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 يحّل الكنيست ويدعو النتخابات مبكرة "إسرائيلـ"ئتالف الحاكم باال  .1

القدس المحتلة: وافق قادة االئتالف الحكومي اإلسرائيلي، االثنين، على إجراء انتخابات إسرائيلية 
مبكرة في أبريل )نيسان( القادم، فيما أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يسعى إلى 

وقال الناطق باسم حزب "ليكود" اليميني  لف حكومي يميني، مماثل لالئتالف الحالي.تشكيل تحا
الذي يقود االئتالف الحكومي الحالي، إن "قادة أحزاب االئتالف الحكومي قرروا حل الكنيست، 

 المقبل. رنوفمب /من تشرين الثاني "، بدالا 2019وتقديم االنتخابات إلى بداية أبريل 
أزمة مع األحزاب الدينية التي ترفض مشروع قانون رئيسي متعلق باليهود المتدينين  ويأتي القرار بعد

المتطرفين، الذين يرفضون الخدمة في الجيش اإلسرائيلي مثل نظرائهم العلمانيين. كما تسببت 
دور ليبرمان الشهر الماضي في أزمة حكومية. وبعد انسحاب ليبرمان مع جاستقالة وزير الدفاع أفي
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إسرائيل بيتنا" باتت غالبية ائتالف نتنياهو تقتصر على مقعد واحد في الكنيست الذي يضم حزبه "
 مقعداا. 120

 وتعرضت حكومة نتنياهو األكثر تطرفاا ويمينية في تاريخ إسرائيل، لعدة أزمات ودعوات لإلطاحة بها.
عام بتوجيه االتهام وجاءت توصية مدعي عام الدولة شاي نيتسان، قبل أربعة أيام، إلى االدعاء ال

 رسمياا بالفساد إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، دون إعطاء تفاصيل إضافية حول القضية.
وصرح عدة وزراء من أحزاب مختلفة، بأنه ال يمكن لرئيس الحكومة أن يستمر فيها إذا ما قدمت 

نتخابات مبكرة قد تعزز ضده الئحة اتهام، غير أن نتنياهو بأمل في إعادة خلط األوراق من خالل ا
 مواقعه في السلطة.

وقال نتنياهو بعد اإلعالن عن قرار قادة أحزاب االئتالف الحكومي حل الكنيست، وتقديم االنتخابات 
، إنه "يأمل في أن يكون االئتالف الحالي لحكومته نواة للتحالف المقبل". 2019إلى بداية أبريل 

 مينية في تاريخ إسرائيل.ويعتبر هذا االئتالف األكثر تطرفاا وي
وأضاف نتنياهو أنه في نوفمبر الماضي، رفض الدعوات "غير المسؤولة" إلجراء انتخابات مبكرة، 
بسبب ما وصفه بأنه وضع أمني صعب تواجهه إسرائيل، وقال: "أردنا أن نفكك سالح )حزب هللا(، 

 .سالح األنفاق الذي استثمرت فيه )حماس( قبل ذلك كثيراا، وفككناه"
وأكد أنه في ذلك الوقت لم يستطع أن يفصل على المأل الخطوات الحساسة التي يتم اتخاذها: "ولكن 

 الجميع اآلن يعلم عنها".
واستعرض نتنياهو أعمال حكومته الحالية، وركز على قوة إسرائيل العسكرية، إذ "تحتل إسرائيل 

عن مشكالت إسرائيل مع إيران و"حزب المرتبة الثامنة في العالم، وهذا أمر ال يصدق". كما تحدث 
 هللا"، وقال: "نحن نعمل باستمرار على منع تموضع إيران في سورية".

وأشار إلى عالقة إسرائيل القوية مع واشنطن، قائالا: "إن تحالف إسرائيل مع الواليات المتحدة في 
الل فترة رئاسته ذروته، وهو أقوى من أي وقت مضى". كما تحدث عن نمو االقتصاد اإلسرائيلي خ

للحكومة، وقال إنه "ردم الهوة بين الفقراء واألغنياء التي باتت األصغر منذ عشرين عاماا"، ورفع 
 معدل متوسط دخل الفرد "الذي أصبح أعلى بكثير من الدول الغربية"، وفق تعبيره.

 25/12/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 عي الفلسطيني ليصبح سارياً المجلس التشري الجريدة الرسمية تنشر قرار حلّ  .2
صدر عن  قراراا  24/12/2018 رويترز: نشرت وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، يوم االثنين

المجلةس التشةةريعي المنتخةب منةةذ  بخصةو  حةةل   ،أعلةةى هيئةة قضةةائية فلسةطينية ،المحكمةة الدسةتورية
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قةةرار علةةى موقةةع الوكالةةة الشةةر نةة  ويةةأتي ن والتةةي تشةةكل حركةةة حمةةاس غالبيةةة أعضةةائه. ،2006 سةةنة
وال  ،األمةةر الةةذي يعنةةي أنةةه أصةةبح سةةاري المفعةةول ،الرسةةمية بعةةد نشةةره فةةي الجريةةدة الرسةةمية )الوقةةائع(

 أو النقض على القرارات الصادرة عن هذه المحكمة. ،االعتراض يوجد في القانون الفلسطيني حق  
المجلس التشريعي فةي حالةة تعطةل وغيةاب وجاء في ن  القرار الصادر عن المحكمة الدستورية "إن 

: وأضةاف القةرار ".25/1/2010، وقةد انتهةت مةدة واليتةه بتةاريخ 5/7/2007وعدم انعقاد منذ تةاريخ  ،تام
بشةةةكل كامةةةل حتةةةى اآلن، وبنةةةاء عليةةةه فةةة ن  وغائبةةةاا  "أثنةةةاء مةةةدة تعطلةةةه وغيابةةةه، ومةةةا زال معطةةةالا  فةةةي

المجلس التشةريعي المنتخةب بتةاريخ  تقتضي حل   المصلحة العليا للشعب الفلسطيني ومصلحة الوطن،
 منذ تاريخ إصدار هذا القرار". ، وبالتالي اعتباره منحالا 25/1/2006

ودعةةت المحكمةةة الدسةةتورية فةةي قرارهةةا "رئةةيس الدولةةة )محمةةود عبةةاس( إلةةى إعةةالن إجةةراء االنتخابةةات 
 ية".التشريعية خالل ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسم

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطيني، انظر: التشريعي  المجلس ن  قرار المحكمة الدستورية بشأن حل  لالطالع على 
 http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=EYNFUoa844831164474aEYNFUo ،24/12/2018 ،الفلسطينية )وفا(

 25/12/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 "الدستورية"االنتخابات المركزية ويبحث معه تنفيذ قرار يستقبل رئيس لجنة  عباس .3
، فةةةي رام هللا، 24/12/2018 محمةةةود عبةةةاس، يةةةوم االثنةةةين يةفلسةةةطينال السةةةلطةاسةةةتقبل رئةةةيس  :رام هللا

وجةةةرى خةةةالل اللقةةةاء، بحةةةث تنفيةةةذ وتطبيةةةق القةةةرار  حنةةةا ناصةةةر. رئةةةيس لجنةةةة االنتخابةةةات المركزيةةةة د.
جراء االنتخابات التشريعية. لقاضي بحل  الصادر عن المحكمة الدستورية ا  المجلس التشريعي، وا 

 24/12/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "التشريعي" : ال شرعية ألي جهة بحلّ السابقرئيس المجلس األعلى للقضاء  .4
م هللا سةةامي فةةي را الفلسةةطيني أكةةد  الةةرئيس السةةابق للمجلةةس األعلةةى للقضةةاء :محمةةود هنيةةة -الرسةةالة 

 الدسةةتورية بةةة"حل   ةمحكمةةالمحمةةود عبةةاس و  الفلسةةطينية صرصةةور، عةةدم مشةةروعية قةةرار رئةةيس السةةلطة
وقال صرصور في حةديث خةا  بةة"الرسالة نةت": "كمبةدأ قةانوني مةرتبط بالقةانون  المجلس التشريعي".

سةتورية، وفقةاا للمةادة بتأديةة أعضةاء المجلةس الجديةد اليمةين الد إالاألساسي، ال تنتهي واليةة التشةريعي 
وذكةةر صرصةةور أن التشةةريعي القةةائم وفةةق القةةانون هةةو الشةةرعي إلةةى حةةةين  مةةن نةة  القةةانون". 47الةةة

وشةةةدد علةةةى أنةةةه ال يوجةةةد وبحسةةةب القةةةانون  انتخةةةاب مجلةةةس أخةةةر وتأديةةةة أعضةةةائه اليمةةةين الدسةةةتورية.
 شرعية ألي جهة كانت لحل التشريعي، "وال اجتهاد في معرض الن ".



 
 
 
 

 

 7 ص             4821 العدد:             12/25/2018 الثالثاء التاريخ:  

                                    

  المحكمة الدسةتورية، ذكةر أن المحكمةة جةاءت مفسةرة للقةوانين واألنظمةة والنصةو  وحول اختصا
لتفصةةةل فيةةةه  قانونيةةةاا  التشةةةريعي لةةةم ينشةةة  جةةةدالا  حةةةل  "إلةةةى أن  النزاعةةةات بةةةين السةةةلطات، مشةةةيراا  وحةةةل  

التشةةريعي ال يحتةةا   وأشةةار إلةةى أن  حةةل   المحكمةة، ونةة  القةةانون واضةةح فةةي عةةدم مشةروعيتها بحلةةه".
 نصو  القانون، "ستبقى المشكلة قائمة والخطوة ستكرس االنقسام وليس المصالحة". لطرق خار 

واستشةةهد صرصةةور بتصةةريحات رئةةيس المحكمةةة الدسةةتورية الحةةالي محمةةد الحةةا  قاسةةم أنةةه فةةي غيةةاب 
الدسةةتور ال يوجةةد محكمةةة دسةةتورية، معلقةةاا بةةالقول: "فاألصةةل أن نطبةةق القةةانون الدسةةتوري بحةةذافيره وال 

 التشريعي، وال يجوز اختراع طرق غير مجدية لاللتفاف على القانون". يجوز حل  
وعةةةةن مشةةةةروعية المحكمةةةةة التةةةةي شةةةةكلت بقةةةةرار مةةةةن عبةةةةاس، ذكةةةةر أن أعضةةةةاء المحكمةةةةة أدوا اليمةةةةين 

غيةاب رئةيس  لمجلةس القضةاء األعلةى أنةذاك، فةي ظةل   الدستورية أمام عبةاس وأمامةه حةين كةان رئيسةاا 
وذكةةر أن المحكمةةة شةةكلت بقةةرار مةةن رئةةيس  آخةةذ علةةى هةةذه المحكمةة.السةلطة التشةةريعية، وهةةي مةةن الم

الناس بشكل عملةي ال يثقةون  أنوأكد   السلطة دون الرجوع إلى الفصائل وحملت الخطوة مآخذ أخرى.
 بشرعية ومشروعية المحكمة الدستورية كما ال يثقون بالقضاء.

للتشةةريعي الةةذي حةةدد   ات، خالفةةاا ومقابةةل ذلةةك، ذكةةر أن مةةدة الةةرئيس هةةي المحةةددة زمنيةةاا بخمةةس سةةنو 
أن القةوانين  وأشار إلى القانون فترته إلى حين انتخاب مجلس جديد وتأدية أعضائه اليمين الدستورية.

قةةوانين فةةي حالةةة  إصةةدارالتةةي تخولةةه  43والقةةرارات التةةي صةةدرت عةةن رئةةيس السةةلطة بموجةةب المةةادة 
وأضةاف: "مراسةيم  ظرف طةارئ". أودون داع الطوارئ الخاصة، ال تتواءم مع مراسيمه التي أصدرها ب

 وقانون صدرت منه دون ضرورة". قراراا  150الرئيس في جلها غير سليمة، "فهناك 
 24/12/2018 ،الرسالة، فلسطين

 
جراء ا "التشريعي"قرار حّل  :مجدالني .5  نتخابات أصبح جزءًا من المنظومة القضائيةال وا 

اإلثنين  ذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدالني، يومد ب أ: قال عضو اللجنة التنفي -رام هللا 
جةراء انتخابةات جديةدة "أصةبح  ، إن قرار المحكمة الدسةتورية بحةل  24/12/2018 المجلةس التشةريعي، وا 

وذكةةةةر  العمليةةةةة نحةةةةو تطبيقةةةةه". اإلجةةةةراءاتمةةةةن المنظومةةةةة القضةةةةائية، ويجةةةةب البةةةةدء فةةةةي اتخةةةةاذ  جةةةةزءاا 
الرسةةمية، أن الحكةةم القضةةائي الصةةادر عةةن المحكمةةة الدسةةتورية "لةةيس مجةةدالني، لإلذاعةةة الفلسةةطينية 

واعتبةةةر مجةةةدالني أن "كافةةةة القةةةوى السياسةةةية اآلن هةةةي أمةةةام مسةةةؤولياتها  لالجتهةةةاد أو الطعةةةن". قةةةابالا 
، ونحةةن ننتظةةر قةةرار حركةةة حمةةاس التةةي اسةةتخدمت عامةةاا  12للخةةرو  مةةن النفةةق المظلةةم الةةذي اسةةتمر 

 كمها االنفصالي" في قطاع غزة.االنقسام كوسيلة لتأكيد ح
 24/12/2018 ،األيام، رام هللا
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 عباس: على ترامب االلتزام بقرارات الشرعية الدولية .6

)د ب أ(: قال الرئيس الفلسطيني محمةود عبةاس االثنةين، إن علةى الةرئيس األمريكةي دونالةد  - رام هللا
وأكد عباس، خةالل  الفلسطيني اإلسرائيلي. ترامب االلتزام بقرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بالصراع

كلمةةةة فةةةةي احتفةةةةاالت أعيةةةةاد المةةةةيالد فةةةةي بيةةةةت لحةةةم وفةةةةق التقةةةةويم الغربةةةةي، أن قةةةةرارات ترامةةةةب خاصةةةةة 
وأشةةار إلةةى قةةرار ترامةةب وقةةف  للشةةرعية الدوليةةة". "مخالفةةة تمامةةاا  "إسرائيلة"االعتةةراف بالقةةدس عاصةةمة لةة

وقةةال "قلنةةا لةةه )ترامةةب( إن هةةذا  السةةتيطان اإلسةةرائيلي.ومسةةاندته ا ،ونةةروااألالةةدعم المةةالي عةةن وكالةةة 
وأضةاف  الكالم ال يمكن أن نقبل به" ونحن نريد منه أن يتراجع عن هذا وأن يطبق الشرعية الدوليةة".

"نحن لسنا أعداء ألحةد وال أعةداء ألمريكةا، نريةد صةداقة أمريكةا وعالقةات طيبةة معهةا، ولكةن عليهةا أن 
ال نريد أكثر من ذلك، فقط أن تكون عادلة وأن تطبةق أي قةرار مةن القةرارات تنظر إلينا بعين العدل، و 

وأكةةد علةةةى التزامةةه بالمسةةةاعي السةةةلمية ونبةةذ العنةةةف واإلرهةةةاب،  الكثيةةرة التةةةي اتخةةذتها األمةةةم المتحةةةدة".
 لمحاربة اإلرهاب مع دول العالم بما فيها الواليات المتحدة. بروتوكوال أمنياا  83إلى توقيع  مشيراا 

 25/12/2018 ،قدس العربي، لندنال
 

 ةييلسرائاإلإجراءات الحصار والمالحقة  تدينالحكومة الفلسطينية  .7
دان المتحةةدث الرسةةمي باسةةم الحكومةةة الفلسةةطينية يوسةةف المحمةةود إجةةراءات الحصةةار : بتةةرا – رام هللا

ل أعيةةاد علةةى األرض المحتلةةة، خاصةةة علةةى مدينةةة بيةةت لحةةم خةةال "إسةةرائيل"والمالحقةةة التةةي تفرضةةها 
العالم بتحمل مسؤولياته لرفةع المعانةاة عةن المةدن الفلسةطينية،  ،في بيان له ،الميالد. وطالب المحمود

 وال سيما مدينة الخليل وحملة التحريض التي تطلقها أذرع االحتالل لفرض االستيطان عليها.
 25/12/2018 ،الغد، عّمان

  
 2019سنة في الضفة ستنفذ مطلع يعلن عن رزمة مشاريع جديدة للمخيمات  هوليأبو  .8

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائةرة شةؤون الالجئةين أحمةد أبةو  :غزة
فةي بيةان  ،وأضةاف هولي، عن رزمة مشاريع تطويرية مقدمةة لمخيمةات الالجئةين فةي الضةفة الغربيةة.

