جريحـــًا. وهـــو أكثـــر ممـــا اعتـــرف الصـــهاينة بتكبـــدص فـــي حـــروبهم  38,090قتـــياًل، و 16,366البريطـــاني 

 (!!2018وحتى اآلن ) 1948وخسائرهم طوال السبعين سنة الماضية، منذ حرب 
لشـريف حسـين كبيـرًا، كمـا أشـرنا سـابقًا، : أنه بالتأكيد كان تأثير الثورة العربيـة بقيـادة االوقفة السادسة

فقــد ضــرب ذلــك معنويــات الجــي  العثمــاني، وتســرب الكثيــر مــن جنــودص، وعولــت أعــداد متزايــدة مــن 
النــاس مــع اقتــراب نهايــة الحــرب؛ علــى إنشــاء الدولــة العربيــة الموعــودة، ونظــرت قطاعــات كبيــرة مــنهم 

هائــل تنفيــذ البريطــانيين لمخططــاتهم. وكــان  للبريطــانيين كحلفــاء ولــيس كأعــداء، وهــو مــا ســهيل بشــكل
)قبيل هجومـه بثالثـة  1917تشرين األول/ أكتوبر  5اللنبي قد أرسل إلى رئيس األركان البريطاني في 

أسابيع(، مشيرًا إلى أن كل حسـاباته فـي احـتالل جنـوب فلسـطين مبنيـة علـى أسـاس أن وضـع العـرب 
غطون جناحه واتصاالته من الجهة الشرقية، وأكد سيستمر مرضيًا، وأن رجال الشريف حسين سوف ي

أن اســتمرار دعمهــم "يعتمــد علــى اســتمرار اعتقــادهم بأننــا ســنفي بعهودنــا"، وهــو مــا يشــير ضــمنًا إلــى 
 ضرورة استمرار عملية الخداع البريطاني لحلفائهم العرب ضّد العثمانيين.

الد تحـت الحكـم العثمـاني( ظلـوا علـى ومع ذلك، ف ن أعـدادًا ال بـأس بهـا مـن أهـل فلسـطين )وبـاقي الـب
والئهــم للعثمــانيين؛ لعــدم ثقــتهم بالبريطــانيين، وربمــا لشــكهم فــي جــدوى ثــورة الشــريف حســين. وبحســب 
المؤرا الفلسطيني الذي عاي  تلك الفترة، إحسان النمر، ف ن كثيرًا من الفـارين مـن الجـي  العثمـاني، 

يكس بيكـو، عـادوا للتطـوع فـي الجـي  العثمـاني. كمـا في منطقة نابلس، عندما علموا بوعد بلفـور وسـا
أن التقارير البريطانيـة نفسـها تشـير إلـى أن عـددًا مـن المنـاطق والقبائـل ظلـت علـى والئهـا للعثمـانيين، 

 حتى بعد االحتالل البريطاني لجنوب فلسطين وقبيل االحتالل البريطاني للجزء الشمالي منها.
سطيني لم يتزحزح طوال الوقت في العـداء للمشـروع الصـهيوني، وأن : أن اإلجماع الفلالوقفة السابعة

المشـاعر المعاديــة للبريطـانيين زادت بســرعة، مـع انكشــاف خـداعهم، ونكــثهم لوعـودهم وتبنــيهم العملــي 
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للمشروع الصـهيوني. فسـرعان مـا أخـذت تتشـكل جمعيـات سـرية ذات طبيعـة عسـكرية، خـالل األشـهر 
البريطــاني لفلســطين، لتكــون ذراعــًا ضــاربًا فــي حــال نشــوب ثــورة فــي األولــى مــن اســتكمال االحــتالل 

جمعيـة "الفدائيـة" التـي كـان اسـمها فـي البدايـة "الكـف األسـود"، وكـان  1919البالد. فنشـأت منـذ مطلـع 
ـــر  ـــة وغـــزة. واعتـــرف تقري ـــابلس وطـــولكرم والرمل ـــل ون ـــا، ولهـــا فـــروع فـــي القـــدس والخلي مركزهـــا فـــي ياف

بتزايـد الشـعور المؤيـد لألتـراك وسـط  1919تشـرين الثـاني/ نـوفمبر  4ريطانية فـي للمخابرات البحرية الب
المجتمـــع المســـلم، وأن كـــل الطبقـــات الـــدنيا والوســـطى تؤيـــدهم، وأنـــه يجـــري توزيـــع أوراق تـــدعو للفكـــرة 
اإلســالمية، وأن العــداء يــزداد فــي كــل فئــات المجتمــع ضــد الصــهيونية، وأن الحركــة قــد اتخــذت شــكاًل 

 دًا للبريطانيين.معاديًا ج
ولـــم يطـــل األمـــر حتـــى اســـتعادت الحركـــة الوطنيـــة الفلســـطينية قـــدرتها علـــى المبـــادرة، وُبعـــدها العربـــي 
لغاء المشروع الصـهيوني. كمـا  واإلسالمي، ووحدت صفها نحو المطالبة ب نهاء االحتالل البريطاني وا 

، وهـي 1920نيسـان/ أبريـل لم يطل األمر حتى كانـت أولـى انتفاضـات الشـعب الفلسـطيني تتفجـر فـي 
 االنتفاضة المعروفة باسم انتفاضة القدس أو انتفاضة موسم النبي موسى.

