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 من خالل "أموال نتنياهو" تهم حماس بإثارة الفوضى" ويالتشريعي" عباس يعلن حل   .1
 السررة  رئرريس  ، أنرام هللا ، مررن22/12/2018 ،معلومــات الفلســطينية (وفــا وكالــة األنبــاء وال نشررر 

المجةرس التشرري ي والردعو   بحرل   محمود عباس، قال إن المحكم  الدسرتوري  أدردر  قررارا   ي فةس ينال
كا رررو   "أن هرررما مرررا يتوجرررن عةينرررا تنفيرررم   رررورا   إلجرررران انتاابرررا  تشرررري ي  اررر ل سرررت  أشررر ر، م كررردا  

، بمدرر الرئاسر   ري 22/12/2018 ،  ري مسرت ل اجتمرال الديراد ، مسران يروم السرب عبراسأولى". وقرال 
عرررن  المبرررادر  التررري قررردمت ا بشرررلن المدرررالح  لرررم تةرررظ أ، اسرررتجاب  حترررى الةح ررر "، م ربرررا  "رام هللا، إن 

لن بشر "أننرا لرن نتراجرم عمرا اتفدنرا عةيرا مسربدا   التددير لةج د المدر، من أجل إن ان االندسرام، م كردا  
عةى أن "حماس جزن من الش ن الفةس يني لكننا ماتةفين م  ا وهما شرلن  عباسوشدد  المدالح ".

  ةس يني، وال ندبل أن تت م بلن ا إرهابي ".
أنرا "إما مهبر  الدردس  ةرن  "أننا قةنا ألمريكا ال، وسنبدى ندرول ل را ولريرهرا ال"، م كردا   عباسوأضاف 

وقرال: "لرن نبيرم الدردس وسرتبدى ال ادرم   دم  ولن ندبل بملك".يبدى شين لنتكةم عنا، ولكننا لن ن
األبديرر  لةشرر ن الفةسرر يني، ونحررن دررامدون عةررى هررم  األرو ولررن نرادرهررا ولررن نترك ررا حتررى تدرروم 

 دولتنا الفةس يني ".
االحررت ل   رري وجرراالدررابر الدررامد المررراب   الفةسرر يني شرر نالبالتحيرر  واإلجرر ل إلررى  عبرراسوتوجررا 

"أننرررررا درررررامدون وشررررر بنا أيضرررررا درررررامد ولرررررن يسرررررم  باسرررررتمرار هرررررم   تو نين، م كررررردا  وهجمررررا  المسررررر
أعرررن عررن شرركر  لفشرردان  رري األردن، ومدررر، والسرر ودي ، وكررل مررن وقررف إلررى و  االعترردانا  عةيررا".

 ، عةى الج ود التي بملوها لوقف هما التد يد اإلسرائيةي األاير.الفةس ينيش ن الجانن 
"أننررا مررا زلنررا عةررى موقفنررا الرررا و  عبرراسيررا  المتحررد  األمريكيرر ، أكررد وعةررى درر يد ال  قرر  مررم الوال

أنرا "قررنرا عردم االلترزام  غيرر نزيرا وغيرر محايرد"، مضريفا   لةحوار مرم اإلدار  األمريكير  باعتبارهرا  ر را  
ا  بل، تفاهما  مم اإلدار  األمريكي  ب د تاةي ا عن التزامات ا، وبالتالي االلتحاظ بال ديد من المن م

الدوليرر  المتاددرر  والم اهرردا  والمواثيررظ الدوليرر  األارررا، وقررد تدرردمنا بشرركوا إلررى محكمرر  الجنائيرر  
 وشدد عةى "أن كل محاوال  ال بث باألمن الفةس يني لن تثنينا عن مواج   دفد  الدرن". الدولي ".
نفيرررم قررررارا  "أننرررا ندرررف اليررروم  ررري مفتررررظ  ررررظ وأمرررام اسرررتحداقا  كبررررا، حيرررث بررردأنا بت عبررراسوأكرررد 

المجةسين الو ني والمركز،  ي المسارا  كا  ، و ي مددمت ا إعاد  الن ر  ي االتفاقا  الموق ر  برين 
سرائيل، ومن جمة  األمور التي بدأنا ب را هري الم البر  بالرران أو ت رديل  من م  التحرير الفةس يني  وا 

 ا ".اتفاظ باريس عةى أن تكون الا و  األولى وسنستمر  ي هم  الا و 
 اإلنتربرررولأننرررا " البنرررا  أ،  ةسررر يني التدررردم بشررركوا لةجنائيررر  الدوليررر "، مضررريفا   وأردف أنرررا "مرررن حرررظ  

 باعتدال مجرمين و اسدين  ارين من وجا ال دال ".
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، أن محمرود رام هللا كفرا  زبرون، ند   عن مراسة ا  ي 23/12/2018 ،الشرق األوسط، لندنوأضا   
مشرررول اررا   رري غررز ، مشرريرا  إلررى مشرررول لررر"إقام  دولرر   رري غررز   حمرراس بتنفيررمحركرر  عبرراس ات ررم 

وحكرررم ماتررري  ررري الضرررف ". كمرررا ات رررم حمررراس باثرررار  الفوضرررى  ررري الضرررف  الرربيررر ، مضررريفا  أن "رئررريس 
الحكومرر  اإلسرررائيةي  بنيررامين نتنيرراهو يرسررل ل ررم األمرروال وهررم يرسررةون مررن يثيررر الفوضررى  رري الضررف ، 

 ونحن ند م الثمن".
 

 هسيواصل مهامه وال أحد يستطيع حل   "التشريعي": بحرأحمد  .2
اعتبر النائرن األول لررئيس المجةرس التشرري ي الفةسر يني، أحمرد بحرر، يروم : مد فى حبوش -غز  
المجةررس، "غيررر قررانوني" وي رردف  ، أن قرررار المحكمرر  الدسررتوري  الفةسرر يني  بحررل  23/12/2018 األحررد

 ر السياسي.إلى تكريس تفرد الرئيس محمود عباس بالدرا
وقال بحر،  ي م تمر دحفي عدد   ي مدر البرلمان بمدين  غز ، إن "المحكم  الدستوري  الفةس يني  

الدانونيررر   لرررم يرررمكرهاا  ررري ااتيرررار  اإلجررررانا شررركة  بدرررور  يارررالف الدرررانون حيرررث لرررم يرررتم مراعرررا  
 وا مستدةين".واألدل أن يكون ،قضات ا، إضا   إلى أن ه الن الدضا   اعةين  ي حرك    ت ا

أنا "ال يجوز أل، من السة ا  بما  ي را رئريس السرة   الفةسر يني ، محمرود عبراس،  شدد بحر عةىو 
المجةس التشرري ي، اسرتنادا لمبردأ الفدرل برين السرة ا  المندرو  عةي را  ري المراد  الثانير  مرن  حل  

ئيس لةسررة   الفةسرر يني  الدررانون األساسرري". وشرردد عةررى أن عبرراس  دررد واليتررا الدسررتوري  والدانونيرر  كررر 
المجةررس التشررري ي إلررى إحكررام سرري رتا  . واعتبررر بحررر أن عبرراس ي رردف مررن وران حررل  9/1/2009منررم 

 وتفرد  بالدرار السياسي الفةس يني وتمرير أ، قوانين وقرارا  تشري ي .
إن "عبرراس ي مرر  إلررى تمريررر ما  ررا  الرررئيس األمريكرري دونالررد ترامررن بتدررفي  الدضرري   بحررر وقررال

والسرر ي نحررو  األمنرريلفةسرر يني ، والررمهان لمفاوضررا  جديررد  مررم االحررت ل وزيرراد  مسررتوا التنسرريظ ا
 المساس بالمداوم  وقادت ا ااد   ي غز ". 

 يس ى إلى تكريس االندسام وت  يل الوحد  والمدالح  وعزل ق ال غز . عباسواعتبر بحر أن 
ي  عامرر  ب رردف الحفررا  عةررى بنيرر  الن ررام وأكررد عةررى حررر  "التشررري ي" عةررى إجررران انتاابررا   ةسرر ين

سيوادرل أدان رسرالتا وسري دد، يروم األرب ران المدبرل،  "التشرري ي"وشدد عةرى أن  السياسي الفةس يني.
 ا.جةس  لمناقش  تداعيا  الدرار "غير الدانوني" بحة  

 23/12/2018، لألنباء األناضولوكالة 
 
 



 
 
 
 

 

 7 ص             4820 العدد:             12/24/2018السبت  التاريخ:  

                                    

 دات سياسية ال ُيمكن تنفيذهاالمجلس التشريعي مناكفة وتهدي حسن خريشة: حل   .3
قرررال حسرررن اريشررر ا النائرررن الثررراني لررررئيس المجةرررس التشرررري ي الفةسررر يني، إن قررررار رئررريس  : رررولكرم

ويلتي  ي إ ار الت ديدا ، والمناكفرا  السياسري   التشري ي، "ليس مفاجئا   السة   محمود عباسا حل  
 ري تدرريحا  لرر"قدس بررس" يروم  وأضراف اريشر   رت ، وهرو غيرر قابرل لةتنفيرم.و بين حركتي حماس 

التشررري ي، ألنرررا يررردرك أن المحكمررر   ، أن عبررراس "لرررن يلدررردم عةررى تنفيرررم قررررار حرررل  23/12/2018 األحررد
 لدا المجةس التشري ي وكل الم سسا  الفةس يني ". الدستوري  التي قرر  ملك ال تجد قبوال  

 س عباس  د .وأوض  أن المحكم  الدستوري  يتم استادام ا لت زيز سة   الرئي
التشررري ي، الررم،  وبرري ن أن الدررانون األساسرري الفةسرر يني ال يمررن  الرررئيس وال المحكمرر  الدسررتوري  حررل  

 ي د سيد نفسا وهو من يست يم إقال  اآلارين وال يمكن استب اد  من المش د الفةس يني.
 23/12/2018، قدس برسوكالة 

 
 "سيادة القانون"يتجاوب مع  لدعوة النتخاباتوا "التشريعي" حل   "الدستورية"وزير العدل: قرار  .4

أوضررر   يرررا أن الدررررار التفسرررير،  رسرررميا   عةررري أبرررو ديررراك، بيانرررا   الفةسررر يني أدررردر وزيرررر ال ررردل :رام هللا
، باعتبار المجةرس التشرري ي مرنح    12/12/2018  يا 2018/ 10الدادر عن المحكم  الدستوري  رقم  
ل نتاابرا  البرلمانير  ار ل سرت  أشر ر، يتجراون مرم مبردأ سرياد  ودعو  الرئيس إلددار مرسوم الدعو  

الدررانون والمدررةح  الو نيرر  ال ةيررا لشرر بنا الفةسرر يني والحدرروظ الدسررتوري  الفرديرر  والجماعيرر  لةمرروا نين 
 .5/7/2007  يالتي ت  ة  بسبن غيان المجةس التشري ي وعدم ان داد  منم انت ان دورتا األولى 

 23/12/2018 ،لمعلومات الفلسطينية (وفا وكالة األنباء وا
 

 "التشريعي" األمانة العامة للبرلمانات اإلسالمية بطالن قرار حل  من يؤكد  "التغيير واإلصالح"وفد 
أكد و د كتة  التريير واإلد    ي المجةس التشرري ي الرم، يدروم بجولر  اارجير  ار ل لدائرا األمانر  

بمن م  الت اون اإلس مي ب  ن شرعي  ا و  محمود عباس  ال ام  التحاد مجالس الدول األعضان
 بدفتا منت ي الوالي ، وعدم دستوري  ما يسمى بالمحكم  الدستوري  غير الشرعي . "التشري ي" بحل  

والتدى الو د الم، يرأسا د. محمود الزهار، ويضم ك   من النائرن د. مرروان أبرو راس، والنائرن محمرد 
ير المدرر،، وممثرل حركر  حمراس  ري إيرران د. االرد الدردومي، نائرن األمرين  رج الرول، والنائن مشر

 ال ام السفير محمد، سيجاني، ورئيس ديوان األمان  ال ام  محمد الحا  .
وأضاف الو د ا ل الةدان أن المجةس التشري ي هو سريد نفسرا، وأن واليترا الدانونير  ممترد  إلرى حرين 

 نون األساسي الفةس يني.انتاان مجةس تشري ي جديد بحسن الدا
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وشرررردد عةررررى ر ضررررا لمحرررراوال  عبرررراس ال يمنرررر  عةررررى الم سسررررا  الو نيرررر  والتفرررررد بررررالدرار السياسرررري 
 الفةس يني، م تبرا  ملك دكتاتوري  مديت  ال تادم إال ال دو الد يوني.

 23/12/2018 ،موقع حركة حماس
 

 عريقات يطالب بانتخابات عامة لـ"مجلس تأسيسي لدولة فلسطين" .5
أمرين سرر الةجنر   ، أنأريحرا، مرن 23/12/2018 ،وكالة األنباء والمعلومـات الفلسـطينية (وفـا نشر  

التنفيمي  لمن م  التحرير الفةس يني  دائن عريدا ، قال إن المحكم  الدستوري  هري أعةرى هيئر   ري 
رئيس أن ينفرم  دون وعةرى الر الب د وقرارها نا م، وعندما ينشر الدرار  ي الجريد  الرسمي  يدرب  نا رما  

 المجةس التشري ي. ، وهي من أام قرار حل  إب ان
،  رررري حررررديث عةررررى تةفزيررررون  ةسرررر ين، أن التشرررركيك 23/12/2018 وأضرررراف عريدررررا ، مسرررران األحررررد

بالدضررران أمرررر مر ررروو ألنرررا دون قضررران ال يوجرررد اسرررتدرار وال عررردل، والدررررار الدرررادر عرررن المحكمررر  
 12وتابم أنا ا ل  عن الموقف السياسي. مسلل  ليس  د اعا  الدستوري  يجن أن يحترم وسيحترم، وال

المجةرس التشررري ي  إلرى أن حرل   والمحراوال  مسرتمر  لةمدرالح ، وستسرتمر الج ررود لرملك، مشريرا   عامرا  
وأوضرر  عريدررا  أن دررناديظ االقترررال هرري الترري تحرردد مررا نريررد  هررو  ردرر  حديديرر  إلن رران االندسررام.
"سنتداعى الجتماعا  مرن أجرل تنفيرم هرما الدررار،   نراك مرن قرال وليس دناديظ الردا ، مضيفا: 

 ."إن هما الدرار يدضي عةى المدالح  وهما أمر مر وو وغير مدبول
عةى المجةس التشري ي اليوم كان تلكفر من يردال  "تتباكى"إلى أن حماس التي  عريدا  الن ر ولف 
 .1996 سن  يا 

انتاابررا   إلررى ادررائن عريدررا  دعرر ، أنرام هللا، مررن 24/12/2018 ،القــدس العربــي، لنــدنوأضررا   
عامررر  لرررر"مجةس تلسيسررري لدولررر   ةسررر ين وانتاابرررا  رئاسررري ، وتكرررريس م ررراهر دولررر   ةسررر ين ب ررردما 

المتحررد ". وقررال: "هنرراك اآلن مشررروعان، ومشرررول لمن مرر   األمررمأدرربح  ل ررا شادرري  قانونيرر   رري 
 إلررىتكررريس االندسرام وتحويةررا  إلرىحمراس ال ررادف التحريرر السرراعي إلقامر  دولرر   ةسر يني ، ومشرررول 

 انفدال  ي غز ".
 

 ضربة التفاق المصالحة "التشريعي" أبو ليلى: قرار حل   .6
، 22/12/2018 ودررف النائررن  رري المجةررس التشررري ي الفةسرر يني قرريس أبررو ليةررى، السررب : األناضررول

الدررانون األساسرري، وضرررب  المجةررس، بلنررا "ماررالف لررن   قرررار المحكمرر  الدسررتوري  الفةسرر يني ، حررل  
وأضرراف أبررو ليةررى "هررما قرررار  ا".التفرراظ المدررالح ، الررم، يررن  عةررى ضرررور  تف يررل المجةررس، ال حة رر
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أن تفسرر الدرانون األساسري، ولريس  وقرال "المحكمر  الدسرتوري  ل را الحرظ   اا ئ ويجرن التراجرم عنرا".
 اجت رراد  ي ررا، وهرري أن واليرر  وأردف "هنرراك مرراد  واضررح   رري الدررانون وال  رري أن تندضررا". ل ررا الحررظ  

 المجةس تنت ي عندما يدسم المجةس الجديد الدسم، وليس عندما تتم الدعو  ل نتاابا ".
 23/12/2018 ،فلسطين أون الين

 
 "التشريعي" هدم لجدار الشرعية الفلسطينية ب نايف الرجوب: حل  ئناال .7

 رئرريس السررة   محمررود عبرراس بحررل   أكررد النائررن عررن مدينرر  الاةيررل نررايف الرجررون، أن قرررار :الاةيررل
المجةررس التشررري ي، "يمثررل هرردما  آلاررر لبنرر  متبديرر   رري جرردار الشرررعي  الفةسرر يني ، و اررر مسررمار  رري 

وشرردد الرجررون أن "الدرررار  رري غايرر  الا ررور  والسررون، واألسرروأ مررن ملررك  ن ررش المدررالح  الفةسرر يني ".
اهو نفسررررا، بودررررفا لةشررررر ان بالدتةرررر  هرررري تةررررك الةررررر  الترررري تحرررردث ب ررررا عبرررراس، ولررررم يتفررررو  ب ررررا نتنيرررر

، "التشررري ي" سررريكون لرررا تررداعيا  ا يرررر  جررردا   وأشرررار الرجرررون إلررى أن حرررل   والمجرررمين"، و رررظ قولررا.
 ست يد الدضي  الفةس يني  ل دور ما قبل التاريخ.

 وعد  الرجون أن اتاام مثل هم  الدرارا   ي مثل هما الوق  "ترسيخ ل نفدال بين شدي الو ن".
 23/12/2018ز الفلسطيني لإلعالم المرك

 
 لجنة االنتخابات الفلسطينية تعلن جاهزيتها إلجراء االقتراع بمرسوم رئاسي .8

غررز : أعةررن هشررام كحيررل، المرردير التنفيررم، لةجنرر  االنتاابررا  المركزيرر ، جاهزيرر  الةجنرر  التامرر  لتن رريم 
نررا  رري حررال درردور مرسرروم وقررال إ انتاابررا  تشررري ي  أو رئاسرري ، الترري تدرردر بمرسرروم رئاسرري  درر .

ولرردي ا ث ثررر  أشرر ر إلجرائ ررا مرررن ترراريخ الررردعو  ل ررا". وأضررراف:  رئاسرري " رران الةجنررر  ستدرردر قانونرررا  
"االنتاابررا  المدبةررر  تواجرررا تحرررديا  دااةيررر  تتمثرررل بتمكرررين عمرررل الةجنررر   ررري كا ررر  محا  رررا  الرررو ن 

 االنتاابي . اإلجرانا  الشمالي  والجنوبي "، م كدا  أن ملك األمر يت ةن وجود توا ظ عةى
 24/12/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 . تداعيات قانونية وسياسية.المجلس التشريعي الفلسطيني. حل   .9

شررركل إعررر ن الررررئيس الفةسررر يني محمرررود عبررراس البررردن بتنفيرررم قررررار المحكمررر  : محمرررد عمرررران -غرررز  
غيررر  بررين مررن ي تبررر  قرررارا   واسرر ا   ا   ةسرر يني وسياسرريا   قانونيررا   المجةررس التشررري ي جرردال   الدسررتوري  بحررل  

دسررتور، سرريكرس االنفدررال بررين غررز  والضررف  الرربيرر  وبررين مررن يرردعو إلررى اغتنررام الرردعو  المدرراحب  
 لةدرار ب دد انتاابا  باعتبارها وسية  إلن ان االندسام.
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  دسرتوري  وبينما ي تدد نا م المدهون الابير الدانوني وأمين عرام المجةرس التشرري ي أن هنراك ماالفرا
وغيرررر دسرررتور،، وغيرررر و نررري، وجريمررر ، وماالفررر  لةدرررانون األساسررري  وقانونيررر  برررالدرار تج ةرررا "برررا    

ب رررابم سياسررري يج رررل السرررة ا  الرررث ث بيرررد الررررئيس  ولدرررانون المحكمررر  الدسرررتوري "  انرررا ي تبرررر  قررررارا  
وعضررروي  المجةرررس  وبمررروازا  تحرررمير  مرررن ترررداعيا  الدررررار  ررري مرررا يت ةرررظ بحدررران  النررروان الفةسررر يني.

