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... برام هللا "التشريعي"عقد مؤتمر أمام هم من تمنعتحتجز دويك ونواب من حماس و السلطة  .1

 منتحلي صفة ّدهمعي والضميري
األجهزة  ، أن ميرفت صادق رام هللا، نقاًل عن مراسلتها في 26/12/2018 ،الجزيرة نت، الدوحةنشرت 

مززن كر ززا كمززاس مززن  نوابززاً  26/12/2018األمنيززا التابعززا للسززلطا الفلسززطينيا منعززت ءهززر األربعززا  
وعقزد مزمتمر صزكفي أمامزت للتعقيز  علزى لزرار المك مزا الدسزتوريا  ،الوصول إلى المجلس التشزريعي

وانتشززر العشززرات مززن عناصززر الشززرطا واألجهززة   ات تشززريعيا جديززد  المجلززس والززدعو  انتخابزز بكززل  
األمنيززا الفلسززطينيا بلبززاس مززدني وعسزز ري فززي مكززيط مقززر المجلززس وسززط رام هللا، ولززال النا زز  عززن 
كماس والناطق باسمها في الضفا الغربيا كسن يوسف إنت ُمنع وعدد من النوا  مزن الوصزول بزدون 

عززن  متززراً  150ةيززر  نززت إن األمززن مززنعهم مززن االتززرا  مززن مسززافا ولززال يوسززف للج إبززدا  األسززبا  
 وطل  من النوا  إبراة هوياتهم الشخصيا  ،المجلس
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 وكس  يوسف، فإن النوا   ان سيعلنون مزولفهم مزن الخطزو  التزي اتخزاتها المك مزا الدسزتوريا بكزل  
وهزي  ،اعي إنها  اانقسامومس ،المجلس التشريعي، ولال إن هاه الخطو  ا تسهم في الوكد  الوطنيا

 مخالفا للقانون والدستور والنءام السياسي الفلسطيني   ل 
بمزدير جهزاة  مسزبقاً  ولال يوسف عق  منع النوا  من الوصول إلى مقر المجلس، إنت أجزر  اتصزااً 

المخززابرات الفلسززطينيا ماجززد فززرب الززاي أبززد  بززدوره موافقتززت علززى عقززد مززمتمرهم أمززام المجلززس، ل ززن 
 هة  األمنيا رفضت السماح بالك األج

مزن نزوا  كمزاس مزن  منيا الفلسطينيا ر يس المجلس التشريعي عةية دويك وعدداً األجهة  األوأولفت 
أثنززززا  تزززوجههم لعقززززد المززززمتمر فززززي جنزززو  الضززززفا علززززى كزززاجة لززززر  بلززززد  العبيديزززا شززززرق بيززززت لكزززم 

 الصكفي، وطلبت منهم العود  
  نزت إنزت تلقزى اسزتدعا  مزن المخزابرات الفلسزطينيا لمراجعزا مقرهزا وفي هاه األثنا ، لال دويك للجةير 

 في مدينا الخليل الخميس  وهو األمر الاي رفضت 
وكسزز  النززوا  فقززد اكتجززة األمززن الفلسززطيني النا زز  عززن كمززاس مززن الخليززل سززمير القاضززي وأطلززق 

 سراكت بعد ساعتين 
لزاي أعطانزا مولعنزا  نزوا  فزي التشزريعي المجلزس التشزريعي، لزال الزدويك اإن ا وفي تعقيبزت علزى كزل  

لزززت نزززةا هزززاه الصزززالكيا منزززا هزززو مزززن أعطاهزززا، كسززز  القزززانون  هزززو الشزززع  الفلسزززطيني، والزززاي يكزززق  
في انتخابات كزر  مباشزر  مزن أجزل  جدداً  شعبنا أن يختار نواباً  ولال الدويك إن امن كق   الفلسطينيا 

 ل ن هناك جهات ا تريد انتخابات كر ا تجديد الشرعيات في الكيا  الفلسطينيا السياسيا، 
، والتزي لزال إنهزا تزنى علزى واتهم دويك المك ما الدستوريا بعدم است مال إجزرا ات تشز يلها دسزتورياً 

وهزو مزا لزم يكزدق، ولزال إن  ،لسزم هي زا لضزاتها  زر يس للمجلزس التشزريعي ضرور  كضوره شخصزياً 
  انت من أول من عبق بهاا الدستورا و  ،االمك ما ألسمت على اكترام الدستور الفلسطيني
لت  واتهم الدويك المك ما الدستوريا في لرارها كل   التشريعي ابالتغو ل على السلطا التشريعيا  ما تغو 
 السلطا التنفيايا على  ل السلطات من لبلا 

منيزا وفي تعقيبت على منعهم من عقد ممتمرهم أمام المجلس التشزريعي، لزال النزاطق باسزم األجهزة  األ
المجلززس التشزززريعي،  بكززل   الفلسززطينيا عززدنان الضززميري اإن المك مززا الدسززتوريا العليززا أصززدرت لززراراً 