 21/12/2018 ،"21موقع "عربي 
 

 .. من المحلية إلى العالمية31 حماس في الذكرى الـ .38
 د. أحمد بحر

بالحـديث  أشـبه مـا يكـون 31 إن الحديث عن حركة المقاومة اإلسالمية حماس في ذكرى انطالقتها الــ
عـــن بحــــر زاخــــر بـــدرر الجهــــاد والتضــــحية والعطـــاء ويواقيــــت العمــــل الـــدؤوب لخدمــــة الــــدين والــــوطن 
والقضــية، كونــه يحــوي فــي أعماقــه ســفرا متكــامال مــن األحــداث والقضــايا العظــام التــي حفــل بهــا تــاريخ 

ال فــي مســار الحركــة وســيرتها العطــرة التــي مثلــت فتحــا نوعيــا فــي تــاريخ شــعبنا الفلســطيني وتحــوال هــائ
 القضية الفلسطينية والعمل الوطني الفلسطيني.

بــين يــدي الــذكرى العطــرة النطالقــة حمــاس وقفــة الزمــة وضــرورية للوقــوف علــى الرحيــق العــذب الــذي 
الماضــية،  31بثتـه ونشـرت شــذاص حمـاس فـي عمــق وثنايـا وتفاصـيل واقعنــا الفلسـطيني طيلـة األعــوام الــ

يات التـــي تواجـــه الحركـــة فـــي مشـــوارها الـــوطني العريـــق وســـعيها والعـــروج علـــى أهـــم المحطـــات والتحـــد
الميمون نحو تكريس الحقـوق والثوابـت الفلسـطينية فـي ظـل مشـاريع التصـفية واالسـتهداف التـي تتـولى 

 كبرها اإلدارة األمريكية والكيان الصهيوني وحلفاؤهما اإلقليميون والدوليون.
يني ذات مرجعيـــة إســـالمية، وقـــدمت حمـــاس لقـــد انطلقـــت حركـــة حمـــاس كحركـــة تحـــرر وطنـــي فلســـط

خطابــا إســالميا معتــدال وجــد صــداص الواســع لــدى الجمــاهير الفلســطينية والعربيــة واإلســالمية، وشــّيدت 
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تزاوجـــا رائعـــا وحالـــة رفيعـــة مـــن االنســـجام والتكامـــل بـــين المفـــاهيم الدينيـــة والمفـــاهيم الوطنيـــة مـــا أوجـــد 
بناء جيل فريد يحمل الفكـر العقائـدي والـروح اإليمانيـة  أرضية صلبة وقاعدة راسخة مّكنت الحركة من

مــع الــروح الوطنيـــة والــنيَفس الثـــوري، وهــو مـــا تجلــى فــي االضـــطالع بعــبء الـــوطن والقضــية وتحّمـــل 
 المشاق والمكارص وبذل التضحيات في مشوار الجهاد والمقاومة والعمل الوطني.

ر واســعة مــن العمــل الجهــادي المقــاوم، وحــين نتحــدث عــن حمــاس ف ننــا نطــرق بابــا يفضــي إلــى دوائــ
والعمـــل السياســـي الرصـــين، والعمـــل التربـــوي والـــدعوي، والعمـــل االجتمـــاعي المـــنظم، والعمـــل الـــوطني 
الشــعبي الواســع، فقــد أبــدعت فــي المجــال العســكري كمــا الميــدان السياســي والميــدان التربــوي والــدعوي 

األحـــداث السياســـية مـــن خـــالل تجربتهـــا واالجتمـــاعي، وكـــان لهـــا بصـــمة فاعلـــة فـــي حركـــة ومســـارات 
 الحاكمة في إطار مشروع التحرير الشامل لألرض والمقدسات.

إن الحقيقــة األولــى التــي ينبغــي توخيهــا فــي هــذا المضــمار أن حمــاس لــم تكــن وليــدة االنتفاضــة المباركــة 
نمـــا كانـــت نتاجـــا طبيعيـــا لمراحـــل العمـــل الـــدعو  ي والجهـــادي األولـــى التـــي ســـميت "انتفاضـــة الحجـــارة"، وا 

اإلسالمي الذي اضطلعت به جماعة اإلخـوان المسـلمين منـذ أربعينيـات القـرن الماضـي، وامتـدادا حقيقيـا 
لكــل الجهــود الفلســطينية والعربيــة واإلســالمية، المخلصــة والصــادقة، التــي رفعــت رايــة الجهــاد والمقاومــة 

 لماضي وحتى اليوم.وذادت عن حياض شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة منذ مطلع القرن ا
منـذ البدايـة حملـت حمـاس العـبء األسـاس النتفاضـة الحجـارة، وترافـق نزولهـا للميـدان وصـدور بيانهـا 
شـــعال جـــذوة االحتجاجـــات فـــي الشـــارع  األول مـــع اللحظـــات األولـــى لالنتفاضـــة وتصـــعيد فعالياتهـــا وا 

حركـة الـذين أعـدتهم تربويـا الفلسطيني، حيث خـرج إلـى الواقـع ذلـك الجيـل المتميـز مـن أبنـاء وكـوادر ال
ودعويـــا ومعنويـــا لهـــذص اللحظـــة التاريخيـــة الفارقـــة مـــن كفـــاح وجهـــاد شـــعبنا، فكـــانوا عنـــوان االنتفاضـــة 

 ووقودها الدافع وسدنتها الميامين.
علــــى المســــتوى الجهــــادي، لقــــد أحــــدث العمــــل العســــكري المقــــاوم لحمــــاس دوي ــــا هــــائاًل فــــي المجتمــــع  

ألمنيــة لالحــتالل، وأربــك حســاباته السياســية والعســكرية واألمنيــة فــي كــل الصــهيوني، وحّطــم النظريــة ا
 مراحل العمل الكفاحي الفلسطيني.