للمشاريع بلغةت نحةو مليةون دوالر سةتنفذ مةع  اإلجمالية، أن القيمة 24/12/2018 صحفي، يوم االثنين
إلى أن المشاريع التي تنفذها دائرة شؤون الالجئين ال تدخل في نطةاق  النظر ولفت .2019 سنةبداية 

 عمل األونروا وال تتعارض مع طبيعة الخدمات والمشاريع التي تقدمها األونروا في المخيمات.
 24/12/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 بالضفة فلسطينيين خمسةتعتقل وتستدعي  األمنية الفلسطينيةجهزة األ .9
تتواصةةل انتهاكةةات أجهةةزة السةةلطة فةةي الضةةفة الغربيةةة علةةى قةةدم وسةةاق، حيةةث تعتقةةل  :الضةةفة الغربيةةة

 2مةواطنين واسةتدعت  3فقةد اعتقلةت أجهةزة السةلطة  شعبها. مع االحتالل ضد   وتستدعي وتنسق أمنياا 
 على خلفية سياسية، في وقت تواصل فيه اعتقال أخرين دون سند قانوني.أخرين 

 24/12/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 لشعبنا ال تعبر عن موقف القيادة إيران: تصريحات عباس زكي حول دعم فلسطيني مصدر رسمي .11
يةةةوم ين مسةةةاء قةةال مصةةةدر رسةةةمي، إن التصةةريحات التةةةي أدلةةةى بهةةا عبةةةاس زكةةةي لقنةةاة الميةةةاد :رام هللا
، والمتعلقة بموقف إيةران مةن دعةم الكةل الفلسةطيني، ال تعبةر مطلقةاا عةن الحقيقةة، 23/12/2018األحد 

نةةةه ال يمثةةةل إال نفسةةةه فةةةي هةةةذا الموقةةةف والتصةةةريح. وأكةةةد  وال تعبةةةر عةةةن موقةةةف القيةةةادة الفلسةةةطينية، وا 
علةى حسةاب الشةعب  المصدر الرسمي، أن إيران دعمت طيلةة السةنوات الماضةية فصةيالا أو أشخاصةاا 

 الفلسطيني، ولم تقدم شيئاا بالطرق الرسمية لخدمة شعبنا كله.
 24/12/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 عالقات حماس الدولية المعلنة والسرية تسير وفق ما نريد :حمدانأسامة  .11
أسامة حمدان عن ، ماسكشف مسؤول العالقات الخارجية في حركة ح: رشا بركة -بيروت ، غزة

سرائيلية لقطع عالقات استراتيجية بين حركته ودول أوروبية، مؤكداا  فشل محاوالت وضغوط أمريكية وا 
 أن العالقات الدولية بحماس "على ما ُيرام، وتسير بالوجه الذي تريده الحركة".

العالقات وقال حمدان في حديث صحفي خا  مع وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، حول وضع 
عقبات،  الدولية لحماس: "العالقات الخارجية للحركة مر ت بمحطات عديدة بعضها جيدة وبعضها واجه

سرائيلية،  وارتبط ذلك بتطورات القضية الفلسطينية من جانب، ومن جانب أخر بضغوط أمريكية وا 
قات لحماس ومن جانب ثالث بعض الضغوط من السلطة الفلسطينية التي تحاول منع إقامة أي عال

لكن هذه المحاوالت فشلت، ولم تؤثر سوى في عالقة مع ، مع دول على أساس أن ذلك يقو ض دورها"
طرف واحد أو اثنين على األكثر، وعالقات الحركة االستراتيجية بخير وأستطيع القول إنها تسير وفق 

ات، مشيراا إلى أنها وأشار إلى أن الحركة تسعى لتطوير مسار هذه العالق ما ُيرضي قيادة حماس".
 "كانت ستصبح أفضل لو لم يكن هناك ضغوطاا من األطراف التي ذكرناها".

 
 

 انعكاسات المشروع األمريكي
وعن نتائج التصويت على مشروع القرار األمريكي الفاشل الذي يدين حماس في األمم المتحدة 

ذا القرار لم يمس حركة ( أجاب حمدان: "ه87ودالالت عدد الدول التي صوتت لصالحه )عددها 
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نما يتعلق بمنطق مقاومة االحتالل اإلسرائيلي وكل قوى  ن كان تقديمه يستهدفها، وا  حماس وحدها وا 
وأكمل: "دعونا نقول إن  المقاومة وأبناء الشعب الفلسطيني، ألنه يتحدث عن إدانة عمل المقاومة".

لسلطة على مدار السنوات الماضية طرح هذا القرار تأكيد على أن عملية التسوية التي تقودها ا
صنعت مؤخراا فشالا سياسياا فلسطينياا وتراجعاا سببه الحقيقي هذه التسوية التي صنعت سلسلة من 
األزمات على المستوى الدولي للقضية الفلسطينية، وليس فقط على الصعيد الداخلي الفلسطيني 

ك دول فاجأتنا بتصويتها لصالح القرار، وأشار حمدان إلى أن "هنا والتنسيق األمني مع اسرائيل".
 وهذا يحتا  إلى جهود من الحركة ومن كل مواطن فلسطيني لتداركها".

 
 

 "عالقات غير ُمعلنة"
وعما إذا كان لدى حماس عالقات دولية سرية وأخرى معلنة، أجاب حمدان: "نعم لدينا عالقات 

عاملنا مع كل دولة على قواعد تتناسب مع نسميها غير معلنة، ونحن منذ أن بدأنا ببناء عالقاتنا ت
وضعها، خاصة أن هناك ضغوطاا إسرائيلية وأمريكية على عدد من هذه الدول والسيما التي تريد 

وُيكمل حمدان "يوجد للحركة عالقات غير معلنة وهو  دعم حركة حماس والشعب الفلسطيني عامة".
همنا حقيقة هو أن تتحقق األهداف المرجوة من أمر متفق عليه منذ بدء العالقات، وفي النهاية ما ي

ورغم سلبية الضغوط اإلسرائيلية واألمريكية  هذه العالقات وهي دعم الشعب الفلسطيني وقضيته".
التي مورست على العديد من الدول إال أن حمدان قال: "إن هذه الضغوط كانت فرصة لنا لشرح ما 

 ن تدفع عالقات الحركة للوراء وهي على ما ُيرام".يتعرض له شعبنا من معاناة، لهذا لم تستطع أ
 

 
 

 زيارة هنية لروسيا
وحول دعوة روسيا لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية لزيارتها وأسباب ودالئل هذه 
الزيارة، قال حمدان إن "هذه الزيارة هي األولى لهنية منذ أن تم انتخابه رئيساا للمكتب السياسي، وأعتقد 

وعن الملفات التي سيتم  ها كذلك سيكون لها طابعاا خاصاا وأمل أن تنفع قضيتنا وشعبنا".أن كون
بحثها في زيارة هنية لروسيا قال: "أوالا عالقة روسيا وحماس قديمة وليست طارئة وهي قوية قائمة 

ديدة من بينها على االحترام وتبادل اآلراء في كل الملفات والقضايا، ثانياا ف ن الزيارة ستناقش ملفات ع
اثنين رئيسيين أولهما المصالحة والجهود الروسية المبذولة سابقاا والمستمرة في دعم التوافق الفلسطيني 

أما الملف الثاني فذكر أنه "سيتم مناقشة العالقات الثنائية بين الحركة وروسيا وتطويرها"،  وتحقيقه".
الضغوط التي تحاول أن تقو ض عالقات حماس معتبراا أن هذه العالقة القوية نموذ  على فشل كافة 

 االستراتيجية الدولية، خاصة أن روسيا دولة عظمى وهي من أهم دول الرباعية الدولية".

 24/12/2018وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 
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 الحية: عباس ظهر كعدو لشعبنا في خطابه األخير .12

خليل الحية، تصريحات  د.ركة حماس استنكر عضو المكتب السياسي لح نور الدين صالح: - غزة
رئيس السلطة محمود عباس التي وصف فيها منفذي العمليات الفدائية ضد قوات االحتالل في 

وقال الحية في تصريح مقتضب لصحيفة "فلسطين": "إن عباس ظهر خالل  الضفة الغربية بة"القتلة".
 شعب الفلسطيني".خطابه كأنه عدو للشعب الفلسطيني ولدماء الشهداء وتضحيات ال

وأضاف: "عباس يعد المجاهدين واالستشهاديين من الشباب والنساء الذين يدافعون عن المسجد 
وشدد على أنه لم يعد لعباس صفة تؤهله للبقاء في منصب  األقصى ويستشهدون على بواباته قتلة".

خطوة  الحيةوعد   م.2009رئيس السلطة، كون الصفة القانونية انتهت عنه مع انتهاء واليته عام 
المجلس التشريعي "تطبيقاا لصفقة القرن وعزل غزة وتقسيم الضفة، والذهاب حيث  رئيس السلطة بحل  

وتابع: "هذا  شاءت اإلدارة األمريكية"، مستدركاا: "لكننا سنقف بكل قوة ووطنية أمام هذه اإلجراءات".
 لوطني الفلسطيني".اإلجراء الذي اتخذه عباس ستكافئه إجراءات وطنية مع الكل ا

 24/12/2018فلسطين أون الين، 
 

 غير مؤهل لرئاسة السلطةو : عباس أداة لتدمير المجتمع الفلسطيني قيادي بفتح .13
اتهم القيادي الفتحاوي عبد الحميد المصري رئيس السلطة الفلسطينية محمود : نبيل سنونو -غزة 

ة اإلنسانية في غزة والضفة الغربية"، قائال: عباس بأنه "أداة لتدمير المجتمع الفلسطيني ككل والبني
وطالب المصري في تصريحات لصحيفة "فلسطين"، أمس، برفع  إنه غير مؤهل لهذا المنصب.

"األهلية القانونية" عن عباس، منتقدا "عقاب األخير لشعبه بهذه الهمجية واألسلوب القميء"؛ وفق 
الشرعية عن عباس وأن يضع اإلنسان  وقال المصري: يجب أن يرفع الشعب الفلسطيني وصفه.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يمكنه فعل ذلك عبر النزول إلى الشارع  المناسب على رأس السلطة.
 في الضفة وغزة ليقولوا لعباس: كفى.

كالم المصري يأتي بعدما أعلن عباس السبت الماضي قرار المحكمة الدستورية، حل المجلس 
لفتحاوي أن هذا القرار "غير منطقي" وفي هذه األوقات بالذات التي تمر فيها وأكد القيادي ا. التشريعي

وحذر من أن قرار حل "التشريعي" يزيد الهوة بين قيادة السلطة  القضية الفلسطينية "في أسوأ حاالتها".
ار؟ والشعب الفلسطيني، ويدفع باتجاه "إجبار غزة" على االنفصال، متسائال: "لماذا أخذ عباس هذا القر 

واتهم عباس "بتأصيل وتجذير االنفصال"، مبينا أن القرار المذكور  أعتقد أن وراء األكمة ما وراءها".
 ليس له أهداف سوى "اإلساءة للشعب الفلسطيني وزيادة الفرقة واالبتعاد عن المصالحة والوحدة".
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نفصال" الذي تدفع إليه ونبه المصري إلى أن باستطاعة الفصائل الوطنية واإلسالمية مجابهة هذا "اال
 قيادة السلطة، إذا كانت عند هذه الفصائل النوايا الصادقة للحفاظ على الوطن والوطنية الفلسطينية.

 25/12/2018، فلسطين أون الين
 

 العالول: "التشريعي" أصبح وراء ظهورنا .14
حصيل حاصل، وال قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إن قرار المحكمة الدستورية ت: رام هللا

وأضاف العالول إلذاعة "صوت فلسطين"  يوجد مجلس تشريعي منذ انقالب حماس على الشرعية.
الرسمية، يوم االثنين، إن حركة حماس ودون سند قانوني استخدمت المجلس التشريعي لمشاريعها 

ت التي تواجه التفرغ للتحديا إلىودعا العالول  المجلس أصبح وراء ظهورنا". أنالخاصة، مضيفا: "
 شعبنا من استباحة سلطات االحتالل لمدن الضفة، وصفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.
وطالب العالول باتخاذ خطوات تنسجم مع قرار المحكمة، وتكريس مظاهر دولة فلسطين ومؤسساتها، 

 .1993المجلس المركزي هو من أنشأ السلطة الوطنية عام  أنمؤكداا 
 24/12/2018، األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة 

 
 يخشى من قناصة حماس المهرة على حدود غزةاإلسرائيلي "واال": الجيش  موقع .15

المنظمات الفلسطينية في غزة بة "نيران  أبدى جيش االحتالل اإلسرائيلي "مخاوف" من رد  : الناصرة
وأعربت مصادر في جيش  الجمعة الماضية.القناصة" على قتل الفلسطينيين األربعة في مظاهرات 

االحتالل عن خشيتها من أن يشعل الفلسطينيون النار مرة أخرى في منطقة السيا  األمني على 
حدود غزة لة "االنتقام"، في ظل الدعوات التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية لسكان قطاع غزة الوصول 

وقع "واال اإلخباري" العبري، إنه خالل اجتماع وقال م إلى مراكز االحتجا  على السيا  األمني.
لقادة الجيش على حدود غزة، أشار القادة الميدانيون إلى أن هناك مخاوف من إطالق النار على 

ونقل الموقع العبري عن أولئك قادة في  الجنود من خالل قناصة حماس الذين يتمتعون بمهارة عالية.
العسكري لحماس عرضوا مؤخراا بنادق قن  عالية الجودة،  جيش االحتالل، قولهم إن مقاتلي الجناح

 بما في ذلك وسائل تمويه، في ذكرى انطالقة الحركة األسبوع الماضي.
وأشار "واال"، إلى قيام الجيش ب غالق الطرق المؤدية إلى السيا  األمني، ومحاور رئيسية في 

تعزيز قوات المراقبة على الحدود مع الجنوب واإلعالن عن مناطق بأنها عسكرية مغلقة، باإلضافة ل
ولفت النظر إلى أنه تم إطالق "مناطيد" مراقبة  غزة، استعداداا إلمكانية حدوث تصعيد في المنطقة.
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إضافية على حدود قطاع غزة. مؤكداا "إطالق المناطيد يأتي بسبب تخوفات الجيش من تنفيذ الذراع 
 ود قطاع غزة".العسكري لحركة حماس عمليات قن  للجنود عند حد

 24/12/2018، قدس برس
 

 بزعم ممارستهم أنشطة تتعلق بالمقاومة فلسطينيًا من الضفة والقدس 16 عتقلياالحتالل  .16
مواطناا فلسطينياا من مختلف أنحاء  16اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم اإلثنين، : الخليل

 زلهم؛ قبل أن يتم نقلهم لجهات غير معلومة.الضفة الغربية والقدس المحتلتْين، عقب دهم وتفتيش منا
فلسطينياا  15، بأن قواته اعتقلت الليلة الماضية اإلثنين وأفاد بيان لجيش االحتالل، صباح يوم

 "مطلوباا" من الضفة الغربية، بتهمة ممارسة أنشطة تتعلق بالمقاومة.
ذها قواته في أنحاء متفرقة وُيشار إلى أن جيش االحتالل ال يأتي على ذكر االعتقاالت التي تنف

 بمحافظة القدس المحتلة، ويذكر فقط تلك التي حدثت في الضفة الغربية المحتلة.
 24/12/2018، قدس برس

 
 اإلسرائيلية ترحب باالنتخابات لـ"إنهاء والية حكومة نتنياهو" المعارضة .17

التوجه إلى انتخابات  تميزت ردود الفعل اإلسرائيلية من خار  االئتالف الحكومي بالترحيب بقرار
مبكرة، بادعاء أن ذلك سيسقط "أسوأ حكومة"، في حين يؤكد "الليكود" أنه سيحصل على ثقة 

 الجمهور اإلسرائيلي مجددا ويشكل الحكومة القادمة.
وادعى رئيس "المعسكر الصهيوني"، أفي غباي، يوم اإلثنين، إن االنتخابات القادمة هي بينه وبين 

وبحسبه، ف ن االنتخابات المقبلة مهمة جدا لمستقبل الدولة،  لي، بنيامين نتنياهو.رئيس الحكومة الحا
حيث أن "العقد األخير ينتهي مع مجتمع إسرائيلي مفكك، ومع أجيال شابة بدون أمل"، على حد 

وبحسبه، ف ن االنتخابات هي بينه وبين نتنياهو، بادعاء أن "كل الالعبين السياسيين اآلخرين  تعبيره.
كما ادعى أنه سيقود إسرائيل إلى "مستقبل  علنوا أنهم على استعداد لدخول حكومة برئاسة نتنياهو".أ 

 أفضل، مستقبل التغيير والوحدة".
من جهتها قالت رئيسة المعارضة، تسيبي ليفني، إن المعارضة ستفوز في االنتخابات، وأن هذه الحكومة 

جه "سيحاول تدمير ما تبقى من الديمقراطية في إسرائيل"، وقالت ليفني إن نتنياهو في خرو  ستسقط أخيرا.
ن معسكرها سيمنعه من محاولة ذلك. وأضافت أنه "من الواضح أن نتنياهو سيحاول تجنيد الجمهور  وا 

 لمصالحه، ودورنا يكمن في القول إن هناك تعارضا، فمصالح نتنياهو ليست مصالح الجمهور".
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)المعسكر الصهيوني( إن أسوأ حكومة سوف تنصرف، وقالت عضو الكنيست ميراف ميخائيلي 
وبحسبها ف ن الحديث عن  و"الدولة بحاجة إلى إعادة إعمار من كوارث هذه الحكومة وبسرعة".

"سلطة فاسدة دمرت الديمقراطية، وباعت أمن الدولة، وأوصلت إسرائيل إلى عزلة سياسية وعجز 
ن "المعسكر الصهيوني سيبنى الدولة   مجددا من خرائب الديمقراطية".اقتصادي"، وا 

وقالت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش )المعسكر الصهيوني( إنه "يجب التوجه إلى االنتخابات، 
نهاء سلطة حكومة نتنياهو التي تحولت إلى حكومة تزرع الدمار في كل مجال ممكن من أجل  وا 

 الحفاظ على البقاء الشخصي لنتنياهو".
نها كانت تنتظر ذلك منذ  وقالت رئيسة "ميرتس"، تمار زندبرغ، إنه حان الوقت لحل هذا االئتالف، وا 

 مدة طويلة، مضيفة أنها متفائلة من اختيار الجمهور اإلسرائيلي.
دور ليبرمان، إنه يرحب بقرار قادة جوقال رئيس كتلة "يسرائيل بيتينو"، ووزير األمن السابق، أفي

رة. مضيفا أنه سبق وأن قال إن هذه الحكومة ال تقوم االئتالف الحكومي التوجه إلى انتخابات مبك
نه من المهم أن تكون هناك حكومة جديدة ومستقرة.  بدورها، وا 

ن  وقالت عضو الكنيست ميراف بن أري، من كتلة "كوالنو"، إن إسرائيل تتجه إلى االنتخابات، وا 
 كتلتها مستعدة.