ولال الضميري فزي تصزريل لو الزا وفزا إن الزو  األمزن لزن  وعليت فإن واج  لو  األمن تنفيا القرارا 
 الك غير لانونيا أو الت لم بهاه الصفا، باعتبار  ،تسمل ألي  ان بانتكال صفا أعضا  التشريعي
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إن صزالكيات النزوا  لزن تتولزف لبزل أن يصزلت،  زر يس للمجلزس التشزريعي،  تزا   ورد الدويك لزا الً 
للضميري وصف  المجلس التشريعي والرد عليت، وأضاف اا يكق   رسمي من الر يس الفلسطيني بكل  

 النوا  بمنتكلي صفا النوا ا 
هزة  األمنيزا غيزر مبزرر ، وشزدد علزى أنزت لزيس مزن ولال كسن يوسزف للجةيزر  نزت إن تصزريكات األج

إلزززى أن عزززدم السزززماح للنزززوا  بعقزززد مزززمتمر  المجلزززس التشزززريعي، مشزززيراً  المك مزززا الدسزززتوريا كزززل   كزززق  
المواطن بإبدا  رأيت وفق  صكفي لل تلا البرلمانيا األ بر في المجلس التشريعي، هو اعتدا  على كق  

 أي جهززا سززوا   انززت الززر يس أو الفصززا ل كززل   الززيس مززن كززق   ولززال إنززت مززا  فلززت القززانون الفلسززطيني 
وعنزد لسزم  ،وهو إجرا  يتم عندما تجري انتخابزات جديزد  ،ألن المجلس سيد نفست ،المجلس التشريعي

 المجلس الجديد يمينت الدستوريا وبهاا يصبل المجلس القديم منتهي الصالكياا 
التشزززريعي، غيزززر أن نشزززر القزززرار فزززي  بكزززل   رسزززمياً  اً ولزززم يتسزززلم نزززوا  كمزززاس أو ال تزززل البرلمانيزززا لزززرار 

للجميززع،  مززا أن لززرارات المك مززا الدسززتوريا غيززر لابلززا للطعززن كسزز   الجريززد  الرسززميا يعتبززر ملةمززاً 
 القانون الفلسطيني 

جهززاة مخززابرات أن  ،الضززفا المكتلززا، مززن 26/12/2018 ،وكالــة الــرأي الفلســطينية ل عــالموأضززافت 
زززت، يزززوم األربعزززا السزززلطا بالضزززفا الغ عةيزززة دويزززك للتكقيزززق  للزززد تور، اسزززتدعاً  26/12/2018 ربيزززا وج 

ولال دويك خالل مداخلا هاتفيا على لنا  األلصى: الزن أراجزع مخزابرات السزلطا بالخليزل كتزى  معت 
وأضززاف: اأن القززو  التززي مارسززها أمززن السززلطا علينززا لززم نشززاهدها علززى غيرنززا، وطريقززا  لززو لطعونززاا 
 رات السلطا معي  انت غير ا قا وغير ممدباا تعامل مخاب

 
 سيواصل عمله كالمعتاد وقرار حّله باطل "التشريعي"بحر: أحمد  .2

لنوابهززا فززي مقززر  اجتماعززاً  ،26/12/2018 األربعززا  ،)د   أ(: عقززدت ال تلززا البرلمانيززا لكر ززا كمززاس
 مكمزززود عبزززاس كزززل  المجلزززس التشزززريعي الفلسزززطيني فزززي غزززة  فزززي تكزززدي  عزززالن الزززر يس الفلسزززطيني 

ولزززال النا ززز  األول لزززر يس المجلزززس أكمزززد بكزززر، خزززالل ااجتمزززاا الزززاي كضزززره  المجلزززس لبزززل أيزززام 
وأن التشزريعي اسيواصزل  ،المجلزس اباطزل وغيزر لزانونيا ممثلون عن فصا ل فلسطينيا، إن لرار كزل  

على  لسطينيا، مم داً واتهم بكر عباس بزاالتغول على المجلس التشريعي والقانون الف عملت  المعتادا 
 التمسك بإجرا  انتخابات ر اسيا وتشريعيا وللمجلس الوطني الفلسطيني بش ل متةامن 

وندد بكر بمنع لوات األمن الفلسزطينيا ر زيس المجلزس عةيزة دويزك وعزدد مزن نزوا  كمزاس مزن عقزد 
 ممتمر صكفي في مقر المجلس في رام هللا 

 26/12/2018 ،القدس العربي، لندن
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 القيام بمهامهأهلية عباس لم يعد يتمتع بو سيد نفسه  ""المجلس ":التشريعي"القانونية في  اللجنة .3

لالزززت اللجنزززا القانونيزززا فزززي المجلزززس التشزززريعي فزززي تقريزززر لهزززا اعبزززاس لزززم يعزززد يتمتزززع بالشزززرعيا  :غزززة 
ايتزت الدستوريا والقانونيزا والصزكيا علزى القيزام بمهامزت المنصزوى عليهزا فزي القزانون األساسزي   ، و 

وأضززافت االمجلززس التشززريعي سززيد  ، والدسززتور الفلسززطيني ا يمنكززت تجديززد الوايززاا 2009انتهززت عززام 
نفست وا يملزك أكزد إلغا زت وهزو مطالز  بزهدا  مهامزت باعتبزار أن لزرار المك مزا الدسزتوريا ا ليمزا لزت 