ـــان االنتفاضـــة  ـــة إب ـــات الشـــعبية المختلف شـــعال اإلطـــارات والفعالي ـــدأ جهـــاد حمـــاس برشـــق الحجـــارة وا  ب
العســـكري  األولـــى، ثـــم تطـــور أيمـــا تطـــور فـــي إثـــر تأســـيس كتائـــب الشـــهيد عـــز الـــدين القســـام الجنـــاح

للحركــة، وشــهدت ســـاحة الكفــاح والمقاومــة أســـاليب وأدوات جديــدة مــن أدوات المقاومـــة مثــل الضـــرب 
طـــالق الصـــواريخ،  بالســـكاكين ومـــن ثـــم العمليـــات االستشـــهادية وخطـــف الجنـــود وعمليـــات الـــدهس وا 

، وصــوال إلــى 2015وانتفاضــة القــدس عــام  2000وخصوصــا فــي إثــر انــدالع انتفاضــة األقصــى عــام 
ضــربات الموجعــة عبــر اســتخدام صــواريخ الكورنيــت إبــان جولــة التصــعيد األخيــرة التــي أذلــت ناصــية ال
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ـــل المخـــزون الثـــوري والطاقـــات  االحـــتالل، وبثـــت الرعـــب فـــي المجتمـــع الصـــهيوني، ولـــيس آخـــرا تفعي
الجماهيرية من خالل مسيرات العودة وفك الحصار التـي انطلقـت نهايـة شـهر مـارس/ آذار الماضـي، 

شـــكلت رافعـــة للقضـــية الفلســـطينية علـــى المســـتوى الـــدولي ووحـــدت الشـــعب الفلســـطيني وأربكـــت  والتـــي
 الكيان الصهيوني أمنيا وسياسيا، إقليميا ودوليا.

وبالرغم من شدة القمع والبط  الصهيوني وقسوة الضربات وأشكال العـدوان التـي تلقتهـا الحركـة علـى 
أنها تجاوزت كل المحن والصعوبات التي واجهتها بكثير  الماضية إال 31يد االحتالل طيلة األعوام الـ

مـن الجلــد والعــزم والمصـابرة التــي حمــل لواءهــا طـراز خــاص مــن القيــادات والرجـال األفــذاذ الــذين أفنــوا 
ذواتهــم وضــحوا بحيــاتهم فــي ســبيل تحريــر وطــنهم ومقدســاتهم ورفعــة شــعبهم وقضــيتهم، وعلــى رأســهم 

والـدكتور الرنتيســي والمهنـدس إسـماعيل أبــو شـنب والـدكتور إبــراهيم الشـيخ الشـهيد اإلمـام أحمــد ياسـين 
المقادمـــة والشـــيخان جمـــال ســـليم وجمـــال منصـــور والشـــيخان ســـعيد صـــيام ونـــزار ريـــان والشـــهيد أحمـــد 

 الجعبري وغيرهم الكثير من قادة وأبناء هذص الحركة العظيمة المجاهدة.
ـــا مـــ ن العمـــل السياســـي الملتـــزم بـــالقيم والضـــوابط علـــى المســـتوى السياســـي، قـــدمت الحركـــة نموذجـــا راقي

الوطنيــة، والمحــافظ علــى حقــوق وثوابــت شــعبنا، وكانــت المرونــة والديناميــة السياســية التــي تمتعــت بهــا 
حمــاس موضــع إشــادة وا عجــاب وتقــدير الكثيــرين الــذي رأوا فــي الحركــة أمــل شــعبنا وأمتنــا بعــد االنهيــارات 

نية من جراء توقيـع اتفـاق أوسـلو وملحقاتـه األمنيـة واالقتصـادية، المتالحقة التي أصابت الساحة الفلسطي
ونشــأة الســلطة الفلســطينية كــأداة فلســطينية وظيفيــة لحفــظ األمــن الصــهيوني ومالحقــة المقاومــة واعتقــال 

 واغتيال كوادرها وضرب وتفكيك بناها التحتية عبر التنسيق والتعاون األمني مع االحتالل.
عن عمق الوعي السياسي الذي بلغته  2016التي أصدرتها قيادة حماس عام  وعبرت الوثيقة السياسية

سـالميا ودوليـا،  الحركة، ومدى قدرتها على مواكبة حركـة الواقـع السياسـي المحـيط، فلسـطينيا وعربيـا وا 
وبراعتها في امتصـاص حـدة الضـغوط وتجـاوز األعاصـير التـي حاولـت اقتالعهـا أو المسـاس بهـا فـي 