التشررري ي  رري االتحررادا  البرلمانيرر  والتمثيررل البرلمرراني وبروتوكرروال  التفرراهم مررم برلمانررا  ال ررالم  رران 
برل إنرا ياشرى الرمهان  المجةرس التشرري ي عةرى الن رام السياسري برمترا. المدهون يتوقم أن ي ثر حرل  

جبرار الشر ن الفةسر يني عةرى الرداول  ري  نحو ا روا  مردمر  قرد تر د، الن يرار المشررول الرو ني وا 
 ، و ظ تددير ."دفد  الدرن"
 

 قرار متأخر
المجةرس  بيد أن عضو المجةس المركز، لمن م  التحرير الفةس يني  محمود الزظ ي تبرر أن قررار حرل  

منم حدث االندسام وتجراوز  هيئر  رئاسر  المجةرس الدرانون بر ضر ا انتاران  عاما   11التشري ي تلار 
 قولررا. عمةررا، ويدتدررر عةررى اجتمررال كتةرر  حمرراس البرلمانيرر   رري غررز ، عةررى حررد   هيئرر  جديررد  ليت  ررل

وبينما ي تبر الرزظ أن المجةس التشري ي مت  ل وغير  اعل، وأن واقم االندسام تجراوز  عبرر قررارا  
 ا يرررا   وحكومررا  شرركة  دون الرجررول إليررا  انررا يتسررانل "أيررن المشرركة   رري ملررك، ولمرراما اعتبررار  أمرررا  

أن مرد  المجةرس أربرم سرنوا  وانت ر ع". وعةرى الررغم مرن تلكيرد الرزظ أن  الدانون، ادودرا   ويتجاوز
الدعو  المداحب  لةدرار ب دد انتاابا  "ا و  جريئ  و رد  يجن اسرتدبال ا بشركل إيجرابي والتدا  را 

 ظ تشررف ل دد انتاابا  بكا   ال يئا  الفةس يني "  انا يستب د عدد هم  االنتاابا  بدون حكوم  توا
 عةي ا ب دما توحد األج ز  األمني  والدضان.

 

 مواقف منددة
وقررد ودررف  حركرر  حمرراس ا ررو  عبرراس بلن ررا "محاولرر  بائسرر  لتمريررر سياسرراتا بتدررفي  وهرردم الن ررام 

ن ان الت ددي  السياسي  وتدمير الم سسا  الشرعي ".  السياسي وا 
سر مي وأاررا منضروي  ضرمن من مر  و ي الوق  نفسا، أبد   دائل قريب  مرن حمراس كالج راد اإل

 قرا ي  م ارض  لةدرار باعتبار  غير ضرور، وي مظ االندسام.و التحرير كالجب تين الش بي  والديم
شررددوا  يررا  و رري السررياظ نفسررا، أدرردر أعضرران المجةررس التشررري ي اإلسرر ميون بالضررف  الرربيرر  بيانررا  

نون األساسرري الفةسرر يني الررم، يضررب  شرركل لةدررا المجةررس غيررر قررانوني باعتبررار  ماالفررا   عةررى أن حررل  
وحررمر هرر الن النرروان مررن أن الدرررار قررد يفرراقم حالرر  االندسررام، وربمررا يفضرري  ن ررام الحكررم  رري  ةسرر ين. 

 إلى  دل ق ال غز  عن الضف  الرربي .
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 تكريس لالنفصال
ريس المجةرس التشرري ي بلنرا "تكر  ي المدابل، ودف النائن عرن حركر  حمراس اةيرل الحير  قررار حرل  

وقررال الحيرر  إن  ل نفدررال، وت بيررظ لدررفد  الدرررن، وقضرران عةررى مررا تبدررى مررن إمكانيررا  المدررالح ".
الرردعو  ل نتاابرررا  "دررريد  ررري الميررا  ال كرررر ، وأتحررردا أبرررو مررازن الرررمهان النتاابرررا  شرررامة  تشرررري ي  

توق ر  لةدررار بالترداعيا  الم  ومرم إقررار  ورئاسي  ومجةس و ني بينما نحن جراهزون ل رم  االنتاابرا ".
بم اما والمراكز الدانونير  كمرا  لكنا قال إنا "لن يتم االعتراف بالدرار وسيبدى المجةس التشري ي قائما  

وي كررد الديرراد،  رري حمرراس  رري الوقرر  نفسررا عةررى الديررام با رروا  قانونيرر  ودبةوماسرري  وسياسرري   هرري".
 ر  الدررار الرم، يردمر كرل مرا هرو وو ني  لةحفا  عةى هيب  وكينون  ووحرد  الم سسرا  الو نير  لمواج

 و ني وقانوني وم سسي، و ظ ودفا.
 23/12/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 األحمد: رفض تعديل اتفاقية باريس سيتبعه قرار فلسطيني أحادي يراعي المصلحة الوطنية .01

: إنررا  رري قررال عضررو الةجنتررين المركزيرر  لحركرر   ررت ، والتنفيميرر  لمن مرر  التحريررر عررزام األحمررد :رام هللا
أحرراد، الجانررن  ت ررديل اتفاقيرر  برراريس،  رران الجانررن الفةسرر يني سرريتام قرررارا   "إسرررائيل"حررال ر ضرر  

 رري  "إسرررائيل"تةفزيررون  ةسرر ين، أنررا  رري حررال اسررتمرار ل رري  ،وأكررد األحمررد يراعرري المدررةح  الو نيرر .
 ريس االقتدادي .تجاهل قرارا  الشرعي  الدولي ، سند م كل االتفاقيا  م  ا وأول ا اتفاقي  با

: "لرن األحمدالفةس يني ، قال  األراضياإلسرائيةي  األاير  واقتحام  باإلجرانا و ي سياظ  ار مت ةظ 
 الدضان عةى الن ام الفةس يني وسنبدى". األروتست يم قو   ي 

ولفر   و ي سياظ  ار حول مةف المدالح ، قال األحمرد:" لرم نةمرس أ، شرين إيجرابي مرن حمراس".
 األوانالتلكيررد  يررا أنررا  ن  ى اجتمررال عددتررا  دررائل من مرر  التحريررر الامرريس الماضرري، تررم  إلررالن ررر 

مرم األشردان  ري مدرر، التري  أنرا ب رد الةدران األايرر الرم، ترم   لةبدن با وا  إن ان االندسرام، موضرحا  
حركترا عدرد  ، نا يرا  إ  قرا  بدورها سةمتنا ورق  مرن حمراس ور ضرناها، ولرم يدردموا ورقر  مدرري  جديرد  

 أ، لدانا  مم حماس سوان ثنائي  أو مم الفدائل أو برعاي  دول.
وقال: "نحن لم ن د نثظ بحماس، ونتمنى أن نست يد الثد  ب ا عبرر التزام را باعراد  تنفيرم اتفراظ الثراني 

ما كرانوا درادقين  رنحن مسرت دون لةدران ب رم". وترابم األحمرد: "حمراس وق ر   ري  عشر من أكتوبر، وا 
أن ملرك جران لاةرظ أجروان  ندما وا د  عةى داول األموال إلى غز  عبرر إسررائيل، م تبررا  ا ل كبير ع

وأضرراف، "حتررى  لتنفيررم مررا تسررمى "دررفد  الدرررن"، تتمثررل  رري حكررم ماترري  رري الضررف  ودويةرر   رري غررز ".
 أسمان المين سيتداضون الرواتن يتم تسةيم ا إلسرائيل، و ظ تدريحا  السفير محمد ال ماد،".
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سررائيل،  احردا الشادريا  الفةسر يني  قرال وقال األ حمد: "ثم  تنسريظ غيرر م ةرن يرتم برين حمراس وا 
إنررا التدررى بلحررد مسرر ولي حمرراس وهررو اررارج مررن وزار  الررد ال اإلسرررائيةي  قبررل أعرروام، ومررن ال يرر من 

قام  دولتا ال نستررن منا الدبول بل، شين".  ب ديدتا وو نا وا 
عةررى غررز  ومرن ثررم الضررف ، وهرري مسررت د  السررتادام االحررت ل وترابم: "إن حمرراس تسرر ى إلررى السرري ر  

 اإلسرائيةي بشكل أو بآار".
 23/12/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا 

 
 بإضعاف الوجود المسيحي "إسرائيل"يتهم  عباس .00

ين، باضرر اف الوجررود المسرريحي  رري  ةسرر  "إسرررائيل"رام هللا: ات ررم الرررئيس الفةسرر يني محمررود عبرراس 
قائ  : "إننا نش د تداعدا   ي السياسا  اإلسررائيةي  ال ندرري ، والنشرا ا  االسرتي اني  االسرت ماري ، 
وبااد   ي الددس، وملك من ا ل ال مل الممن ج لتريير  اب  ا وهويت ا ورسالت ا الحضاري  وهي 

اوي   ي رررا مرررن المسرررةمين، التررري نريررردها مدينررر  مفتوحررر  لة بررراد  لجميرررم المررر منين وأتبرررال الرررديانا  السرررم
والمسيحيين، والي ود، وأن يمارس ش بنا حدا المحروم منا بف ل استمرار االحت ل، بحري  ال باد   ي 

 مددساتا المسيحي  واإلس مي ".
وأضررراف عبررراس  ررري رسرررال  بمناسرررب  أعيررراد المررري د المسررريحي : "كمرررا نشررر د أيضرررا  تدررراعد السياسرررا  

الحضررور المسرريحي  رري األرو المددسرر ، حيررث تررم هررما ال ررام إغرر ظ  اإلسرررائيةي  المسررتمر  إلضرر اف
كنيسررر  الديامررر ، وملرررك  ررري سرررابد  ا يرررر   ررري التررراريخ الم ادرررر، وكررران قررررار اإلغررر ظ بمثابررر  رسرررال  

 احتجاج ور و لةسياسا  اإلسرائيةي  التي تست دف الحضور المسيحي  ي األرو المددس ".
 23/12/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 إيران هي "الداعم الحقيقي" لفلسطين ويؤكد أن يدعو الريجاني لزيارة غزة زهارال .02

محمرود الزهرار، زيارترا إلرى إيرران، وعدرد لدران مرم  .غز : وادل و رد حركر  حمراس البرلمراني برئاسر  د
، وملررك ب ررد لدائررا مررم اإلسرر مياألمانرر  ال امرر  التحرراد مجررالس الرردول األعضرران  رري من مرر  الت رراون 

ةس الشورا هناك عةي الريجاني، وتسةيما دعو  لزيار  ق ال غز  عةى رأس و د إيراني مرن رئيس مج
الداعمرر  لةدضرري  الفةسرر يني ،  اإلسرر مي وأشررار الزهررار إلررى مواقررف اتحرراد البرلمانررا   جم وريرر  إيررران.

 م كدا  أن دور  متمثل  ي "توحيد المسةمين لتحرير  ةس ين".
الرداعم لةمداومر  الفةسر يني ، وكرملك الموقرف الم يرد لةدضري  الفةسر يني   وثم ن الزهار الموقف اإليراني

 رري المحا ررل الدوليرر ، مثمنررا  أيضررا  الموقررف اإليرانرري  رري الجم يرر  ال امرر  لفمررم المتحررد  ضررد المشرررول 
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الدرررررار األمريكرررري إلدانرررر  المداومرررر . وشررررر  الزهررررار ارررر ل الةدرررران انت اكررررا  االحررررت ل بحررررظ "مسرررريرا  
 شددا  عةى ضرور   ض  االحت ل  ي كا   المحا ل والةدانا  البرلماني .ال ود "، م

ار ل اسرتدبال وزيرر الاارجير   ،أعرن الزهارو  اعتبر الزهار أن إيران هي "الداعم الحديدي لفةس ين".و 
عرن أمةرا " ري أن  البرلمانير ، حمراسكتةر  اإليراني محمد جواد  ريف يوم األحد  ري   رران لو رد مرن 

 من ا ل مداوم  الش ن الفةس يني ودعم ال الم اإلس مي". مشرول الد يوني قريبا  ينت ي ال
 24/12/2018-23 ،القدس العربي، لندن

 
 للهجمة االستيطانية على سلوان تطالب بالتدخل لوضع حد  الفلسطينية الحكومة  .03

الرردول ال ربيرر  يوسررف المحمررود، جام رر   الفةسرر يني   الررن المتحرردث الرسررمي باسررم الحكومرر  :رام هللا
والحكوما  ال ربي  واإلس مي ، والمن ما  وال يئا  الدولي ، وِ ي مددمت ا "اليونسكو" بسررع  التردال 

 لة جم  االستي اني  االحت لي  عةى ضاحي  سةوان الم دد  لةمسجد األقدى المبارك. لوضم حد  
وم بررا سررة ا  االحررت ل ، أن كررل مررا تدرر22/12/2018 وأكررد المحمررود  رري بيرران دررحفي، يرروم السررب 

ومجراميم المسرتو نين  ري مدينر  الدرردس المحتةر ، ي ردف إلرى ترردمير الوجرود ال ربري األدريل، وترييررر 
 م الم مدينتنا وعادمتنا واالستي ن عةي ا.

وترررابم المتحررردث الرسرررمي: أن درررمود أهةنرررا  ررري الدررردس يحتررراج إلرررى دعرررم مسرررتمر، وهرررما يت ةرررن مرررن 
 أوال ، ومن األسر  الدولي  تحمل مس وليات م إزان مدين  الددس المحتة .  الحكوما  ال ربي  واإلس مي 

 22/12/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا 
 

 يتضمن عمليات اإلعدام المتعمد ممارسات الجنود اإلسرائيليين ملف شكوى فلسطيني ضد   .04
سرر  اإلسرررائيةي  وممارسررات ا  رري الضررف  تررل أبيررن: قرررر  السررة   الفةسرر يني  إعررداد مةررف إدانرر  لةسيا

 ي رررا قترررل  ةسررر ينيين بت مررر   الدررردس المحتةترررين، يت ةرررظ ب شررررا  الحررروادث التررري ترررم  شررررقي الرربيررر  و 
االعترررردان عةررررى إسرررررائيةيين،  ةمررررا  وب تانررررا . واعتبررررر  السررررة   هررررم  الحرررروادث بمثابرررر  "عمةيررررا  إعرررردام 

ني ل حررت ل مررن ج رر ، ولر ررم م نويررا  الرررأ، مددررود  ومت مررد  هررد  ا االنتدررام مررن الررر و الفةسرر ي
رضان جم ور المستو نين واليمين المت رف الم، ي الن عاد  ب دوبا  جماعي ".  ال ام اإلسرائيةي وا 

 24/12/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 االحتالل يحتجز وزير الزراعة الفلسطيني شرق رام هللا .05
 الفةس يني ، وزير الزراع 23/12/2018 مسان يوم األحداحتجز  قوا  االحت ل اإلسرائيةي،  :رام هللا

 إلى الاةيل. سفيان سة ان شرظ رام هللا، ا ل مرادرتا المدين  متوج ا  
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 الوزير سة ان.   ي بيان ل ا، هما اإلجران االحت لي بحظ   ،واستنكر  وزار  الزراع 
 23/12/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا 

 
 وعجلة العمليات النوعية قد انطلقت ..صالح: الضفة هي ساحة المعركة الكبرىماهر  .06

قال رئيس حرك  "حماس"  ي الاارج ماهر د   إن الضف  هي ساح  الم رك  الكبرا، وتبشر 
أن عجة  ال مةيا  النوعي  قد ان ةد ، وست يد لةمستو نين وجنود  ا  بدحر االحت ل وزوالا، م كد

وبي ن د    ي كةم  لا  ي م رجان مركز،  ى عياش وأبو ال نود وحسن س م .االحت ل أيام يحي
بمكرا االن  ق  الحادي  والث ثين لحرك  حماس، أقامتا  ي مدين  ديدا جنون لبنان أن  احتفاال  

حماس تدف مم ش ب ا  ي مربم قو، ودةن، أقوا من المحتل رغم  رظ الدو  وال تاد، وتدف عةى 
، مضيفا أن المداوم  ستسد  نتنياهو وحكومتا، كما سد  باراك ا  وأمني ا  وعسكري ا  أرو دةب  سياسي
وأكد أن المداوم  الايار االستراتيجي لش بنا الفةس يني حتى دحر االحت ل  وأولمر  وليبرمان.

أن ش بنا  ي أماكن وجود  كا   لديا إراد  واحد   ا  اإلسرائيةي عن كامل األرو الفةس يني ، مشدد
وأكد د   تمسك ش بنا الفةس يني بحظ ال ود ، ور و  إراد  االنتدار حتى  رد االحت ل. هي

عةى أن ش بنا سار انتشار  الواسم  ي اارج  ةس ين لدعم ش بنا  ي  ا  مشاريم التو ين، مشدد
  ةس ين ومساندتا، ولبنان م سسات م وتثبي  المداوم  ودعم ا.

أحرار ال الم لبنان ع قا  سياسي  متوازن  تبن  الد ال عن ش بنا وقال إننا تحركنا مم أبنان أمتنا و 
 ا  أن ش بنا بالاارج  ي مواج   ساان  مم ال دو أمني ا  وشر  م اناتا وتمجيد مداومتا ونضالا، م كد

 ، ون مل عةى ق م حبل الناس عنا وكشف جرائما.ا  وثدا ي ا  وا ع مي ا  وسياسي
لبناني يحف  لةدول  الةبناني  سيادت ا، ويضمن لةفةس يني  ودعا د   إلى إ  ظ حوار  ةس يني

 الدول المستضيف  ل جئين الفةس ينيين بتحسين ال روف الم يشي  ل م. ا  ال يش الكريم، م الب
ونب ا أن ش بنا  ي الاارج ت دف با التحديا ، والتي زاد من د وبت ا است داف اإلدار  األمريكي  

 المجتمم الدولي إلى تحمل مس ولياتا. ا  ألونروا، داعيل جئين من ا ل تدةيدا  ا
 ي الم رك  الدادم  مم ال دو  ي  أدي    ا  وأكد د   أن ش بنا  ي لبنان يت ةم إلى أن يكون جزن

إلى أن االحت ل يس ى إلى تحديظ انتدارا   ا  إ ار التفاهم بين المداوم   ي  ةس ين ولبنان، مشير 
  شةا  ي غز . وهمي   ي شمال  ةس ين ب د

األم  لتشكيل سياج يحمي  ا  وأكد د   أن الت بيم مم االحت ل عار وا يئ  سياسي ، داعي
 .وأضاف أن الت بيم مم ال دو هو ايان  لفم  وقيم ا  ةس ين ومداومت ا.
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عةى  ا  وأكد د   أن حرك  حماس لن تسم  بتمرير أ، دفد  تست دف الدضي  الفةس يني ، مشدد
ن ان االندسام عةى قاعد  الشراك ، . درن لن تمرأن دفد  ال ودعا إلى است اد  الوحد  الو ني  وا 

وقال إن حل المجةس التشري ي ي زز االندسام،  والتفرغ لمواج   مشاريم تدفي  الدضي  الفةس يني .
  .ا  ، ومردود قانونيا  وو ني ا  وهو مر وو ش بي

 23/12/2018، موقع حركة حماس

 
 باطل وغير دستوري "التشريعي" حماس: قرار حل   .07

أكد  حرك  "حماس" ر ض ا قرار ما يسمى بالمحكم  الدستوري  التي أنشلها عباس لتمرير وحماي  
وقال  الحرك   ي تدري  دحفي السب ، إن الدرار ليس لا  قراراتا الت سفي  بحل المجةس التشري ي.