هو كان ينوي إنهاء والية هذه الحكومة في وقالت وزيرة الثقافة والرياضة، ميري ريغيف، إن نتنيا
، ولكن نشأ وضع تصرف فيه أعضاء االئتالف من أحزاب 2019نوفمبر  موعدها، في تشرين الثاني/
وأضافت أن "الليكود لم يرغب بتقديم موعد االنتخابات، ولكنه ال  أخرى بشكل غير مسؤول.

الكثير من أجل الدولة ومواطنيها"، وأنها يخشاها"، مضيفة أن "وزراء الليكود رئيس الحكومة عملوا 
 واثقة من أن الجمهور سوف يمنحها الثقة مرة أخرى.

 24/12/2018، 48عرب 
 

 حدينيؤكدون ضرورة خوض االنتخابات مو   "المشتركة" نواب .18
أكد ثالثة نواب من ثالثة مركبات للقائمة المشتركة، يوم اإلثنين، على ضرورة الحفاظ على وحدة 

إبريل المقبل، في  مشتركة، وخوض االنتخابات المقبلة، التي تقررت في التاسع من نيسان/القائمة ال
كما أجمع النواب الثالثة، أيمن عودة ومسعود غنايم ونيفين أبو رحمون على أهمية  إطار القائمة.

 القائمة المشتركة كمشروع وحدوي وك طار للعمل الجماعي.
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أيمن عودة )الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة(، في أعقاب  قال رئيس القائمة المشتركة، النائبو 
اإلعالن عن تقديم موعد االنتخابات، إن والية الحكومة األكثر يمينية واألكثر تحريضاا ضد 

نها حكومة معادية للسالم والمساواة والديمقراطية والعدل االجتماعي.  المواطنين العرب، انتهت، وا 
قائمة المشتركة مهمة قبل هذه الحكومة وقبل قانون القومية، فهي اليوم وأضاف أنه "إذا كانت ال

بالتأكيد أكثر أهمية. لهذا فالواجب الوطني بمواجهة نتنياهو وحكومة اليمين المتطر ف أن نحافظ 
عليها بكل مركباتها، وأن نذهب موحدين، ونتدف ق بكميات بالحافالت إلى صناديق االقتراع"، وذلك 

 تصريح نتنياهو ضد المواطنين العرب في يوم االنتخابات األخيرة. في إشارة إلى
في أول خطاب له في الهيئة العامة للكنيست بعد ساعتين من اإلعالن عن حل الحكومة، والذهاب 
إلى انتخابات مبكرة في التاسع من شهر نيسان القادم، قال النائب مسعود غنايم )الحركة اإلسالمية( 

لتبكير االنتخابات هو الخالف حول قانون التجنيد، لكن السبب الحقيقي هو ملفات إن التبرير المعلن 
 الفساد التي تحوم حول نتنياهو.

وحول مستقبل المشتركة في االنتخابات القريبة قال النائب غنايم: "سنستمر في هذا المشروع 
ة لم تقم إال لخدمة وصالح الوحدوي الذي يعتبر إنجازا للمواطنين العرب"، مضيفا أن القائمة المشترك

 المجتمع العربي، وستستمر في رسالتها واألهداف التي أنشئت ألجلها.
من جهتها عقبت النائبة نيفين أبو رحمون )التجمع الوطني الديمقراطي( بالقول "نقول لحكومة 

 نتنياهو، المتفوقة بالتشريعات العنصرية والتحريض: روحة بال رجعة".
ومة زادت من التحديات التي تهدد مستقبلنا في وطننا، لذا فملقاة على عاتقنا وأضافت أن "هذه الحك

 جميعاا اآلن مسؤولية الحفاظ على الوحدة السياسية لمجتمعنا الفلسطيني في الداخل".
ز من قوة القائمة المشتركة، وأن نطو رها مدركين أهميتها  ك طار  االستراتيجيةوقالت "علينا أن نعز 

 ، ومستوعبين لما تحتا  من تصويب وتحسين".للعمل الجماعي  
 24/12/2018، 48عرب 

 
 بشأن حكم ذاتي للفلسطينيين يطرح أفكاراً  اإلسرائيلياليمين  .19

قال نير بركات الرئيس السابق لبلدية االحتالل في القدس المحتلة إنه : عدنان أبو عامر - غزة
خيرة "بغرض تقديم وعرض الصيغة السياسية اختتم زيارة موسعة إلى الواليات المتحدة في األيام األ

التي يتبناها اليمين اإلسرائيلي، وتكمن في فرض السيادة اإلسرائيلية على الضفة الغربية، ومنح 
وأضاف في لقاء موسع مع موقع القناة السابعة التابع للمستوطنين،  الفلسطينيين الحكم الذاتي".
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لفرض عقوبات على الشركات األمريكية التي تقاطع " أن زيارته "شملت الدعوة 21وترجمته "عربي
 البضائع والسلع التي يتم إنتاجها في المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية".

وأوضح أنه التقى عددا من المسؤولين األمريكيين، ومنهم جيسون غرينبالت المبعوث الشخصي 
المقاطعة العالمية على التجمعات  للرئيس األمريكي للشرق األوسط، وعرض أمامهم خطورة حركة

االستيطانية وعلى إسرائيل، وقال: "شعرت أن األمريكيين يدركون مخاطر المقاطعة، ويعتقدون أنه 
محظور أن تسمح الواليات المتحدة باستمرار نشاط هذه الحركة داخل حدودها، ألنهم يعتبرون 

ك خطوات أمريكية للمس بأي مؤسسة أو وأشار إلى أن "هنا إجراءاتها تجاوزا للقانون األمريكي".
شركة تقاطع إسرائيل، واستهداف مقدراتها االقتصادية، مع العلم أن إسرائيل ب مكانها التوجه 
سرائيل  ألصدقائها حول العالم لمنع التعامل مع المؤسسات المقاطعة، وعدم االستفادة من خدماتها، وا 

 قبة تلك المؤسسات والشركات التي تقاطعها".لديها من الوسائل واإلمكانات ما يمكنها من معا
وأكد أن لقاءاته مع المسؤولين األمريكيين تركزت في عرضه الخطة السياسية المتفق عليها في 
اليمين اإلسرائيلي بديال عن الخطة الفاشلة المسماة حل الدولتين، وتقضي خطته بأن "تشمل الضفة 

العربية فيها، وفرض القانون اإلسرائيلي على  الغربية إقامة حكم ذاتي على المدن والبلدات
بقاء السيطرة األمنية الكاملة للجيش اإلسرائيلي على كامل  المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة، وا 

وأوضح أن "هناك أهمية إلقامة المشاريع االقتصادية بالضفة من أجل تمكين  الضفة الغربية".
خالل مفاهيم التعاون والتعايش مع اإلسرائيليين، كل الفلسطينيين كي يعيشوا بمستوى مقبول، من 

ذلك بغرض تغييب أي إمكانية إلقامة دولة فلسطينية في الجانب الغربي من الحدود مع األردن"، 
وقال: "كل من تحدثت معهم في اإلدارة األمريكية، وشرحت لهم خطة اليمين اإلسرائيلي الخاصة 

 همهم لها، وأرادوا تقديم المساعدة".بمستقبل الحل مع الفلسطينيين أبدوا تف
وأضاف أن "المسؤولين األمريكيين استمعوا إلي، ولم أواجه هجوما أمريكيا حين أكدت على إزالة حل 
الدولتين من النقاش السياسي، على اعتبار أن هناك بدائل أخرى لهذا الحل، وأحد الخيارات العالمية 

بكامل الحقوق المدنية، دون أن يشاركوا في انتخاب  هو نموذ  "بورتو ريكو"، هناك يحظى السكان
الرئاسة األمريكية. كما أني طرحت عليهم نماذ  أخرى حول العالم ُتوصلنا في النهاية لعدم إقامة 

 دولة فلسطينية في الضفة الغربية".
عن وأضاف أن "هناك إمكانية جدية إلقامة حكم ذاتي يديرون فيها شؤونهم اليومية دون أن نتنازل 

األمن في الضفة، األمريكان فهموا كالمي هذا، خاصة حين أحضرت لهم نماذ  حول العالم، أكدت 
لهم أننا لن نتنازل عن ملليمتر واحد من الضفة الغربية، ألنه ال يوجد اليوم من نتحدث معه من 

 حة".القادة الفلسطينيين، ونحن نعتمد على رئيس الحكومة في إدارة هذا األمر بالصورة الصحي
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وختم بالقول إن "استمرار السيطرة العسكرية اإلسرائيلية على الضفة الغربية مسألة حرجة وضرورية 
للقضاء على أي نواة مسلحة قد تنشأ في الضفة، وتمكين إسرائيل من الوصول ألي طرف فلسطيني 

 يحاول المس بها، واستهدافها".
  25/12/2018، "21موقع "عربي 

 
 قارب األمريكي ـ التركيمن الت يإسرائيلقلق  .21

تل أبيب: أعرب مسؤول إسرائيلي عن شعور سائد في تل أبيب بالقلق من التقارب الشخصي بين 
ردوغان. ولم يستبعد هذا المسؤول، في حديث أمب والتركي رجب طيب االرئيسين األمريكي دونالد تر 

تالسن القاسي بين رئيس الوزراء مع هيئة البث الرسمية اإلسرائيلي ة )"كان"(، أمس، أن تكون موجة ال
 ردوغان، انفجرت على خلفية هذا القلق.أاإلسرائيلي بنيامين نتنياهو و 

مب، وقد بات واضحا أن قرار اردوغان يملك تأثيراا متزايداا على تر أوقال المسؤول اإلسرائيلي إن 
اتصال هاتفي  مب باالنسحاب األمريكي من سورية، مخالفاا قادته العسكريين وحلفاءه، بعداتر 
ردوغان، خالل تلك المكالمة: "سوف أترك لك مب قال ألاردوغان وبتأثير مباشر منه. وادعى أن تر أب

مب المعروفة، بل اسورية كلها وأنسحب". وأكد أن هذا الموقف لم يكن بمثابة نزق على طريقة تر 
مريكي ة في المنطقة، وأن موقف مدروس سلفا يدل على أن هناك تغييراا حقيقياا في االستراتيجي ة األ

مب فيها. ولفت مسؤول إسرائيلي أخر إلى أن اردوغان، على ما يبدو، هو الصديق الجديد لتر أ
ردوغان فقط من بين المسؤولين في المنطقة بنيته وأمب، وفق ما أعلن حتى اآلن، أحاط نتنياهو اتر 

لفاء الواليات المتحدة االنسحاب من سورية، التي فاجأت الفاعلين في الملف  السوري من ح
 وخصومها، وقادت الستقالة وزير الدفاع األمريكي، جيم ماتيس، من منصبه.

 25/12/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 مليار دوالر خسائر خالل الشهر الجاري 13"تل أبيب" تتكبد  بورصة .21
األحد، خسائر قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اإلثنين، إن بورصة تل أبيب تكبدت أمس  :تل أبيب
مليار  50مليارات دوالر(، صعدت ب جمالي خسائر الشهر الجاري إلى  9.28ل )كمليار شي 35بقيمة 

وأرجعت الصحيفة الخسائر إلى تأثرها بالتراجع في بورصة "وول  مليار دوالر(. 13.26ل )كشي
 ات".ستريت" بنيويورك، الجمعة الماضية.. "خسائر الشهر الجاري لم تسجل منذ سبع سنو 

، فيما خسر %7عند اإلغالق، لتبلغ خسائره األسبوعية  %1.8 وتراجع مؤشر داو جونز، الجمعة، بة
 .2008، وهي األسوأ أسبوعياا منذ تشرين ثاني %8.4ناسداك 
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وينعكس التوتر وعدم الثقة بين الرئيس األمريكي دونالد ترامب، والمؤسسات المالية في الواليات 
 يضا، بسبب وجود محافظ استثمارية مشتركة في أسواق المال لكال البلدين.المتحدة على إسرائيل أ

 24/12/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ةمن تراجع دعم ترامب بعد االنسحاب من سوري إسرائيليقلق  .22
ليون من سلسلة أ ف ب(: منذ توليه رئاسة الواليات المتحدة قبل عامين تقريباا، فرح القادة اإلسرائي)

 قراراٍت اتخذها دونالد ترامب دعماا لهم، لكن قراره األخير سحب جيشه من سورية ليس واحداا منها.
ومنذ إعالن مفاجأة االنسحاب من سورية األسبوع الماضي، تنامى قلق إسرائيل من احتمال أن 

 ر، وفق محللين.يصبح لعدوتها األبرز إيران مزيداا من الحرية للعمل في هذا البلد المجاو 
وجاء الرد اإلسرائيلي على القرار األمريكي مدروساا. فقد عب ر اإلسرائيليون عن احترامهم للقرار 

 األمريكي وفي الوقت نفسه أكدوا التزامهم الدفاع عن مصالحهم في سورية.
ي من لكن التصريحات العلنية تخفي مخاوف من محاولة إيران في المستقبل استغالل الغياب األمريك

هذا البلد الذي تمزقه الحرب، وكذلك تساؤالت بشأن ما إذا كانت روسيا ستستجيب للدعوات 
 اإلسرائيلية بوضع حدود للوجود اإليراني هناك.

ويرى بعض المحللين إن الطريقة التي اتخذ فيها القرار األمريكي، وما تاله من استقالة وزير الدفاع 
 جيمس ماتيس، أقلقت إسرائيل أيضاا.

وقال إيال زيسر نائب رئيس جامعة تل أبيب وله كتابات عديدة عن سورية "بما أنها حليفتنا 
نريد حليفاا ينظر إليه في المنطقة على أنه قوي )…( األساسية، نريد أن تكون الواليات المتحدة قوية 

ا االنسحاب إلى وتابع زيسر: "أعتقد أن ما يقلق بعض اإلسرائيليين هو الرسالة التي بعثها هذ وفعال".
 المنطقة بالطريقة التي اتخذ بها".

 

 "حرية تاّمة" 
أشار يعقوب أميدرور مستشار األمن القومي السابق لنتنياهو وضابط سابق في االستخبارات 
العسكرية، إلى أن الجيش األمريكي في سورية لم يكن يشارك مباشرة في معركة إسرائيل ضد الوجود 

قال إن المخاوف بشأن استغالل إيران للغياب األمريكي من سورية هي لكنه  اإليراني في سورية.
وأضاف: "من اآلن فصاعداا، سيكون لإليرانيين حرية تامة وسيستخدمون هذا  مخاوف مشروعة.

 الفراغ لوجستياا لتعزيز قدراتهم في بناء قوى عسكرية في سورية ومساعدة حزب هللا الحقاا".
دولية واالستراتيجية األمريكي، ف ن "إسرائيل هي أكبر الخاسرين" في ووفق تحليل لمركز الدراسات ال

 هذا االنسحاب، كما حلفاء أمريكا األكراد في سورية.
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لكن نتنياهو تعهد بمواصلة إسرائيل "الدفاع عن نفسها"، فيما اعتبر أيزنكوت أن االنسحاب "حدث 
 نتولى هذه الجبهة بمفردنا منذ عقود".      بارز لكن ال يجب المبالغة في تقدير نتائجه". وأضاف: "نحن 

 25/12/2018القدس العربي، لندن، 
 

 "المناسبةالقوة "ال يستخدم يزنكوت جاء رداّ على الذين يقولون إن الجيش محللون إسرائيليون: كالم آ .23
 رئيس أركان جيش االحتالل اإلسرائيليمحللون إسرائيليون أن كالم رأى : برهوم جرايسي –الناصرة 
في تصريحات أمام مؤتمر هيرتسليا، ونشرت أمس، بأن المزيد من القوة  الذي جاء يزنكوتأغادي 

العسكرية لن تنهي المقاومة الفلسطينية، التي يسميها االحتالل "إرهابا"، وهو بذلك يرد على وزراء في 
 الحكومة، ينتقدون الجيش بأنه ال يستخدم "القوة المناسبة".

، وهو يتهيأ لتسليم منصبه لخلفه في قول هذه التصريحاتنكوت اختار اآلن ز يأورأى المحللون أن 
شهر شباط )فبراير( المقبل. وقال المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هارئيل، إن 
"المالحظات المشف رة لرئيس األركان، والتي تطرقت بصورة غير مباشرة لعدد من خالفاته مع 

ات األخيرة، ُسمعت أحيانا كصدى ألقوال وزير الدفاع األمريكي، الجنرال المستوى السياسي في السنو 
 جيمس ماتس في رسالة االستقالة التي أرسلها لترامب".

نكوت دعا للتفكير بأنه فقط إذا استخدمت اسرائيل المزيد من القوة غير المنضبطة يز أوتابع هارئيل، أن "
. وعن أحداث األشهر األخيرة في قطاع غزة قال ف ن العمليات سوف تتوقف، تعكس مقاربة مضل ِّلة

إنه ليس هنالك صحة لالدعاءات بشأن الردع اإلسرائيلي. وأضاف أن الجيش ال يخاف من  يزنكوتأ
 استخدام القوة بل يستخدمها بصورة موزونة، "بحيث تقودنا إلى وضع أفضل في اليوم التالي".