 لفة.مراحل زمنية مخت
فقد اشتملت الوثيقة على رؤيـة شـاملة تناولـت العديـد مـن المبـادئ والمفـاهيم والمنطلقـات ذات العالقـة بالشـعب 
الفلســطيني وقضــيته الوطنيــة وصــراعه مــع االحــتالل، فضــال عــن نظــرة الحركــة للقضــايا العربيــة واإلســالمية 

 فة التي تعصف باإلقليم والعالم.والدولية، وعالقاتها الداخلية والخارجية في ظل المتغيرات العاص
إن تطور الفكر السياسي لحماس وحكمتها ومرونتها فـي إدارة دفـة العمـل السياسـي وا عمالهـا فقـه األولويـات 
والموازنــات ضــمن مواقفهــا وسياســاتها العامــة، اســتطاع االنتقــال بهــا بسالســة وانســيابية ويســر بــين المراحــل 

اعها ومســـارها وفـــق مقتضـــيات الواقـــع، مـــا حقـــق أفضـــل المنـــافع الزمنيـــة المختلفـــة، وتكييـــف حالهـــا وأوضـــ
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والمكاســب لشــعبنا وقضــيتنا، ومنحهــا القــدرة علــى االلتفــاف علــى المــؤامرات والمخططــات المتعاقبــة التــي مــا 
 انفكت في محاوالتها المسعورة لوأد القضية الفلسطينية وطمس وجودها وقضاياها الكبرى.

عت حمــاس رغــم تعقيــدات الحصــار وموجــات الحــروب والعــدوان وعلــى مســتوى تجربــة الحكــم، اســتطا
التـــي شـــنها االحـــتالل علـــى شـــعبنا، وخصوصـــا فـــي قطـــاع غـــزة، ومجمـــل الظـــروف االســـتثنائية التـــي 
عاشــتها القضــية الفلســطينية، أن تقــدم تجربــة حاكمــة فعالــة تمكنــت خاللهــا مــن الحفــاظ علــى برنامجهــا 

تـت قـدرة واضـحة علـى إدارة مصـالح وشـؤون شـعبنا سياسـيا المقاوم وتطورص الالفت فـي قطـاع غـزة وأثب
 واقتصاديا واجتماعيا وتوفير حدود معقولة من مقومات الصمود واحتياجات الناس والجماهير.

وعلى المستوى الوطني والعالقات الفصائلية، انخرطت حماس في صلب النظام السياسي الفلسطيني، 
ـــر االنتخابـــ ـــة،  2006ات التشـــريعية عـــام وخاضـــت التجربـــة الديمقراطيـــة عب وفـــازت باألغلبيـــة البرلماني

وتمكنـــت مـــن تشـــكيل الحكومـــة الفلســـطينية العاشـــرة وحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة الحاديـــة عشـــرة، إال أن 
خصــومها انقلبــوا عليهــا وحــاولوا إقصــاءها عــن مشــهد الحكــم، ليحــدث مــا يحــدث فــي غــزة مــن أحــداث 

سـلة طويلــة مـن الحـوارات الوطنيـة التـي فشـلت فـي تحقيــق وتبـدأ بعـدص سل 2007االنقسـام البغـيض عـام 
 أهدافها حتى اليوم رغم االتفاقات المتعددة التي تم توقيعها في القاهرة والدوحة وغزة.

نهـاء االنقســام  ومـا زالـت حمـاس تمــد يـدها إلخوانهـا فــي حركـة فـتح مــن أجـل تحقيـق الوحــدة الوطنيـة وا 
ولــه علــى القــدس والمقدســات وابتالعــه لــألرض الفلســطينية والتفــرغ لمواجهــة االحــتالل الصــهيوني وتغ

بصـف فلسـطيني موحـد واسـتراتيجية وطنيــة جامعـة، إال أن حركـة فـتح تنقلـب فــي كـل مـرة علـى مـا تــم 
االتفـــاق عليـــه، وال تبـــدي أي اتجـــاص أو موقـــف إيجـــابي لتحقيـــق التوافـــق والوحـــدة علـــى أســـاس الشـــراكة 

 إنسانية على غزة وأهلها الصامدين.الوطنية، وتستمر في فرض عقوباتها الال
علــى المســتوى الخــارجي، انســجمت حمــاس مــع مواقفهــا المبدئيــة ومبادئهــا األخالقيــة، ودفعــت أثمانــا 
مضاعفة نتيجة وقوفها الطبيعي كحركة مقاومة وكحركة شعبية مـع حـق شـعوب المنطقـة فـي الحريـة، 

حقيقيـــة، بعيــدا عـــن التــدخل الخـــارجي والتعبيــر عـــن نفســها مـــن خــالل نظـــام سياســي يعكـــس إرادتهــا ال
 واالستبداد السياسي.
حروبا شرسة ومخططات غاشـمة تحـاول حصـار جهادهـا ومشـروعها  -وما زالت–لقد واجهت حماس 

السياسي والوطني التحرري من طرف األبعدين واألقربين على السواء، لكنها تجاوزت ذلـك بفضـل هللا 
ولـــن تـــتمكن عواصـــف الضـــغط والحصـــار مـــن كســـر كمـــا تجـــاوزت الحـــروب والمخططـــات الماضـــية، 