ل بشز ل عاجزل لتقزديم ر زيس وطالبت اللجنا بزالطعن أمزام المك مزا العليزا بغزة  والعمز لانونيًا وشرعيًاا 
كالززا ر ززيس المك مززا المشزز لا وأعضززا ها للمكا مززا، علززى خلفيززا اإخاللهززم بالقززانون  السززلطا للقضززا  واة

 الفلسطينيا، كس  تقديرها 
 26/12/2018 وكالة قدس برس،

 
 عباس يصدر مرسوما  يقضي بوقف رواتب نواب "التشريعي" :فلسطين أون الين .4

طا مكمززود عبززاس مرسززومًا ر اسززيًا لمجلززس الززوةرا ، يقضززي بولززف رواتزز  أصززدر ر ززيس السززل :رام هللا
 أعضا  المجلس التشريعي 

 26/12/2018 ،فلسطين أون الين
 

 "التشريعي" له تداعيات سياسية خطيرة النائب الطيراوي: حلّ  .5
كزززار النا ززز  فزززي المجلزززس التشزززريعي جمزززال الطيزززراوي، مزززن أن تغييززز  اسزززم : يكيزززى اليعقزززوبي -غزززة  
ت دون تكديززد موعززد انتخابززات عامززا، يززمدي دورًا خطيززرًا فززي إنهززا  المشززروا س التشززريعي وكل ززالمجلزز

نها  الوكد  السياسيا بين الضفا الغربيا ولطاا غة    السياسي الفلسطيني، واة
قيادي بكر ا فتل االتيار ا صالكيا، في تصريكت لصكيفا افلسطينا، تكاير  تلا ال ،وعدَّ الطيراوي
نيا لكر ا كمزاس بعزدم اسزتخدام اسزم االمجلزس التشزريعيا، بهنزت اسزابق ألوانزت، إا إن لزرار فتل البرلما

ولزال الطيزراوي: إن الغزا الكزوار هزي  التشريعي غير لانوني وغير دسزتوريا  المك ما الدستوريا بكل  
ا التزززي يجززز  أن تسزززود، إمزززا بتفعيزززل التشزززريعي وممارسزززا الكيزززا  السياسزززيا أو إجزززرا  انتخابزززات ر اسزززي

الكالا السياسيا الكرجا والتغول األمري ي وا سرا يلي على المشزروا  وتشريعيا في آن واكد، في ءل  
وأضززاف: انكززن ضززد هززاه اللغززا مززن الخطابززات فززي التعامززل بززين ال تززل البرلمانيززا،  ززون  الفلسززطينيا 

 ر الفلسطينيا  تلا االتغيير وا صالحا هي ال تلا ال بير ، والمطلو  هو الكوار والعمل بالدستو 
 26/12/2018 ،فلسطين أون الين
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 مرة أخرى "االنقالب"أبو دياك يدعو حماس االلتزام بقرار الدستورية وأال تمارس الوزير  .6

علزي أبزو ديززاك كر زا كمزاس االتزةام بقزرار المك مزا الدسززتوريا،  الفلسزطيني دعزا وةيزر العزدل :رام هللا
ا والقززانون والقضززا ، وأن تعلززم بهنززت ا سززبيل وا خيززار وأا تمززارس اانقززال  مززر  أخززر  علززى الشززرعي

 مفي بيان صدر عنت، يو  ،ولال أبو دياك غير تنفيا لرار المك ما بالعود  للشع  وصناديق االتراا 
على ااجتماا الاي عقدتت كماس في مقر المجلس التشريعي في غزة   ، تعقيباً 26/12/2018 األربعا 

 تماعات تكت لبا المجلس التشريعي ليس لها أي ليما لانونيا ، إن ااجاألربعا  صباح يوم
ويمززززارس اختصاصززززاتت  وفززززاعالً  عززززامالً  منتخبززززاً  شززززعبنا أن ي ززززون لديززززت برلمانززززاً  وأضززززاف إن مززززن كززززق  

 التشزززريعيا والرلابيزززا وغيرهزززا مزززن المهزززام وااختصاصزززات، و افزززا م ونزززات شزززعبنا الفلسزززطيني مزززع كزززل  
 ت التشريعي والاها  إلى اانتخابا

وتززابع إن كر ززا كمززاس التززي انقلبززت علززى الشززرعيا والقززانون، وسززيطرت بقززو  السززالح علززى ممسسززات 
 14/6/2007ومقزززرات السزززلطا الوطنيزززا فزززي غزززة  ومزززا ةالزززت تختطزززف لطزززاا غزززة  منزززا انقالبهزززا بتزززاري  

وت ززرس اانقسززام واانفصززال، ا يكززق لهززا أن تتكززدق عززن الشززرعيا والمشززروعيا والقززانون األساسززي، 
 من غير المجدي ااستمرار بكمالت الشتم والتش يك والتخوين لقيادتنا التاريخيا و 

 26/12/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

عن األموال  حماس على قطاع غزة ويجب أن ُتسأل شهريا  دوالر مليون  96صرف نالحمد هللا:  .7
 التي تجبيها

د  رامزي الكمزد  الزوةرا  الفلسزطينير زيس أن  ،رام هللا، من 27/12/2018 ،وكالة معا اإلخباريةنشرت 
 مسزززتمر علزززى غزززة  ورام هللا، وفزززي القزززدس ونزززابلس لزززم يتغي زززر شزززي   ا سزززرا يلين االعزززدو  إنهللا لزززال 