العبارات  إلى، يوسي يهوشع، "يجدر االنتباه وقال المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرنوت"
التي اختتم فيها الخطاب وتتناول التهديد االستراتيجي المقلق حقا: روح القتال والتطوع. في هذه 

، حتى وان لم يكن كله بمسؤوليته: االنخفاض في الدافعية إشكاليالخليفته إرثا يزنكوت أالجبهة يترك 
الشبيبة، واالنخفاض الساحق في دافعية رجال الجيش للتوقيع على  أبناءوساط أللخدمة القتالية في 

اخرى  أنفاقالخدمة الدائمة. فاألخيار يفرون من الجيش، وهذه باتت مشكلة أخطر بكثير من بضعة 
 في الشمال وفي الجنوب".

هذا الشبيبة طلبوا التطوع الى الخدمة القتالية. و  أبناءفقط من  %67وحسب المعطيات الرسمية، ف ن 
في  79، حين بلغ المعدل 2011هو المعدل األدنى في اي وقت مضى، وانخفاض شديد من العام 

اسباب ذلك الى أن الكثير من ابناء الشبيبة يفضلون التخلي عن الخدمة كثيرة  أحدالمئة. ويعود 
ياة المطالب في صالح الخدمة في المنظومة التكنولوجية التي تكسبهم بطاقة دخول مريحة الى الح
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المدنية، ولكن يتبين انه حتى من يختار الخدمة القتالية يفضل خدمة قتالية خفيفة، في وحدات 
 لوية المشاة مما في الماضي".أمختلفة للبنين والبنات، وبقدر اقل في 

  25/12/2018الغد، عّمان، 
 

 بالجيشروح القتالّية فقدان ال استراتيجياً  اً : القنبلة الحقيقّية التي ُتشّكل تحّديمصادر إسرائيلية .24
في المؤسسة األمني ة بتل أبيب انتقاداٍت الذعٍة  اا وجه ت مصادر رفيعةا جد زهير أندراوس: -الناصرة 

، الجنرال غادي أيزنكو  اا جد ، حيُث شد د ت على أن  تلقائد هيئة األركان العام ة في الجيش اإلسرائيلي 
خطيرٍة للغاية والتي تكمن في تراجع نسبة الشباب من ظاهرٍة  2011جيش االحتالل ُيعاني منذ العام 

اإلسرائيلي  لالنخراط بالوحدات القتالي ة، وتفضيلهم الخدمة في وحداٍت غيُر قتالي ٍة، الفتةا في الوقت 
، وأن  الجيش ال ُيمكِّنه فعل أي  شيٍء.  عينه إلى أن  هذه الظاهرة في ارتفاٍع ُمستمرٍ 

عينها من أن  هبوط المعنويات بشكٍل خطيٍر للغاية لدى الشباب عالوةا على ذلك، حذ رت المصادر 
، الذي يت م تجنيده للجيش ببلوغه الة ، هي المشكلة أْو  18اإلسرائيلي  من عمره، وفق قانون التجنيد اإللزامي 

المعضلة الرئيسي ة والمفصلي ة، التي يجب أْن تؤرِّق صن اع القرار في كيان االحتالل وتُقض  مضاجعهم، 
شد د ةا في الوقت عينه على أن  عال  هبوط المعنويات بالخدمة في الجيش تُعتبر اليوم التحد ي المركزي  مُ 

ل الشؤون العسكري ة عن المصادر ذاتها في تل أبيب.  الماثِّل أمام إسرائيل، كما نقل ُمراسِّ
األركان إلى أن ه في كلمات التلخي  لخطاب قائد  النظر باإلضافة إلى ذلك، لفتت المصادر

أمس في المركز الُمتعد د المجاالت في هرتسليا تحد ث بشكٍل واضٍح عن خشيته العميقة من  تأيزنكو 
د تأكيد ، األمر الذي يجِّ له في  اا تراجع المعنويات ونكو  الروح القتالي ة في الجيش اإلسرائيلي 

اصلة الخدمة في الجيش انخفاض نسبة الُمجن دين للوحدات القتالي ة، باإلضافة إلى رفض الجنود مو 
بعد انتهاء الفترة اإللزامي ة التي تستم ر ثالثة أعواٍم، إْذ أن  نسبة الجنود الذين انخرطوا في الوحدات 

 فقط. %67إلى  %79القتالي ة انخفض من 
 اا كما أشارت المصادر إلى أن  الضباط في الجيش يقومون بترك الجيش خالل فترٍة قصيرٍة، خالف

النقاب عن أن ه خالل االجتماعات الدوري ة التي تجري في هيئة األركان العام ة  للماضي، كاشفةا 
ُتسَمع الصرخات من قبل جنراالت الجيش الذين ُيحذ رون بشكٍل سريٍ  عن خطورة الوضع في الجيش 

، كما أك دت المصادر.  اإلسرائيلي 
، الذي قال تلجنرال أيزنكو واستشهدت المصادر األمني ة، كما ذكرت )يديعوت أحرونوت( بأقوال ا
، ولكن أنا أؤمن بأن  هذين اا باألمس إن ه في نهاية المطاف، القدرات الُمتطور ة والتفو ق هما ُمه مان جد

، على الجنود  األمرين ال ُيمكِّن تحقيقهما والُمحافظة عليهما بدون االعتماد على العنصر اإلنساني 
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 اا أن  تحقيق األمرين المذكورين منوط أيض اا ُمضيف ،توعلى الضباط، على حدٍ  سواء، قال أيزنكو 
 بالروح القتالي ة واستعداد الشباب في إسرائيل لالنخراط في الوحدات القتالي ة، بحسب تعبيره.

لكشف وتدمير أنفاق حزب هللا في الشمال، الفتةا إلى  "درع شمالي  "كما تطر قت المصادر إلى عملية 
، وبالتالي أضافت إن  الوزير اا ه األنفاق منذ أربع سنواٍت ولم تفعل شيئأن  إسرائيل كانت على علٍم بهذ

دور ليبرمان وزعيم حزب )يوجد ُمستقبل(، النائب يائير البيد، كانا على حقٍ ، عندما رفضا البدء جأفي
مى بُمستوطنات غالف غز ة، كما  بالعملية في الشمال على حساب أمن وأمان الُمستوطنين فيما ُيس 

ل إلى درجة كشفت ا ، لم تصِّ لنقاب بأن  األنفاق في الشمال، التابعة لحزب هللا، وفق الرواية اإلسرائيلي 
الُنضج، كما هو حال األنفاق في غز ة، وبالتالي من الُممكِّن للجيش ُمعالجة هذه الُمشكلة في وقٍت 

ي  والسياسي  باتوا أخٍر، ولكن على ما يبدو، ف ن  ُصن اع القرار في تل أبيب من الُمستويين األمن
 ُمغرمين في زرع الذعر والهلع لدى ُمواطني الدولة العبري ة، كما أك دت المصادر للصحيفة العبري ة.

ولفتت المصادر أيضاا إلى أن  روح التطو ع للوحدات القتالي ة وُمواصلة الخدمة في الجيش بعد انتهاء الفترة 
ه مة والتي تحت ل المرتبة األولى لجيش االحتالل، ُمضيفة في الوقت المُ  االستراتيجيةاإللزامي ة باتتا الُمشكلة 

 نفسه أن  القنبلة الحقيقي ة هي ليست القنبلة اإليراني ة، إنم ا الجنود والضب اط في الجيش، بحسب أقوالها.
 24/12/2018، رأي اليوم، لندن

 
 تمنح تسهيالت للمستوطنين وتضاعف حمايتهم "إسرائيل"حكومة  .25

مضاعفة ميزانية لحماية  اإلسرائيلية وافقت لجنة المالية البرلمانية على طلب الحكومة تل أبيب:
الحافالت والمواصالت للمستوطنين في الضفة الغربية، بغرض تعزيز الحماية لهم، وتوفير الشعور 

ل( خصصت لهذا الغرض في سنة كشي 3.7ل )الدوالر يساوي يكمليون ش 15باألمان. ومن مبلغ 
 .2019ل، وتقرر إدرا  هذه الزيادة في ميزانية الدولة للعام المقبل كمليون شي 40رفعها إلى  ، تم2018

  25/12/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 رئيس "الكنيست" يدعو لفرض السيادة اإلسرائيلية على الخليل .26
مين تل أبيب: أعلن رئيس الكنيست، يولي أدلشتاين، وهو من حزب الليكود الحاكم بزعامة بنيا

نتنياهو، أنه سينضم إلى جولة تنظمها حركة "إم ترتسو" اليمينية في الخليل، ستجري بعد أسبوعين، 
وذلك "ألنني أعتبر نفسي مناصراا للمستوطنين في الخليل، وأدعو إلى وضع الحي الذي يسكنونه، 

ن أمس في مؤتمر وشارك أدلشتاي بما فيه مقام سيدنا إبراهيم، تحت السيادة اإلسرائيلية"، كما قال.
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"لوبي أرض إسرائيل" في الكنيست، الذي أقيم تحت عنوان: "الدعم لالستيطان اليهودي في الخليل 
 وااللتزام به والتضامن معه"، وانطلقت منه دعوة إلى فرض السيادة اإلسرائيلية على مدينة الخليل.

اء الكنيست على وقال أدلشتاين، في بيان رسمي: "من الغريب في نظري أن يجرؤ بعض أعض
 تحدي حق الشعب اليهودي في الجلوس في مدينة أجداده.

  25/12/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 االحتالل ُيقّر "قانوناً" ُيجيز السيطرة على قرى فلسطينية .27
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن الطاقم القانوني للجنة القانون والدستور في : وكاالت –الناصرة 

 رلمان( أقر أمس األحد، القانون المقترح لتنظيم أنشطة ما يسمى "لواء االستيطان".الكنيست )الب
وأوضحت الصحيفة العبرية في عددها الصادر اليوم اإلثنين، أن القانون سوف يمنح "لواء االستيطان" 

 صالحيات للسيطرة على القرى الفلسطينية الريفية الواقعة في منطقة ) ( بالضفة الغربية.
: "االقتراح يتناول منح صالحيات للواء في المستوطنات الريفية واألراضي في الضفة وأضافت

 الغربية، وال يستثني البلدات الفلسطينية".
ويهدف مشروع القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش من حزب )البيت اليهودي(، 

الضفة الغربية، على تخصي  األراضي  إلى إجبار المسؤول عن األمالك الحكومية والمهجورة في
 المخصصة للمستوطنات الريفية في المناطق إلى اللواء، والسماح له ب دارتها وتسجيل الحقوق عليها.

وكشفت وجهة النظر التي نشرها فريق المستشارين القانونيين للجنة، أن صياغة القانون الحالي تمنح 
 ية الفلسطينية في هذه المناطق.الصالحيات للواء، أيضاا، في البلدات الريف

ودعا الفريق، أعضاء الكنيست إلى إعادة النظر في صياغة مشروع القانون والنظر فيما إذا كانوا 
 سيتركون سلطة إدارة البلدات الريفية الفلسطينية في أيدي اللواء.

شاء المستوطنات ويعمل لواء االستيطان، منذ عشرات السنين، كجناح تنفيذي للحكومة اإلسرائيلية إلن
 وتطويرها.

وفي سياق أخر، أفادت هآرتس بأن وزيرة الثقافة في حكومة االحتالل، ميري ريغيف، زارت صباح 
أمس )األحد( بؤرة جفعات عمونة شرقي رام هللا، على مقربة من الموقع الذي قام مستوطنون بوضع 

 لي(، هذا الشهر.بنايتين متنقلتين فيه، بشكل غير قانوني )حسب القانون اإلسرائي
وتم وضع البنايتين االستيطانيتين في منطقة مغلقة منع الجيش الدخول إليها، وهي أراٍض فلسطينية 

 خاصة، وسبق وتم هدم بؤرة عمونة التي أقيمت عليها، بقرار من المحكمة العليا اإلسرائيلية.
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ف إلى ادعاء وزعمت ريغيف أنه "تم شراء األرض بأموال يهودية". وتشير تصريحات ريغي
 دونماا من أصحابها الفلسطينيين. 40المستوطنين بأنهم اشتروا قطعة أرض مساحتها 

 24/12/2018فلسطين أون الين، 
 

 المستشار القانوني للكنيست: قانون لواء االستيطان سيمنح السيطرة على قرى فلسطينية .28
أن الطاقم القانوني للجنة  ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، يوم االثنين، :ترجمة خاصة -رام هللا 

القانون والدستور في الكنيست أقر أمس، أن القانون المقترح لتنظيم أنشطة لواء االستيطان سوف 
 يمنحه صالحيات في القرى الواقعة في منطقة ) ( بالضفة الغربية للسيطرة عليها.
المستوطنات الريفية ووفقاا للطاقم القانوني، ف ن القانون يمنح صالحيات للواء االستيطان في 

 واألراضي في الضفة الغربية وال يستثني البلدات الفلسطينية.
ويهدف مشروع القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش من حزب البيت اليهودي، 
إلى إجبار المسؤول عن األمالك الحكومية والمهجورة في الضفة الغربية، على تخصي  األراضي 

 مستوطنات الريفية في المناطق إلى اللواء، والسماح للواء ب دارتها وتسجيل الحقوق عليها.المخصصة لل
وتوضح وجهة النظر التي نشرها فريق المستشارين القانونيين للجنة، أن صياغة القانون الحالي تمنح 

 الصالحيات للواء أيضاا في البلدات الريفية الفلسطينية في هذه المناطق.
عضاء الكنيست إلى إعادة النظر في صياغة مشروع القانون والنظر فيما إذا كانوا ودعا الفريق أ 

 سيتركون سلطة إدارة البلدات الريفية الفلسطينية لدى اللواء.
 24/12/2018القدس، القدس، 

 
 الجيش اإلسرائيلي يطلق النار باتجاه مسلحين سوريين في الجوالن .29

أن جنوده أطلقوا الرصا  باتجاه مجموعة من المسلحين  أعلن الجيش اإلسرائيلي تل أبيب:
 السوريين قرب الجدار الحدودي في هضبة الجوالن، ألنهم سمحوا ألنفسهم باالقتراب الزائد باتجاههم.

وقال الناطق بلسان الجيش إن قواته الحظت اقتراب عدة مسلحين من الحدود، فأطلقت النار نحوهم 
نتائج هذا اإلطالق. ولكن الحادثة جعلت القوات اإلسرائيلية في الجوالن لتخويفهم. ولم يعلن شيئا عن 

المحتل، تهب لحالة استنفار، وسمع طول الليل أزيز الطائرات. وباشرت التحقيق فيما إذا كانت هذه 
 خلية مسلحة منظمة خضرت إلى الحدود بغرض إصابة إسرائيليين.

  25/12/2018الشرق األوسط، لندن، 
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 واعد األخالقية والقانونية اإلسرائيلية ال تنطبق على الفلسطينيينهآرتس: الق .31
)األناضول(: قالت صحيفة إسرائيلية، اإلثنين، إن تفاصيل استشهاد فلسطيني برصا  الشرطة 

في مدينة القدس الشرقية، تظهر أن "القواعد األخالقية والقانونية ال تنطبق على  اإلسرائيلية
مع حادثة استشهاد  اإلسرائيليةة "هآرتس"، إلى تعامل السلطات القضائية الفلسطينيين". وتشير صحيف

، ولتشرين األ الشاب الفلسطيني باسل سدر، في منطقة باب العامود في القدس الشرقية في أكتوبر/
 .اإلسرائيليبرصا  قوات شرطة حرس الحدود  2015من العام 

ل الشرطة، فلسطينيا، حاول طعن عدد من وقالت إن قرار وزارة العدل بعدم إجراء تحقيق في قت
 ، يظهر أن "القواعد األخالقية والقانونية ال تنطبق على الفلسطينيين".2015أفرادها، في العام 

 24/12/2018القدس العربي، لندن، 
 

 21إصابات جراء قمع االحتالل للمسير البحري الـ غزة:  .31
النار وقنابل الغاز  اإلسرائيليق االحتالل ، جراء إطالاإلثنين أصيب عدة مواطنين، عصر يوم: غزة

 المسيل للدموع تجاه المواطنين المشاركين في المسير البحري أقصى شمال قطاع غزة.
بالرصا  الحي بعد أن  6متظاهرا أصيبوا بجراح مختلفة من بينهم  13وقالت وزارة الصحة إن 

 أطلق جنود االحتالل النار صوب المتظاهرين السلميين.
لكسر الحصار، قرب  21د مئات المواطنين عصر يوم اإلثنين للمشاركة في المسير البحري الة واحتش

وأطلقت الهيئة المشرفة على المسير اسم "دمارنا خارطة  السيا  الزائل شمال بحر قطاع غزة.
التحرير"، مؤكدةا أن احتشاد الجماهير في الحراك يؤكد أننا شعبنا ماٍض في حراكه بكل المسارات 

 واالتجاهات حتى يكسر الحصار".
 24/12/2018، فلسطين أون الين

 
 اعتقاالت بالضفة ومصادرة أراض للتوسع االستيطاني قرب قلقيلية .32

شن جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر اليوم الثالثاء، حملة اعتقاالت بالضفة الغربية المحتلة، طالت 
 منية بشبهة مقاومة االحتالل والمستوطنين.عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األ

في القدس، اعتقلت شرطة االحتالل أربعة شبان، مهند كيالة من مخيم شعفاط، وعمر أبو غنام، 
شقيق الشهيد علي أبو غنام، من حي الطور، وعمر أبو دهيم، وكرم عويسات من حي جبل المكبر، 

 بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.
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ل ولألسبوع الثاني على التوالي فرض إجراءات عسكرية مشددة في األراضي ويواصل جيش االحتال
الفلسطينية المحتلة، ومداهمة واقتحام منازل الفلسطينيين تفتيشها والعبث بمحتوياتها والتحقيق مع قاطنيها، 

كما تواصل مجموعات من المستوطنين االعتداء  ونصب حواجز عسكرية تعيق تحركات الفلسطينيين.
 الفلسطينيين وممتلكات ووضع اليد على أراضيهم وتجريفها وتوظيفها للتوسع االستيطاني.على 

وصادرت قوات االحتالل عشرات الدونمات من أراضي بلدة إماتين شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة 
وقال مواطنون  الغربية، في إطار أعمال توسعة مستوطنة "عمانوئيل" المقامة على أراضي المنطقة.