ا لن يرير من الواقم شيئا، م كد  أن المجةس أ، قيم  دستوري  أو قانوني ، وال ي دو كونا قرارا سياسي
 التشري ي سيد نفسا، والمحكم  الدستوري  با ة   ي تشكية ا، وما بني عةى با ل   و با ل.

ولفت  إلى أنا بدال من أن يستجين محمود عباس لمبادر  رئيس المكتن السياسي لحرك  حماس 
ن ان االندسام،  وكملك موقف الفدائل الو ني  واإلس مي  يدوم إسماعيل هني  حول الوحد  الو ني  وا 

 بمحاول  بائس  لتمرير سياساتا بتدفي  وهدم الن ام السياسي الفةس يني.
وتاب   بدال من ملك يدوم عباس بان ان الت ددي  السياسي  وتدمير الم سسا  الشرعي  لش بنا 

قدان كل الفدائل الو ني  والدضا ن عةى أ، ج ود من شلن ا تحديظ ل ستفراد بالدرار الفةس يني، وا 
وأضا   أن ملك يستدعي من الكل الفةس يني  دائل وكتل برلماني  وكل  الوحد  والمدالح .

مكونا  ش بنا الماتةف  ال مل عةى وقف إجرانا  عباس غير الدستوري  وال مس ول  بحظ المجةس 
 التشري ي ونوان الش ن الفةس يني وم سساتا الشرعي  والتدد، ل ا.

وأكد  حرك  حماس ج وزيت ا واست دادها لاوو االنتاابا  ال ام  الرئاسي  والمجةس التشري ي 
والو ني بالتزامن وبالتوا ظ الو ني، عةى أن تحترم حرك   ت  نتائج ا،  ي الوق  الم، تت  د 

م إجرانا  و الب  األشدان  ي مدر بالوقوف أما الحرك  باحترام النتائج وااللتزام ب ا وال مل و د ا.
محمود عباس التي يضرن ب ا كل الج ود الرامي  إلى حماي  وحد  الش ن الفةس يني وضرور  

 احتراما لم سسا  ش بنا وعدم ال بث ب ا.
 23/12/2018، موقع حركة حماس

 
 ستهجن موقف حماس وبعض الفصائل من قرار المحكمة الدستوريةفتح ت .08

تحدث باسم حرك   ت  أساما الدواسمي، الضجيج التي است جن عضو المجةس الثور،، الم :رام هللا
 تفت ةا حماس وب و الفدائل، والتباكي عةى أوسةو وأحد مارجات ا "المجةس التشري ي".
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وأوض  الدواسمي  ي بيان لا، اليوم األحد، أن هما الموقف من حماس الرا و لدرار المحكم  
ا ومناقضا لكل المواقف الحمساوي  الموجا الدستوري  والداضي بحل المجةس التشري ي، ي د ماالف

لإلع م ولةجم ور، التي ر ض  ول ن  أوسةو ومارجات ا ومن ا المجةس التشري ي، متسائ : لماما 
التشبث من حماس وب و الفدائل بلوسةوع أو ليس من حظ الموا ن أن يسلل: كيف لحماس أن 

ائي بحل أهم أركانا ي ترضون بشد ، عاما، وعندما يلتي قرار قض 25تر و اتفاظ أوسةو  ية  
وشدد عةى أن هما الدرار هو قضائي قانوني، ونحن  وي تبرون الا و  باالنحراف عن الا  الو نيع

 إلىعاما،  12 ي حرك   ت  نحترما ونرا  يا  رد  ل نتدال من مجةس تشري ي ع ةتا حماس لر
 وا  باظ، التي تريد دوية   ي غز  ي مريكاألبرلمان دول   ةس ين، و رد  أارا لةتدد، لدفد  ال ار 

 السي ر  عةى الضف ، و رد  كبير  لمن يريد إلن ان االندسام عةى قاعد  الش ن والدول  والمن م .
 أكد  "أقاليم الضف " لحرك   ت ، عةى ر ي  عباس لحل االندسام من ا ل إجران االنتاابا . كما

االلتزام بدرار المحكم  الدستوري  حل المجةس  وشدد   ي بيان ل ا، مسان األحد، عةى أهمي 
جران انتاابا  برلمان دول   ةس ين كون ا ا و  توحد جماهير ش بنا ب يدا عن المبررا   التشري ي وا 

ودع  الرئيس الى استادام كل اإلجرانا  التي ت د،  التي ما زال  حرك  حماس تسوق ا حتى اآلن.
جران انتاابا  برلمان دول   ةس ين، وأن تكون األولوي  لتكريس الى تنفيم قرار المحكم  الدستوري  إل

  شادي  دول   ةس ين الموحد  ب يدا عن الساعين لتكريس االندسام وتحوية  إلى انفدال  ي غز .
 23/12/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا 

 
 المجلس التشريعي الفصائل الفلسطينية ترفض قرار عباس حل   .09

توادة  المواقف الفةس يني  الرا ض  لدرار رئيس السة   الفةس يني  محمود عباس بحل المجةس : غز 
التشري ي بر ان من المحكم  الدستوري  التي أنشلها بدور  ماالف  لةدانون، منفما ت ديداتا السابد  ب ما 

 ال  الفةس يني .الشلن رغم ماالف  ملك لةدانون األساسي، والتحميرا  من تداعياتا عةى الح
وعةد  حرك  الج اد اإلس مي عةى ا ان عباس، وقال  إنا "يسير عةى  ريظ حرظ كل السفن 

 مم ش با وقوا  الحي  والمداوم "، وعد   الدرار "ت ميدا ل ندسام".
وأشار المتحدث باسم الحرك  مد ن البريم إلى أن حل المجةس التشري ي  ي غيان التوا ظ ي مظ 

 لشرعيا  الفةس يني  غير مكتمة  باستثنان شرعي  المداوم ".االندسام وا
كما لفت  الحرك  عةى لسان الدياد،  ي ا بالضف  الرربي  أحمد ال ور، أنا و دا لةدانون الفةس يني 
 ان عباس تجاوز المد  الدانوني ، م البا إيا  بال ود  عن مثل هم  الدرارا  والتوجا الجاد لتحديظ 

 المدالح .
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ت ا، أعةن  الجب   الش بي  لتحرير  ةس ين ر ض ا الكامل لدرار عباس، وعد   أن "المحكم  من ج 
الدستوري  التي أقر  حةا غير قانوني  وأحكام ا من دم ، كون تشكية ا ماالف لةدانون األساسي 

وقال عضو الةجن  المركزي  لةجب   ماهر مزهر  ي تدريحا  دحفي  إن "قرار حل  الفةس يني".
شري ي غير قانوني، دادر عن محكم  غير قانوني  ما  أحكام من دم ، إضا   إلى كون ا ا و  الت

وأكد الدياد،  ي الجب   الش بي  زاهر الششتر، أن قرار حل المجةس  ا ير  ست زز االنفدال".
التشري ي هو قرار متسرل، مشيرا أننا كفدائل  ةس يني  كنا نتلمل أن نستمر  ي الحوار الو ني 

 تى نست يم أن ننجز المدالح  ونن ي االندسام.ح
كما قال عضو المكتن السياسي لةجب   الديمدرا ي    ل أبو  ريف ، إن حل  المجةس التشري ي ال 

نما سي دد األوضال. وأكد أبو  يحل أزم  الن ام السياسي الفةس يني، وال أزم  الوضم الدااةي، وا 
التشري ي سي مظ االندسام الدااةي الفةس يني،   ريف   ي تدريحا  دحفي ، إن حل المجةس

 ويرةظ ال ريظ أمام الج ود المبمول  من المدريين وكل األ راف الفةس يني  إلن ان االندسام.
أما حرك  األحرار   د   بدورها حديث عباس عن "قرار حل المجةس التشري ي من ما تسمى 

ى الدستور الفةس يني ومددم  لتنفيم الما   المحكم  الدستوري  إجران با   واند با جديدا عة
 االنفدالي بين الضف  وغز  ت بيدا لدفد  الدرن".

 23/12/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

 مشروع إمارة أو دويلة غزة "التشريعي" يقطع الطريق أمام مشاريع التصفية وتحديداا  الشيخ: حل   .21

 ، رئيس هيئ  الش ون المدني  الوزير حسين الشيخ، إن قال عضو الةجن  المركزي  لحرك   ت: رام هللا
حل المجةس التشري ي والدعو  ل نتاابا  التشري ي  ال ام  هي ا و   ي االتجا  الدحي  بال ود  
إلى ايار الش ن ودندوظ االقترال، وانتدار لإلراد  الش بي  الرا ض  ل ندسام، وتحديدا ب د ودول 

 ود.ج ود المدالح  إلى  ريظ مسد
حل المجةس التشري ي يد م ال ريظ أمام مشاريم  إن، األحدوقال الشيخ  ي تدري  لر"و ا" اليوم 

التدفي  لةدضي  الفةس يني ، وتحديدا مشرول إمار  أو دوية  غز ، وهي دعو  دريح  لر و دفد  
 الدرن، والتمسك بالثواب  والايارا  الو ني  الفةس يني .

 23/12/2018، الفلسطينية (وفا وكالة األنباء والمعلومات 
 

 القدوة: قرار المحكمة الدستورية قرار هيئة قانونية نافذ بغض النظر عن أي تفسيرات سياسية .20

درَّ  عضو الةجن  المركزي  لحرك   ت  نادر الددو  أن قرار المحكم  الدستوري  بحل : رام هللا
بر قرار هيئ  قانوني  نا ما برو الن ر عن المجةس التشري ي والدعو  إلجران انتاابا  برلماني ، ي ت
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وأضاف الددو ، مسان يوم األحد، أنا يجن أن يكون توج نا اآلن كدوا سياسي   أ، تفسيرا  سياسي .
التاام قرارا  سياسي  لمواج   الوضم الد ن الم، ن يشا، ولمحادر  االندسام كمددم  إلن ائا، 

ةي ا كل الدفدا  التي تست دف تدفي  قضيتنا الو ني  وبنان الوحد  الو ني  الدار  التي تتح م ع
 كدضي  سياسي ، قضي  حري  واستد ل ودول .

 23/12/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا 
 

 لالحتالل رفة المشتركة للمقاومة: الجمعة القادمة ستكون اختباراا الغ .22

ي ق ال غز ، أن يوم الجم   الدادم سيكون يوما  أكد  الرر   المشترك  لةمداوم  الفةس يني   : غز 
 حاسما   ي ااتبار سةوك ونوايا االحت ل تجا  أبنان ش بنا  ي مسيرا  ال ود .

وعد   ي بيان دحفي، اليوم، أن "ما حدل يوم الجم   الماضي  ي د جريم   متكامة  األركان، 
وأضا   الرر  : "عندما يت ةظ األمر  ي ".واست تارا  واضحا  من قبل ال دو بدمان أبنان ش بنا الرال

بدمان ش بنا و الما وجراحاتا وانت اك كرامتا،    األموال وال الك ربان وال المان وال حتى ق م ال وان 
يمكن أن يوقفنا عن الديام بواجبنا، ويبدو أن ال دو قد اشتاظ لجوال  قتاٍل وردوٍد قاسيٍ  من المداوم  

وأعةن  الرر   أن "يوم الجم   الدادم سيكون يوما  حاسما   ي ااتبار سةوك  ت دبا وتوقفا عند حد ".
ون عةى حماي  أبنان ش بنا  ننا مدر  ونوايا ال دو الد يوني تجا  أبنان ش بنا  ي مسيرا  ال ود ، وا 
الفةس يني ولدا الرر   المشترك  ردوٌد جاهزٌ  وقاسيٌ  يحدد مسارها وشكة ا وتوقيت ا سةوك ال دو 

ن غدا  لنا ر  قرين".عة  ى األرو، وا 
 23/12/2018، فلسطين اون الين

 
 القسام في جعبتها ما يبشر بتنفيذ صفقة تبادل كتائبمشعل لألسرى:  .23

هاتف رئيس المكتن السياسي السابظ لحرك  "حماس" االد مش ل األسير المحرر عماد الدين أس د 
وأشاد مش ل ا ل االتدال  ون االحت ل.من سج ا  الدف او، من ق ال غز ، الم، أ رج عنا م ار 

بما قدما األسير من دبر ودمود  ي سجون االحت ل  وال سنوا  اعتدال المحرر الدف او، 
وبشر مش ل األسرا  ي سجون االحت ل أن كتائن الدسام  ي ج بت ا ما  .ا  عام 18والتي دام  

 نفيم دفد  و ان األحرار.يبشر بتنفيم دفد  تبادل، مثةما نجح   ي إرغام ال دو عةى ت
 23/12/2018، موقع حركة حماس
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 إقليمية أكثر من كونها خاصة بفلسطين وهدفها تصفية القضية" صفقة القرن"أبو زهري:  .24
قال سامي أبو زهر، الدياد،  ي حرك  "حماس"، إن الا   األمريكي  لةتسوي  : عةي أبو رزظ -أندر  

دفد  الدرن" تس ى إلى تحديظ هد ين، األول ت بيم ع قا  بالشرظ األوس  الم رو   إع ميا بر "
ورأا أبو زهر،  ي حوار اا  مم  إسرائيل مم الدول ال ربي ، والثاني "تدفي  الدضي  الفةس يني ".

سرائيل تس يان من ا ل هم   األناضول بال ادم  التركي  أندر ، أن الواليا  المتحد  األمريكي  وا 
  ربي  لت بيم ع قات ا مم إسرائيل، وج ة ا كيانا شرعيا وأساسيا  ي المن د .الا   إلى د م الدول ال

وأضاف موضحا: "ا   دفد  الدرن إقةيمي  أكثر من كون ا ااد  بالدضي  الفةس يني ، االحت ل 
اإلسرائيةي وأمريكا يريدان ت بيم ع قا  االحت ل مم دول المن د ، وج ةا  ر ا  بي يا ومدبوال، 

وتابم: "ال دو الحديدي لدينا هو إسرائيل، ومن هنا، نر و دفد      أ راف أارا كايران". ي مواج
 الدرن من ا ل هم   االد فا ا ا التي تج ل االحت ل  ر ا أساسيا بالمن د ".

وأضاف: "نحن أدحان قضي ، وهي التحرر من االحت ل، وليس إقام  دول   ي غز  أو غيرها  ي 
 نحرر  ةس ين ناتار كيف نديم دول ". هم  المرحة ، حينما

وشدد عةى ر و حركتا التام أل، ا وا  ت بي ي  بين إسرائيل وأ، دول  عربي  أو إس مي ، لكنا 
قةل  ي ما  الوق  من أهمي  تدريحا  رئيس الحكوم  اإلسرائيةي  بنيامين نتنياهو، المتكرر ، حول 

 ي .حدوث ااتراظ  ي ع قا  تل أبين مم الدول ال رب
وعةى د يد  ار، أكد أن رئيس المكتن السياسي لةحرك  إسماعيل هني ، سيبدأ قريبا جول  اارجي  

ولف  إلى أن إحدا المح ا  الرئيسي  ل م  الجول  ستكون ال ادم  الروسي  موسكو،  ل دد من الدول.
 ا السة  .بنان عةى دعو  رسمي  من وزار  الاارجي  الروسي ، سةم ا ل ني  السفير الروسي لد

واستنكر إع ن الرئيس الفةس يني محمود عباس نيتا حل المجةس التشري ي قريبا، وقال: "عباس  دد 
 سنوا   دد الشرعي   ي  ل عدم تجديد االنتاابا  الرئاسي ". 9، ومنم 2005شرعيتا ألنا انتان عام 

سرائيل ق ال أبو زهر،، إن ا وحول مفاوضا  الت دئ  بين الفدائل الفةس يني   ي ق ال غز  وا 
لكنا أضاف: "مسيرا  ال ود  مستمر  لحين تحديظ  "مستمر ، ونجح   ي تحديظ إنجازا  أولي ".

 أهدا  ا، ون تدد أن هم  األهداف لم تتحدظ بالشكل الم ةون ومن ال بي ي أن تستمر المسيرا ".
ا ألدى الةوم  ي عدم وشدد أبو زهر، عةى أن تحديظ المدالح  "أمر ضرور،  ي هم  المرحة "، لكن

ورأا أن المشكة  الحديدي   ي عدم التودل إلى اتفاظ مدالح  يكمن  التودل إلي ا عةى حرك   ت .
سرائيةي ".   ي "عدم تو ر اإلراد  لدا حرك   ت ، وارت ان ا إلم نا  أجنبي  وا 

 23/12/2018لألنباء، أنقرة،  لوكالة األناضو
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 بون هيئة قيادية جديدةأسرى حماس في سجون االحتالل ينتخ .25
أعةن  لجن  االنتاابا  المركزي  التاب   ألسرا حرك  "حماس"  ي سجون وكاال :  –الددس المحتة  

 .2021/2019االحت ل، عن انت ان انتاابا  ال يئ  الديادي  ال ةيا ألسرا الحرك   ي السجون لدور  
ا  جر  حسن الةوائ  التن يمي  وأوض  مكتن إع م األسرا التابم لر "حماس"، أن االنتااب

 الم مول ب ا لدا أسرا الحرك  وشمة  كا   السجون والم تد   التاب   ل حت ل.
يوم األحد، بلن االنتاابا  أ رز  هيئ  تن يمي  جديد  مكون  من عضوي   وأ اد  ي بيان دحفي لا

ر، ريمون، ومجدو، ليدب  ، يضاف إلي م أمران أكبر أربِم سجونا الندن الدحراو،، عو ا  أسير  11
ومكر أن النتائج جان  كالتاليا األسير محمد عرمان ترأس ال يئ ، األسير  .15عدد أعضان ال يئ  
من األسرا: أحمد الددر ، أشرف زغير، س م  ق او،،  لةرئيس، وعضوي  ك    ا  عباس السيد نائب

 ب ل، واألسير  لمى اا ر.عثمان ب ل، عبد النادر عيسى، منير مرعي، م مر شحرور،، م ام 
 23/12/2018، فلسطين اون الين

 
 تصاعد أعمال المقاومة في الضفة الغربية موقع عبري: .26

" ال بر،، أن أعمال المداوم   ي الضف  الرربي  المحتة ، قد تداعد ، 0404مكر موقم ": رام هللا
ةحجار  والزجاجا  الحارق  عمةي  إلدان ل 25مشيرا  إلى أنا منم ساعا  دبا  اليوم األحد، سجة  

وأوض  الموقم ال بر، المدرن من جيش االحت ل، أن  دون مركبا  المستو نين والجيش.
عمةيا  رشظ الحجار  والزجاجا  الحارق ، وق    ي شمال الضف  الرربي ، ووس  ا، وجنوب ا، 

أشار إلى أنا لم و  .الددس المحتة ، و ي من د  نابةسو ي   ي منا ظ الاةيل وبي  لحم ا  وتحديد
 إلى تضرر عد  مركبا . ا  تسجل أ، إدابا   ي دفوف المستو نين والجنود، ال ت

 23/12/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 بمهرجان حاشد في لبنان 31حماس بالخارج ُتحيي ذكرى االنطالقة الـ  .27
بم رجان جماهير، أحي  حرك  حماس  ي الاارج   ر األحد مكرا ان  قت ا الحادي  والث ثين 

وشارك  ي م رجان االن  ق  مئا  من كوادر الحرك   حاشد بمدين  ديدا  ي جنون لبنان.
 وأندارها اارج  ةس ين، وبمشارك  من الفدائل والدوا الفةس يني ، وشاديا  عربي .