، 26/12/2018وعززرا األربعززا   ،ر ززيس تكريززر و الززا معززا د  ناصززر اللكززام أجززراهوأضززاف فززي كززوار 
  االكمايا الدوليا للشع  الفلسطيني أهمياعلى  سلطا، مم داً تسعى لتقويا ال إسرا يل إنا

 األمزززنووصزززفها بززززاسياب الدولزززاا، وشززز رهم علزززى دورهزززم فزززي تزززوفير  األمنيزززا األجهزززة وكيزززا الكمزززد هللا 
من مساكا الضفا الغربيا تكت اكتالل عسز ري  %64 أنوااستقرار رغم الءروف الصعبا، خاصا 

عنزد دخزول جزيال ااكزتالل لزرام هللا ااألمزن  األمنيزا لألجهزة  انزت  تتتوجيها إنولال  إسرا يلي  امل 
 اإسرا يلا إنولال  أي  ممسسا فلسطينياا  إلىالفلسطيني لم ولن يسمل ألي جندي إسرا يلي بالدخول 

ااشززتباك الوضززل، ونكززن نريززد تفويززت الفرصززا علززى ا سززرا يليين وااسززتمرار فززي  إلززىتهخززانا  أنتريززد 
 بيا السلميا المقاوما الشع
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 اإسزرا يلاتريزد أن ت زون هنزاك دويلزا فزي لطزاا غزة  وك زم ااتزي فزي الضزفا الغربيزا   اإسزرا يلاولال: 
 أخل ت وألغت  ل اات فاليات وتستبيل  ل شي  

عززام السززالم وعززام الدولززا الفلسززطينيا المسززتقلا  2019أن ي ززون العززام  يهمززل، 2019وكززول رميتززت لعززام 
 انريززد لهززاا ااكززتالل أن ينتهززي وهززو فززي النهايززا سززينتهي  مززن دون كززل   لززا الً وعززام إنهززا  ااكززتالل  

 التصادي وا أي كل آخرا  سياسي للقضيا الفلسطينيا ا ينفع ا كل  
ويهمل الكمد هللا أن تستجي  الدول الفاعلزا فزي العزالم لمزمتمر دولزي للسزالم تنزتو منزت دولزا فلسزطينيا 

 كتى نتجاوة العجة في الميةانياا  2019ه داتها للعام وانهمل من بعا الدول أن تفي بتع
 ا يزززرادات، وةيزززاد  ا نفزززاق، وعملنزززا علزززى ترشزززيد %71الزززدعم المزززالي الخزززارجي انخفزززا لزززز  إنولزززال 

 تخفيا العجة  إلى إضافاالمكليا، 
 ألصزززر الطزززرق  نهزززا  اانقسزززام هزززو تم زززين ك ومزززا الوفزززاق مزززن العمزززل  إنوكزززول المصزززالكا، لزززال 

   لمااا ا نتكد ق عن مصالكا ومن ثم  ناه  إلى انتخابات ر اسيا وتشريعيا؟وتسهل 
رامززي الكمززد أن  ،رام هللا، مززن 26/12/2018 ،وكالــة األنبــاء والمعلومــات الفلســطينية )وفــا(وأضززافت 

نهززا كمززاس  نهززا  اانقسززام والعززود  للوكززد  الوطنيززا،  ، فززي كززوار مززع و الززا معززا،دعززا هللا اانقسززام  واة
وتسزا ل: علزى مزااا نكزن مختلفزون؟ كمزاس ومزن خزالل خالزد مشزعل  ل  سابق  نها  ااكتالل متط

، واآلن تبنزت كمززاس المقاومزا الشززعبيا، علزى مززااا نكززن 67لزال نقبززل فزي دولززا فلسزطينيا علززى كززدود 
الطرق  وألصرمختلفون على ال راسي؟ نكن نتكدق عن مصالكا كقيقيا وبعدها ناه  لالنتخابات، 

 ، وتم ين ك وما الوفاق الوطني، وبعدها ناه  انتخابات 12/10/2017اانقسام هي اتفاق  نها  
مليزون  3.4مليون دوار لقطاا غة  وهاا واجبنزا، وا نكصزل سزو   96وأ د أن الك وما تقوم بصرف 

لقطزاا  مليزون دواً  96ولال: ا اعرف عزن أي عقوبزات علزى لطزاا غزة  يتكزدثون، نكزن نقزدم   دوار
  ، وكماس تجبي الضرا  ، يج  أن يتم سمال كماس أين تاه  باألموال التي تجبيها غة 

نهززا سززتم ن الك ومزا مززن القيززام بهعمالهززا غززي لطزاا غززة  سززهاه  لقطززاا غززة ، هعنزدما تعلززن كمززاس ب
 وتوجيهات الر يس هي ااهتمام بقطاا غة  

 سمول عم عمليا التفجير واضكا من يشرف على المنطقا هو الم األموروكول التفجير، لال: 
المجلس التشريعي، لال: إنت لزرار ألعلزى سزلطا لضزا يا بالبلزد، وهزي المك مزا الدسزتوريا،  وكول كل  