عزيمتها وتوهين يقينها وثنيها عن مواصلة التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية والدفاع عـن مصـالح 
 ومكتسبات شعبها مهما كانت الظروف ومهما بلغت التحديات.
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العاليــة والنــأي وبــالرغم مــن خطابهــا اإلســالمي المعتــدل وســلوكها الــوطني القــويم ومرونتهــا السياســية 
بنفســها عــن أي عمــل خــارج الــدائرة الجغرافيــة الفلســطينية فقــد قامــت اإلدارة األمريكيــة بوضــعها جهــارا 
ضمن "قائمة المنظمات اإلرهابية"، وحاولت إدانتها وتجريم مقاومتها عبر استصدار قرار من الجمعية 

لفشـل الـذريع، وهـذا مـا يـوحي بعدالـة العامة األمم المتحدة الخميس الماضي، إال أن محاولتها بـاءت با
القضـــية الفلســـطينية وانتصـــار اإلرادة الفلســـطينية المقاتلـــة، ويبـــرز الوجـــه الفاشـــي والعنصـــري للسياســـة 
األمريكيـــة تجـــاص شـــعبنا الفلســـطيني وشـــراكتها المباشـــرة فـــي جـــرائم االحـــتالل ودعـــم عدوانـــه واســـتيطانه 

يــف الكثيــر مــن وجــوص النفــاق والكــذب والتضــليل فــي وتهويــدص ألرضــنا ومقدســاتنا، ويمــيط اللثــام عــن ز 
 أوروبا ودول اإلقليم على وجه الخصوص، وهذا ما يؤكد على األثر الدولي للحركة.

التـي باتـت اليـوم أكثـر نضـجا وتطـورا فـي مختلـف المجـاالت أكثـر مـن -. لقـد تجـاوزت حمـاس وختاماً 
لميـــة وتتحـــول إلـــى رقـــم صـــعب ضـــمن الحـــدود المحليـــة واإلقليميـــة لتبلـــغ آفـــاق العا -أي وقـــت مضـــى

المعادلة السياسية الراهنـة بمـا تمثلـه مـن قـوة صـلبة وراسـخة علـى السـاحة الفلسـطينية ودرعـا متينـة فـي 
 وجه محاوالت استهداف وتصفية وتذويب القضية الفلسطينية.

قين ولن يطـول الوقـت طـويال حتـى ينجلـي ليـل الحصـار بـ ذن هللا وتتقـدم فيـه جحافـل المـؤمنين الصـاد
نحو القدس، فاتحين مهللين مكبرين، ويسوؤوا وجوص الصهاينة ويتّبروا ما علوا تتبيـرا، ويعـود الالجئـون 
الفلسطينيون المهجرون إلى ديارهم العزيـزة، ويومئـذ يفـرح المؤمنـون بنصـر هللا، ينصـر مـن يشـاء وهـو 

 العزيز الحكيم.
 21/12/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 دي لليهود فقطالرخاء االقتصا .39

 برهوم جرايسي 
أعلن وزير المالية اإلسرائيلي موشيه كحلون، في نهاية األسبوع، عن سلسلة إجراءات اقتصادية، للجم 

ـــدأ مـــع مطلـــع العـــام الجديـــد  ، وتطـــال أساســـا 2019موجـــة الغـــالء الكبيـــرة، التـــي مـــن المفتـــرض أن تب
ن رفــع أســعار ســلعها وخــدماتها بنســب االحتياجــات االســتهالكية األساســية. ومــع إعــالن الشــركات عــ

متفاوتة، انطلقت صرخات في الشارع اإلسرائيلي، ولكنها ليست بحجم جماهيري حاشد، كـان مفترضـا 
 أن يكون أمام موجة غالء كهذص.

. والميـاص %8، بنسـبة 2019فقد أعلنـت شـركة الكهربـاء الحكوميـة، عـن رفـع أسـعارها ابتـداء مـن مطلـع 
، %5وحتى  %3.5الحليب، والمواد الغذائية األساسية، بنسبة تتراوح ما بين . ومنتوجات %6.5بنسبة 

 .%4رغم أنها في الصيف الماضي، سجلت ارتفاعا بنسب متفاوتة تحوم حول 
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واللعبة المعروفة منذ أمد طويل، وهي أن الشركات تعلن عـن رفـع أسـعارها بنسـب أعلـى ممـا قصـدته، 
بة التــي أرادتهــا بدايـة، لتظهــر أمــام الجمهـور وكأنهــا تراجعــت كـي يكــون لــديها مجـال للتراجــع إلــى النسـ

أمام "الغضب الشعبي"، وبـذلك تكـون قـد نّفسـت بـالون االحتجاجـات. فـاإلجراءات التـي سـتتخذها وزارة 
الماليــة، تقضــي بتخفــيض الجمــارك علــى الفحــم المســتورد، وبنــاء عليــه فــ ن أســعار الكهربــاء ســترتفع 

لجـم" نسـبة رفـع أسـعار الكهربـاء بلجـم أسـعار أخـرى مثـل الميـاص، وأيضـا "فقـط". وسيسـاهم " %4بنسبة 
 سلع غذائية أخرى.