نشادي  أدت ا  رق  أمجاد الفني ، إضا   إ لى وتاةل حفَل االن  ق  عروو كشفي  و درا   ني  وا 
 الفدر  الفني  التي قدمت ا  رق  الوعد لةفن اإلس مي.
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و ي كةمتا ا ل حفل ان  ق  الحرك  بةبنان، أكد رئيس حرك  حماس  ي الاارج ماهر د   أن 
عةى أن عجة  ال مةيا   ا  الضف  هي ساح  الم رك  الكبرا، تبشر بدحر االحت ل وزوالا، مشدد

  نين وجنود االحت ل أيام عياش وأبو ال نود.النوعي  قد ان ةد ، وست يد لةمستو 
 23/12/2018، موقع حركة حماس

 

 على سياسات االحتالل اا تعلن سلسلة خطوات ردقوى رام هللا والبيرة  .28
أعةن  الدوا الو ني  واإلس مي   ي رام هللا والبير ، عن تن يم سةسة  من وكاال :  –رام هللا 

دوانين اإلسرائيةي ، وقرارا  االحت ل بشلن محارب  حرك  عةى السياسا  وال ا  االعتداما  رد  
ودع  الدوا الفةس يني   ي بيان ل ا اليوم السب ، إلى االعتدام قرن  ريظ  .BDSالمدا    

لسياس  اإلغ ظ وال دوبا   ا  الجةزون شمالي رام هللا، بالدرن من بواب  االحت ل الحديدي ا ر ض
و الب  باالعتدام أمام ممثةي  أستراليا  ي مدين  البير   شمال  .الجماعي ، وملك ب د غد اإلثنين

وأكد  عةى  ل عتراف بالددس عادم  لدول  االحت ل. ا  الددس المحتة ا، يوم األرب ان الدادما ر ض
وأكد  ر ض ا . لسياس  اإلعداما  والدتل ا  حظ الش ن الفةس يني  ي موادة  كفاحا الو نيا ر ض

   األسرا" ممن نفموا عمةيا   دائي ، كما دع  لمواج   قرارا  االحت ل لدانون "إب اد عائ
"، وتادي  م يين الدوالرا  الجديد  ضمن BDSالمت ةد  بمحارب  حرك  المدا    ال المي  "

 حمةت ا "المس ور " لمواج   حم   المدا   ، بحسن البيان.
 23/12/2018فلسطين أون الين، 

 
 : معاٍد للسامي ةاا ن مجددردوغاأنتنياهو يهاجم  .29

ردوغان، أعاود رئيس الحكوم  اإلسرائيةي  ، بنيامين نتنياهو، م اجمتا الرئيس التركي، رجن  ي ن 
ردوغان ي اني أوقال نتنياهو إن  الجيش التركي بلنا يرتكن مجزر  بحظ األكراد. ا  اليوم، األحد، مت م

جيش األا قي وما هي الديمدرا ي ، مدابل من "هاجس الش ن اإلسرائيةي، ألنا ي رف ما م نى ال
 ردوغان بلنا "م اٍد لةسامي  ".أكما ات م نتنياهو  جيش يرتكن مجزر  بحظ  األكراد".

 23/12/2018، 48عرب 
 

 أشهر 6 لـ باعتقاله إدارياا  نتنياهو يتدخل بعد قرار باإلفراج عن مقدسي ويصدر قراراا  .31
ين نتنياهو، بدفتا وزيرا لةجيش، أمرا باعتدال األسير أددر رئيس حكوم  االحت ل بنيام: الددس

جان قرار نتنياهو عدن  المددسي رامي الفااور، من سكان الددس الدديم  اداريا لمد  ست  أش ر.
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يمكر أن االحت ل  إددار قاضي محكم  االحت ل  ي الددس قرارا باإل راج عن الشان الفااور،.
ل أكثر من أسبول، لمشاركت م  ي حفة  عرس الفااور، بزعم مددسيا قب 20اعتدل الفااور، ونحو 

 ترديد هتا ا  وأناشيد ضد االحت ل.
 23/12/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا 

 
 لن يؤثر علينا ةمن سوري األمريكينسحاب ال ا.. جد فيهااآيزنكوت: وضع غزة معقد ولم يبقى لنا تو  .30

غاد،  يزنكو  رئيس أركان الجيش اإلسرائيةي، اليوم األحد، إنا لم  قال: ترجم  ااد  - أبينتل 
يبدى أ، من الجنود اإلسرائيةيين  ي ق ال غز ،  ي إشار  منا ل مةي  الدوا  الااد  األاير   ي 

وأشار  يزنكو  ا ل م تمر م  د هرتسيةيا، إلى أن إسرائيل توادل ال مل من أجل  اانيونس.
وقال عن ق ال غز ، إن الوضم   ني ا األسرا والمفدودين  ي ق ال غز .ضمان عود  جنودها وموا

 م دد جدا، ويدوم الجيش بالكثير من ال مةيا  لمنم ودول أسةح  مت ور  إلى حماس بالد ال.
وأضاف "لدينا هناك حديد  م دد  نحاول من  ا، هناك من م  إرهابي  ل ا أيديولوجي  واضح  هد  ا 

مةيون  ةس يني لمحاول  اإلضرار بنا". مشيرا إلى أن حماس  2المن م  تسترل تدمير إسرائيل، وهم  
استرة  إجرانا  السة   الفةس يني   ي غز  لد م السكان  ي الد ال إلى الحدود لتن يم ت اهرا ، 
ومحاول  إش ال األوضال  ي الضف  الرربي ، ور م الحدار عن الد ال، وتحديظ شرعي  دولي  

 دا لفشة ا بتةك األهداف الث ث .لنفس ا وهو ما أ
وعن امتنال الجيش تنفيم عمةي  عسكري  برز ، قال إن هناك ايار ال مل ال سكر، أو ايارا  
أارا، وأن الجيش ااتار األارا رغم است داد  ل مةي  عسكري   ي أ، وق . مضيفا "نحن ااترنا 

 ال دف الم ني ال د ني، عةى ال ا في".
م ا لةت ويو وال دان الشديد ومنم االن يار اإلنساني، لكن كان  هناك إنجازا  وتابم "لدد ااترنا ن

 عسكري ، لكن إسرائيل عان  من ضرر الدور  بشكل رئيسي بال ريد  التي ان كس ب ا الردل".
وأضاف "يجن عةينا أن نسلل أنفسنا ما هو الشين الدحي  إن تم استادام الدو   ي غز   ي المر  

يثير تسا ال  حول غز   ي اليوم التالي، من حيث الددر  عةى إعاد  تلهية ا، لما يجن الدادم ، هما س
 أن تكون الدرارا  عةى عةم وبشكل م ني، وليس قرارا  عا في ".

وأشار إلى أن الجيش ي مل منم سنوا  عةى التمييز بين ق ال غز  والضف  الرربي ، مشيرا إلى أنا 
لدان الدنابل  الوضم  ي غز  أدب  2014منم حرن  أكثر ت ديدا، ااد   ب د المسيرا  عةى الحدود وا 

ش ر بال جز  ي تو ير ش ور جيد باألمن لةسكان  ي  إن الجيشوا   ظ ال ائرا  الحارق  التي قال 
وأشار إلى أن حماس تبني  غ ف غز ،  ي  ل استادام أدوا  بدائي  تم ت ويرها من قبل حماس.
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هدف ل ا، من ا مدرا  عسكري  وندا   800وا  األربم الماضي  تدمير قدرا  عسكري ، وتم  ي السن
 تفتيش، وأنفاظ، ومواقم إنتاج أسةح  حتى تم اإلضرار بشكل كبير بددرات م.

 وقال "الردل ال يبنى عةى يوم وال يتم  ي يوم واحد، ويستررظ األمر سنوا  إلثباتا".
، بدأ  2015د قتل المستو نين عند إيتمار عام وت رظ لةوضم  ي الضف  الرربي ، مشيرا إلى أنا ب 

 سةسة  من ال جما  قام ب ا شبان وشابا   ةس ينيا  ليس لدي م أ، سجل أمني سابظ.
وقال "يمكن أن تت ور األوضال إلى انتفاض  ثالث ، وملك عندما يارج الشي ان من الزجاج ، ولكن 

 سيستررظ إامادها امس  إلى س  سنوا ،  ي حال اندل  ".
وردا عةى انتدادا  المستو نين ب د ال جما  األاير ، قال  يزنكو  "ال يمكن  دل ال رظ، وت زيز 
الدبض  ال سكري  وزياد  ال مةيا   ي الضف ، هما ن ج اا ئ". مشيرا إلى أنا يتم إحبا  مئا  

 ال جما  من الضف  سنويا.
ك توازن أمني إلى حد كبير، مم ، هناك تحسن  ي رديد األمن وهنا2018ورأا أنا  ي ن اي  عام 

إدراك أن الوضم قد يكون متفجرا بشكل أكبر مم غز  منا عةى الضف  والجب   الشمالي . مشيرا إلى 
 أن الجيش يوادل ال مل  ي مواج   التحد، األكبر باستمرار قو  الردل والتفوظ ال سكر،.

 دا لتحسين االست داد".وقال "ملك يت ةن منا أن نكون مست دين لةراي ، لدد بملنا ج و 
حدثا م ما  سوري ي  من مريكوبشلن الوضم  ي الجب   الشمالي ، قال  يزنكو  إن اروج الدوا  األ

لكن يجن عدم تضايما. مضيفا "ا ل عشرا  السنوا  نحن نواجا هم  الجب   بمفردنا وهما ما 
"ال مل ضد الرغب  اإليراني   وأضاف حدث أيضا  ي السنوا  األاير  مم التواجد اإليراني والروسي".

ولبنان، كان  ي مددم  ج ود الجيش  ي السنوا   سوري بت زيز الددرا  من إيران عبر ال راظ و 
 األربم األاير  .. لدد است  نا أن نمنم تحديد ا مثةما ا  وا لكن هم  الرغب  ال تزال قائم ".

ألف مداتل بددرا  بحري  وبري   100وتابم "كان  الر ي  اإليراني  هي بنان قو  قوام ا حوالي 
واستاباراتي  متكامة  وبنان ا  من الندا  ال سكري   ي هضب  الجوالن .. عمةنا باستمرار ضد هم  

حبا  ا ضمن عمةي  إسرائيةي  مستدة  تماما".  الددر  وا 
ال وعن أنفاظ حزن هللا، قال "حتى اآلن تم اكتشاف م  م المسارا  التي تاترظ الحدود إلى دا

وأشار إلى أن الجيش تمكن من إحبا  قدرا   إسرائيل، وأتوقم أن نستكمل الم م   ي الدتر  الدريب ".
 .سوري حزن هللا بامت ك مئا  الدواريخ الدقيد  وملك من ا ل مئا  ال جما  التي نفم   ي 

داعش هي أكبر  وعن تن يم داعش، قال رئيس أركان الجيش اإلسرائيةي "المساهم  اإلسرائيةي  ل زيم 
 بكثير مما ي ةما الجم ور  ي إسرائيل".

 23/12/2018القدس، القدس، 
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 ةأن يذهب نتنياهو للسجن وسنواصل هجماتنا في سوري "إسرائيلـ"بينيت: ليس من الجيد ل .32

قال نفتالي بيني ، وزير الت ةيم اإلسرائيةي وزعيم حزن  البي  الي ود،ا،  :ترجم  ااد  -رام هللا 
 وم السب ، أنا ليس من الجيد إلسرائيل أن يمهن رئيس الوزران بنيامين نتنياهو إلى السجن.مسان الي

وحاول بيني  الد ال عن نتنياهو الم، دال م ا  ي ا  ا  عةني  وحاد  م ارا، م ربا عن أمةا  ي 
ال اشر   وعارو بيني   ي مدابة  مم الدنا  ال بري  أن ال يتم محاكم  نتنياهو والزج با  ي السجن.

ما قالا وزير المالي  االسرائيةي موشيا كحةون بلنا عةى نتنياهو أن يستديل  ي حال وج   لا الئح  
وأشار إلى أن ع قتا مم نتنياهو تمر بمستويين وهو المستوا الم ني بما يادم مدال  الدول   ات ام.

وت رظ الى  بشلن األمن. وهناك احترام متبادل، واآلار سياسي وهما تشوبا ب و الا  ا  ااد   
ي  من هناك، م تبرا ان الدرار مريكالمةف السور، وقرار الرئيس ترامن بشلن انسحان الدوا  األ

 ي ليس  ي مدةح  إسرائيل التي قال ان ا ست مل لةد ال عن نفس ا وستوادل هجمات ا.مريكاأل
 22/12/2018القدس، القدس، 

 
 قتصاديةمنظمات المقاطعة اال تل أبيب تصع د ضد   .33

رام هللا:  الب  إسرائيل، االتحاد األوروبي، بوقف تمويل المن ما  التي تدعو إلى مدا  ت ا، 
باعتبار أن الدعم األوروبي ل م  المن ما  يسترل لةتحريو عةى قتل المدنيين اإلسرائيةيين وأعمال 

مدا    "بمكا ح  وأرسل وزير الش ون االستراتيجي  اإلسرائيةي غة اد إردان، المكة ف  ال نف.
، رسال  إلى رئيس المفوضي  األوروبي  جان كةود يونكر،  البا  ي ا بتنفيم توديا  "إسرائيل

 المحكم  األوروبي ، ووقف التمويل عن المن ما  التي تدعو إلى مدا    إسرائيل.
ألوروبي وكان  المحكم  األوروبي  أددر  األرب ان الماضي، تدريرا  شام   حول تمويل االتحاد ا

لةمن ما  غير الحكومي ، مشير  إلى أن ال ريد  الحالي  لت ريف هم  المن ما ، غير موثوق ، 
ة  حول ال ريد  التي تسترل ب ا  محمر  من أن المجةس األوروبي ال يمتةك م ةوما  كا ي  ومفد 

 هم  المن ما  األموال الممنوح .
واسم الن اظ الم، يدد ما االتحاد األوروبي  ولسنوا   وية ، أعرب  إسرائيل عن غضب ا من الدعم

 لةمن ما  غير الحكومي  التي ت مل ضد سياس  الحكوم  اإلسرائيةي .
وت تدد إسرائيل أن هما التدرير الجديد ي زز من موقف ا  ي هما الشلن. لكن ب ث  االتحاد األوروبي 

ى المن ما  اإلسرائيةي  أو تدرير المحكم  لم يِشر بشكل محدد إل" ي إسرائيل رد  بدول ا إن 
 . "المفوضي  األوروبي  هي واحد  من أكثر ال يئا  شفا ي   ي ال الم"، م كد  أن "الفةس يني 
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وجند وزير الش ون االستراتيجي ، غة اد إردان، الم، بادر إلى هم  الحمة ، إلى جانبا رئيس الوزران، 
سياسي  واألمني   الكابيني ا، ولملك سيحدل بنيامين نتنياهو، والمجةس الوزار، المدرر لةش ون ال

 عةى ميزاني  ااد  لتموية ا.وقد ردد من موازن  وزارتا الحالي  مةيون دوالر إل  ظ الحمة .
الحرن الدضائي  هي حةب  درال م م  ضد  بي د، إسا، من أجل كشف "وقال إردان إن 

ال الم، بما  ي ملك نشا  عندر،.  الماالفا  التي ترتكب ا من ما  المدا    لدوانين  ي أنحان
ونحن نشكل شبك  محامين عالمي  ستحارن  ي أنحان ال الم من أجل إحبا  قرارا  بالمدا    التي 

 ."هي باألساس  يديولوجيا عندري  وم ادي  لةسامي 
 23/12/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 خير في اإلدارة األمريكيةباعتباره المتعقل األ" إسرائيل"استقالة ماتيس تثير قلقاا في  .34

ي جيمس ماتيس، قةدا   ي دفوف الديادا  السياسي  مريكتل أبين: أثار  استدال  وزير الد ال األ
. ورأا ب ض م،  ي أحاديث "ي مريكالمت دل األاير  ي اإلدار  األ"وال سكري  اإلسرائيةي ، واعتبرو  

ضرب ، ليس إلسرائيل الدول  والجيش  حسن، بل أيضا  ضرب  شادي  لرئيس "دااةي ، أن الحدث 
 ."التسةيم الكةي لترمن وانف تا السياسي"، م كدين أنا سيكون مض را  اآلن إلى "الوزران بنيامين نتنياهو

وكان ماتيس قد ألرى زيار  رسمي  إلسرائيل، يفترو أن تتم  ي األسبول األول من السن  الجديد ، 
بشكل اا   سوري حث  ي األوضال األمني   ي الشرظ األوس  بشكل عام واألوضال  ي لةب

. وقد تم اإلعداد ل م  الزيار  ب د  اتداال  بين و ود "حزن هللا"ومجاب   الوجود اإليراني  ي ا ونشا  
لرا ها يترك أثر  بشكل مباشر عةى ما تم إنجاز  م ن من ال ر ين  ي كل من تل أبين وواشن ن. وا 

 ا   مشترك . وحضور وزير جديد قد ي د، إلى ال ود  من جديد إلى البحث  ي هم  األمور.
مس ولين "شيم ون شيفر، إن  "يدي و  أحرونو "وقال محرر الش ون السياسي   ي دحيف  

سياسيين يدولون إن هم   الضرب ا  ي أسوأ توقي  بالنسب  لنتنياهو،  ي  ل مةفا  الفساد التي 
 ."النتاابا  التي تدظ عةى األبوان، ع و  عةى االحتجاجا  عةى غ ن الم يش ت حدا، وا

استدال  ماتيس واإلع ن المفاجئ عن " ي واشن ن حيمي شةيف،  ان  "هآرتس"وحسن مراسل دحيف  
ي ز واشن ن، وي ةظ دا را  االستراث   ي عد  عوادم  ي ال الم، حيث ين ر  سوري االنسحان من 
ي دونالد مريكعةى أن ا إزال  لةحاجز األاير أمام النزوا  غير المتوق   لةرئيس األ إلى االستدال 

. وب د إب اد وزير الاارجي  السابظ ريكس "ترمن، كما تشير إلى عدم استدرار ا ير  ي المستدبل
و تيةرسون، ومستشار األمن الدومي هربر  ماكماستر، ومم المرادر  الدريب  لكبير مو في البي  األبي
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الحاجز األاير "، حيث كان ين ر إليا بودفا "م دل ال د ن األاير"جون كيةي،  ان ماتيس ي تبر 
 ."أمام النزعا  االن زالي  والمتدةب  لترمن، التي تترك أثرها  ي السياس  اإلسرائيةي  مباشر 

ل تح  عةد  إسرائي"، إم "موجا  هم  الددم  ستضرن إسرائيل أكثر من غيرها"وأضاف شةيف أن 
ي المتوادل والثاب . والرأ، ال ام اإلسرائيةي كان مريكقياد  بنيامين نتنياهو كل  مال ا عةى الدعم األ

األاير  أن تزعزل ثد  الجم ور  48 ي المكان األول  ي ال الم بفضل ترمن. ومن شلن الساعا  الر
لترمن، لدرج  أنا ودفا ي. ونتنياهو الم، بالغ  ي كيل المدي  مريكاإلسرائيةي بدو  الدعم األ

 ."بالدديظ األكبر إلسرائيل، قد يتةدى ضرب  سياسي  د ب   ي أسوأ توقي  بالنسب  لا
الجنرال الماضرم، الم، "وبحسن شةيف،  ان استدال  ماتيس ت مظ مااوف المستوا األمني.  ر

بةر   لدظ با لدن الكةن المجنون اتض  عةى ال كس من ملك، مو ا ان عد ني مس ول، تحدث
، ملك أنا، إضا   إلى  ارين "عمةي  وبراغماتي  مدبول  عةى الجنراال  وكبار المس ولين األمنيين

بدد المااوف التي عشش   ي وس  كثيرين  ي الج از األمني من تسةيم نتنياهو "استدالوا، كان قد 
ي مريكلةرئيس األ الكةي الم، ينبم من عديد  ونرجسي  أكثر مما ينبم من اعتبارا  سياسي  متروي 

 ."المت ور والاةيم
 24/12/2018الشرق األوسط، لندن، 

  
 "ماحاش" يرفض التحقيق: أفراد حرس الحدود يؤكدون تثبيت القتل .35

ير و قسم التحديدا  مم أ راد الشر   التابم لوزار  الدضان اإلسرائيةي   "ماحاش"ا التحديظ  ي 
تشرين األول/أكتوبر ال ام  14من الاةيل،  ي جريم  تثبي  قتل الشان الفةس يني باسل سدر 

،  ي الددس المحتة . وكشف تدرير نشرتا دحيف  "هآرتس" اليوم، األحد، عن تفاديل إ ادا  2015
ث ث  من أ راد حرس الحدود، المين أ ةدوا النار عةى سدر ب د إدابتا ومن مسا   قدير ، ما أدا 

وقال  الدحيف  إنا ب د وق  قدير من جريم       ن.إلى استش اد ، بادعان محاولتا تنفيم عمةي
أ راد حرس الحدود، أجر  الشر   اإلسرائيةي   حدا، تبين منا أن ا تحدث  مم ث ث  من أ راد 

 ، والمين أ ةدوا النار عةى سدر.101حرس الحدود، من السري  
 ا عةى األرو. وقال وا اد أحدهم بلنا أ ةظ النار عةى سدر من مسا   سب   أمتار، ب د أن سدو 

عندر حرس الحدود الثاني إنا أ ةظ رداد  أارا بزعم أن سدر حر ك رأسا. واعترف الثالث 
 قائ : "نفمنا تثبي  قتل بالمارن".