تنفيزززا القزززرار  إاولزززيس بوسزززع الزززر يس أو الك ومزززا إا تطبيزززق لزززرار المك مزززا، لزززيس بمقزززدور الزززر يس 
شزهر، ألك وما في لطزاا غزة  بعزد  شهور، ناه  انتخابات بعد تم ين ا 6والدعو  انتخابات خالل 

 فهاا لرار دستوري واج  التنفيا 
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 عريقات يحذر من عمليات تطهير عرقي لخدمة االنتخابات اإلسرائيلية .8
كزززار أمزززين سزززر اللجنزززا التنفيايزززا لمنءمزززا التكريزززر الفلسزززطينيا صزززا   عريقزززات، مزززن تمريزززر  :رام هللا

أبنا  شعبنا الفلسطيني وارت زا  عمليزات تطهيزر مخططات ااستيطان وتهويد القدس ولتل المةيد من 
  2019 / أبريلعرلي، لخدما الدعايا اانتخابيا ا سرا يليا المةمع إجرامها في نيسان

 2,500علززى اعتززةام ر زيس ك ومززا ااكززتالل بنيزامين نتنيززاهو إلززرار بنززا   جزا ت ألززوال عريقززات، تعليقزاً 
ولد ليزف، وتسزوفيم، وشزافي شزومرون، وألفزي منشزيا، ات أفني هيفيتة، وجعمر وكد  استيطانيا في مست

نشا  منطقتين صناعيتين في أفني هيفيتة وبيتار ايليت، وبنا  مكطا نقل في ريشاليم، بعد كصولت  واة
 على موافقا امجلس التخطيط األعلىا 

ولززززال: اهززززاه ا غززززرا ات التصززززعيديا األولززززى التززززي يقززززدمها نتنيززززاهو لناخبيززززت فززززي توءيززززف ااسززززتيطان 
دعوتزت للمدعيزا العامزا للمك مزا فزاتو بنسزودا إلزى ا سزراا فزي  وجزدد ا    غراا الدعايا اانتخابياأل

وطال  عريقات، المجتمع الدولي  مجرمي الكر  ا سرا يليين بش ل فوري  فتل التكقيق الجنا ي ضد  
  2334بتكمل مسموليتت الجماعيا لتنفيا لرار مجلس األمن رلم 

 26/12/2018 ،ومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعل
 

 منتصف الشهر المقبل حصول على العضوية الدائمة في األمم المتحدةالالمالكي: سيتم طلب  .9
رام هللا:  شف وةير الخارجيا الفلسطيني رياا المال ي، أنت سيتم التقزدم الشزهر المقبزل، بطلز   ،غة 

ولال المال ي فزي تصزريكات لاااعزا  تكد  للكصول على عضويا دا ما لدولا فلسطين في األمم الم
الفلسطينيا، إنت بنا  على توجيهات الر يس مكمود عبزاس، سيشزرا بتقزديم طلز  دولزا فلسزطين دا مزا 
 العضويا في األمم المتكزد ، خزالل ةيزار  الزر يس إلزى نيويزورك منتصزف ينزاير/  زانون الثزاني المقبزل 

 ما العضويا سي ون لمجلس األمن الدولي إلى أن تقديم طل  الدولا دا  المال يوأشار 
 26/12/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 ا  سيبقى قائمالتشريعي مجلس الو  ..الحية: حماس مع إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية .01

خليل الكيا التعامل الُمشين من لبل أجهة  أمن عباس   دان عضو الم ت  السياسي لكر ا كماس د
لتشريعي، ومنعهم من دخول مقر المجلس لعقد ممتمر صكفي كول مع ر يس وأعضا  المجلس ا

وأ د الكيا في تصريل خاى بالمولع الرسمي  إجرا ات عباس التعسفيا بكق المجلس التشريعي 
جرا   لكر ا كماس أن الخروب من الكالا الوطنيا الكاليا متمثل في تش يل ك وما وكد  وطنيا، واة

وشدد الكيا  جلس وطني، وعقد ا طار القيادي لمنءما التكرير انتخابات عاما ر اسيا وتشريعيا وم
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أن المجلس  اً على عدم لانونيا وشرعيا المك ما الدستوريا، وأن الكر ا ا تعترف بمخرجاتها، مبين
 يمارس دوره  اً التشريعي سيبقى لا م

 26/12/2018حماس،  ةموقع حرك
 

 ب على الشرعيةحماس: احتجاز رئيس التشريعي قرصنة وتكميل لالنقال .00
وصفت كر ا اكماسا، اكتجاة األجهة  األمنيا في الضفا الغربيا المكتلا ر يس المجلس : رام هللا

وأ دت الكر ا، على لسان  التشريعي عةية دويك وعددًا من النوا  بزاالقرصنا والتصعيد الخطيرا 
قال  على الشرعيا القيادي والناطق الرسمي باسمها سامي أبو ةهري، أن ما كدق اتتويو لالن

وكم ل أبو ةهري في تغريد  عبر كسابت في اتويترا، ر يس السلطا  البرلمانيا التي تمثلها كماسا 
 الفلسطينيا مكمود عباس االمسموليا عن هاه التداعيات المترتبا على هاه القرصناا 