وفضـيحة الكهربـاء، قـد ال تجـد لهـا مثـيال فـي العــالم. فبعـد أن سـيطرت إسـرائيل علـى حقـول الغـاز فــي 
خفـض كبيـر فـي أسـعار الكهربـاء. إال أنـه تـم إلـزام  إلـىالبحر األبيض المتوسط، قيـل إن هـذا سـيؤدي 

شـــركة الكهربـــاء، بـــالتوقيع علـــى اتفاقيـــات شـــراء مـــن محتكـــري حقـــول الغـــاز. وتبـــين الحقـــا أن شـــركة 
الكهرباء اإلسرائيلية تشتري الغاز من حقول حكومتها، أعلى بأربعة أضعاف من السعر الذي تـم بيعـه 

 من نفس الحقول، لدول أخرى.
يث عـن حملـة االحتجاجـات الشـعبية وفي كل مّرة تكون فيها موجة غـالء كهـذص أو تلـك، يعـودون للحـد

لثالثة أسابيع، ال أكثر. ومنذ ذلك الحين لم نلمـس  2011على كلفة المعيشة، التي اندلعت في صيف 
 أي اعتراض في الشارع اإلسرائيلي على الغالء.

والسبب في رد الفعـل الباهـت علـى القضـايا االقتصـادية االجتماعيـة، سـنقرأص خـالل األيـام المتبقيـة مـن 
؛ في تقرير الفقر الذي ستصدرص مؤسسة الضمان االجتماعي الحكومية، عن نسب 2018عام الجاري ال

. وقــد تلكــأت المؤسســة فــي نشــر تقريرهــا، الــذي كــان مــن المفتــرض أن 2017الفقـر فــي العــام الماضــي 
يصــدر قبــل شــهر مـــن اآلن. وهنــاك شــكوك فـــي أن الحكومــة طلبــت التأجيـــل، ألنــه ســيؤجج أصـــوات 

 للغالء.المعارضة 
ولكن ال مخاطرة في أن أروي مسبقا، مـا الـذين سـنقرأص فـي التقريـر الوشـيك: انخفـاض نسـبة الفقـر بـين 

، ففــي أحســن األحــوال ســتبقى نســب الفقــر علــى 48اليهــود، ولــو بنســبة هامشــية. أمــا بــين فلســطينيي 
ذا انخفضــت، فســتكون بنســبة هامشــية. واســتنادا لتقريــر العــام ال ماضــي، فــ ن نســبة حالهــا أو ترتفــع؛ وا 

، وبعد إضافة من هم على حافة خط الفقر، %52الذين هم تحت خط الفقر، في حدود  48فلسطينيي 
 .%60ف ن النسبة ستكون أعلى من 

. ولكــن إذا أخرجنــا المتــدينين المتــزمتين %15.5أمــا بــين اليهــود، فــ ن نســبة مــن هــم تحــت خــط الفقــر 
، ولــدى اليهــود األشــكناز %10بــين اليهــود ســتحوم حــول  "الحريــديم" مــن هــذص النســبة، فــ ن نســبة الفقــر

، وهــذص نســبة نجــدها فــي دول شــمال أوروبــا. كــذلك البطالــة، فالنســـبة %8)الغــربيين( ســتنخفض عــن 
 .%3، وبين اليهود تقل عن %13إلى  %12، ولكنها بين العرب تتراوح ما بين %4.1العامة حاليا 
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ين يشــــعرون ببحبوحــــة اقتصــــادية، إلــــى درجــــة أن ارتفــــاع بمعنــــى أن الغالبيــــة الســــاحقة مــــن اإلســــرائيلي
األسعار المتوقع، لـن يـؤثر كثيـرا علـى جيـوبهم، وهـذا سـبب أساسـي فـي ضـعف االحتجاجـات الشـعبية 
على غالء المعيشة. أضف إلى هذا، أن اليهود اإلسرائيليين أسـرى الدعايـة الصـهيونية، التـي تسـيطر 

مهـددون وكـل العـالم ضـدهم"، ولهـذا هـم مطـالبون بـدفع قسـط على أجوائهم على مدار الساعة، "بأنهم 
ذا مـــا  %33مـــن كلفـــة سياســـة الحـــرب واالســـتيطان، التـــي تـــنه  ســـنويا نســـبة  مـــن الموازنـــة العامـــة. وا 

حسبنا أن أكثر من نصف ديـون الحكومـة، نابعـة مـن الصـرف الزائـد علـى االسـتيطان، والجـي ، فـ ن 
 الموازنة السنوية.  إجماليمن  %50س كلفة الحرب واالحتالل واالستيطان تالم

 22/12/2018 ،الغد، عم ان
 

 تواطؤ في جرائم الحرب: تحالف بريطانيا العسكري غير المعلن مع إسرائيل .40
 مارك كيرتيس

 ترجمة: عالء الدين أبو زينة
فــي أواخــر الشــهر الماضــي، قــام وزيــر التجــارة الدوليــة البريطــاني، ليــام فــوكس، بزيــارة رئــيس الــوزراء 
اإلسـرائيلي، بنيــامين نتنيــاهو، وتعهــد بزيــادة حجــم التجـارة واالســتثمار بــين البلــدين، الــذي وصــل مســبقًا 

 مليارات دوالر. 9إلى رقم كبير هو 
فلسـطينيًا قتلـوا وجـرح آالف آخـرون علـى يـد القـوات اإلسـرائيلية منـذ آذار  230وفي حين أن أكثر من 

 أكثر قوة باطراد.)مارس(، ف ن روابط لندن مع تل أبيب تصبح 
ومع ذلك، ال أستطيع أن أعثر على مقالة واحدة في الصحافة البريطانية "السائدة"، والتي تتحدث عن 
عمــق سياســات المملكــة المتحــدة الداعمــة إلســرائيل. ويســمح هــذا التعتــيم اإلعالمــي لبريطانيــا بمواصــلة 