ورغم اعتراف عندر حرس الحدود الثالث ومدا م أارا من إ ادا  عندر، حرس الحدود 
عةى سدر ب د إدابتا، إال أن "ماحاش"  اآلارين، التي ودفوا  ي ا كيف استمروا با  ظ النار
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ر و مرتين إجران تحديظ  ي الجريم ، وزعموا أنا لم تنشل شب   بلن إ  ظ النار عةى سدر "تجاوز 
الم دول"، بادعان أن أ راد حرس الحدود الث ث  "ش روا بوجود ا ر عةى حيات م وحيا  المحي ين 

 م.  ب م" من سدر الم رو  أرضا ب د إدابتا بنيران 
 23/12/2018، 48عرب 

 
 الجيش اإلسرائيلي: ال مصانع إيرانية لتصنيع الصواريخ الدقيقة في لبنان .36

قال المتحدث باسم الجيش اإلسرائيةي، اليوم، األحد، إنا لم ت د إليران مدانم لتدنيم األسةح  
ديين، اليوم، وقال المتحدث رونين منةيس ا ل إيجاز دحا ي لةدحا يين الحري الدقيد   ي لبنان.

األحد، إن المدانم التي ت ر ظ إلي ا رئيس الحكوم  اإلسرائيةي  ، بنيامين نتنياهو،  ي ا ابا أمام 
بملك تدريحا  مماثة   ا  الجم ي   ال ام   لفمم المتحد ،  ي أيةول/سبتمبر الماضي، قد أغةد ، م كد

ئيةي أن إسرائيل ت مل ضد حزن وأوض  المتحدث باسم الجيش اإلسرا لنتنياهو، األسبول الماضي.
جب ا ، أول ا: ال مل عةى منم حزن هللا من الحدول عةى دواريخ دقيد ا وثاني ا:  3هللا عةى 

تموضم حزن هللا  ي الجوالن ومحاول   تحا جب    جديد  ا وثالث ا: منم تحويل وسائل قتالي  إيراني   
 إلى حزن هللا، دون أو يوض  ما هي.

 23/12/2018، 48عرب 
 

 قاض إسرائيلي: سياسة هدم بيوت الفلسطينيين غير رادعة وال ناجعة .37
د  د االحت ل اإلسرائيةي سياس  هدم بيو  عائ   منفم، ال مةيا   ي الضف  الرربي . وكتن المدعي 
ال ام ال سكر، اإلسرائيةي والداضي ال سكر، السابظ، أمنون ستراشنوف،  ي مدال نشرتا دحيف  

 " اليوم، األحد، أن الجيش اإلسرائيةي ينفم عمةيا  هدم البيو  "بسبن ضرو  "يدي و  أحرونو 
الدديم  ح ي  بانتدادا  ليس  قةية ، سوان  –السياسيين باألساس"، ال تا إلى أن "هم  السياس  الجديد  

م من جانن الم ارضين ل دوب  هدم البيو  عموما أو من جانن م يد، استئنا  ا، المين ي تبرون أنا ل
 ئيل لبيو  الماربين وعائ ت م".تمارس سياسي  متشدد  بالشكل الكا ي، وأحيانا يكتفون ب دم جزئي وض

وأشار ستراشنوف، وهو قاو سابظ  ي المحكم  المركزي   ي تل أبين أيضا، إلى أنا ا ل 
بيتا.  220بيتا وأغةظ  330االنتفاض  األولى هدم الجيش اإلسرائيةي  ي الضف  الرربي  وق ال غز  

وأضاف أن "أ، عمةي  هدم بي  جر  تح  إشراف قضائي لةنياب  ال سكري "، وأنا ا ل االنتفاض  
 الثاني  جرا هدم "مئا  كثير " من البيو  الفةس يني  وأدبح  هم  سياس  م ةن  وتلنفم بوتير  عالي .
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شكيل لجن  عسكري  ، و دا لستراشنوف، جرا ت2005لكن  ي ن اي  االنتفاض  الثاني ،  ي ال ام 
برئاس  الةوان أود، شاني، "وأود  بدور  واضح  بالتوقف عن هدم البيو   ي المنا ظ 
 المحتة ا. وتبنى رئيس أركان الجيش ووزير األمن التودي  بكامة ا. وأكد  الةجن   ي استنتاجات ا 

عةى األقل بدور   أنا لم يثب   ي أي  حال  أن هدم البيو  أدا إلى وقف األعمال اإلرهابي ، أو
 كبير ، وربما حتى بال كس. وتبين أن عامل الردل أيضا لم ينج  هنا".  

 23/12/2018، 48عرب 
 

 لالستيعاب في الحكومة اإلسرائيلي ة اا الفين وزير  .38
 ا  ااتار رئيس الحكوم  اإلسرائيةي  ، بنيامين نتنياهو، أمس األحد، وزير السياح ، ياريف ال ين، وزير 

ال جر ، بشكل مفاجئ، بسبن أن األن ار اتج  ، ا ل الفتر  الماضي ، لنائب  وزير و  ل ستي ان
 الاارجي ، تسيبي حو وبيةي.

ويشرل نتنياهو مندن وزير االستي ان منم استدال  الوزير  السابد  سو ا الند ير ب د استدال  حزن 
  إلى شرل نتنياهو مندبي وزير "يسرائيل بيتينو" من الحكوم  اإلسرائيةي  ، الش ر الماضي، باإلضا 

الاارجي  واألمن، كما أن ال ين يشرل مندن الوزير المكةف التوادل بين الحكوم  والكنيس  
 باإلضا   إلى مندن وزير السياح .

وقدر   مدادر  ي االئت ف الحكومي، بحسن دحيف  "يسرائيل هيوم" أن  نتنياهو لم ياتر 
ن رغبتا ب دم تدييد نفسا ا ل تشكيةا الحكوم  المدبة ، بينما حو وبيةي أو أ، نائن وزير  ار بسب

مكر المراسل السياسي لةدنا  الثاني  أن  السبن هو المدادق  عةى إضا   وزار  لوزير قائم ال تحتاج 
 مدادق  الكنيس ، مثةما هو األمر مم الوزران الجدد.

 24/12/2018، 48عرب 
 

 الشهيد نعالوة؟كيف كشف جيش االحتالل عن مكان تواجد  .39
كشف أحد جنود وحد  "يمام" اإلسرائيةي ، عن تفاديل جديد  ل مةي  اقتحام : الرأ، –الددس المحتة  

وبحسن الجند،،  ان الجيش  المنزل الم، كان  يا أشرف ن الو  قبل داول الدوا  لةمنزل وتدفيتا.
لبي  الم، كنا ن تدد أن ن الو  ا ل ال مةي ، قائ   "ودةنا إلى مدال ا ا  اإلسرائيةي استادم كةب

موجود  يا، قمنا باداال الكةن رامبو إلى داال البي  من أجل أن يحدد لنا مكان تواجد ن الو  
وأضاف الجند، "ب د عد  ثواني من داول الكةن لةبي  سم نا دو  إ  ظ نار  دةي ا  بالضب ".
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قد قلتل، مباشر  أدركنا أن ن الو  موجود  وتب  ا دةي  أارا،  ي هم  الةح   توق نا أن الكةن "رامبو"
 داال المنزل، وحددنا  ي أ، غر   موجود وأنا مسة  وب دها بدأنا باست مال الدو  اتجا  البي .

وتابم الجند،  ي وحد  اليمام المس ول  عن اغتيال ن الو  "ب د انت ان الحدث رأي  الكةن رامبو وهو 
 ".مدان  ي من د  الزور وش ايا  ي الجسد
أثنان م ارد  س د، أبو حماد الم، منفم عمةي   2016يمكر أن الكةن "رامبو" قد أدين  ي عام 

 ال  ن  ي مستو ن  م اليا أدوميم وكان  إدابتا وقت ا حرج .
 23/12/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 الغالء ضد   "سرائيل"إ.. تظاهرة جديدة في .على طريقة "السترات الصفراء" .41
ت اهر مئا  اإلسرائيةيين  ي تل أبين اليوم السب  وهم يرتدون سترا  دفران كتةك التي  :الددس

 .2019يرتدي ا المحتجون الفرنسيون، وملك احتجاجا  عةى زياد   واتير المان والك ربان المدرر   ي 
ضل ضد ور م المت اهرون ال تا  كتن عةي ا "الحكوم  ضد الش ن، الش ن ضد الحكوم "، و"لننا
 الر ن" و"كفوا عن هدر المال عةى المستو نا "  ي الضف  الرربي  التي تحتة ا إسرائيل.

كانون األول  ديسمبرا الجار، أولى الت اهرا  التي استة م  التحرك  14وش د  تل أبين  ي 
 الفرنسي ل حتجاج عةى ارتفال أس ار ب و األغمي  وكملك المان والك ربان.

ر وزير المالي  موشي كحةون التفاوو مم كبار شركا  األغمي  لتلجيل ر م وأمام الضرو ، قر 
ومكر  وسائل  أس ار ب و المواد وقال إنا يلمل افو الزياد   ي ت ر   الك ربان إلى الحد األدنى.

 اإلع م ان ت اهرا  اليوم السب  كان  أقل حشدا  من سابدات ا.
 22/12/2018القدس، القدس، 

 

 قرى بالجليل األعلى ثمانيخطط لتهجير  جوريون تطهير عرقي: بن .40
عاما عةى وقوع ا، ما زال  إسرائيل تاشى من اإل راج عن وثائظ ودور تا   70ب د مرور 

مجازر ارتكب  وما  ا  ت جير نفم  أو ت  ة  لسبن أو آلار، بين ا دور ووثائظ تا  
 مجزرتي دير ياسين وكفر قاسم.

  الرقاب  اإلسرائيةي  وثائظ كان  مكشو   و ي متناول الجم ور والررين  ي األمر أن تحجن سة ا
، أ، ب د 4/12/1949منم  تر   وية  وحتى  تر  قريب . من تةك الوثائظ رسال  سري  دادر  بتاريخ 

ندف سن  عةى انت ان الم ارك  ي  ةس ين، وهي موق   من قبل مدير عام وزار  الاارجي  
تان، مب وث  إلى وزير الاارجي ، موشيا شاري ، الموجود  ي نيويورك، اإلسرائيةي   ي حينا، والتر إي
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يابر   ي ا عن ا   لت جير السكان ال رن  ي  سو  ، ترشيحا، م ةيا، الجش، حر يش والريحاني ، 
 مجدل وزكريا،  كما ورد  ي الا  ا.

م  الدرا بالدو  ، قد دادظ عةى "ندل" سكان هجوريونوتفيد الرسال  أن رئيس الحكوم ، دا يد بن 
إلى أماكن أارا، إال أنا اشتر  ملك بموا د  وزير الاارجي ، شاري  ووزير المالي ، إلي زر كاب ن، 

 ألن تكةف  الا   تدل إلى مةيون لير  بما يشمل إعاد  تو ين الم جرين  ي أماكن أارا.
 م م من ال رن وتفيد رسال  إيتان أن الحديث يجر، عن ت جير أكثر من عشر   الف عربي م 

 المسيحيين، وب ض م من ال رن الدروز والشركس وملك لر"أسبان أمني " إلى ج   غير م رو  .
 23/12/2018، 48عرب 

 

 بجروحه في دير البلح استشهاد شاب متأثراا  .42
أعةن  مدادر  بي ، اليوم السب ، استش اد شان، من سكان دير البة  متلثرا بجروحا التي : غز 

وأ اد  المدادر باستش اد الشان  ، بردا  االحت ل  ي الب ن شرظ البريج.أدين ب ا، أمس
وباستش اد الشان شبير يرتفم عدد  عاماا من دير البة ، متلثرا بجروحا. 18أيمن منير محمد شبير  

 ش دان مسير  أمس عةى الحدود الشرقي  لد ال غز  إلى أرب   ش دان بين م  فل.
 22/12/2018، لفلسطينية (وفا وكالة األنباء والمعلومات ا

 
 بينهم المتطرف "غليك" يقتحمون "األقصى" مستوطناا  118: القدس .43

مستو نا، بين م عضو "الكنيس " المت رف "ي ودا غةيك"، اليوم األحد، المسجد  118اقتحم : الددس
 األقدى المبارك من بان المرارب  بحراسا  مشدد  من قوا  االحت ل الااد .

"و ا"  ي الددس بان االقتحاما  تم  عبر مجموعا  درير  ومتتالي  استم   الى  وأ اد مراسل
شروحا  حول ألس ور  ال يكل المزعوم،  ي حين التد  المت رف غةيك "دورا  تمكاري " استفزازي   ي 

 المسجد المبارك قبل مرادرتا والمستو نين لفقدى من بان السةسة .
 23/12/2018، ينية (وفا وكالة األنباء والمعلومات الفلسط

 
 "قانون عنصري إسرائيلي"رؤساء كنائس القدس ينتصرون للمرة الخامسة على  .44

ب د محاوال  عدد من أعضان الكنيس  اإلسرائيةي إللحاظ الضرر بالمجتمم المسيحي عشي   :انعم  
الاامس   وعدارا  الكنائس لةمر  أم ك "تلميم"عيد المي د من ا ل  ر  قانون يشرعن مدادر  و

هما ال ام، تمكن ب ارك  ور سان كنائس الددس من تحديظ انتدار  ار من ا ل تف يل ضر  
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الددس بيانا   ور سان كنائسب ارك   أددر ر  الدانون. وقد  إللراندولي عةى إسرائيل ود   ا 
م كما من ا لا ان م لن يتنازلوا عن حدوظ كنائس م ورعاياه أكدواتوضيحيا  حول هم  المحاول  

 عبروا عن قةد م وترقب م لجميم المحاوال  لةنيل من الكنائس والمددسا .
 23/12/2018، الغد، عم ان

 
 2019بالداخل المحتل بـ  اا فلسطيني منزالا  190االحتالل يهدم  .45

أكد  مدادر عبري  ارتفال عدد المنازل التي هدم ا االحت ل لفةس ينيي : الرأ، – ةس ين المحتة  
ويناقش مجةس وزران حكوم   حتل بشكل مةموس ا ل هما ال ام مدارن  بال ام الماضي.الداال الم

وأ اد  دحيف  "يسرائيل هايوم"  حول ت بيظ قوانين البنان  ي الوس  ال ربي. ا  االحت ل اليوم تدرير 
م ا، أنا  ي ال ام الحالي  رأ ارتفال مةموس عةى عدد المنازل التي ودفت ا "غير الدانوني " وتم هد

بحيث بةغ عددها مائ  وتس ين منزال ، مدارن  مم اثنين وامسين منزال ال ام الماضي. وبالتواز،  رأ 
رل  ي بنائ ا دون ترااي .  انافاو مةحو  عةى عدد المنازل التي شل

وألول مر  بدأ  هما ال ام سة ا  االحت ل مدادر  بشكل  ور، لمركبا  و ليا  هندسي  عمة  عةى 
 م  م ا  ي من د  الشمال. ،عربي . وتم مدادر  نحو سب ين جرا  ، وا    وشاحنا  تشييد مبان

 23/12/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 بسبب حفريات المستوطنين انهياراتاالحتالل يقرر إخالء منازل مواطنين في سلوان إثر  .46
 ن منزل  ي بةد  سةوان إثر ان يار الددس: أددر  بةدي  االحت ل اإلسرائيةي  ي الددس قرارا باا

 أحد األسوار الاارجي  لا تسبب  با حفريا  يدوم ب ا مستو نون إسرائيةيون  ي المن د .
المنازل  ي بةد  سةوان،  أسفلويجر، مستو نون من جم ي  "ال اد" االستي اني  حفريا  واس   

  دل الشتان.جنون المسجد األقدى، كثيرا ما تنتج عن ا ان يارا  تحدث  ي 
وقال مركز م ةوما  واد، حةو ، المات  بدضايا سةوان، إن قرار بةدي  االحت ل باا ن منزل 

وت يش  وغر   ل ائة  الموا ن مفيد أبو ارمية   ي حي واد، حةو  ببةد  سةوان، ددر يوم الجم  .
ي يش شديدا عبد هللا أ راد، وبالدرن منا  7 ي منزل الموا ن مفيد أبو ارمية  عائةتا المكون  من 

 وأضاف، إن "ا ور  ان يار السور قد ت ثر عةى المنزل اآلار". أ راد. 9وعائةتا المكون  من 
وأوض  المركز من أن "ا ر االن يار ي دد حي واد، حةو  بلكمةا نتيج  أعمال المستو نين، 

و الن "الم سسا   ".ومساح  التشددا  األرضي  واالن يارا   ي األبني  والشوارل  ام  بالتزايد
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الحدوقي  الدولي  والمحةي  الوقوف عند مس وليات ا لحماي  السكان الفةس ينيين والضر  عةى سة ا  
 االحت ل لوقف هم  الحفريا  التي ت دد منازل م وحيات م".