لس التشريعي ومنعت أجهة  أمن السلطا الفلسطينيا، صباح يوم األربعا ، عةية دويك ر يس المج
 من عقد ممتمر صكفي بمقر المجلس برام هللا للكديق عن لرار مكمود عباس بكلت 
 26/12/2018، المركز الفلسطيني ل عالم

 
 بغزة "الديموقراطية"و "الشعبية"رباح: حماس ُتسيطر على القرارات السياسية للجبهتين يحيى  .02

اح، بعا م ات  فصا ل اليسار وصف القيادي في كر ا فتل، يكيى رب: صالح س يك -خاى 
عامًا، بل وتنكاة انكياةًا  اماًل لكماس، بعد  12الفلسطيني بغة ، أنها ُتمثل رميا كر ا كماس، طوال 

ولال رباح لزادنيا الوطنا: إن م ات  الجبها الشعبيا والجبها  سيطر  الكر ا على لرارهم السياسي 
موالف م ات  ليادتها في الخارب، و الك م ات   الديمولراطيا، ي ون لها مولف يختلف تمامًا مع

ُنعدل مسارات تلك الفصا ل، ليس لسب  ما،  أنالضفا الغربيا، مضيفًا: نكن في كر ا فتل، ُنكاول 
 أو ل ي تنكاة للقياد  الفلسطينيا، ول ن كتى ي ون لرارها مستقاًل، للسب  الاي انطلقت من أجلت 

رباح، الجهاد ا سالمي ترفا اانتخابات بش ل  وبخصوى مولف الجهاد ا سالمي، أوضل
من مخرجات أوسلو، وفي اات الولت تعترا على لرارات المك ما  اً  امل، وتعتبرها جة 

  راد  كماس  اً الدستوريا، لاا على الجهاد أن ي ون لرارها وفق رميتها، وليس وفق
نما ل واعتبر، أن لرار المك ما الدستوريا، نافا، وا يكمل مجااً  لت هنات، والتفسيرات، والتهويالت، واة

، بل سُتجر  انتخابات فلسطينيا، بما في الك انتخابات المجلس التشريعي، وا اً القرار سينفا لريب
 تستطيع كماس منع الك، وا أن تنتقى من القضا  الفلسطيني الاي وصفت بزاالشام ا 
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ريعي بغة ، والتي يدعو لها أكمد بكر، الاي وأشار إلى أن  ل ااجتماعات التي يعقدها المجلس التش
وصفت بهنت انا   ر يس المجلس التشريعي السابقا، أضكت باطلا، وغير دستوريا، وأي لرار يهخاونت، 

 ، بل هو تعٍد على القانون األساسي، والدستور الفلسطيني، بما في الك جلسا اليوم اً ليس لانوني
 26/12/2018، دنيا الوطنموقع 

 
 : تصريحات يحيى رباح تخدم السياسات الفئوية"قراطيةو الديم" .03

طالل أبو ءريفا، مما ورد في تصريل للقيادي ، دان عضو الم ت  السياسي للجبها الديمولراطيا: غة 
في كر ا فتل يكيى رباح يتهم فيت الجبها أن لرارها السياسي في لطاا غة  والع تكت هيمنا كماس، 

ن عقليا ا تر  المصلكا الوطنيا إا في خدما السياسات الف ويا مشيرا بهن تصريل رباح تعبير ع
وأضاف أبو ءريفا في تصريل صكفي لت األربعا ، أن تطاول رباح على الجبها  والمصلكا الااتيا 

ليس إا تعبيرًا عن أةما يعانيها في مكاولا لتشويت الوالع السياسي ليبرر على المأل سياسات تعميق 
لرارات ااجماا الوطني في المجلس المر ةي والوطني، ومواصلا الرهان على اانقسام، وتعطيل 

وختم بدعو  رباح الى  ام انيا اكيا  بقايا أوسلو والعود  الى مفاوضات ألكقت بشعبنا ال وارق الوطنيا 
 ال ف عن إعالن موالف ليس من شهنها إا أن تقةم مولفت أمام الرأي العام الفلسطيني 

 26/12/2018، ينال أونفلسطين 
 

 حماس: الحمد هللا يقمع أهل الضفة وعليه الرحيل .04
أ ااي  وافترا ات ر يس ك وما رام هللا رامي الكمد هللا باتت لالت كر ا كماس، إن : رام هللا

وأ د الناطق باسم الكر ا فوةي برهوم في تصريل صكفي، مسا   م شوفا ولم تعد تنطلي على أكد 
لكمد هللا من دور لمعي بوليسي ضد أهلنا في الضفا، وكمايا العدو وااستقوا  اليوم، أن ما يقوم بت ا

بت، ا ينفصل عن جرا مت ضد ا نسانيا بمشار تت في كصار غة ، والتسب  في عاابات وآام 
 وتابع: افليركل؛ فشعبنا ا يمثلت إا الوطنيون الشرفا ا  أطفالها وس انهاا 

 26/12/2018، الين أونفلسطين 
 

 المشهراوي: ال يحق لمن دمر فتح أن ينظم مهرجان انطالقتها .05
هاجم القيادي في التيار ا صالكي لكر ا فتل سمير المشهراوي، تقدم كر ا فتل بطل  : القاهر 