 الت من العقاب.دعم العدوان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة مع إف
 

 األسلحة كالمعتاد
، عندما كانت تيريزا ماي رئيسـة للـوزراء، باعـت المملكـة المتحـدة مـا تعـادل 2017و 2016في العامين 

مليون جنيه إسترليني من المعدات العسكرية إلسـرائيل، بمـا فيهـا مكونـات طـائرات قتاليـة،  402قيمتها 
ت عسـكرية. وعنــدما زار األميــر وليــام إســرائيل فــي ودبابـات، وطــائرات مــن دون طيــار وأجهــزة اتصــاال

نوعـًا مـن المعـدات  34أواخر حزيران )يونيو(، وافقت المملكة المتحدة على منح رخص بتصدير نحـو 
 المتصلة بالشؤون العسكرية إلى إسرائيل.
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صــــدر التفــــويض بهــــذص الصــــادرات مــــن األســــلحة بينمــــا كــــان الفلســــطينيون يخــــاطرون بــــأرواحهم فــــي 
سـرائيل. وكـان نحـو تظـاهرا طفـال مـن بــين  33ت مسـيرة العـودة الكبـرى عنـد السـياج العـازل بــين غـزة وا 

جريح فلسطيني. وقد تعرض العشرات من النـاس إلـى  24,000أولئك الذين ُقتلوا، إلى جانب أكثر من 
مـريض سـوف يحتـاجون  1,200طفاًل، في حين قالت األمم المتحـدة أن  15بتر أطرافهم، بما في ذلك 

 إلى عمليات طويلة األمد إلعادة بناء إطرافهم.
لكــن الكثيــر مــن الخــدمات غيــر متــوفرة فــي غــزة بينمــا يعــاني نظــام الرعايــة الصــحية هنــاك مــع التــدفق 

فقط من  74الهائل لإلصابات. وبحلول نهاية تشرين األول )أكتوبر( وافقت السلطات اإلسرائيلية على 
 الفلسطينيين المحتاجين إلى الرعاية خارج غزة.طلبًا لتصاريخ خروج للجرحى  335أصل 

أن وكالـة األمـن القـومي األميركيـة  2014أظهرت وثائق كشف النقـاب عنهـا إدروارد سـنودن فـي العـام 
كانــت تــزود نظيرتهــا اإلســرائيلية، وحــدة اســتخبارات اإلشــارات "ســيجينت" اإلســرائيلية )المعروفــة أيضــًا 

 لمراقبة واستهداف الفلسطينيين. ( ببيانات تستخدم8200باسم الوحدة 
وهناك شريك رئيسي لكلتا الوكالتين، والذي تبين أنه مركز التجسس البريطاني المعـروف باسـم "مركـز 

، والــذي كــان يغــذي اإلســرائيليين ببيانــات مختــارة يجمعهــا مــن مراقبــة GCHQاالتصــاالت الحكوميــة" 
صــبوب" العســكرية اإلســرائيلية فــي قطــاع ، خــالل عمليــة "الرصــاص الم2009االتصــاالت. وفــي العــام 
طفاًل، تضمن ذلك التعاون تقاسم المعلومات عن  344قتيل، بمن فيهم  1,400غزة، والتي خلفت نحو 

 الفلسطينيين.
 

 "شراكة قوية"
هــل تفعــل المملكــة المتحــدة ذلــك اآلن  فــي العــام الماضــي، قــال روبــرت هانيغــان، المــدير المنصــرف لمركــز 

مية البريطاني أن منظمته لديها "شراكة قويـة مـع نظرائنـا اإلسـرائيليين فـي مجـال اسـتخبارات االتصاالت الحكو 
 اإلشارات"، و"إننا نبني شراكة ممتازة في المجال السيبراني مع مجموعة من الهيئات اإلسرائيلية".

سـة ، وهـي مؤسBlue Voyant Europeوفـي وقـت سـابق مـن هـذا العـام، أصـبح هانيغـان رئيسـًا لمؤسسـة 
اإلســرائيلية،  8200نائــب قائــد ســابق للوحــدة  -مــن بــين آخــرين–لألمــن الســيبراني، والتــي يــدير عملياتهــا 

ورئيس وحدة سابق في وكالة األمن اإلسرائيلية "شين بيت". وثمة العب رئيسي آخر في المؤسسـة، هـو 
 ة لمؤسسة بلو فويانت.الوزير البريطاني السابق، اللورد مانديلسون، الذي يترأس المجموعة االستشاري

اإلســرائيلي. ويالحــظ تقريــر جديــد أصــدرته -أصــبح األمــن الســيبراني مجــااًل رئيســيًا للتعــاون البريطــاني
مجموعــة الضــغط البريطانيــة اإلســرائيلية، بيكــوم، أن "التعــاون علــى مســتوى الحكومــات بــين المملكـــة 
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سرائيل في مجال األمن السـيبراني قـوي، وقـد وصـفه مسـ ؤول بريطـاني رفيـع بأنـه عالقـة مـن المتحدة وا 
 الطراز األول".