 أليات للمستوطنين قامت تجريف األراضي وتسويتها تحت حراسة قوات االحتالل. إن
دونم من أراضيها لمصلحة توسعة مستوطنة "عمانوئيل" في  1200وفقدت قرية إماتين ما يزيد عن 

 الجهة الجنوبية من القرية، وهي من أخصب األراضي الزراعية للقرية التي تعد امتدادا لمنطقة واد قانا.
 25/12/2018، 48عرب 

 
 بؤرة استيطانية جديدة قرب بيت لحم .33

في الوقت الذي بلغت فيه االحتفاالت بعيد الميالد أوجها، استعداداا الستقبال عشرات ألوف  تل أبيب:
الحجا ، بادر المستوطنون اليهود إلى إقامة بؤرة استيطان جديدة على أرض مدينة الميالد بيت لحم، 

ذلك سلسلة إجراءات حكومية ترمي إلى تشجيع االستيطان، أخطرها الدعوة أمس )االثنين(. وتوجوا ب
التي أطلقها رئيس الكنيست اإلسرائيلي، يولي أدلشتاين، لفرض السيادة اإلسرائيلية على الحرم 

 اإلبراهيمي والبؤرة االستيطانية المحيطة به في مدينة الخليل.
مستوطناا األراضي الفلسطينية التابعة لقرية بتير،  150وفي الساعات األولى من فجر أمس، اقتحم نحو 

المعروفة باسم "منطقة الخمار"، الواقعة غرب بيت لحم وجنوب شرقي القدس المحتلة، وشرعوا في نصب 
 عدة بيوت مؤقتة، وسط حماية جنود الجيش اإلسرائيلي، معلنين عن إقامة بؤرة استيطان جديدة لهم.

ن المستوطنين، في الساعة نفسها، بأعمال تجريف لألراضي وبالتوازي، قامت مجموعة أخرى م
الزراعية التابعة لمواطنين في خربة سوسيا، بمحافظة الخليل، بهدف إقامة بؤرة استيطانية، وقاموا 

 10بهدم مخزن في حي تل الرميدة. ووفقاا للناشط راتب الجبور، ف ن مستوطني سوسيا حرثوا نحو 
مسلم النواجعة، وقاموا بنصب كرفان، الفتاا إلى أن تجريفها يشير إلى  دونمات من أراٍض تعود لعائلة

 محاوالت المستوطنين االستيالء عليها من أجل زراعتها وضمها إلى المستوطنة.
 وفي الحالتين المذكورتين، منعت قوات االحتالل المواطنين وأصحاب األرض من الوصول إليها.

 25/12/2018، لندن، الشرق األوسط
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 لحم: إبطال استيالء االحتالل على آالف الدونمات بعد العثور على "كواشين" أرض عثمانية بيت .34
 19على  االثنين،عثرت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في محافظة بيت لحم، اليوم : بيت لحم

"كوشان" طابو عثماني، ألراٍض في بلدة بتير غرب مدينة بيت لحم، بالتعاون مع دائرة تسجيل 
وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في بيت لحم  اضي )الطابو( في المحافظة.األر 

( كوشان بالتعاون مع دائرة الطابو، في 19حسن بريجية لةةةة"وفا"، انه وبعد البحث تم العثور على )
كان  إطار السعي الدائم للتصدي للهجمة االستيطانية على أراضي المواطنين في بلدة بتير، التي

بريجية: إن هذه األرض التي أعلنت  وأضاف أخرها وضع كرافان )منزل متنقل( في أراضي البلدة.
بوجود  إالمنذ زمن طويل أراضي دولة، وأمام ما تتعرض له من هجمة فانه ال يمكن تثبيت ملكيتها، 

دونمات الكوشان العثماني، وهو ما تحقق اآلن، وبالتالي فان هذا يعني إعادة ملكية أالف ال
وقال: "انه سيتم العمل قانونيا بشأن هذه األراضي، بالتعاون مع بلدية بتير  ألصحابها الحقيقيين.

باتجاهين: األول تثبيت الملكية من خالل تثبيت حدود الكوشان "طابو"، والثاني بتقديم شكوى على 
ا إال من الدولة، المستوطنين، وفتح ملف االعتداء على أراضي المواطنين حيث ال يحق استخدامه

 وأن ما قام به المستوطنين من أعمال تجريف مخالف للقانون.
 24/12/218، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تمديد االعتقال المنزلي للشيخ رائد صالح .35

 مددت المحكمة العليا اإلسرائيلية، يوم اإلثنين، القيد اإللكتروني المفروض على الشيخ رائد صالح،
لثالثة أشهر إضافية، مع إمكانية تحويله إلى الحبس المنزلي في مدينته أم الفحم، بعد أن ُفرض 

 عليه الحبس المنزلي في بلدة كفركنا لنحو نصف عام.
وجاء قرار المحكمة بعد أن قبلت طلب النيابة العامة اإلسرائيلية، تمديد القيد اإللكتروني على الشيخ 

ة من مصلحة السجون فح  "مالئمة" القيد اإللكتروني لمنزل الشيخ الصالح، فيما طلبت المحكم
مكانية تحويله للحبس المنزلي إلى بيته في أم الفحم، بعد أن قدم طاقم الدفاع  صالح في أم الفحم وا 

وقالت "الهيئة الشعبية لنصرة األقصى"، نقال عن المحامي خالد زبارقة، إن العليا  طلبا بهذا الصدد.
إلى محكمة الصلح في حيفا للتداول، ومن المتوقع تحديد جلسة خاصة لبحث هذه  أعادت الملف

وسيتواصل التداول في الئحة االتهام المقدمة ضد الشيخ صالح، يوم  المسألة في األسبوع المقبل.
 بعد غد األربعاء، في محكمة الصلح في حيفا.

 24/12/2018، 48عرب 
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 الفلسطينيين السوريين من لبنانمناشدات لوقف المساعي الجارية إلعادة  .36
ه ناشطون فلسطينيون نداء  للهيئات والمؤسسات الدولية اإلنسانية : لبنان –مجموعة العمل  وج 

والمهتمة بالدفاع عن حقوق الالجئين وقسم الحماية التابع لألونروا في بيروت، بالتحرك لوقف 
 ن لبنان.المساعي الجارية إلعادة الالجئين الفلسطينيين السوريين م

، أن  اإلجراءات الجارية من شأنها تدمير االجتماعيوأشار الناشطون في ندائهم على مواقع التواصل 
 األسر الفلسطينية النازحة إلى لبنان، والمخاطرة بأرواحهم حال عودتهم إلى سورية.

لة اللبنانية ووصفوا إعالن مستشارة وزير الخارجية والمغتربين اللبنانية عال بطرس حول تنسيق الدو 
مع الفصائل الفلسطينية إلعادة الالجئين الفلسطينيين السوريين من لبنان، بالخطوة التصعيدية 

 للضغط على النازحين الفلسطينيين من سوريا في لبنان.
وكانت بطرس صر حت يوم أمس أن وزير الخارجية اللبناني جبران بسيل يتواصل مع كافة األطراف 

م عودة جميع الالجئين السوريين، منوهة إلى أن المخيمات الفلسطينية مكتظة وال الدولية المعنية إلتما
 تحتمل استيعاب المزيد من الالجئين.

والقت تصريحات بطرس انتقادات شعبية واسعة بين الفلسطينيين وقال أحد الالجئين "إن مخيمي 
ي سورية تحت خط الفقر، يمكن العودة إليهما، ومعظم الفلسطينيين ف اليرموك ودرعا مدمرين وال

مطلوبين للخدمة العسكرية والمئات منهم مطلوبين لألمن السوري، وبعد هذا تريد  ومئات الشباب
 منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية إعادتنا".

أشرف دبور قد عم م على اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية ير الفلسطيني في لبنان وكان السف
قراراا يقضي بالعمل على تنظيم قوائم بأسماء العائالت الفلسطينية السورية المهجرة  19/7/2018يوم 

إلى لبنان الراغبة بالعودة إلى سورية، وتزويد السفارة بالكشوف حتى تتمكن من تسوية أوضاعهم لدى 
 .الجهات اللبنانية، دون أن يتطرق البيان إلى التنسيق مع الجانب السوري

 22/12/2018، ل فلسطينيي سوريةمجموعة العمل من أج
 

 ناشطون: الجئ فلسطيني يقضي تحت التعذيب في سجون النظام السوري .37
أكد ناشطون فلسطينيون قضاء الج  فلسطيني تحت التعذيب في سجون السورية : مجموعة العمل

 4دون ذكر اسمه لدواع أمنية بحسب وصفهم، موضحين أن عائلة الشاب )هة . ن( المعتقل منذ 
 ات من أبناء مخيم اليرموك أبلغت بوفاته داخل المعتقل.سنو 

الجئاا فلسطينياا بينهم نساء وأطفال تحت  563مجموعة العمل فقد قضى  إحصائياتهذا وبحسب 
 التعذيب في سجون النظام السوري.

 21/12/2018، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
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 ساويةاالحتالل يحتجز أفراد عائلة نعالوة بظروف مأ .38
وثقت هيئة شؤون األسرى والمحررين في تقرير صدر عنها، شهادة األسير وليد نعالوة والد : وكاالت

الشهيد أشرف نعالوة، والتي تحدث فيها عن تفاصيل مروعة وقاسية بتعرضه للتنكيل هو أسرته خالل 
 عملية اعتقاله والتحقيق معه ونقله إلى معتقل "مجدو".

وة، ظروف اعتقاله، مشيراا إلى أنه بعد قيام نجله )أشرف( بتنفيذ عملية وأوضح األسير وليد نعال
"بركان" والتي ُقتل فيها مستوطنان "إسرائيليان" قبل نحو شهرين، ومنذ ذلك الوقت وعائلة نعالوة تعاني 
األمر ين، حيث لم تتوقف قوات االحتالل عن اقتحام المنزل بشكل يومي وقلبه رأساا على عقب، 

 إلى إخضاع العائلة بأكملها لتحقيق ميداني وتهديدهم.  باإلضافة
رهاب  ،7/11/2018 فيوجرى  اعتقال والد الشهيد أشرف، بعد مداهمة منزله ليالا وخلع باب المنزل وا 

خافتهم ب طالق القنابل الصوتية، وأثناء اعتقاله تعمد جنود االحتالل شد القيود على يديه  من فيه وا 
ه بأرضية الجيب ال عسكري ليتم نقله إلى معتقل "الجلمة" الستجوابه، حيث خضع لتحقيق قاٍس، وزج 

يوماا في زنازين "الجلمة"،  25تخلله صراخ وتهديد ووعيد للضغط عليه ليقوم بتسليم ابنه أشرف، ثم بقي 
 عانى خاللها من سوء األوضاع االعتقالية أثناء احتجازه داخل زنازين تشبه المقابر وذات رائحة قذرة. 

 25/12/2018، الخليج، الشارقة
 

 القدس: تشييع جثمان الشهيد الفتى قاسم العباسي .39
 17تسلمت عائلة العباسي المقدسي، مساء يوم اإلثنين، جثمان الشهيد الفتى قاسم محمد العباسي )

عاما(، الذي استشهد مساء الخميس الماضي قرب مستوطنة "بيت إيل" شمالي مدينة البيرة في 
وُشييع جثمان الشهيد إلى مثواه األخير بعد صالة العشاء من المسجد  ية المحتلة.الضفة الغرب

 األقصى، من دوار رأس العامود وحتى المقبرة اإلسالمية قرب أسوار المدينة القديمة.
من عناصرها أثناء تشييع جثمان العباسي، علنيين  وقال بيان صادر عن الشرطة إنها ستنشر عدداا 

 مسار الجنازة، وذلك بادعاء "الحفاظ على النظام. وسريين، على طول 
يشار إلى أن نتائج التشريح كانت قد أظهرت أن الشهيد قد أصيب برصاصة في الظهر، وأصابت 

 بالنتيجة الشريان الرئيسي والرئتين.
 \24/12/2018، 48عرب 

 
 دوءمجزرة الجمعة تربك نشطاء مسيرة العودة وتدفعهم إلى التحّلل من تفاهمات اله .41

بعيداا عن الموقف الرسمي والتقليدي للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى  عيسى سعد هللا:
والفصائل، بدأ النشطاء الميدانيون لمسيرات العودة التفكير جدياا باللجوء ارتجالياا لخيارات ملموسة 
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بحق المشاركين في مسيرة يوم  على الحدود؛ رداا على المجزرة األخيرة التي ارتكبتها قوات االحتالل
 الجمعة الماضي، والتي استشهد خاللها أربعة مواطنين وأصيب العشرات.

ولم ُيخفِّ عدد من هؤالء النشطاء استياءهم وغضبهم الشديدين من ردة الفعل اإلسرائيلية القاسية رغم 
يمات الهيئة الوطنية التزام وتقيد المشاركين في المسيرات التي انطلقت، يوم الجمعة الماضي، بتعل

العليا للمسيرات التي أعلنت عنها في نهاية شهر تشرين األول الماضي، القاضية بالحفاظ على 
 سلمية التظاهرات والتخلي عن المظاهر العنفية.

وبدأ العديد من هؤالء بالتحرك على األرض والتحضير لفعاليات أكثر قوة وقرباا من الحدود خالل 
كردة فعل على األمر الواقع الذي فرضه جيش االحتالل يوم الجمعة الماضي، الفعاليات القادمة؛ 

 كما يقول الناشط إبراهيم عوض، والذي يرفض قطعاا التقيد بالتعليمات األخيرة.
 24/12/2018، األيام، رام هللا

 
 من مياه الخزان الجوفي في غزة ملوثة %97.. .عاماً  12على مدار  .41

ير التوعية البيئية في سلطة جودة البيئة، االستشاري المخت  في علوم قال مد: ريم السويسي -غزة 
المياه والبيئة والصحة العامة أحمد حلس، "لقد وصل انخفاض منسوب المياه في الخزان الجوفي 

وكشف "السحب  متراا". 20متر عن األعوام السابقة، ووصل في بعض المناطق إلى  17-16بمقدار 
 مليون متر مكعب سنوياا".  140وده المطر علماا بأن مقدار ما يزوده المطر الجائر الذي يفوق ما يز 

وتابع حلس: "هكذا فقد أصبح الخزان الجوفي بعيداا عن سطح األرض ما أدى إلى توغل مياه البحر 
إلى الخزان الجوفي في محاولة لتعبئة الفراغ والنق  الذي أصاب منسوب الخزان الجوفي والتي 

 كيلو متراا على طول القطاع". 4حر إلى منطقة اليرموك بغزة أي توغلت حوالي أوصلت مياه الب
وأضاف "هذا التوغل نجم عنه تلوث كيميائي أال وهو وصول عناصر ثقيلة إلى الخزان الجوفي مثل 
كلوريد الصوديوم والرصا  والزرنيخ وغيره من المعادن ونتيجة لذلك تشير أحدث التقارير إلى أن 

من هذه المياه أصبحت غير صالحة  %97في الخزان الجوفي وصل إلى ما نسبته خطر التلوث 
 للشرب رسمياا ما تؤكده تقارير سلطة المياه في غزة وهذا الرقم في ازدياد".

 24/12/218، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 األردن يحذر من استمرار االنتهاكات في المسجد األقصى .42

ير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية الدكتور عبد الناصر أبو البصل من حذر وز : عمان
يوم االثنين، إلى تكرار وأشار في تصريح صحفي  االنتهاكات المتواصلة في الحرم القدسي الشريف.
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اقتحام الحرم من قبل مجموعات من المتطرفين والمستوطنين وخاصة لمنطقة باب الرحمة ومقبرة 
مية الوقفية على الجانب الشرقي من سور المسجد األقصى المبارك وقيامهم بأداء الرحمة اإلسال

 ."طقوس دينية تلمودية هناك، ورفض سلطات االحتالل فتح باب الرحمة أمام المصلين المسلمين
عن سالمة المسجد األقصى  وحم ل أبو البصل إسرائيل، كقوة قائمة باالحتالل كامل المسؤولية

 فوراا. االنتهاكاته وحراسه والمصلين فيه، وطالب بوقف جميع هذه وموظفي ،المبارك
 24/12/2018، الغد، عّمان

 
 من أثمان الكتب المدرسية "األونروا"تعفي  األردنية الحكومة .43

عمر الرز از  .دم االثنين برئاسة في جلسته التي عقدها يو  األردني وافق مجلس الوزراء :بترا -عم ان
م، وتغطية قيمة 2017/2018نروا من أثمان الكتب المدرسي ة للعام الدراسي على إعفاء وكالة األو 

 اإلعفاء نفقاتها من حساب أمانات الكتب المدرسي ة في موازنة وزارة التربية والتعليم.
 24/12/2018، الغد، عّمان

 
 للدور المصري بالمصالحة الفلسطينية احتراماً  : ال نلعب دوراً العربيةالجامعة  .44

د ب أ: أكد مدير مكتب األمين العام للجامعة العربية السفير حسام زكي، يوم االثنين، أن  -القاهرة 
وقال زكي، في مؤتمر صحفي عقده يوم  الجامعة العربية ال تلعب دورا بشأن المصالحة الفلسطينية.