، مم دًا أنت ا يكق لمن دمر فتل أن ينءم مهرجان 54 لداخليا غة  بإلاما مهرجان انطاللتها الز
أن من الولاكا بم ان أن تهدد فتل أبنا ها بقطع رواتبهم في كال  وأوضل المشهراوي انطاللتها 
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، مشيرا إلى التيار ا صالكي سيبال جهده في تفويت 54 عدم مشار تهم في فعاليات اانطاللا الز
لاما كفل اانطاللا في غة ،  ما لال وأ د أن النا   مكمد دكالن لام ب ل ما هو   الفرصا عليهم واة

، ليخرب بصور  تليق بالكر ا التي تهبى على اان سار أمام 54 جان اانطاللا الزمطلو   نجاح مهر 
 المتواط ين لتدميرها وتشتيت أبنا ها،  ما لال 

 26/12/2018، فلسطين أون الين
 

 جنوب نابلس دعسبزعم محاولته تنفيذ عملية  فلسطينيإصابة  .06
تالل ا سرا يلي على كاجة  كوار  أصي  مواطن، ءهر األربعا  بجراح برصاى جنود ااك: نابلس

 اً وةعمت وسا ل إعالم عبريا، بهن فلسطيني  دعسالعس ري جنو  نابلس بةعم مكاولتت تنفيا عمليا 
 جنود على الكاجة، فُهطلق النار عليت وأصي  بجراح ما بين طفيفا إلى متوسطا  دعسكاول 

 26/12/2018، وكالة الرأي الفلسطينية ل عالم
 

 فلسطيني بذريعة طعن مستوطن دم الئحة اتهام بحقّ االحتالل يق .07
لدمت نيابا ااكتالل، يوم األربعا ، ا كا اتهام بكق الشا  المعتقل أكمد مسالما : فلسطين المكتلا

وا رت    جيلو لبل شهر عمر من بيت لكم، بدعو  تنفياه عمليا طعن ومكاولا لتل مستوطن لر  مست
 ا سرا يليااصيل ا كا ااتهام التي لدمت إلى المك ما العس ريا من تف اً الصكافا ا سرا يليا بعض

  بيتار عيليت، كيق أمس ت من عمر تضمنت أن الشا  مسالما هاجم المستوطن أهارون هيلر من مست
و ان لد أصي  مستوطن بجروح بعد تعرضت للطعن  مرات باستخدام مشرط في رأست  9رلبتت وطعنت 

 نوفمبر الماضي  20على أراضي مدينا بيت جاا، في   جيلو المقاما عمر لر  مست
 26/12/2018، وكالة الرأي الفلسطينية ل عالم

 
 دفاعية "ال تملكها دولة أخرى" نتنياهو: "إسرائيل" تطور نظما   .08

)د   أ(:  شف ر يس الوةرا  ا سرا يلي بنيامين نتنياهو، يوم األربعا ، أن تل أبي  تطور  - القدس
جا ت تصريكات نتنياهو في كفل تخرب دفعا من طياري  ا تمل ها دولا أخر ا نءما دفاعيا، ا

ولال نتنياهو: ايم نني القول بهننا نطور  سالح الجو ا سرا يلي، بكس  صكيفا اجيروةاليم بوستا 
 أسلكا ونءما دفاعيا ا تمل ها أي دولا أخر ا 
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تا إلى أن بالده تدافع بضراو  عن وأ د اللت إننا لن نرتدا عن القيام بما هو ضروريا، اف 
اخطوطها الكمرا  في سوريا وفي أي م ان آخرا، مشددا على رفا توطيد الوجود ا يراني في 

 سوريا 
 26/12/2018القدس العربي، لندن، 

 
 نتنياهو يوّسط مصر لمنع أي تصعيد فلسطيني قبل االنتخابات: "العربي الجديد" .09

أن ر يس ك وما ااكتالل ا سرا يلي، بنيامين نتنياهو،   شفت مصادر مصريا مطلعا: القاهر 
طال  المسمولين في مصر، بنقل مجموعا من الرسا ل إلى الفصا ل الفلسطينيا في غة ، وعلى 
رأسها كر ا اكماسا، عبر جهاة ااستخبارات العاما الاي يتولى القيام بوساطا للتوصل إلى هدنا 

لتطورات السياسيا الجديد  في إسرا يل والمتصلا بالتوجت إلى طويلا األمد في القطاا، في أعقا  ا
انتخابات برلمانيا مب ر  في إبريل/نيسان المقبل  وأوضكت المصادر، لزاالعربي الجديدا، أن نتنياهو، 
طال  الجان  المصري بضرور  التشديد على اكماسا بعدم التصعيد خالل الفتر  المقبلا، التي تعد 

 لنسبا لنتنياهو، الاي يرغ  بش ل لوي في تمرير اتفاق الهدنا طويلا األمد شديد  الكساسيا با
وبكس  المصادر افإن الرسا ل ا سرا يليا تضمنت الته يد على أن تلك المركلا تمثل عنق ةجاجا 
بالنسبا للجميعا  ولالت إن انتنياهو أبلغ الجان  المصري بهنت لن ي ون أمامت إا إشعال كر  

كصل أي تصعيد في غة  خالل األيام المقبلاا  وأشارت المصادر المصريا إلى أن  جديد  في كال
 الرسا ل ا سرا يليا إلى اكماسا أ دت على الربط بين الهدو  في غة  والضفا معًا  