 23/12/2018، األيام، رام هللا
 

 المدنيين الفلسطينيين اعتداءات المستوطنين تتضاعف ضد   .47
كشف المكتن الو ني لةد ال عن األرو ومداوم  االستي ان التابم : منتدر حمدان - رام هللا

لمن م  التحرير الفةس يني ، أمس، أن زياد  مةحو    ي مستوا ا ور  جرائم المستو نين ضد 
الموا نين الفةس ينيين، مشيرا   ي تدرير  األسبوعي إلى أن االعتدانا  ش د  ارتفاعا  بنسب  كبير   ي 

وأشار إلى أن عدابا  المستو نين تنفم اعتدانا  عنيف   ام الجار،، بالمدارن  مم ال ام الماضي.ال 
ضد الفةس ينيين  ي بيوت م ومواقم سكناهم وتحركات م، وتدم هم  االعتدانا   ي أغةبيت ا تح  

والتي مس ولي  وتوا   قوا  جيش االحت ل، موضحا  أن اعتدانا  المستو نين عةى الفةس ينيين، 
 ي السن  األاير ، بالمدارن  مم ال ام  %60تدنف عةى أن ا جرائم بدا م الكراهي  ش د  ارتفاعا  بنسب  

جة   2017. الم  يا  أشار  إلى أنا  ي عام 2017 حال  اعتدان، والتي تم ت ريف ا عةى أن ا  79سل
 2018لرربي ، ومنم عام وق   عةى اةفي  قومي  ضد الفةس ينيين  ي األراضي المحتة   ي الضف  ا

جة    حال  اعتدان، وهو ما ي ني أن اعتدان  واحدا  يدم كل ث ث  أيام من قبل المستو نين. 127سل
 24/12/2018، الخليج، الشارقة

 
 اعتقاالت بالضفة واعتداءات للمستوطنين في بلدة حوارة .48

ة  دهم وتفتيش  ي منا ظ  ةس ينيين ا ل حم 6يوم األحد، دل جيش االحت ل اإلسرائيةي  جر اعت
ماتةف  بالضف  الرربي ، تاةة ا اقتحام ال ديد من المنازل وتفتيش ا وال بث بمحتويات ا،  يما وادة  

 مجموعا  من المستو نين االعتدانا  عةى الفةس ينيين.
شبان وجرا تحوية م لةتحديظ لدا  6وو دا لبيان دادر عن جيش االحت ل،  ان قواتا اعتدة  

   األمني  بزعم المشارك   ي أعمال مداوم  ش بي  ضد جنود االحت ل والمستو نين.األج ز 
إلى ملك، توادل مجموعا  من المستو نين تنفيم االعتدانا  عةى الفةس ينيين، حيث تدد  

 لجان الحراس   ي بةد  حوار  جنون نابةس، ل جوم نفم  مستو نون عةى أحد منازل البةد .
تي ان شمال الضف  الرربي ، غسان دغةس، إن لجان الحراس   ي حوار  وقال مس ول مةف االس

تدد  لمجموع  من المستو نين حاول  ال جوم عةى أحد المنازل التي تدم عةى أ راف البةد . 
 ورج  أن المستو نين كانوا يا  ون إلحراظ المنزل إال أن يد   األهالي حال  دون تنفيم ال جوم.

 23/12/2018، 48عرب 
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 .. أسير فلسطيني يسلم زوجته هديتها.بسجون االحتالل عاماا  18د بع .49

استةم  س دي  الحوراني، زوج  األسير المفرج عنا حديثا عماد الدين : غز  - أمجد أيمن
قبل أن ت تدةا  2000الدف او،، هديت ا التي أحضرها زوج ا ل ا ب د رحة  سفر من مدين  دبي عام 

 م بر ر  .  قوا  االحت ل اإلسرائيةي عةى
عاما  ة  ال دي  محتجز  م ا  ي السجون اإلسرائيةي ، وكان  عبار  عن  18وا ل اعتدالا لمد  

 هاتف نوكيا من إددار نفس عام االعتدال والم روف بر"بيبي نوكيا".
 في الةح   التي يلفرج  ي ا االحت ل عن أ، أسير  ةس يني، ي ةن منا التو جا إلى األمانا  

دتنياتا التي كان  م ا لح   اعتدالا، مما يفت  عةى األسرا أبوان المكريا  األليم  لح   الست م م
 االعتدال والجمية  ما قبة ا، قد تكون من ا مدتنيا  موجود  منم سنوا .

ديسمبر/كانون األول  12وهما ما حدل مم األسير عماد الدين من ق ال غز  حين أ رج عنا يوم 
 أل فالا هدايا وهاتف نوكيا لزوجتا، غير أنا لم ي د وقت ا لةمنزل. الجار،، وكان قد اشترا

عاماا ابن  األسير ترريد  أثار  ضج  بين ناش ين عرن عةى مواقم التوادل  17نشر  أمس لين  
 2000االجتماعي، تدول  ي ا إن أم ا استةم  هديت ا التي كان  من المفترو أن تحدل عةي ا عام 

 مم حري  والدت ا. 2018لكن استةمت ا  ي 
 ي وق  اعتدال والدها كان  والد  لين حام  ب ا، وقد شاهدتا ألول مر  ا ل زيار  لةسجن ب دما 

قرارا جديدا يسم  لفسرا بلن يزورهم أبنا هم،  2014أددر  مدةح  السجون اإلسرائيةي   ي شتان 
 ت ل ال تست يم ال يش م ا.عندها ش ر  لةمر  األولى بد وب  أن يكون ل ا والد  ي سجون االح

تدول لين "وسائل اإلع م المحةي وجم يا  رعاي  األسر  كان  ركز عةى أنني ولد  وأبي  ي 
السجون اإلسرائيةي . ش ر  بند  كبير عندما وعي ، وكن  أغار من البنا  ال تي بين  بائ م، 

 لكن عندما أدبح  مراهد  ا تار  بوالد، ألنا كان مناض ".
مايو/أيار  17والد لين ألنا كان شارك  ي أعمال المداوم  ضد االحت ل  ي غز  وهرن يوم اعتدل 
، وسد   األحكام عنا وعن الكثير من األسرا سوري من سجن غز  المركز، إلى مدر ثم  1987

، لكن االحت ل لم يرفر لا ملك، 1995. وعاد لرز  مم زوجتا عام 1993عدن اتفاظ أوسةو عام 
 .2000ديسمبر/كانون األول  13وم واعتدةا ي

 22/12/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 فلسطينية تمنح جائزة التميز من جامعة النكستر أولسناء السرغلي من جامعة النجاح  ةالدكتور  .51
و"استام   2016حدة  الدكتور  سنان السرغةي اريج  جام   النكستر عام : مجد، محسن-نابةس 

 Outstanding Alumni  النجا  الو ني " عةى جائز  الاريج المميزا   الدانون الدستور،  ي جام 
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Award  أولجديد يسجل ل ا لتدب  بملك  إنجازمن جام   النكستر  ي الممةك  المتحد  وملك  ي 
  ةس يني  وعربي  تمن  هما الشرف من جام   عريد   ي ال الم.

االستثنائي  التي قام ب مة ا  ي مجالا  إلنجازا لوتلمن  هم  الجائز  سنويا  لاريج واحد  د  تكريما  
ومجتم ا ب د التارج من جام   النكستر، و ي التكريم تم مكر أسبان االاتيار لةدكتور  السرغةي من 

الف اريج سابظ وملك لكون ا أول  ةس يني  حدة  عةى ش اد  الدكتورا   ي الدانون  140بين 
المساعد  الوحيد   ي كةي  الدانون  ي جام    األستام ا الدستور، من الممةك  المتحد  مما ج ة 

المرأ  "تام" وهي من  وا ع مكون ا أدرر رئيس  إدار  منتاب  لم سس  تنمي   وأيضاالنجا  الو ني  
احدا اكثر م سسا  المجتمم المدني تلثيرا  ي  ةس ين حيث أن الجائز  تتركز حول التلثير الم، 

و ي مجتم ا وعةى  ةبتا وبنان  عةى ما تدوم با الدكتور  من  يحدثا الاريج  ي مجال عمةا
والثاني الم، قام   األولالفيديوها  الت ةيمي  والم تمرا  الدستوري  ال الي  كالم تمر الدستور، 

بتن يما من ا ل جام   النجا  الو ني ، والم، تم من ا لا استضا   ابران دستوريين عالميين، 
الدائم عةى قضايا المرأ  والدستور ومشاركت ا مم م سس  مفتا  وتام  ي الحمة  عمة ا  إلى باإلضا  

التوعوي  الدستوري ، والندوا  المستمر  التي تدوم من ا ل ا باداال النول االجتماعي والدضايا 
ا التي ت  ي توضيحا  عن الوضم الفةس يني اإلنجةيزي الدستوري ، وكتابات ا ومنشورات ا  بالةر  

من قبل  إجمالمح   أدبح ا  لدرر سن ا وتمثية ا لةمرأ  الفةس يني   ي عد  مجاال   دد ون ر 
وعمة ا مح  اهتمام وتددير من قبل  إنجازهاالم، ج ل من  األمرعدد من الجام ا  والم سسا  

 جام   النكستر عةى وجا الادو .
جديد حول الوضم  لسةونب يديو ت ةيمي  بادداروقبيل حدول ا عةى الجائز ا قام  الدكتور  

الدستور،  ي  ةس ين ليدب  وسية  ت ةيمي  حديث  تم كن كل  ةس يني و ةس يني  من اال  ل 
 عةي ا و  م دستور .

 24/12/2018، األيام، رام هللا

 
 حرب الذريعة لشن   "إسرائيل"السنيورة يدعو إلى عدم إعطاء  .50

سنيور  إلى أن يتابم لبنان م اركا الدبةوماسي ، بيرو : دعا رئيس الحكوم  الةبناني  األسبظ   اد ال
لى الحر  عةى أن  ، "يكون موقفنا واضحا  ودريحا  وال لبس  يا،  ي أزم  األنفاظ الحدودي "وا 

من الد ن التك ن بحرن، ومن الد ن أن ي رف الواحد ماما يابئ ال دو "مشيرا  إلى أنا 
ما  أن نكون حريدين ومنتب ين، وأال ن  يا اإلسرائيةي من ما  ا  ومن مكائد، لكن عةينا دائ

هو حتما  لمدةح  لبنان. وكل األشاا  المين كان  " 1701وأكد السنيور  أمس، أن الدرار  ."مري  
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لدي م م ح ا  عةى هما الدرار، أقروا  ي الن اي  أنا كان أ ضل شين يمكن أن نحدل عةيا. 
نحن ن تبر إسرائيل عدوا ، وهي كملك، وهي  لنكن واضحين،". وأضاف: "وعةينا اآلن أن نحترما

تحاول بكل ما تست ي ا من أجل اإليدال بنا أو من أجل أن تحدظ مكاسن عةى حسان لبنان، 
 يجن أن نتنبا، ونشترل عةى هما األساس. ولكن من ج   ثاني ، عةينا أن نحترم التزاماتنا تجا  

لتالي ال ندوم بل، شين يفسد هم  الثد  بنا أنفسنا وتجا  المجتمم ال ربي والمجتمم الدولي، وبا
 ."وبددقي  الدول  الةبناني 

 24/12/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 أردوغان: نتنياهو صوت الظالمين ويمارس إرهاب الدولة .52

قال الرئيس التركي رجن  ين أردوغان، إن رئيس الوزران اإلسرائيةي : األناضول -إس نبول 
تدري  أردوغان هما، جان  ي  ال المين"، وأنا "يمارس إرهان الدول ". بنيامين نتنياهو، هو "دو 

 ا ان ألدا  يوم األحد، أمام حشد ش بي  ي ا تتا  مشاريم تنموي  بمدين  إس نبول.
و ي هما السياظ قال أردوغان ماا با نتنياهو: " رق  البان الا ل، أردوغان هو دو  الم ةومين 

 وتمارس إرهان الدول ".أم ا أن   انك دو  ال المين، 
وأضاف الرئيس التركي "ال يحظ إلسرائيل توجيا االت اما  أل،  رف قبل أن تلحاسن عةى 

 ا اياها وجرائم ا ضد اإلنساني  والمماب  التي ارتكبت ا والدمار الم، تسبب   يا".
ونتنياهو عةى وتابم قائ : "أنتم بجنودكم وشر تكم تن الون ضربا وتنكي  عةى األ فال والنسان، 

وأوض  أن نتنياهو ي اجم بلوق  ال بارا ، تركيا التي تدا م عن حدوظ أبنان  رأس دول  اإلرهان".
 الش ن الفةس يني، ويبد، امت اضا من د ال أندر  عن الم ةومين. 

واست رد قائ : " يت منا هما الم، اسما بنيامين نتنياهو، باحت ل شمالي جزير  قبر ، وبدتل النسان 
واأل فال، وأ ن أن ات اماتا لنا عبار  عن اة   ي األوراظ، ول ةا كان يددد ب د  وممارسا  

 جنود  ضد األبريان  ي األراضي الفةس يني ". 
 23/12/2018، لألنباء األناضولوكالة 

 
 : قتل آالف الفلسطينيين بدم باردعلى تصريحات نتنياهومسؤولون أتراك يردون  .53

ن يمس ول ، أنأندر من  نازلي يوزباشي أوغةوعن  23/12/2018، لألنباءوكالة االناضول مكر  
بدو  عةى رئيس الوزران اإلسرائيةي بنيامين نتنياهو، الم، هاجم الرئيس التركي رجن  ين ردوا أتراك 

  أردوغان، السب ،  ي ترريد  عةى تويتر.
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الوزران اإلسرائيةي بنيامين قال وزير الاارجي  التركي مولود تشاووش أوغةو، األحد، إن رئيس و 
نتنياهو، قاتل بدم بارد  ي ال در الحديث، ومس ول عن مدتل  الف األبريان من أبنان الش ن 

جان ملك  ي سةسة  ترريدا  نشرها تشاووش أوغةو عةى حسابا  ي  ،وأكد الوزير التركي الفةس يني.
م نتنياهو عةى تركيا ورئيس ا رجن أن ب د  لن تتوقف عن  ،ن أردوغان ي تويتر، رد  ي ا عةى ت ج 

وزو د  كشف الحدائظ، مبينا أن نتنياهو قدف األ فال الفةس ينيين وهم ية بون  ي الشوا ئ.
تشاووش أوغةو ترريدتا بدور لرموز المداوم  الفةس يني ، مثل ال فل  وز، الجنيد، الم، ت رو 

 د د  اد، أبو د  .ل عتدال من ِقبل عدد من الجنود اإلسرائيةيين والش يد المل 
قال النا ظ باسم من إس نبول، و  اسماعيل جمال، عن 23/12/2018القدس العربي، لندن، وأضا   

الرئاس  التركي  إبراهيم قالن، األحد، إن رئيس الوزران اإلسرائيةي بنيامين نتنياهو يحاول درف األن ار 
  الرئيس التركي رجن  ين أردوغان، عن الدعاوا الدضائي  التي ت حدا  ي ب د  من ا ل م اجم

وأوض  قالن  ي ترريد  عةى حسابا  ي تويتر، أن نتنياهو لن  ."ولكن محاوالتا هم  لن تتكةل بالنجا "
يفة  بل، شكل من األشكال،  ي التست ر عةى سياسا  ال ةم واالحت ل التي تمارس ا إسرائيل. وأضاف 

 ."لن يست ي وا إسكا  الرئيس أردوغان"وتابم:  أن نتنياهو منزعج كثيرا  من كشف الحدائظ،
نتنياهو "من ج تا، اعتبر عمر جيةيك المتحدث باسم حزن ال دال  والتنمي  الحاكم  ي تركيا أن 

منزعج كثيرا من التحميرا  التي ي ةد ا الرئيس أردوغان باسم اإلنساني  والم ةومين، وانزعاجا هما 
زا وران انزعاج نتنياهو من ال مةيا  ال سكري  التي تدوم هناك مر"وأضاف جيةيك:  ."سوف يستمر

 ."اإلرهابي  "بي كا كا"ب ا الدوا  التركي  ضد أهداف من م  
 

 "إسرائيل"معاريف: محمد بن سلمان كلف القحطاني بتجميل صورة  .54
مكر  دحيف  م اريف اإلسرائيةي  ند  عن مدادر : الدحا   اإلسرائيةي ي ، مريكاألالدحا   

ي  أن ولي ال  د الس ود، محمد بن سةمان أسند لمستشار  السابظ س ود الدح اني أمريكمي  إع 
 م م  ااد  تمثة   ي تجميل دور  إسرائيل لدا الرأ، ال ام الس ود،.

إن "حر  الدحفيين والكتان  - ي مدالا بدحيف  م اريف-وقال الكاتن اإلسرائيةي جاكي حوكي 
تب ين بن ام الحكم  ي الرياو عةى مرازل  إسرائيل  ي ال ام المندرم واألكاديميين الس وديين المر 

واإلشاد  ب ا، وت مُّد تبني مواقف ا  ي كثير من الدضايا، يدلل عةى أنا جان ضمن توجا رسمي 
 لتحسين دورت ا لدا الرأ، ال ام الس ود، ب دف إضفان شرعي  عةى ت وير ال  قا  م  ا".



 
 
 
 

 

 37 ص             4820 العدد:             12/24/2018السبت  التاريخ:  

                                    

الكتابا  والتدريحا  التي ددر  عن النان الس ودي  المرتب    وأضاف حوكي أنا عند مراج  
بن ام الحكم  ي الرياو، يتبين دح  ما كشفتا دحيف  وول ستري  جورنال من أن س ود 

 الدح اني قاد تحركا لتجميل دور  إسرائيل  ي الس ودي .
 22/12/2018الجزيرة.نت، 

 
 "إسرائيل"ظريف: إيران لم تهدد بتدمير  .55

وزير الاارجي  اإليراني محمد جواد  ريف أن يكون أ، مس ول  ي ب د  هدد بتدمير  نفى: لندن
وسلل  ي حديث  هو واحد من أبرز ش ارا  الن ام  ي   ران. "المو  إلسرائيل"إسرائيل، عةما  أن 

متى قةنا إننا نريد الدضان عةى إسرائيلع أعثروا عةى شا  واحد قال "الفرنسي :  "لو بوان"لمجة  
س "ك. ال أحد قال ملكمل  ي إيران رو  هللا الاميني  "الجم وري  اإلس مي ". ونفى أن يكون م س 

 والرئيس السابظ محمود أحمد، نجاد  البا بحمف الدول  ال بري  من الاري  .
، "الحرس الثور،"عةى دواريخ  "المو  إلسرائيل"وسلل  المجة   ريف أن يشر  لماما يلةدظ ش ار 

 س الوزران اإلسرائيةي بنيامين نتانياهو ي دد بتدمير إيران. لجان أن رئي
 24/12/2018الحياة، لندن، 

  
 دعم فلسطين من السياسات المبدئية للجمهورية اإلسالميةظريف:  .56

وزير الاارجي  اإليراني عن وكال  أنبان الجم وري  اإلس مي  اإليراني   إرناا ندة    د ن أا: -  ران
، مضيفا أنا "دعم  ةس ين من السياسا  المبدئي  لةجم وري  اإلس مي "ول إن محمد جواد  ريف الد

 ."من الم سف أن يتم التدد، لةمداوم  من داال ال الم اإلس مي"
يوم األحد  ي   ران لو د من حرك  حماس يرأسا الدياد،  ي جان ملك ا ل استدبال  ريف 

 حماس محمود الزهار.
 تبر من السياسا  المبدئي  لةجم وري  اإلس مي  اإليراني ، ونلمل  ي دعم  ةس ين ي"إن   ريف وقال

أن ت ود ب و الدول اإلس مي  التي ت ةظ  ماال عةى دعم الد اين  وأمريكا إلى حضن ال الم 
 ."اإلس مي، وي ةموا أن الد اين  ال يمكن أن يكونوا أددقان وشركان يمكن الت ويل عةي م
 23/12/2018القدس، العربي، لندن، 

 
 سلطنة ُعمان تكذ ب نتنياهو .57

كشف مس ول من سة ن  عمان، عن تفاديل جديد  حول زيار  رئيس الوزران اإلسرائيةي بنيامين 
وقال  نتنياهو، التي جر ،  ي ال ادم  مسد ،  ي السادس وال شرين من تشرين األول الماضي.
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 الرئيسي، لدحيف  "الجريد "، إن مدير عام تن يم ال يران المدني  ي السة ن  أنور بن عبد هللا
 نتنياهو "كان  لا زيار  ااد  لم يل دد ا ل ا أ، اجتمال أو مباحثا ".