العربية  بمقر الجامعة العربية الستعراض أهم نشاطات ومجاالت عمل األمانة العامة للجامعةاإلثنين 
، إن "الجامعة العربية ال تلعب دورا في هذا الشأن احتراما للدور الذي تضطلع به 2018خالل العام 

وأضاف أن الجامعة العربية تؤيد الجهود المصرية في هذا الشأن، مؤكدا أن مصر تقوم  مصر".
رة من خالل وأشار زكي إلى أن الجامعة العربية توضع في الصو  بدور مرض وهو مناسب للطرفين.

 األطراف الفلسطينية حول رؤاهم في المصالحة والعثرات وكيف يمكن تجاوزها.
 24/12/2018، األيام، رام هللا

 
 ؟ جدوا لي إيرانيًا واحدًا قال هذا"إسرائيل": متى قلنا سنمحو ظريفجواد  .45

مع مجلة قال وزير الخارجية اإليراني، محمد جواد ظريف، في حوار : فرح الزمان شوقي -طهران 
"لوبوان" الفرنسية إن إيران ال تسعى لمحو أي دولة، لكن السعودية هي التي تبذل جهدا لضرب إيران 

زالتها، وتتهمها بمحاولة زيادة النفوذ.  وا 
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وفي رد على سؤال يتعلق بكتابة شعار "الموت إلسرائيل" على صواريخ إيرانية، رد ظريف بالقول إن 
امين نتنياهو، خر  بالقرب من مفاعل ديمونا وأعلن أن إسرائيل ستمحو رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بني

إيران، مؤكدا أن المسؤولين في فرنسا مثال لم يعلقوا على تصريح من هذا القبيل، قائال "متى قلنا إننا 
 سنمحو إسرائيل؟ جدوا لي شخصا واحدا في إيران قال هذا الكالم".

ريحات صادرة عن الرئيس اإليراني األسبق، محمود واستطردت "لوبوان" بسؤال أخر وذكرت تص
في السياق ذاته، ففسر ظريف تصريحات هذا األخير بأنها لم تكن  2007أحمدي نجاد، في العام 

نما قام أحمدي نجاد بتكرار حديث صادر عن قائد الثورة ومؤسس الجمهورية  بهذا المعنى، وا 
رائيل سُتمحى من المشهد"، وأضاف ظريف أن ذلك اإلسالمية، روح هللا الخميني، والذي قال "إن إس

 يعني أن السياسات التي تتبعها إسرائيل ستكون السبب في اختفائها وزوالها.
 24/12/2018، العربي الجديد، لندن

 
 نتنياهو على أردوغان محاولة للتملص من ورطاته الداخلية تهّجمتركيا:  .46

أنقرة ستواصل كفاحها ضد "لتركية، إبراهيم قالن، إن األناضول: قال المتحدث باسم الرئاسة ا - أنقرة
أو أي دولة  إسرائيلأن تأخذ إذنا أو موافقة ألجل ذلك، ال من  اا اإلرهاب بكل تصميم، وليس وارد

ورأى أن قيام رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتهجم على الرئيس رجب طيب  ."أخرى
طريقة مؤقتة لتشتيت االنتباه، والتمل  من "وات المسلحة التركية أردوغان ومحاولة التطاول على الق

 ."مشاكله وورطاته الداخلية
 جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع الحكومة برئاسة أردوغان، اإلثنين، في أنقرة.

 25/12/2018، العربي، لندنالقدس 
 

 بالحسبان "لإسرائي": على بن سلمان تنفيذ خطوات تأخذ مصالح إسرائيليةدراسة  .47
ي، دونالد ترامب، وعدد كبير من مريكلم تُقل بعد الكلمة األخيرة في اختالف المواقف بين الرئيس األ

يين، في مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس، حول التعامل مع ولي العهد مريكالمشرعين األ
عودي جمال السعودي، محمد بن سلمان، والسعودية عموما، في أعقاب اغتيال الصحافي الس

خاشقجي والحرب التي تشنها السعودية في اليمن والمآسي التي يسببها التحالف بقيادتها. وقالت ورقة 
موقف صادرة عن "معهد أبحاث األمن القومي" في جامعة تل أبيب اليوم، االثنين، إن "القرارات التي 

ي في مريكل التدخل األي مؤخرا، ردا على اغتيال خاشقجي ومستقبمريكاتخذها مجلس الشيوخ األ
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دارته وبين الكثيرين من  الحرب في اليمن، تعكس الفجوة الكبيرة الحاصلة اليوم بين موقف ترامب وا 
 المشرعين بما يتعلق بالتعامل مع السعوديين".

واعتبرت الورقة أنه "في تقديرنا أن الضغوط التي تمارس على اإلدارة ال تهدف إلى إنهاء العالقات 
نما هي موجهة لتمرير رسالة والتوضيح للملكة وخاصة لولي العهد، محمد التاريخية م ع السعودية، وا 

يوجد ثمن وأنه لزام عليها أن تأخذ بالحسبان االحتياجات  "غير مسؤول"بن سلمان، أن ألداء سعودي 
 ية أيضا".   مريكوالمصالح األ

 

سرائيل  بن سلمان وا 
ية، بنيامين نتنياهو، "شدد منذ بداية األزمة حول قضية اعتبرت الورقة أن رئيس الحكومة اإلسرائيل

خاشقجي على خطورة اغتيال الصحافي، فيما امتنع عن مهاجمة ولي مباشرة، وأشار إلى األهمية 
التي توليها إسرائيل الستقرار المملكة كعنصر هام في الصراع ضد إيران". وفي الوقت نفسه أشارت 

موما والواليات المتحدة خصوصا يولون أهمية بالغة لالستقرار الورقة إلى أن "المجتمع الدولي ع
 الداخلي في السعودية كعنصر مركزي لحماية المصالح الكثيرة الموجودة في المنطقة".

في المستوى الداخلي -وأضافت الورقة أنه "رغم ذلك، ف ن الرأي السائد هو أن خطوات بن سلمان 
وفي - سعودية عديدة وفي مقدمتها اغتيال خاشقجيوخاصة صراع القوى الذي يخوضه ضد جهات 

رئيس الحكومة  "اختطاف"الحرب المستمرة في اليمن والصراع ضد قطر و –السياقات اإلقليمية
رغامه على االستقالة تسهم في تقويض االستقرار اإلقليمي، وأن  –اللبنانية، سعد الحريري، وا 

اإليرانيين، الذين قد يستخلصون من ذلك عبرا السعوديين، بسياستهم هذه، يعملون عمليا لمصلحة 
حول ضعف المملكة وأن يعزز اإليرانيون حيز مناورتهم". وقالت الورقة إن "سلم أولويات نتنياهو بكل 
ما يتعلق بطريقة التعامل مع قضية خاشقجي وتبعاتها صحيح، ويبدو أن على إسرائيل االستمرار في 

بخطوات يوجد فيها تعبير واضح عن انتهاك حقوق اإلنسان وبين السير على الخط الرفيع بين التنديد 
اإلدراك أن احتماالت التأثير من الخار  بشكل جوهري على أداء النظام السعودي منخفض، وأن 

 للملكة دور هام في إنشاء التوازن اإلقليمي من أجل دفع المصالح اإلسرائيلية".
لحفاظ على استقرار المملكة وهي تدرك أن زيادة وأضافت الورقة أن "إلسرائيل مصلحة أساسية با

الضغط الخارجي على العائلة المالكة في هذه الفترة يمكن أن يؤدي إلى تقويض االستقرار، ولكن 
 عليها االحتراس من تماثل زائد مع ولي العهد تحسبا من المس بصورتها األخالقية".

ل القريب أن ترد السعودية على الموقف وخلصت الورقة إلى أنه "رغم أنه ال يتوقع في المستقب
اإلسرائيلي بتنفيذ خطوات إيجابية وحقيقية تجاهها، ف نه في األمد البعيد سيكون لذلك وزنا في 
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يين، ف نه لسياسة مريكالقرارات التي ستتخذها القيادة السعودية. لكن على غرار مزا  المشرعين األ
إسرائيل ولذلك يوجد منطق كبير في البحث عن  سعودية غير ملجومة قد تكون تبعات سلبية على

طريق توضح لولي العهد، محمد بن سلمان، أنه توجد قيود على استخدام القوة، وأن عليه أن يقوم 
 بخطوات تأخذ مصالح جهات أخرى بالحسبان".

 24/12/2018، 48عرب 
 

 2022إلسرائيليين في مونديال باالدوحة ترحب : "أحرونوت"يديعوت  .48
فة إسرائيلية إن دولة االحتالل طلبت من أحد كبار الحاخامات األمريكيين، التوسط لدى قالت صحي

وأشارت صحيفة يديعوت  في الدوحة. 2022قطر لتسهيل حضور اإلسرائيليين بطولة كأس العالم 
إلى أن الدوحة استقبلت الحاخام مارك شنيير، الذي ناقش مع المسؤولين القطريين هذا  أحرونوت
لفتت الصحيفة إلى موافقة سكرتير اللجنة المنظمة للمونديال، أو األمين العام للجنة العليا و  الملف.

للمشاريع واإلرث في قطر حسن الذوادي، على حضور "اإلسرائيليين"، قائلةا إنه أبلغ شنيير بالموافقة 
 على حضور "اإلسرائيليين" البطولة، بناءا على موافقات رسمية قطرية عليا.

ير للصحيفة، إن قطر وافقت على استضافة المشجعين "اإلسرائيليين"، في للمونديال، وقال شني
ُمضيفاا إن الدوحة رشحته ليكون المستشار والمشرف الديني على األطعمة المطابقة للشريعة 

 الموسوية، في أماكن إقامة المشجعين اليهود أثناء المونديال.
 25/12/2018، الخليج، الشارقة

 
 لعربي يطالب التشيك بعدم نقل سفارتها للقدسالبرلمان ا .49

طالب رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، جمهورية التشيك، من خالل رسائل مكتوبة : القاهرة
وجهها لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، ووزير الخارجية، بعدم نقل سفارتها لدى القوة 

لتزام بقرارات األمم المتحدة، وعدم المساس بالوضع القائمة باالحتالل )إسرائيل( إلى القدس، واال
 التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس المحتلة.

وشدد رئيس البرلمان العربي في رسائله رفض البرلمان العربي التام لتصريحات رئيس جمهورية 
االحتالل )إسرائيل( التشيك ميلوش زيمان، بشأن تعهده نقل سفارة جمهورية التشيك لدى القوة القائمة ب

إلى مدينة القدس، وما يمثله ذلك من انتهاٍك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتحوٍل جذري 
 م.1988في موقف جمهورية التشيك التي كانت في مقدمة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين عام 

 24/12/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 المسيحأرض لبقاء المسيحيين في  خالل قّداس "الميالد" المدّبر الرسولي يدعو :ة المهدكنيس .51

محمةةةود عبةةةاس، ورئةةةيس  الفلسةةةطيني حضةةةر الةةةرئيس: )األناضةةةول( ،"القةةةدس" دوت كةةةوم -بيةةةت لحةةةم 
الثالثةةةاء(؛ فةةةي كنيسةةةة المهةةةد ببيةةةت لحةةةم،  الةةةوزراء، رامةةةي الحمةةةد هللا، قةةةد اس منتصةةةف الليةةةل )االثنةةةين/

 بعيد الميالد، حسب التوقيت الغربي. احتفاالا 
وفي كلمة له خالل القداس، دعا، الُمدب ر الرسولي لطائفة الالتين، بيير باتستا بيتسةاباال، للصةالة مةن 
ةك المسةيحيين بالبقةاء  أجل السةالم، وبقةاء المسةيحيين فةي األرض المقدسةة. وشةدد بيتسةاباال علةى "تمس 

وأضةاف "نريةد  أالمهةا وأحزانهةا، والسةير لطريةق الخةال ". فةي أرضةهم، وعةدم هجرتهةا والمشةاركة فةي
.. بةةالد السةةيد المسةةيح ال أن نهجرهةةا، وأن بقاؤنةةا هنةةا فةةي هةةذه الةةبالد .أن نبقةةى ونسةةكن فةةي هةةذه الةةبالد

المقدسة وفي بيت لحم ضروري، ونود أن نرى ساحاتنا وقرانةا ومةدننا المقدسةة شةيء مختلةف، ونعةيش 
 وأشاد بيتساباال، بأعمال الترميم في كنيسة المهد. والظلم. بأمن وسالم بعيداا عن القهر

 25/12/2018 ،القدس، القدس
 

 . حرب على المحتوى الفلسطيني بحجة التحريض..التواصلمواقع  .51
تتواصةةل سياسةةة محاربةةة المحتةةوى الفلسةةطيني، حيةةث تفاجةةأ القةةائمون علةةى : أحمةةد عبةةد العةةال -غةةزة 

ى موقةةع يوتيةةوب للمةةرة الثالثةةة، والتةةي سةةجلت عشةةرات أالف شةةبكة قةةدس اإلخباريةةة بحةةذف قناتهةةا علةة
ويتعةةرض المحتةةوى الفلسةةطيني بشةةكل عةةام، والمحتةةوى المقةةاوم بشةةكل  المتةةابعين وماليةةين المشةةاهدات.

نسةتغرام ويوتيةوب مئةات الصةفحات  خا ، للحةذف والتضةييق، حيةث حةذفت مواقةع فيسةبوك وتةويتر وا 
 بحجة مخالفة المعايير والتحريض على العنف. العامة والشخصية ومقاطع الفيديو والصور،

ويكفةةي لحةةةذف الصةةةفحات الفلسةةةطينية أو حظرهةةةا نشةةةر مقطةةةع فيةةةديو فلسةةةطيني، أو صةةةورة لشةةةهيد، أو 
حتةةى كلمةةةة رثةةاء، أو تعبيةةةر عةةن حةةةب المقاومةةة أو عةةةن الواقةةع المعةةةاش تحةةت االحةةةتالل مةةن حصةةةار 

جرام، أو نقل لمعاناة أسير أو عائلة فلسطينية. مةدير شةبكة قةدس فةي قطةاع غةزة عةز الةدين  ويعتبةر وا 
المحتةةةوى  األخةةرس حةةذف قنةةاة يوتيةةوب الخاصةةة بالشةةةبكة نتيجةةة لحمةةالت التحةةريض اإلسةةرائيلية ضةةد  

الجمهور العربي "لمواجهة سياسة يوتيوب العنصةرية الراضةخة لالحةتالل اإلسةرائيلي  الفلسطيني، داعياا 
للضةةةغوط اإلسةةةرائيلية بحجةةةج واهيةةةة تةةةزعم أن  واتهةةةم األخةةةرس إدارة يوتيةةةوب بالرضةةةوخ بشةةةكل كامةةةل".

أن المحتةةوى الفلسةةطيني يراعةةي  الشةةبكة تنشةةر مقةةاطع فيةةديو تحريضةةية، وهةةو مةةا نفةةاه األخةةرس، مؤكةةداا 
وأضاف أن شبكة قدس مستمرة في نشر رسالتها على كل المنصةات اإللكترونيةة  معايير هذه المواقع.

كاذيب، وأنها ستعمل علةى إيصةال الصةوت الفلسةطيني ولن تسمح لالحتالل ب سكاتها والتفرد بنشر األ
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وكمئات الفلسطينيين الذين تعرضوا إلغالق حساباتهم، تلقى األكةاديمي والمغةرد   لجميع أنحاء العالم.
الفلسةةطيني رفعةةت العرعيةةر، بغضةةب شةةديد، رسةةالة إلكترونيةةة تخبةةره بحةةذف حسةةابه علةةى تةةويتر بحجةةة 

من أكثر الحسةابات الفاعلةة باللغةة اإلنجليزيةة، حيةث بلةغ عةدد ويعد حساب العرعير  مخالفة المعايير.
ألةةةف متةةةابع، بيةةةنهم الكثيةةةر مةةةن السياسةةةيين والصةةةحفيين والمفكةةةرين والناشةةةطين حةةةول  90متابعيةةةه نحةةةو 

ويةةرى العرعيةةر أن فضةةح جةةرائم االحةةتالل، وتغطيتةةه المسةةتمرة والمكثفةةة للوضةةع فةةي فلسةةطين تحةةت  العةةالم.
الفلسةطينيين فةي العةيش بحريةة وكرامةة ومقاومةة االحةتالل، هةي أسةباب حةذف والمطالبة بحق  االحتالل،
واتهةةةم إدارتةةةي فيسةةةبوك وتةةةويتر بالرضةةةوخ للضةةةغوط الصةةةهيونية لمحاربةةةة المحتةةةوى الفلسةةةطيني  حسةةةابه.