وأضاف التقرير أن "هناك عالقات عمل وثيقة بين وكاالت األمن السيبراني في البلدين وتعاون مميز 
 في تطوير استراتيجياتهما األمنية القومية".

تقرير أنه بما أن وفي دليل دامغ على اعتماد بريطانيا على قطاع األمن السيبراني اإلسرائيلي، يقول ال
المصــارف البريطانيــة الرئيســية هــي زبــائن للعديــد مــن الشــركات اإللكترونيــة اإلســرائيلية، فــ ن "الغالبيــة 
الســاحقة مــن التعــامالت الرقميــة والتجــارة اإللكترونيــة بالبطاقــات االئتمانيــة فــي المملكــة المتحــدة تتلقــى 

 الحماية بشكل أساسي من التقنيات اإلسرائيلية".
 

 قات عسكرية متعمقةعال
كمــا هــو موثــق فــي مقــال نشــرص موقــع "ميــدل إيســت آي" فــي حزيــران )يونيــو(، فــ ن عالقــات المملكــة 
المتحــــدة العســــكرية مــــع إســــرائيل كثيفــــة، وتغطــــي مجــــاالت مثــــل التعــــاون البحــــري وتــــوفير المكونــــات 

صــحفية عنــى ظهــور للغواصــات اإلســرائيلية المســلحة نوويــًا. لكــن االفتقــار إلــى تحقيقــات استقصــائية 
 القليل من التفاصيل عن الكثير من البرامج.

في أيلول )سبتمبر( كشفت الحكومة البريطانية عـن تعـاون فـي مجـال التـدريب العسـكري بـين البلـدين. 
عــن أن طيــارين عســكريين بريطــانيين كــان مــن  2016وجــاء ذلــك فــي أعقــاب أخبــار تحــدثت فــي العــام 

تملكها شركة "أنظمة إلبيت" اإلسرائيلية لألسلحة. والتعاون في مجال المقرر أن يتدربوا على يد شركة 
، ُكشـــف النقـــاب عـــن أن الجنـــود البريطـــانيين كـــانوا 2011التـــدريب قـــائم منـــذ وقـــت طويـــل: فـــي العـــام 

ــــي "تــــم اختبارهــــا ميــــدانيًا علــــى  ــــدربون فــــي إســــرائيل علــــى اســــتخدام الطــــائرات مــــن دون طيــــار الت يت
 في غزة. 2009عام الفلسطينيين" خالل حرب ال

وما تزال العقود تتهاطل. ففي وقت سابق من هذا العام، وافقت وزارة الدفاع في المملكة المتحدة علـى 
مليــون دوالر لشــراء تطبيــق إلدارة ميــدان المعركــة مــن فــرع "أنظمــة إلبيــت" فــي المملكــة  52عقــد بقيمــة 

ســرائيلية المتخصصــة فــي الــدروع، بالســان، المتحــدة، بينمــا اختــارت وزارة الــدفاع البريطانيــة الشــركة اإل
نتاج الحماية المدرعة للفرقاطات البريطانية الجديدة "طراز  " التي صـنعتها شـركة "أنظمـة 26لتصميم وا 

 بي. إيه. إي" في غالسكو.
وفــي مــؤتمر حــزب المحــافظين فــي تشــرين األول )أكتــوبر(، اصــطفت شخصــيات حكوميــة رفيعــة فــي 

قاء إســــرائيل المحــــافظون" للــــدفاع عــــن التصــــرفات اإلســــرائيلية فــــي حــــدث استضــــافته مجموعــــة "أصــــد
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ســرائيل  المنــاطق المحتلــة. وقــال وزيــر الــدفاع غــافين وليامســون: "فــي مجــال الــدفاع، تعمــل بريطانيــا وا 
 معًا بشكل وثيق. هناك رابطة حقيقية".

 

 تسهيل العنف اإلسرائيلي
سرائيل: "إنني أتطلع إلـى عالقـة تجاريـة واسـتثمارية بالمثل، قال ليام فوكس لنتنياهو أثناء زيارته إلى إ

 أكثر تطورًا وطموحًا مع إسرائيل بينما نعمل معًا بشكل أوثق في المستقبل".
ونحــن نقــدر الصــداقة، … ورد نتنيــاهو: "بريطانيــا فــي الحقيقــة هــي أكبــر شــريك تجــاري لنــا فــي أوروبــا

 ونقدر آفاق المستقبل".
جية رئيستهما، تيريزا مـاي، التـي كانـت قـد قالـت عـن إسـرائيل: "أريـد يواصل فوكس ووليامسون استراتي

 أن أبني أقوى وأعمق عالقة ممكنة بين بلدينا".
خاصــة عنــدما يتعلــق األمــر بالــدعم البريطــاني –ومــع ذلــك، فــ ن حقيقــة مــا يعنيــه ذلــك فــي الممارســة 

ال تحظـى بالتغطيـة  -رائيليالعسكري واالستخباراتي إلسرائيل، وكيـف يقـوم ذلـك بتسـهيل العـدوان اإلسـ
ببساطة في وسائل اإلعالم البريطاني. وكلمـا طـال أمـد ذلـك أكثـر، كلمـا كـان أسـهل علـى إسـرائيل أن 

 تواصل ارتكاب جرائمها مع إفالت من العقاب.
 7/12/2018 ،ميدل إيست آي
 22/12/2018 ،الغد، عم ان
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