وردا عةى س ال بشلن ما يتداول عن  ت  األجوان بين سة ن  عمان واسرائيل، قال الرئيس إن "هما 
 الموضول لم يلتداول أو تفكر  يا السة ن  ن ائيا".

إن سة ان عمان، قابوس بن س يد، أبةرا بموا دتا عةى مرور  ائرا  تجاري   وكان نتنياهو قد قال
 إسرائيةي   ي أجوان ب د ، و ظ ما مكر  دحيف  "جيروزاليم بوس ".

 22/12/2018األيام، رام هللا، 
 

 "تويتر" تحجب حسابات قياديين في حماس و"حزب هللا" .58
حسابا لدياديين من  22 ، بلن موقم "تويتر" حجن نيوز" اإلسرائيةي ، اليوم السب 24أ اد  قنا  " ، 

وقال  الدنا  إن "وزار   حرك  "حماس" ومن "حزن هللا" الةبناني، ب ةن من وزار  ال دل اإلسرائيةي .
يونيو/حزيران الماضي، برسال   26ال دل اإلسرائيةي  كان  قد توج   إلى إدار  ت بيظ  تويترا  ي 

وأضا   الدنا  أن "وزار  ال دل  الب   التوادل االجتماعي". ضمن حمة  شنت ا لرت  ير مندا 
حسابا  ار تاب ا  24حسابا تاب ا لداد  حرك  حماس  ي غز  وحزن هللا، و 16برسالت ا إغ ظ 

من بين الحسابا  التاب   لمس ولين ر ي ين  ي حماس أدبح   13من كل تن يم، و 12لةمن ما ، 
 ن محجون  ي إسرائيل ردا عةى  ةن قانوني". ارغ ، باستثنان رسال  بلن الحسا

وبحسن الدنا   ان "الدائم  تشمل قاد  حماس المين تم حجن حسابات م داال إسرائيل، إسماعيل 
هني ، وموسى أبو مرزوظ، و وز، برهوم، وحسام بدران، ودال  البردويل، وسامي أبو زهر،، 

 ، ويوسف أبو كويك، و اهر النونو".وأسام  حمدان، واةيل الحي ، و تحي حماد، وروحي مشت ى
وأوضح  الدنا  أن "المس ول الوحيد من حزن هللا الم، كان  ي قائم  إسرائيل، هو نائن األمين 
ال ام لةحزن، الشيخ ن يم قاسم، وتم حجن حسابا أيضا،  يما تم حجن أو إغ ظ حسابا  أارا 

 تاب   لةحزن".
 22/12/2018األيام، رام هللا، 

 

 ي يستعين بمنظومة إسرائيلية للدفاع عن مدرعاتهمريكالجيش األ .59
ي وقم عةى المن وم  مريكقال موقم هيئ  البث اإلسرائيةي  مكانا يوم السب  إن ااتيار الجيش األ

 الد اعي  "حيتس دوربان" اإلسرائيةي  لتستادم  ي الد ال عن ناق   الجنود  ي هما الجيش.
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ي الجيش األمريكي عدد الدفد  ب ما الددد مم شركتي ألبي  وأضاف: اقر  لجن  المراقب  ال ةيا  
والدناعا  ال سكري  اإلسرائيةيتين عةى ان ت مل هاتان الشركتان بالت اون مم شرك  جنرال 

وأشار إلى أن المن وم  اإلسرائيةي  تستادم أج ز   التي تنتج ناق   الجنود. ي مريكاألدينيميكس 
 ار بري  الد ال عن االلي  ال سكري  عن ب د ومن كا   جوانب ا. استش ار ك روضوئي  وأج ز  راد

وندل عن نائن المدير ال ام لشرك  البي  قولا ان الشرك   اور  بوقول االاتيار عةى منتوج ا 
عدد من الت ديدا   أكبروبتزويد الجيش األمريكي بمن وم  الد ال األكثر ت ورا التي تدوم بتحييد 

 ال سكري  المدرع .الموج   الى االليا  
 22/12/2018األيام، رام هللا، 

 
 المجلس التشريعي الفلسطيني األزمة األخالقية وحل   .61

 د. عبد الستار قاسم
تم اإلع ن عن قرار المحكم  الدستوري  الفةس يني  غير الشرعي  ب دم دستوري  المجةس التشري ي 

عي، و ظ إع م  ةس يني مدرن منا، الفةس يني غير الشرعي، وقال عباس رئيس السة   غير الشر 
إن ملك ي ني حل المجةس التشري ي الم، كان  تشكل حماس أغةبي  أعضائا. وبسبن هم  الحةد  
من غيان الشرعي ، تمر اإلدار  الفةس يني  بلزم  أا قي  تدمر المجتمم الفةس يني وت تد، عةى 

 قدر  و اقا  الش ن الفةس يني عةى مواج   االحت ل.
بسبن انت ان مدت م  2010من المفروو أن يددم أعضان المجةس التشري ي استداالت م عام كان 

الدستوري  و ظ ندو  الدانون األساسي لةسة   الفةس يني . لكن م لم يف ةوا، وهما بحد ماتا شكل 
انت اكا لةدانون الم، من واجب م أن يدا  وا عنا.  ثم قام رئيس السة    ي حينا بت  يل أعمال 
المجةس التشري ي وحال دون ان داد  والديام بلعمالا التشري ي ، وندن نفسا ب د ملك مشرعا، وأام 
يددر ما يسمى قرارا  بدوانين وهي جمي  ا با ة  وغير شرعي . وبالرغم من ت  يل أعمال المجةس 

 .ترتيب ا مسبداالتشري ي استمر درف الرواتن ألعضائا ودرف االمتيازا  األارا التي تم 
محمود عباس نفسا يرتدن مندن رئاس  السة   اغتدابا ألن د حيتا كرئيس انت   عام 

. وبالرغم من تمكير  ب م  الحديد  إال أنا استمر بانت اك الدانون األساسي لةسة   الفةس يني. 2009
وز وقد سبظ أن اعتدةوني ألنني نب   إلى انت اكا لةدوانين الفةس يني  وسي رتا عةى مندن ال يج

 أن يشرةا شا  إال باالنتاان و ظ الدانون األساسي لةسة   الفةس يني .
المحكم  الدستوري  التي قض  ب دم شرعي  المجةس التشري ي غير شرعي  أيضا ألن ا أقيم  بدرار 
من عباس وهو غير شرعي. ال يجوز إقام  محاكم بدون مدادق  المجةس التشري ي الم، لم ين دد 
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المحكم  الدستوري  تدول ب دم دستوري  المجةس التشري ي لكن ا لم تل  عةى  أد . والمدهش أن
 مكر عدم شرعي  عباس. وهم  هي الم ايير المزدوج  التي تدين أا قنا بالدميم.

الملسا  أن غير الشرعي يت م اآلارين ب دم الشرعي . واألا ظ تدول: ال تنا عن اةظ وتلتي مثةا   
 .عار عةيك إما   ة  ع يم

كة م يتاوثون عةى الش ن الفةس يني ويكمبون عةيا ويضةةونا. ه الن جمي ا يجن أن يحاكموا عةى 
 است تارهم بالش ن، وألن م هم رأس الفوضى ورأس االزدواجي  ورأس الفساد.

الناس إجماال مرتاحون لحل المجةس التشري ي ألن م يد  ون رواتن لمن ال ي مةون. لكن هناك  ي 
الناس يتداضون رواتن وهم ال ي مةون، وهناك  الف م لف  من المو فين عةى رأس السة    الف 

 عمة م يتداضون رواتن وهم ال ي مةون وال يددمون أ، ادم  لةش ن الفةس يني.
لو كنا عةى اةظ ع يم، لما بدي أعضان المجةس التشري ي  ي أماكن م يتداضون الرواتن، ولما بدي 

ألقل إلى تشكيل مجةس رئاسي إلدار  ش ون الناس، ولما قبل رئيس عباس  ي موق ا، ولدعا عةى ا
الوزران أن يكون رئيس وزران لةرئيس غير شرعي، ولما قبل الوزران منادب م. ولما قبل أعضان 
المحكم  الدستوري  أن يكونوا أعضان  ي ا وهم قضا  ألن ا غير دستوري ، ولما قبل أعضان محكم  

 ا أعضان  ي ا ألن ا أيضا غير دستوري .الجنايا  الكبرا أن يكونو 
الكل يتحدث باألا ظ، والكل ينت ك األا ظ ويسين لةش ن الفةس يني. منم البدن كان يجن أن 
تتم انتاابا  لتجديد الشرعي ، ولو كانوا يش رون أن م سيفوزون ألقاموا انتاابا ، لكن م يدركون أن 

 هور أا ق ا، ال يمكن أن تدف عةى أقدام ا.الش ن قد كره م وكر  أكاميب م. وأ، أم  تتد
 23/12/2018رأي اليوم، لندن، 

 
 بقرارات عباس! اا تفرك يديها فرح "إسرائيل" .60

 د. عدنان أبو عامر
تراقن األوسا  اإلسرائيةي  ب ين  احد  ت ورا  المش د الفةس يني، بكل تفاديةا، إن كان عةى 

ي الدانوني، و ارها ما أعةنا الرئيس الفةس يني محمود الد يد الميداني ال سكر،، أو الجانن السياس
 عباس  ي الساعا  األاير  حول حل المجةس التشري ي، والدعو  إلى انتاابا  ا ل ست  أش ر.

درارها عةى بدائا، بل  هم  الس ور عاد  وأكد  حجم استفاد  إسرائيل من االندسام الفةس يني، وا 
ال  إسرائيةي ، وقدرت ا عةى وضم المزيد من ال دي  ي دوالين وتلبيد  حتى إش ار  ار، ألسبان ومد

 أ، وسا   أو مساٍل ل ي دفح  هما االندسام، ولفسف يبدو أن ا تنج   ي ملك، مر  تةو األارا.
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 ار ترددا  هما االندسام البريو تمثة   ي إع ن عباس حول حل المجةس التشري ي، ولئن نلا 
الال  الدانوني  والتفاسير الدستوري  ل ما اإلع ن، لكن ما ي ما هو كاتن هم  الس ور بنفسا عن الد

الموقف اإلسرائيةي، سوان الم ةن أو المافي، وما قد يحددا هما الدرار من تلكيد األهداف اإلسرائيةي  
الساعي  نحو ندل هما االندسام إلى مرحة  االنفدال، وبدل أن يكون  د  اندساما وقم  ي ساع  

 جرائي ، ها هو اليوم يردو انفداال كام  عن سابظ إدرار وت مد.اض راري  إ
يشكل الدرار الم، أعةنا عباس حول حل المجةس التشري ي، والدعو  النتاابا  جديد ، ودف  
نمومجي  لدانم الدرار اإلسرائيةي الساعي لتحديظ رزم  أهداف عةى الد يد الفةس يني، يمكن 

 إجمال ا  ي الندا  التالي :
مرار التندل اإلسرائيةي من أ، التزاما  سياسي  أو تفاوضي  تجا  السة   الفةس يني ، عةى است

اعتبار أن ا لم ت د ن ائيا تمثل الفةس ينيين، كل الفةس ينيين،  الرئيس عمةيا يسي ر جزئيا عةى 
جررا ي  ب و منا ظ "أ"  ي الضف  الرربي ، وليس كة ا،  ي حين أنا ال يمتةك أ، والي  سياسي  أو 

 عةى ق ال غز .
التددم بمزيد من المرائم أمام المجتمم الدولي الم، يضر  عةي ا لإلبدان عةى حل الدولتين، ألن 
إع ن عباس يش ن عمةيا  عةى األرو إمكاني  اإلبدان عةى التوادل الجررا ي والسياسي والدانوني 

 بين الضف  وغز .
رة   ي ورش  عمل ما  ب د قانوني لم ر   الدالال  التي سوف تجد الج ا  الدانوني  اإلسرائيةي  منش

تن و، عةى حل المجةس التشري ي  ي الضف ،  يما يوادل م اما  ي غز ، وكيف يمكن الحديث عن 
وحد  جررا ي   ةس يني  واحد ، حين تجر، انتاابا  تشري ي   ي الضف  الرربي ، وهل ستسم  إسرائيل 

 ي حين ستر و غز  كما يبدو أن تجر، تةك االنتاابا .بلن تشمل مدين  الددس أم ال،  
هم  إشارا  اا ف  حول الت امل اإلسرائيةي المتوقم مم إع ن عباس بحل المجةس التشري ي، 
دحي  أن اإلسرائيةيين ال يةدون باال كثيرا لةمسميا  الفةس يني  من سة   وحكوم  وتشري ي، لكن م 

دا تجا  الفةس ينيين، ول ل هما الدرار يلتي  ي سياظ التوجا يلامون ما يادم سياسات م ب يد  الم
 اإلسرائيةي الملمول.

 23/12/2018، فلسطين أون الين
 

 "حماس"عقالنية عباس وجموح  .62
 نبيل عمرو
دمد الرئيس الفةس يني أمام ضر  ش بي كثيف، انتشر وتداعد جران االستباح  اإلسرائيةي  

د التاوين لةسة   وم سسات ا وقادت ا  ان الرئيس عباس أددر لةضف ، ورغم المزايدا  التي بةر  ح
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التي يرأس ا، ولدوا  األمن بضب  النفس وعدم االنجرار  " ت "أوامر دريح  ومشدد  لحرك  
 ل ستفزازا  اإلسرائيةي  التي كان  تفتش عن مرائم إضا ي  لةديام بمزيد من التنكيل بالفةس ينيين.

بل أوعز لداد  أج ز  األمن ب دم التوقف عن التنسيظ األمني و ظ  ولم يكتف بمجرد ضب  النفس،
وتيرتا الم تاد ، مفسحا   ي المجال أمام الج ود المدري  واألردني  لت ويظ التد يد ووقف ال جما  
اإلسرائيةي  التي يدوم ب ا الجيش والمستو نون والمترا د  مم قرارا  استي اني  شرع  ما كان يسمى 

ال شوائي  وغير الدانوني ، مم الكثير من اإلجرانا  االستثنائي  التي تضيظ الاناظ  بالمستو نا 
 عةى الموا نين الفةس ينيين وتج ل حيات م جحيما  ال ي اظ.

عبر م اهرا  برز  ي ا ال ندر النسائي بدور   "حماس"عد ني  عباس قابة ا تحرك واسم من قبل 
 ي الضف ، وكان  الش ارا  المر وع  م ادي  لةسة   ال ت ، وقد شمة  م  م المدن الرئيسي  

 ومندد  بامتنال أج ز  األمن عن االشتباك مم اإلسرائيةيين وتجنب م االحتكاك ب م.
يمكن أن يف م سا  الناس عةى االستباح  اإلسرائيةي  كرد   ل ش بي تةدائي، كما يمكن بالمدابل 

ةح ، ولو عةى أضيظ ن اظ، بحكم تواضم الددر  عةى تف م امتنال السة   عن الرد أو المواج   المس
 األقل والتاوف من االنتدام اإلسرائيةي.

من غز  وملك باالحتفاال  بمناسب   "حماس"إال أن ما أقةظ الرئيس عباس غير ملك هو إع ن قاد  
اس ان  قت ا، عن أن ا قرر  ندل المواج   مم إسرائيل من الد ال إلى الضف  ما يضم الرئيس عب

والسة    ي رام هللا  ي موقف حرج لةراي ،  امين  ي االعتبار احتمال تجدد انتفاض  ش بي  مسةح  
ال تست يم السة   قم  ا وال تتحمل نتائج ا باستمكار االنتفاض  المسةح  التي أرهد  الش ن 

 الفةس يني وقوض  إمكانيا  ال مل عةى المسار السياسي.
يتحرك المدريون بدأن لت ويظ التد يد، غير أن االستجاب  اإلسرائيةي  وجريا  عةى ال اد  المللو   

لةتحرك المدر،، تبدو حتى اآلن محدود  لةراي ،    يزال الجيش والمستو نون يمفون منا ظ الضف  
كا   ويوادةون عزل المدن والدرا، وق م ال رظ، وا   ظ يد المستو نين لة مل تح  حماي  الجيش، 

إجرانا  هدم البيو ، والت ديد بنفي مو، المين قاموا بال مةيا  ب يدا  عن قراهم  وملك مم توادل
وأماكن سكناهم، وهما النول من ال دوبا  يشكل بالف ل أعمال استفزاز لةفةس ينيين وتلليب م عةى 

المزهو  بما ت تبر  انتدارا  كبرا عةى إسرائيل، تباهى ب ا  "حماس"السة  ، وال شك  ي أن حرك  
ادت ا  ي احتفاالت م المبالر   ي است راو الدو  والتوعد بمزيد من ا، ترا أن ال مل عةى إش ال ق

الضف  من ا ل عمةيا  عسكري  عةى غرار تةك التي قام  ب ا أو تبنت ا م ارا ، سي د، إلى تسجيل 
عن أن ندا  تفوظ لمدةحت ا  ي سياظ سجال ا المتداعد مم السة    ي رام هللا، وب ض م أ د  

إش ال الضف  سوف يافف الضر  عةى غز  عةى ا تراو أن إسرائيل ال تمةك قدر  كا ي  عةى 
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م الج  جب تين  ي وق  واحد، وتحةيل ك ما تنددا الدراي  بما تس ى إليا إسرائيل  ي م الج  أمر 
ي غز  غز  والضف   ي وق  واحد،  اسرائيل وألسبان تكتيكي  در  ، تس ى إلى ت دئ  مريح  ل ا  

وبلبس  األثمان، ولدد حدد  حتى اآلن ما أراد  هناك. وها هي توسم نشا  ا ال سكر، واالستي اني 
إدراكا  من ا بلن الم رك  األساسي  بالنسب  ل ا هي  ي الضف ، وأن مستدبل دراع ا مم الفةس ينيين 

لم ةن مم السة  ، دراع ا ا "حماس"يحسم  ي الضف ، وستكون  ي غاي  الرضا والس اد  لو وادة  
دان  لةمت دةين، إال أن نتيجتا  ن بدا عةى الس   أنا يحرز ت ا فا  مم المداتةين وا   درال ك ما وا 

 المباشر  إض اف ال ر ين الفةس ينيين حد تراجم الفاعةي  إلى ما دون الحد األدنى.
البائس بين ما،  إن وعي ما تس ى إليا إسرائيل يت ةن أول ما يت ةن وقف حرن األشدان والتنا س

دام   "حماس"واإلق ل عن  كر  أن التنكيل بالضف  يري  غز ،     تمةك قدر  كا ي  عةى إ  ظ وا 
انتفاض  مسةح   ي الضف ، وال السة    ي رام هللا تددر عةى االستمرار  ي أدان واجبا  الحد 

 ةمدن والدرا الفةس يني .األدنى المنو   ب ا حال استمرار االجتياحا  اإلسرائيةي  المتواتر  ل
التفكير  يا، واإلقدام عةيا دون إب ان هو أن  "حماس"الدرار المن دي الم، يت ين عةى حرك  

وسائر الدوا الو ني  الفةس يني   ي ج د من جي من م ومستمر عنوانا ومضمونا  " ت "تتضا ر مم 
د الش ن الفةس يني ومضاعف  المداوم  السةمي ، ول ما الايار ال اقل والمجرن كل الفر  لتوحي

 مردود دمود  وج د  السياسي والتنمو،.
أن تتمكر ما مهب  إليا  ي الش ور الماضي  تح  عنوان المداوم  السةمي   "حماس"ويجدر بحرك  

أن تدوم التجرب  دون ش   أو مراال  مم أساسي  ر ي  الفارظ الموضوعي بين ش ر، الدةن الواحد 
 الضف  وغز .
   أمل  " ت "و "حماس"  وس  ال بد أن تةتدي عةي ا ال د ني  والجمو ،  ان لم تجدها هنالك ند 

  ي أ، أمر يف ل.
 23/12/2018، الشرق األوسط، لندن

 
 خريطة طريق مرحلية لمواجهة صفقة القرن .63

 محمد إبراهيم المدهون
بنان الدول  وعادمت ا الر ي  االستشرا ي  لمستدبل  ةس ين حتما  هي: "التحرير وعود  ال جئين و 

 الددس"، أما الر ي  التي ن رح ا هنا   ي عبار  عن اري    ريظ لةمرحة  اآلني  الدريب .
إن مستدبل  ةس ين الم، نس ى لا ال ينفدل البت  عن المحي  ال ربي واإلقةيمي والدولي، ومن هنا 

 ي -أن تدسيم المن د  نرا أن مستدبل  ةس ين  ي مستدبل عمد ا ال رن واإلس مي والدولي، و 
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عةى أساس من الدول  الدل ري  ونفيا  لةراب  الدومي كان مفترقا   -سن  102اتفاقي  سايكس بيكو قبل 
مفدةيا   ي حاضر  ةس ين، جسد  وعد بري انيا  وعد بةفورا وممارسات ا حين ا لتكريس ال دابا  

 الد يوني  عةى أرو  ةس ين.
 انيا عن كل ملك وااللتزام بما يترتن عةى ملك من  ثار قانوني  ومن هنا ن كد ضرور  اعتمار بري

وسياسي  وم نوي  ومادي . إن الدول  الدل ري  التي أنجب ا سايكس بيكو لم تحا   ولو عةى جزن من 
  ةس ين، وكما أدبح  دول   اشة  غير قادر  عةى الديام بدورها تجا  موا ني ا.