وأكةد العرعيةر  وتغييب الرواية الفلسطينية، مؤكةدا للجزيةرة نةت أن الفلسةطينيين سيواصةلون نشةر صةوتهم.
إلةةةى أن هةةةذا األمةةةر سيشةةةكل صةةةعوبة فةةةي الوصةةةول  اا علةةةى الةةةنهج نفسةةةه، مشةةير  جديةةةداا  اا أنةةه سةةةيفتح حسةةةاب

 لإلبداع واالنطالق من جديد. للجمهور ذاته الذي استغرق سنوات للوصول إليه، لكنه ذلك سيكون حافزاا 
في سياق قريب، ذكر مدير الموقع اإللكتروني لكتائب القسام للجزيرة نت أن فيسبوك حذف أكثةر مةن 

صةةةفحة رسةةمية وصةةل عةةةدد  22صةةفحة تابعةةة للموقةةع الرسةةةمي للكتائةةب، كمةةا حةةةذف موقةةع تةةويتر  60
سةةةت صةةةفحات للنةةاطق باسةةةم كتائةةةب القسةةةام أبةةةو  ألةةةف، وحةةذف تةةةويتر أيضةةةاا  100متابعيهةةا أكثةةةر مةةةن 

 عبيدة، في حين حذف تطبيق إنستغرام ثماني صفحات.
مال مسةةميات مختلفةةة، لكةةن بعةةد نشةةر ويلجةةأ القةةائمون علةةى الموقةةع للتغلةةب علةةى هةةذه المعضةةلة السةةتع

 المحتوى المقاوم تقوم إدارات هذه المواقع بحذف الصفحات مباشرة دون إنذار.
علةةةى إنشةةةاء مجموعةةةات علةةةى تطبيقةةةي واتسةةةاب وتلغةةةرام  وبحسةةةب مةةةدير الموقةةةع، فةةة نهم عملةةةوا مةةةؤخراا 

 لمجموعةةات.إليصةال رسةةالة المقاومةةة للجمهةةور فةةي كةةل مكةةان، ولةةم يسةةجل حتةةى اللحظةةة حةةذف لهةةذه ا
بةةراز  وأكةةد مةةدير الموقةةع أنهةةم مسةةتمرون فةةي اسةةتخدام كةةل الوسةةائل المتاحةةة لتوصةةيل رسةةالة المقاومةةة وا 

 الوجه الحقيقي لالحتالل مهما كلفهم من ثمن.
المحتوى  من جهته، اعتبر معاذ حامد، من مؤسسة سكاي الين الدولية، خطوات مواقع التواصل بحق  

حرية التعبير، وقال إن "المسوغ القانوني الةذي تسةوقه إدارات هةذه المواقةع ل خطيراا  الفلسطيني استهدافاا 
وتساءل حامد في حديثه للجزيرة نت عن سبب استهداف المحتةوى الفلسةطيني مةن قبةل  غير منطقي".

تلك المواقع بذريعة التحريض، في حين ال تطبق هذه اإلجةراءات علةى الطةرف اإلسةرائيلي، معتبةراا أن 
وأكةةد حامةةد أن شةةبكات التواصةةل االجتمةةاعي ال تلقةةي بةةاالا لبيانةةات المؤسسةةات  ضةةحة.هنةةاك تفرقةةة وا

الحقوقيةةة أو مراسةةالتها الرسةةمية عبةةر المحةةامين، رغةةم التواصةةل معهةةا بشةةكل مسةةتمر حةةول التفرقةةة فةةي 
 التعامل بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وخصوصا في األيام األخيرة.

 25/12/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 مبكرة: األسباب والتوقيتإسرائيلية انتخابات  .52

يبدو أن العالقة بين تقديم موعد االنتخابات للكنيست وبين نقل ملفات التحقيقات ضد رئيس 
الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى المستشار القضائي للحكومة، ليست السبب الوحيد الذي دفع إلى 

ت اإلسرائيلية أن هناك جملة من األسباب تنضاف ويتضح من التحليال اإلعالن عن انتخابات مبكرة.
إلى ذلك، فعدا عن تحييد التحقيقات ضده، فهو يسعى إلى خوض معركة انتخابية في أفضل 
الظروف بالنسبة له، وخاصة تلك ذات الصلة ب ضعاف معسكر خصومه سواء من "اليمين" أو ما 

ابات على خلفية أزمة اقتصادية، يسمى "اليسار"، وتأجيل نشر صفقة القرن، وتجنب خوض انتخ
 ومواصلة تعميق نفوذ اليمين في اإلعالم والسلطة ومؤسساتها.

كما ينضاف إلى ذلك، حقيقة أن كافة االستطالعات كانت تجعل نتنياهو في المكان األول بوصفه 
ي ف ن الفوز "األنسب لرئاسة الحكومة اإلسرائيلية"، وبفارق كبير بينه وبين منافسيه المحتملين، وبالتال

نما شكل هذا الفوز.  في االنتخابات ليست باألمر المقلق بالنسبة، وا 
وفي هذا اإلطار عد د رئيس تحرير صحيفة "هآرتس"، ألوف بن ستة أسباب دفعت نتنياهو إلى تقديم 

 موعد االنتخابات بدال من مواصلة العمل بضعة شهور أخرى بائتالفه الحالي.
 استفتاء على قيادة نتنياهو

ويشير إلى أن السبب األول هو أن االنتخابات بالنسبة لنتنياهو هي استفتاء على قيادته وشعبيته، 
سنوات تمتع بشعبية خاصة في  10حيث يشير إلى أن نتنياهو منذ أن عاد إلى السلطة قبل نحو 

 وسط الجمهور اإلسرائيلي، دون أن يكون هناك أي بديل له.
و هو "األنسب لرئاسة الحكومة"، وبالتالي فهو يريد أن تكون قيادته وفي كل االستطالعات كان نتنياه

 محور هذه الحملة االنتخابية أيضا، وليس العقائد أو األفكار أو السياسة؛
 انتخابات خاطفة

أما السبب الثاني، فهو أن االنتخابات "السريعة" تمنع أو تصع ب، في أقل تقدير، على أحزاب 
نامج سياسي ومرشح متفق عليه مقابل نتنياهو والليكود. وسيضطر بيني المعارضة أن تتوحد حول بر 

غانتس إلى اتخاذ قراره بسرعة بشأن ما إذا كان ينوي خوض االنتخابات في قائمة مستقلة أو في 
 محاولة إحياء "الهيكل المتفكك" لة"المعسكر الصهيوني".

عدد من األحزاب الصغيرة التي ويضيف أن نتنياهو معني بأن يكون في المعسكر المقابل أكبر 
 ستتنافس على ما سيقدمه لها، وليس أحزابا تضع أمامه تحديات جدية؛

 الملفات ضد نتنياهو
والسبب الثالث بحسب بن، فهو أن تقصير مدة الحملة االنتخابية يبعد أيضا قرار المستشار القضائي 

ه. ومن الصعب االعتقاد أن مندلبليت، للحكومة بشأن أكوام الملفات ضد نتنياهو التي وضعت على طاولت
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البطيء، سوف يسارع إلى التدخل في المعركة االنتخابية، والتعبير عن موقفه بشأن مدى استقامة رئيس 
 الحكومة الذي ينافس على والية خامسة، ونشر بيان يشير إلى نيته تقديم الئحة اتهام ضده.

" أو "اليسار"، يستطيع التهرب من المعضلة، ويتابع أن مندلبليت، ولكي يتجنب اتهامات "اليمين
وتصبح الشبهات ضد نتنياهو هامشية في المعركة االنتخابية، علما أنها لم تؤثر حتى اليوم على 

 مكانته في وسط مؤيديه؛
 تأجيل "صفقة القرن"

ن أما السبب الرابع، فهو أن نتنياهو غير متحمس لنشر ما يطلق عليها "صفقة القرن"، وذلك خشية أ
تؤثر مضامينها، حتى لو كانت قريبة من مواقف اليمين اإلسرائيلي أكثر من أي خطة أمريكية 

 أخرى، على شركائه السياسيين من المستوطنين ويؤدي إلى شرخ في داخل الليكود.
ويشير إلى أن تقديم موعد االنتخابات سوف يسهل عليه أن يقول للرئيس األمريكي، دونالد ترامب، 

 به في نهاية أذار/مارس، أن يدعه وشأنه حتى تشكيل الحكومة القادمة؛ الذي سيجتمع
 استباق تراجع االقتصاد

وضمن السبب الخامس، يشير بن إلى أن نتنياهو تباهى بمعطيات النمو االقتصادي ونسب البطالة 
المنخفضة ورفع الحد األدنى لألجور، ولكن األوضاع االقتصادية تتبدل، فالبورصات تهوي في 

لعالم، واألسعار في إسرائيل ترتفع، ومن المفضل أن يتوجه إلى االنتخابات قبل أن يشعر أحد بشدة ا
 األزمة، كي ال يهرب مصوتو الليكود إلى خصومه؛

 هيمنة اليمين
أما السبب السادس واألخير، فهو استكمال تعزيز قوة اليمين وتنفيذ برامجه في كافة المجاالت، حيث 

بأن يشكل حكومة مع ذات "النواة" من شركائه في االئتالف، وذلك لمواصلة  تعهد، في حال فوزه،
 قيادة الدولة في االتجاه نفسه.

ويشير في هذا السياق إلى أنه في السنوات األربع األخيرة قاد نتنياهو "انقالبا" نحو اليمين، وتركز 
، حيث تبدلت المحكمة في "الضم الزاحف" ألراضي الضفة الغربية، واستبدال النخب في إسرائيل

العليا، وقمعت األكاديميا ومؤسسات الثقافة، وأعلن عن "اليسار" والعرب كة"خائنين وداعمين 
لإلرهاب"، كما تحول اإلعالم أكثر إلى اليميني والديني. ولكن دوره لم يستكمل بعد، فالبناء 

سميتها"، بدال من تكريس االستيطاني يسير "ببطء"، والقيادة العسكرية واألمنية تواصل إظهار "ر 
 نفسها بكل قوة لتحقيق أحالم نتنياهو.

وبالنتيجة، ف نه يوجد لنتنياهو ما يفعله لترسيخ "انقالبه" وتعميقه. وبحسب بن، ف نه بالرغم من 
تصريحاته، فهو ليس ملتزما بحكومة هي استمرار للحكومة الحالية، فهو يستطيع أن يشكل ائتالفا 

ت، "معتدال أكثر ومركزيا أكثر"، مع غانتس كوزير لألمن أو الخارجية، ومع مختلفا بعد االنتخابا
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"البيت اليهودي" في موقع ضعف، مقارنة بهيمنة نفتالي بينيت وأييليت شاكيد في الحكومة الحالية، 
وبالتالي ف ن تقديم موعد االنتخابات يمنح نتنياهو فرصة إلعادة تشكيل التركيبة الحكومية، وفي 

سه يلجم خصومه من "اليمين" و"اليسار" الذين سيسعون إلى مكان أفضل في تقسيم الحقائب الوقت نف
 الوزارية في الحكومة القادمة.

 24/12/2018، 48عرب 
 

لى أين؟التشريعيالمجلس  حلّ  .53  ... لماذا وا 
 هاني المصري

انوني أم سياسي لماذا حل المجلس التشريعي، وفي هذا الوقت بالذات وبهذه الطريقة؟ هل هو إجراء ق
بامتياز مغطى بشكل قانوني؟ ما التداعيات الُمحتملة لهذا القرار؟ هذه األسئلة سأحاول اإلجابة عنها 

 في هذا المقال.
يأتي حل المجلس التشريعي متجاوزاا القانون األساسي واتفاقات المصالحة التي نصت على تفعيل 

وافق على تسليم قطاع غزة من الباب إلى "التشريعي"، ك جراء عقابي لحركة حماس كونها لم ت
المحراب لحكومة الرئيس التي ما زالت تسمى "حكومة الوفاق الوطني"، وبداية لحملة جديدة لتقويض 
حكمها من خالل فرض إجراءات عقابية جديدة يقال بأنها ستكون متدرجة، وتبدأ بفتح باب التقاعد 

الصحة والتعليم، وتنتهي إذا لم يتم االتفاق على إنهاء الطوعي، ثم  اإلجباري، باستثناء العاملين في 
االنقسام بتطبيق معادلة "إما أو"، أي بأن تتحمل سلطة األمر الواقع في غزة كل شيء، بما يحو ل 

 االنقسام إلى انفصال دائم.
ويأتي حل "التشريعي" ك جراء وقائي تحسباا لما يمكن أن يحدث في حال شغور منصب الرئيس جراء 

فاة أو االستقالة أو المرض الشديد، إرضاء لفتح، وخصوصاا المتنافسين على الخالفة، لمنع نفاذ الو 
( من القانون األساسي الفلسطيني على أن "يتولى رئيس المجلس التشريعي 3ما تن   عليه المادة )

لها انتخابات الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاا لمةدة ال تزيد عن ستين يوماا ُتجرى خال
حرة ومباشرة النتخاب رئيس جديد وفقاا لقانون االنتخابات الفلسطيني"، ومع أن ال حاجة لذلك، ألن 

 المجلس التشريعي معطل وغير منعقد منذ انتخابه تقريباا.
ومن االستعدادات التي قام بها الرئيس لحل المجلس التشريعي تشكيل محكمة دستورية في العام 

ن في دستوريتها من معظم القانونيين والمؤسسات القانونية، ووجود عالمات سؤال ، رغم الطع2016
 حول تشكيلتها ورئيسها، فضالا عن عدم وجود دستور فلسطيني.
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وفي سياق االستعداد، فو َض المجلس الوطني جميع صالحياته للمجلس المركزي بقرار من دون 
ظام األساسي للمنظمة، وذلك بحجة تعبيد الطريق اتباع اإلجراءات القانونية المنصو  عليها في الن

أمام تحول السلطة إلى دولة، في حين أن ما يجري في الحقيقة المزيد من تقزيم المنظمة، وتحويلها 
إلى سلطة، حيث هناك فكرة بتحول السلطة إلى دولة، وأن يكون المجلس المركزي بديالا من المجلس 

كومة، بدليل إغراق المجلسين الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية التشريعي، واللجنة التنفيذية هي الح
 بموظفي السلطة المدنيين واألمنيين لضمان تمرير القرارات المطلوبة من دون معارضة كبيرة.

كما يأتي حل المجلس التشريعي في سياق ردة فعل شخصية انتقامية ناجمة عن قيام نواب كتلة 
حركة حماس بالطعن والتشكيك في شرعية الرئيس، كما حصل في أيلول "التغيير واإلصالح" التابعة ل

الماضي ب رسال رسالة ضارة جداا إلى األمم المتحدة بأن الرئيس ال يمثل الفلسطينيين، متسلحين 
بشرعية "التشريعي"، مع أن انقضاء الفترة القانونية ووقوع االنقسام وتداعياته أديا إلى تآكل مختلف 

 صبحت منقوصة، وال يستطيع أحد أن يدعي أنه شرعي ونقطة.الشرعيات، إذ أ
ضاعة  وأخيراا، هناك سبب رئيسي ساهم في اتخاذ قرار حل "التشريعي"، وهو تشتيت األنظار وا 
شغال الفلسطينيين بصراع داخلي جديد، بما يحرف األنظار عن القضايا األكبر والمسؤوليات  الوقت وا 

، والتي تمثلت بشكل رئيسي بالقرارات الصادرة عن المجلسين المركزي التي تتحملها القيادة الفلسطينية
والوطني، ويتم التهرب من تطبيقها منذ أعوام عديدة، وتتعلق ب عادة النظر بالعالقة مع االحتالل 
وااللتزامات المترتبة على اتفاق أوسلو، وال يوجد نية حقيقية لتطبيقها، بدليل أن ما طرح في 

التنفيذية والكواليس يدل على االستمرار في التعلق بأذيال أوسلو، من خالل تأجيل اجتماعات اللجنة 
تطبيق وقف التنسيق األمني وسحب أو تعليق االعتراف ب سرائيل، بذريعة ضرورة التدر ، والبدء بدالا 

ريفر" من ذلك بحل المجلس التشريعي المنتخب، واالكتفاء بالمطالبة بالنبضة الثالثة من اتفاقية "واي 
، وب لغاء أو تعديل بروتوكول باريس االقتصادي، وكأن الفرق قليل 2000والعودة إلى ما قبل أيلول 

بين المطالبة بالتعديل التي تحتا  إلى موافقة الطرف اآلخر، واإللغاء الذي يمكن أن ينفذ من الجانب 
رارات المتعلقة باالحتالل يشوبها الفلسطيني وال يحتا  إلى موافقة إسرائيلية، مما يدل على أن تنفيذ الق

 التردد والتأجيل. أما ما يخ  العالقة مع "حماس"، فتنفذ بسرعة وحسم.
أما الجواب عن أن القرار قانوني أو سياسي، فنجده في حقيقة األمر أنه سياسي مغطى قانونياا، ألن 

حكام القانون األساسي المحكمة الدستورية المطعون في دستوريتها مفترض أن تقوم بعملها وفقاا أل
ل في العام  2006( من قانون المحكمة الدستورية الذي صدر في العام 25كما نصت المادة ) وُعد ِّ

( مكرر منه "تنتهي مدة والية المجلس 47، وليس معارضة القانون األساسي، إذ تن  المادة )2017
 لدستورية".التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين ا



 
 
 
 

 

 40 ص             4821 العدد:             12/25/2018 الثالثاء التاريخ:  

                                    

وهنا يبرز سؤال: لماذا لم يتم اللجوء إلى المجلس المركزي بحجة أنه منش  السلطة ويستطيع حلها؟ 
ذا سلمنا جدالا بصحة ذلك، وأنا ناقشت هذه الفكرة ودحضتها في مقال سابق، ف ن الذي منع اللجوء  وا 

بمن فيهم أعضاء بارزون  إلى "المركزي"، أن هذا سيعرض الموضوع للتجاذب، فهناك في "المركزي"،
من "فتح"، يعارضون حل "التشريعي"، لذلك تم اللجوء إلى المحكمة الدستورية إلخرا  األمر بأنه قرار 

( من قانون 40قانوني ألن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن كما جاء في المادة )
 يستطيع سوى الموافقة على قرار المحكمة المحكمة، لذلك أبلغ الرئيس القيادة المجتمعة بأنه ال

الدستورية، الذي على ما يبدو لم يطلع عليه أحد حتى اآلن كونه لم ينشر في الجريدة الرسمية، وهو 
 أسرع قرار في التطبيق، فأعلن الرئيس عن وجوده وااللتزام به من دون توزيعه.