أن يستمرئ األغران ال بث بالمن د ، وأن ي رحوا  -سايكس بيكو سن  عةى 102ب د مرور -وليس غريبا  
 مشروع م لةفوضى الا ق  عةى  ريد  استنساخ سايكس بيكو أو قل "بومبيو/ال روف"  ي هم  المرحة .

ومن هناا  اننا نوجا الدعو  إلى الحفا  عةى الدول  الدل ري  اليوم مم إعاد  االعتبار لش وب ا بحدول ا 
  والحري  والديمدرا ي  والمساوا . وملك لديانت ا من الفشل عةى  ريظ إعاد  االعتبار عةى ال دال

ب ال مشاريم االستنساخ والتدسيم لبةدان ا، ولحماي   ةس ين من ضيال مدا  الزمني  ويل.  لةمن د ، وا 
 

 ثالث: استراتيجيةأما مستقبل فلسطين فإنه مرهون بمراحل عمل 
ى تو ير بيئ  مواتي  تمثل حاضن  تضمن الحفا  عةى الحظ الفةس يني المرحة  األولى: ال مل عة

سناد ، والحفا  عةى جاهزي   ةس يني  عالي  است دادا  أل، ترير  ي الن ام الدولي  احتمال ملك  وا 
 قائما ا ليتم تو يفا  ي دال  مستدبل  ةس ين.

تشمل رؤى  عبر منظومةلم المرحلة الثانية: االستعداد لمرحلة عودة فلسطين إلى خريطة العا
 تفصيلية يمكن إيجازها في المحاور الثالثة التالية:

إد   م سسا  الش ن الفةس يني ومن ا  دائل ال مل الو ني والمجتمم المدني م سسيا ،  -1
وعةى رأس ا من م  التحرير والسة   الفةس يني ، عبر ن ام ديمدرا ي وتمثيل عادل وت بيظ لم ايير 

، وتمثيل شبابي وتلهيل لةكادر الو ني، واعتمادها مرج ي  سياسي  وحيد  لةدرار الحكم الرشيد
 الفةس يني المستدل.

 استراتيجي بنان من وم  أمن قومي  ةس يني عةى أساس أننا  ي مرحة  تحرر و ني، واعتماد  -2
وأمنيا، لبنان  ةس يني  و ني  جام   لمواج   "دفد  الدرن" سياسيا وا ع ميا واقتداديا واجتماعيا 

  ي هم  المرحة . 1967دول   ةس ين كامة  السياد   ي حدود عام 
ديان  األمن الفكر، والثدا ي عبر عمةي  التربي  الفةس يني  الشامة ، مم تلكيد قيم االحترام  -3

 وال دال  والت ددي .
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 ثارها السةبي   إدار  ال  قا  الاارجي  عةى أساس من   م اض رابا  اإلقةيم لتجنين ش بنا -4
ومن ا وسم ش بنا بر"الداعشي "، مم ت زيز شبك  ع قا  عالمي  واس   عبر تو يف حكيم لةجاليا  

 -ولبنان سوري ااد  مدر واألردن و -الفةس يني  والتمثيل الدبةوماسي، ومن  أولوي  لة مظ ال ربي 
 عةى أساس من ع قا  متوازن  عنوان ا " ةس ين أوال ".

م ا  ومراكز األبحاث والدراسا  دورا  رئيسيا   ي دناع  الدرار الفةس يني، مم تو ير من  الجا -5
بيئ  بحث عةمي ردين، و ت  الدنوا  ألدحان الفكر والرأ، والمراكز ال ةمي  ومم قاد  السة   

 ومن م  التحرير والفدائل.
 وتتلخص أولويات المرحلة الفلسطينية الراهنة فيما يلي:

ب ال مريكأولوي  قدوا لمواج   قرار الرئيس األمن  الددس  -1 ي دونالد ترامن، ودعم انتفاضت ا وا 
سناد أهة ا وم سسات ا.  ت ويدها وا 

إن ان الحدار المفروو عةى غز  بالتحرك اإلقةيمي والدولي لر  ا، من أجل ت زيز قدرت ا عةى  -2
 الدمود  ي وجا ال دوان الد يوني.

ن ان أ، م اهر ل ندسام، وعةى رأس ملك تشكيل حكوم  المدالح  الفةس يني  الثا -3 بت  والدائم ، وا 
 ت تمد برنامج الحكوم  الحادي  عشر ، وتن يم االنتاابا  لكا   م سسا  الش ن الفةس يني. وحد  و ني 

تو يف عضوي  األمم المتحد  إلتاح  حضور أكبر لةدضي   ي ا وت زيز روايت ا، وت ري   -4
 التمثيل الفةس يني  ي الم سسا  الدولي .االحت ل وت زيز 

مواج   موج  الت بيم المتزايد  مم "إسرائيل"، وعةى رأس ملك الت بيم االقتداد، والرياضي  -5
 والثدا ي.

 أما الدور العربي المأمول إلسناد هذه الرؤية فيتمثل في:
حساسيت ا، وعدم التدال  ي  ندعو الدول ال ربي  إلى إعاد  االعتبار لةدضي  الفةس يني  ومراعا  -1

 ش ون ا الم سسي  الدااةي  حفا ا  عةى وجود قرار  ةس يني مستدل.
عدم توري  أبنان الش ن الفةس يني بمنا ظ الشتا   ي قضايا الدول الدااةي ، وعدم  رو  -2

 ولبنان واألردن. سوري مواقف عةي ا ااد   ي مدر و 
الدول  الفةس يني  المستدة  الكامة  السياد ، ومن ملك إعداد المرحة  الثالث : االست داد الجاد لديام 

اإلنسان عةى أساس من "بنان رجال دول "، وكما تو ير البيئا  والمددرا  واألدوا  لبنان  ةس ين 
المستدبل وعادمت ا الددس، وهم  المرحة  تحتاج إلى ر ا تفديةي  تجين عةى األسئة  الحرج . 

 ا.21َأْمِرِ  َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْ َةملوَن"ا  يوسف، اآلي :  "َواَّللَّل َغاِلٌن َعَةى
 23/12/2018، الجزيرة نت، الدوحة
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 روسيا والمصالحة الفلسطينية .64

 يونس السيد
يجاد تسوي  لةدرال الفةس يني  هل تنج  روسيا  ي تحديظ المدالح  الو ني  الفةس يني  وا 

التي سمم ب ا لكنا ال ي رف مضمون ا حتى اآلنع  "دفد  الدرن"لم ، بينما ينت ر ال ا"اإلسرائيةي"
وهل تستفيد موسكو من الر و الفةس يني لةدفد  الممكور  وبوادر االنكفان األمريكي  ي المن د  

 ، أم أن محاولت ا ستمهن أدراج الريا  وتةحظ بما سبد ا من مبادرا ع سوري ب د االنسحان من 
الدول  ال  مى، تدرك أن األمن واالستدرار  ي من د  الشرظ األوس  ال  روسيا التي تتحرك بمن ظ

يمكن أن يتحددا إال ب د إيجاد حل عادل وشامل ومتوازن لةدضي  الفةس يني  وتسوي  الدرال ال ربي 
، وهي تتحرك من من ةظ أن ا مدبول  لدا كل األ راف. لكن ما ي ين هما التحرك "اإلسرائيةي"-

التي لن تمن  هم  الثد ، إال  "إسرائيل"األساسي  هو غيان الثد  بين ا وبين  ويشكل ند   ض فا
لةواليا  المتحد ،  ي ن اي  الم اف. ومم ملك   ي تبدي البان مفتوحا  أمام مبادرت ا التي ت دف إلى 
جمم نتنياهو وعباس  ي موسكو، وهي تستند  ي هما التحرك إلى أن التفرد األمريكي  ي إيجاد 

أو  "دفد  الدرن"،  وال السنوا  الماضي ، وسوان عبر "اإلسرائيةي"-لةدرال الفةس يني  تسوي 
محاوال  اإلدارا  األمريكي  السابد ، أافظ  ي إحراز أ، تددم جوهر، لحل الدرال، بسبن االنحياز 

ةى ، وترا أن محاوال  ت ميش الدضي  الفةس يني  من ا ل التركيز ع"إسرائيل"األمريكي األعمى ل
النزاعا  الدائر   ي المن د  يضر بلمن ا واستدرارها، أكثر مما يفت  المجال أمام تسوي  هم  
النزاعا ، وبالتالي،   ي ترا أن هناك متريرا  قادم  قد تش د انكفان الدور األمريكي و  ور حاج  

 لسد هما الفراغ، قد تس م  ي د م األ راف إلى البحث عن تسوي  جاد .
و أن السبيل األ ضل لتحديظ ملك هو إن ان االحتكار األمريكي، وال ود  إلحيان الةجن  وت تدد موسك

الرباعي  الدولي  وتف ية ا، من من ةظ أن واشن ن لن تست يم حل الدضي  الفةس يني  بمفردها، 
وهو  وقيام دول   ةس يني  و ظ قرارا  الشرعي  الدولي ، "حل الدولتين"وبالتالي ال بد من ال ود  إلى 

الحل الم، يح ى بدعم األمم المتحد  واالتحاد األوروبي وغالبي  دول ال الم. لكن موسكو تدرك  ي 
نفس الوق  أن مفتا  أ، تسوي  سياسي  يكمن  ي إن ان االندسام الفةس يني وتحديظ المدالح  

هللا، باعتبارها الو ني  الشامة  وتوحيد  دائل ال مل الو ني تح  م ة  الدياد  الفةس يني   ي رام 
الج   الشرعي  الم ترف ب ا، ول ما   ي وج   الدعو  إلى لدان  ي موسكو يضم كل الدوا 

 ا ل ال ام المدبل.  "حماس"و " ت "الفةس يني  بما  ي ملك حركتا 
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هناك تجارن ومبادرا  عديد ، أ ةد  عبر السنوا  الماضي ، لتحديظ المدالح  الفةس يني ، لكن ا 
م الماا ر الجسيم  التي تت دد الدضي  الو ني ، إما بسبن الت ن  الفدائةي وترةين لم تنج  رغ

ما بسبن داول أ راف إقةيمي   المدةح  الفئوي  واالستئثار بالسة   عةى المدةح  الو ني  ال ةيا، وا 
 "اإلسرائيةي"-األمريكي "الفيتو"ودولي  داعم  ل ما ال رف أو ماك عةى ا  المدالح ، أو بسبن 

 الم، كان يتسيد م  م مراحل هم  المحاوال . 
  ل تنج  موسكو  ي تجاوز كل هم  ال دبا  بمراهنت ا عةى حدوث متريرا  قادم   ي المن د ، أم أن 

 محاوالت ا ستةحظ بما سبد ا من مبادرا ع األيام أو الش ور الدادم  ستجين عةى هما الس ال دون شك.
 24/12/2018، الخليج، الشارقة

 
 م أرض مقابل أي قطرة دم يهودية!دون .65

 كارني إلداد
عةى مدا أيام  وية ، كان أبنان عائة  إيش ر ران الث ث   من مستو ن  عو راا يرقدون  ي 
المستشفى، محا ين بل راد ال ائة  وباألددقان وبالدةوا . تجند عموم ش ن إسرائيل لتلدي  هم  

م الم، لم يرتكن أ، ا يئ  يستحظ  رد  الحيا ، الدةوا  ان  قا  من إيمان م بلن ال فل الرضي
وبلنا بر،ن و اهر ويلفتَرو أن يكون محميا  ومرمورا  ب  ف أما الجمية  التي أدابت ا ردادا  
الكراهي  بجرا ، وبلن البران  وال  ار  أيضا  يجن أن تنتدرا أحيانا ، وليس الشر  الم ةظ الم، ضر  

 عةى الزناد.
ان  ت ج بالدعوا  إلى الد   والتضرل من أجل شفائا. و ي اليوم الم، مجموعا  الواتس أن ك

تو ي  يا ال فل  ي ن اي  األمر، ااتار الدحا ي والكاتن ن. مياائيل نشر مدال  رأ،  ي دحيف  
ةم "جنين  ي ادم  ال دارا "تح  عنوان  "هآرتس" . وكتن مياائيل  ي مدالتا أنا  ي الةح   التي عل

رضي ا  ابن يوم واحد يدارل المو ،  الن المستو نون الكةبيون وقيادت م ال ربيد  بلن  ي ا أن  ف   
 -ما من شك  ي أن السرع  ال داري  "يكون المدابل/ الرد شرعن  مستو ن  عو را. وأضاف أنا 

 ."الزراعي  تثير الدهش  والدرف
ن ما  ال فل المدان "وتابم مياائيل:  ي أن الثمن سيرتفم أكثر    شك   -ال قد ر هللا  -وا 

، بالتلكيد، باحترام وتاةيد مكرا  ب د  دونما  أارا "مشرول االستي ان" لكثر. سوف ت الن إدار  
من ال دارا  المن وب  والملربح ، لتدام عةي ا مستو ن  ي ودي  جديد ،  اور ، قد يل ةظ عةي ا اسم 

دارا  المستو نين يركبون عةى الدم لتحديظ  ثمر  الب ن الجدير ا. إن تجار ال  "بي ن -نلو  بر، "
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ن اإلرهان هو عزيز المستو نين، ألن هما المشرول الاسيس يت زز  نبون  الرعن الااد  ب م. وا 
 ."ويتوسم بفضةا. أ، أنا لو لم ي ةظ ال رن النار عةي ا  الوالد ا، أل ةدناها عةي ا نحن بلنفسنا

زير  ال دل أيية  شاكيد  البي  الي ود،ا ودع   ي ا إلى ويدتبس مياائيل  ي مدالتا ترريد  نشرت ا و 
أ، عمةي  يتم تنفيمها ستدو ، االستي ان بدل إض ا ا، وعةى أ، مار ن ": "تس ير  لإلرهان"اعتماد 

. شكرا  لك، ن. مياائيل ال زيز، عةى أنك "باالحتمال أن ي ةم أن ت زيز االستي ان مسجَّل عةى اسما
 "إرهابا  "يد عةى ن اظ أوسم. إن ا تن و، عةى حديد  وحكم : تواجا دول  إسرائيل نشر  دعو  الوزير  شاك

عربيا  إس ميا  منم سنوا  عديد . إننا نحاول ونجرن شتى ال رظ لمحاربتا، بنجا  متفاو . لكن  وظ 
ست د، إلى افو سدف ال نف أو إلى ج ل  "الماربين"الجدل حول ما إما كان  عدوب  اإلعدام بحظ 

ثار  موج  ثلر جديد ، و وظ م ضة  محكم  ال ةيا الربي  إن كان ينبري هدم منزل ه ال ن ش دان وا 
كةا أم إبدان الث ج  لا  د  ثم ال رن، ثم  أمر واحد لم نجر با حتى اآلن م ةدا ، وهو الم،  "المارن"

 سيد  حامل. إلى التفكير مةيا  قبل أن ي ةظ النار عةى -حسن رأيي  -الدادم  "المار ن"سيد م 
ما هو الشين األكثر أهمي  بالنسب  لةفةس ينيع الَ رو واألرو، وليس ب ما الترتين بالضرور  
 ربما أكون تبسي ي  وضحة  وأقوم بتس ي  الواقم، لكن كل شين يبدو أ ضل بالمدارن  مم ن. 

 يد ، التي كان  دول  مياائيلا.  كِ روا باألمر: لو ن ود إلى ما كنا عةيا من قبل،  ي تةك األيام الب
إسرائيل تتدرف  ي ا ب ريد  د يوني  حديدي ، وحين كان حتى اليسار أيضا  ي رف كيف يرد  ردا  
د يونيا  مناسبا  عةى قتل الي ود  يديم مستو ن  جديد   ي أ، موقم تحدل  يا عمةي  قتل،  دد 

يدتر  ن. مياائيل بساري  والوزير   يكون هما بمثاب  ااتراظ  ي هم  الحرن الحالي . إما ما قمنا، كما
شاكيد بجدي  ، بفرو غرام  باألرو عةى ال رن  ي إثر كل عمةي ، بموجن تس ير  واضح  

وباقام  مستو ن  جديد  عةي ا، أو بتوسيم  -عد  دونما   ي مدابل كل رو   -وم رو   سةفا  
ستو ن  الجديد  نكتن عةي ا اسم مستو نا  قائم ، ثم نتو ج ملك بت ةيظ يا    كبير  عند مدال الم

،  كم عمةي  ستكون لدينا ب د، "أرو إسرائيل"الداتل الم، بفضةا است  نا تاةي  ق    أارا من 
 حسن رأيكمع

مون إلى حمائل مستدة   سيدول الم ارضون: الفةس ينيون ليسوا ش با  وليسوا كتة  واحد . إن م مدسَّ
سنلام األرو من حمول  الداتل  د . سيدولون: هما عدان ومتنا ر  تماما . سلقول: أنتم عةى حظ. 

جماعي وهما عمل غير إنساني. سلدم . و ي اضم هما الدم ، سل كر  ي قةبي: كم من الربان 
وقسو  الدةن يمكن أن يكونا لدا ه الن المين ير  ون أعين م إلى السمان بتبريري  ماتي  مد َن   

يث يل لم، ليس كثلر وانتدام  بالرغم من أن الثلر أمر حين يلسفك دم ي ود،ع. يجن أن نضرن ح



 
 
 
 

 

 49 ص             4820 العدد:             12/24/2018السبت  التاريخ:  

                                    

أو إبدائا حدثا  ثانويا  عابرا  عةى األقل، ال مثةما هو  "اإلرهان" بي ي ودح يا إنما من أجل وقف 
 اآلن، يتحكم بحياتنا وبموتنا عةى حد  سوان.

 "مكور ريشون"
 24/12/2018، األيام، رام هللا
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