األساسي؟ وهل تضمن أن المجلس ما مضمون قرار المحكمة الدستورية؟ ولماذا خالفت القانون 
التشريعي لم يقم بواجباته وبناء عليه يعتبر المجلس غير قائم، أم يتضمن حل المجلس التشريعي، 

 وهناك فرق كبير بين األمرين؟
وأخيراا، إذا هدفت "حماس" من عملياتها إجراء انقالب بالتواطؤ مع االحتالل للسيطرة على الضفة، 

 إقامة دويلة في غزة؟ فلماذا تتهم بأنها تريد
إن التداعيات الُمحتملة لحل "التشريعي" خطيرة للغاية، أهمها أنها تغلق الباب أمام تحقيق الوحدة، 
وفتح الطريق لتعميق االنقسام وتحوله إلى انفصال، وتساعد بشدة على تمرير الخطة األمريكية التي 

ضية الفلسطينية إلى قضية اقتصادية أحد أركانها فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وتحويل الق
 إنسانية ال تحتا  إلى حلول سياسية.

ومن التداعيات الُمحتملة أن نواب "حماس" في المجلس التشريعي"، وكتلة النائب محمد دحالن، وربما 
غيرهم، يجتمعون في جلسة للتشريعي رغم أنها تفتقر إلى الشرعية لسحب الشرعية عن الرئيس عباس 

( من القانون 37هم. وعليهم أن يعرفوا أنهم ال يستطيعون استخدام البند ) ( من المادة )كما هدد بعض
األساسي "يعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغراا إذا فقد األهلية القانونية، وذلك بناء على قرار من 

ن انعقاد المجلس المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه"، وذلك أل
 التشريعي بحاجة إلى دعوة من الرئيس، كما أن سحب الثقة يتطلب قراراا من المحكمة الدستورية.

يمكن أن يقول أحد أن ال شيء قانونياا في الوضع الفلسطيني الحالي. إذا كان هذا صحيحاا علينا أن 
 ة ال تغتفر.نواجه من يستخدم القانون لتحقيق أهدافه السياسية بأنه يرتكب خطيئ

ومن التداعيات كذلك تشكيل حكومة في غزة أو حكومة عموم فلسطين، وعقد مؤتمر لنزع الشرعية 
عن قيادة منظمة التحرير، ما يفتح الباب على مصراعيه للنزاع حول التمثيل، ما يهدد بضرب ما 



 
 
 
 

 

 41 ص             4821 العدد:             12/25/2018 الثالثاء التاريخ:  

                                    

ل الشعب الفلسطيني تبقى من أهم إنجاز حققته الحركة الفلسطينية المعاصرة، والمتمثل بوحدانية تمثي
 في كيان واحد وقيادة واحدة ومنظمة واحدة.

طبعاا، نطالب المعارضين لحل التشريعي ليس من قبيل التمسك بمجلس سيمضي على انتخابه 
الشهر القادم ثالثة عشر عاماا من دون أن يمارس دوره، بل لداللة القرار الخطيرة على الوحدة 

نطالب "حماس" بأال تتخذ من قرار حل "التشريعي" ذريعة لهدم الوطنية؛ التحلي بالمسؤولية. كما 
الهيكل على الجميع، بل على المعارضين للقرار التركيز والعمل من أجل التراجع عنه، والضغط 

 على الرئيس وطرفي االنقسام لتغليب المصالح الوطنية على المصالح الفردية والفئوية.
ا القرار يتمثل في الشروع في حوار وطني شامل يهدف إلى إن المدخل لتجاوز المأزق الناجم عن هذ

االتفاق على توفير متطلبات إنهاء االنقسام، وأولها إنهاء تفرد الرئيس وهيمنة "فتح" وسيطرة "حماس" 
االنفرادية على قطاع غزة، واالتفاق على البرنامج الوطني الذي يتضمن إحباط "خطة ترامب"، و"قانون 

والمشاريع العدوانية واالستعمارية واالستيطانية التي تستهدف الجميع، وعلى كيفية القومية" العنصري، 
التخل  من اتفاق أوسلو والتزاماته بأسرع وقت وأقل الخسائر، واالتفاق على أسس الشراكة واالحتكام 

ف إلى الشعب في انتخابات تأتي تتويجاا لتوحيد المؤسسات وا عادة بنائها، لتضم مختلف ألوان الطي
 .النقسام جديد أوسع وأكبر السياسي واالجتماعي داخل الوطن وفي أماكن اللجوء، وليس مدخالا 

أم ا لمن يقول إن حل المجلس التشريعي فرصة إلنهاء االنقسام عبر إجراء االنتخابات التشريعية 
ق خالل ستة أشهر، ف ن هذه الدعوة غير جادة، ومجرد غطاء لحل التشريعي، فكيف سيتم االتفا

على عقد االنتخابات في الضفة، بما فيها القدس، والقطاع في ظل تفاقم االنقسام، وبلوغ الشيطنة 
 المتبادلة والتحريض المتبادل بعد هذا القرار إلى الذروة.

من يريد االنتخابات فعالا عليه أن يبقي على المجلس التشريعي إلى حين عقدها، وكذلك لماذا 
ابات مجلس تشريعي من دون انتخابات رئاسية وال للمجلس الوطني، ما تضم ن القرار الدعوة النتخ

يمدد المرحلة االنتقالية واتفاق أوسلو، في وقت أوجع صائب عريقات رؤوسنا وهو يكرر أن حل 
التشريعي يأتي في سياق تنفيذ القرارات والتحرر من أوسلو وتحويل السلطة إلى دولة تحت االحتالل، 

لمجلس تأسيسي للدولة الفلسطينية. أليس قرار المحكمة ملزماا وهو تحدث عن  داعياا إلى انتخابات
 انتخابات تشريعية فقط؟!!

 25/12/2018االستراتيجية،  المركز الفلسطيني ألبحاث الّسياسات والّدراسات
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 لتصفية القضية الفلسطينية جرينبالتخطة  .54
 د. فايز رشيد

إلى الشرق  -مع جرينبالت  -رامب وصهره، وأحد مبعوثْيه أعلن جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس ت
األوسط، أن تفاصيل "صفقة القرن" ستعلن خالل فترة قريبة. وبغض النظر عن تفاصيلها، ف ن بنود 
الصفقة يمكن استشفافها من خالل تصريحات المسؤولين األمريكيين المعنيين، ومن قرارات الرئيس 

هي "العاصمة األبدية الموحدة ل"إسرائيل"، كما أن دولة فلسطينية األمريكي. فمثالا، ستبقى القدس 
 مستقلة كاملة السيادة لن تقام. بل الحديث يدور عن فصل نهائي بين الضفة الغربية وقطاع غزة. 

جيسون جرينبالت المحامي، صديق الرئيس األمريكي، المكلف والمتحمس لتصفية القضية 
القضية الفلسطينية تبدأ من طلبة الجامعات. فهو يريد برامج  الفلسطينية، ال يخفي أن خططه لحل

تدريب وتشغيل للطالب الفلسطينيين، مراهناا على أن حالة التيه وعدم وضوح البرنامج السياسي 
الفلسطيني للفصائل والسلطة، وقرارات تتخذها المجالس الوطنية الفلسطينية وال تنفذ، ومحاولة 

ة، ووضع معيشي بائس، خصوصاا في قطاع غزة، وحالة رعب مصالحة بعد محاولة دون فائد
وبطالة ومقاومة يومية في القدس، ومخيمات ومناطق ال تصلها أجهزة أمنية، وال تنظيمات لتؤطر 

 شبابها، يراهن على كل هذا، لتمرير المخطط. 
ثورة الفلسطينية "اليسار الصهيوني" عبر اتفاق أوسلو، بااللتفاف عليه، وتحويل الةلقد نجح ما يسمى ب

إلى ُسلطة، واليمين الصهيوني وجرينبالت يريدان إنهاء حلم تحول السلطة إلى دولة، وتحويل 
الفلسطينيين إلى شعب بال وطن، وتحويل خريجي الجامعات إلى موظفين وُأَجراء في المستوطنات 

 والشركات "اإلسرائيلية"، مقابل نسيان المطالب الوطنية.
 2019كانون الثاني  مريكيون تدريجياا، وستعلن بنودها أكثر خالل شهر يناير/هذه خطة يعلنها األ

كما يقال، وهناك رجال أعمال وأشخا  يتعاونون، وهناك رأي عام حائر، يفكر ما العمل؟ والبعض 
يقول، أليس أفضل أن نقوم بالعمل وننتشل أنفسنا من الضنك؟ ألم تقم االنتفاضة األولى بينما كان 

المنشآت "اإلسرائيلية" مزدهراا؟ أليست هذه وسيلة لنمكن أنفسنا ونلتقط أنفاسنا، ثم نواجه العمل في 
ونقاوم، ستبرز هذه األفكار وعشرات مثلها. لكن النخب السياسية الفلسطينية واعية ومدركة ووطنية 

قناعه بعقم هذا الحل التصفوي، وليس مثلما يفترضها جرينب الت بأنها وقادرة على الوصول للمواطن وا 
 قادرة على إقناع المواطنين بالحل. 

نقول ذلك، وفي تاريخنا عشرات المرات التي أفشلت الثورة مخططات السبعينات والثمانينات لتصفية 
القضية بروابط القرى والبلديات والحكم الذاتي وغيرها. إن  خطط تحويل المقاومة إلى سلطة تقليدية 

ب الفلسطيني إلى مجرد باحثين عن عمل ستستمر. لكن لن بما في ذلك غزة، وخطة تحويل الشع
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تنجح هذه الخطط في نهاية المطاف. إال أن رد الفعل الناجع يتطلب القضاء عليها في مهدها، 
 بموقف واضح وحازم يعلن للمأل بقوة وحسم من دون مواربة. 

ستوى معيشة إلى إقامة مشاريع اقتصادية لتحسين م -كما يقولون-إن "صفقة القرن" تهدف 
الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، أي استبدال السالم السياسي ب"السالم 

"! وهي تنبع من تصور االقتصادياالقتصادي"، وكأن الحقوق السياسية تستبدل بما يسمونه "الرخاء 
االسم. لذلك شيمون بيريز للشرق األوسط الكبير أو الجديد مثلما طرحه في مؤلفه الذي يحمل ذات 

مليون دوالر لمساعدة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية  450وفقاا لخطة جرينبالت، فقد تم رصد 
وتمويل مشاريعها، شريطة التزامها السياسات والتوجهات األمريكية. إن ذلك جزء من خطة المخابرات 

القي م "الحرب الباردة  المركزية األمريكية التي كشفها المؤلف األمريكي  . ستوندرز في مؤلفه
 األمريكية والمخابرات المركزية األمريكية". 

بالطبع قطع الرئيس األمريكي ترامب المساعدات التي كانت تقدمها الواليات المتحدة للسلطة 
". كما أن المحاوالت ُتجرى للضغط على الدول األونرواالفلسطينية، وكذلك قطع المساعدات عن "

سطين لتوطين الفلسطينيين فيها مقابل تقديم مساعدات اقتصادية كبيرة. كل ذلك العربية المحاذية لفل
 بهدف تمرير الحل التصفوي.

على صعيد أخر، تمضي دولة االحتالل في سن  القوانين المتعلقة ب حكام سيطرتها القانونية على أرض 
"إسرائيلية". جرينبالت كما  فلسطين التاريخية وعلى هضبة الجوالن العربية السورية باعتبارهما أراضاا 

سيده، كما العدو "اإلسرائيلي"، يريدون تطويب فلسطين مقابل "حفنة من الدوالرات"! لكن شعبنا الذي 
صهيونياا لتصفية قضيته الوطنية، سيسقط "صفقة  -مشروعاا استعمارياا  83أسقط على مدى قرن زمني 

 ة من خالل المدخل االقتصادي.القرن" ومخطط جرينبالت الذي يراهن على تطبيق الصفق
 25/12/2018، الخليج، الشارقة

 
سرائيل .55  ترامب وا 

 جدعون ليفي
فجأة وداخل بحر القرف، والسخرية، والغضب الذي يثيره دونالد ترامب، فقد اتخذ قراراا يبعث األمل، 

درا ال بأس لقد قرر االنسحاب من سورية. إزاء جوقة النحيب اإلسرائيلية، والتي تضم بالطبع أيضا، ق
به من السرور لبنيامين نتنياهو، يجب أن نقول لترامب: شكراا، شكراا على القرار الذي سوف يفيد 

 أخيراا إسرائيل، والواليات المتحدة والمنطقة.
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أيضا تجاه  -ليس فقط ألن الرئيس أوفى بوعده، ليس فقط ألنه يواصل السياسة الحكيمة لسابقه
ت هنا بالطبع وكأنه يحمل كارثة، ويضعضع الوعد: سوف يؤدي إلى إسرائيل ف ن قراره، والذي عرض

جعل إسرائيل تبدأ بالوقوف على أرجلها ويفتح شرخا في سكرة القوة لديها وفي قوتها الزائدة والتي هي 
العوامل األكثر تدميرية لها ولمحيطها. القرار يتعهد ب رجاع إسرائيل إلى ارض الواقع على االقل في 

 ة أوالا.سورية: سوري
 -إن استناد إسرائيل على قوتها العسكرية العظيمة واعتقادها أن القوة ستجيب على كل شيء

لم يفدها. اآلن يجب أن نأمل أن االنسحاب من  -باإلضافة إلى الدعم غير المحدود للواليات المتحدة
رة واحدة. إذا سورية يبشر بتغيير االتجاه من جانب األمريكان، ليس فقط يدلل على قرار سريع لم

حدث ذلك عندها سيتحول ترامب إلى صديق حقيقي إلسرائيل، يهتم بمستقبلها أكثر بكثير من كل 
ليها، أصدقاء أكاذيبها. مثل األب الذي يقرر أن يتخلى عن معانقة الدب الذي يمنحه  مسل ِّحيها وممو ِّ

حرير إسرائيل من الرعاية ربما أن ترامب سيقوم بت -البنه المدلل من أجل أن يواجه بنفسه الواقع
 المضرة التي أحاطتها بها أمريكا، مصيدة العسل التي أفسدتها حتى النخاع.

التدخالت العسكرية للواليات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية انتهت بشكل عام بسفك دماء 
هذه  -جماعي كبير، وحشي وزائد. السالم والحرية، وهما من األهداف المعلنة لحروب أمريكا

خلفت خلفها  -التدخالت، لم تمنحها أبداا. من كوريا وحتى سورية مرورا بفيتنام وأفغانستان والعراق
 ماليين البشر الذين قتلوا عبثاا. لهذا ال يوجد ما نبكي عليه لخرو  أمريكا من سورية.

لهذا األمل. إسرائيل اعتقدت أن تكون في ظل الحماية األمريكية أيضا في سورية، ترامب وضع حدا  
واآلن الواليات  -في البداية كانت روسيا هي التي أنهت طيران إسرائيل في سماء سورية ولبنان

المتحدة. إسرائيل بقيت لتواجه مصيرها، على األقل في سورية. هذا يخيف األمنيين المقتنعين بأن 
فهمون بأن إسرائيل تستطيع فقط أن تعيش بواسطة القوة، ولكن هذا يجب أن يشجع كل من ي

االعتماد الحصري على القوة العسكرية لم ينجح في يوم ما طوال الوقت. دول عظمى أقوى من 
إسرائيل انهارت. إسرائيل ستضطر ألن تقصف بقدر أقل وهذا جيد. سوف تضطر لالعتراف بحدود 

 القوة، وهذا أيضا أفضل من سابقه.
رؤية إسرائيل. االحتمال للوصول إلى سالم  في ثورياا  اا إذا تسر ب هذا الفهم، عندها سيحدث تغيير 

وقبولها في المنطقة مرهون ب ضعاف قوتها. خالفاا للتفكير المعتاد، ف ن زيادة قوة إسرائيل هو لعنتها 
الكبرى. بفضلها وبفضل الدعم األعمى للواليات المتحدة ف نه يمك ِّنها من العربدة كما يروق لها في 

أيضا بأبعد من ذلك. أن تقمع شعباا، وأن تبني مستوطنات. أن  الضفة وغزة، وفي لبنان وأحياناا 
تسخر من العالم وأن تتجاهل القانون الدولي، وأن تتحرش وتعتدي. اآلن جاء الرئيس األكثر يمينية 
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واألكثر قومية متطرفة من بين رؤساء الواليات المتحدة، أكبر أصدقاء االحتالل اإلسرائيلي، ليقول 
، وسنرى كيف ستقومين بذلك. لمن هي من رعاياه:  عليكِّ أن تواجهي األمور وحدكِّ

: لقد (BDS) األمر يدور حول مشروع تجريبي، مشروع سورية التجريبي. ترامب اتخذ خطوة مقاطعة
قاطع إسرائيل. إذا واصل بهذه الصورة ف ن إسرائيل ستضطر إلى السير في طريق لم تسر فيها في 

كل الرؤساء من شأنه أن يجعلها بدون قصد تغي ِّر االتجاه. أن تفهم يوم ما. بالتحديد ترامب من بين 
أن هنالك مشكلة وأن هنالك حدودا لقوتها، وأنها ليست هي الدولة الوحيدة في الشرق األوسط، وأن 
شعبها ليس مختارا، وليس شعب هللا المختار، وأنه ليس كل شيء مسموح به، فقط ألنها تستطيع؛ 

لحديث والتنازل، وأن االحتالل واألبرتهايد برعاية الخناجر لن يصمدا لألبد. ربما وأنه يجدر التفكير وا
 ترامب من بين كل الناس هو من يفعل ذلك.

 24/12/2018، هآرتس
 25/12/2018، الغد، عّمان
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