 27/12/2018العربي الجديد، لندن، 
 

 مب في معركته االنتخابيةانتنياهو ينشد دعم تر  .21
ي تل أبي  أن ر يس الوةرا  ا سرا يلي بنيامين نتنياهو، يسعى تل أبي :  شفت مصادر سياسيا ف

م ، في معر ا اانتخابات ا سرا يليا  ومع أن استطالعات اإلى نيل دعم الر يس األمري ي دونالد تر 
الرأي تتولع فوةه مر  أخر  على منافسيت، فإنت يريد أن ي ون الفوة ساكقًا، باعتبار أنت ا لما  ان 

ان وضعت ألو  في مواجها اكتماات مكا متت في ثالثا ملفات فسادا،  ما أ د أكد الفوة أ بر  
ولالت هاه المصادر إن نتنياهو سيةور الوايات  الخبرا  من متابعي الكمالت اانتخابيا ا سرا يليا 

رر أن المتكد  في نهايا مارس )آاار( المقبل، أي لبل أيام من موعد اانتخابات ا سرا يليا، التي تق
، والك ل ي يلقي خطابًا أمام الممتمر السنوي لمنءما اأيباكا، 2019أبريل )نيسان(  9تجري في 

التي تش ل اللوبي اليهودي المناصر  سرا يل في الوايات المتكد ، وهو يريد أن ي س  من هاه 
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 نا األمري يا، والثانيا الةيار  مرتين؛ األولى من خطابت هناك باللغا ا نجليةيا التي يتقنها جيدًا بالل
 م  مر  أخر  ام   ولد يطل  نتنياهو أن يةور تر امن اللقا  مع تر 

  27/12/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 اتصاالت بين غانتس ويعالون لخوض االنتخابات بحزب واحد .20
سا  انطلقت معر ا اانتخابات العاما ا سرا يليا رسميا بعد المصادلا كل ال نيست بش ل نها ي، م

يوم األربعا   ل ن لبل هاه الخطو  بدأت التكالفات في إطار أكةا  جديد  واانشقالات في أكةا  
لديما  وا رت اشر ا األخبارا )القنا  الثانيا سابقا( أن اتصاات جاريا بين ر يسي أر ان الجيال 

كد جديد، ومن ا سرا يلي السابقين بيني غانتس وموشيت يعالون كول خوا اانتخابات في كة  وا
الجها األخر  يعتةم أعضا   نيست اانشقاق عن  تلا االمعس ر الصهيونيا واانضمام إلى كة  

 ميرتس 
وفي الولت الاي عبر  تلتا االمعس ر الصهيونيا واييال عتيدا عن تركيبهما بانضمام غانتس 

تمال  بير أن يخوضا إليهما، إا أن األخير يجري اتصاات امتقدماا مع يعالون، وسط ت هنات باك
 اانتخابات في كة  واكد، ل نهما رفضا التعقي  على الك  

والتقى غانتس ويعالون ومقربون منهما عد  مرات في األسابيع األخير ، جر  خالل التباكق في 
خوضهما اانتخابات في كة  واكد، يتولع أن يرأست غانتس  ووفقا لزاشر ا األخبارا، فإن هاه 

أر ان ستوفر ردا لألجند  األمنيا، إضافا إلى أنت يصع  إلصاق صبغا يساريا لها الا ما رمسا  
لد  الكديق عن يعالونا المستوطن اليميني ووةير األمن األسبق الرافا لكل سياسي للصراا 

 الفلسطيني يستند إلى ليام دولا فلسطينيا  –ا سرا يلي 
سا أعضا   نيست من كة  العمل وفي غضون الك،  شفت اشر ا األخبارا ايضا عن أن خم

اجتمعوا في ال نيست وبكثوا إم انيا اانشقاق عن كةبهم و تلا االمعس ر الصهيونيا، وبعضهم 
 يدرس إم انيا اانضمام إلى كة  ميرتس 

 26/12/2018، 48عرب 
 

 المراقب العسكري اإلسرائيلي: الجيش جاهز للحرب .22
إيالن هراري في توصيا لد مها لر يس األر ان غادي أ د المرال  العس ري ا سرا يلي  :رام هللا

آيةن وت، استعداد الجيال ا سرا يلي للكر ، خالفًا لما ورد في اانتقادات التي وجهها ر يس لسم 
 ش او  الجنود يتسكاق بريك كول عدم جاهةيا القوات البريا للكر  
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اللجنا التي ش لت ممخرًا لفكى وبكس  القنا  العبريا السابعا، األربعا ، فإن هراري من خالل 
جهوةيا الجيال للكر ، أ د أن القوات البريا مستعد  فعاًل لالك، وأن هناك تكسنًا ملكوءًا في 

 استعدادات الجيال ألي كر  مستقبليا 
من الضباط في  افا القواعد العس ريا وموالع القوات البريا من أجل فكى  102وعمل نكو 

 وخلصوا إلى أنت مستعد للكر  خالفًا لتقرير بريك  استعدادات الجيال ا سرا يلي
 26/12/2018القدس، القدس، 

 
 ضابط إسرائيلي: المستوطنون سيدفعون ثمنا  باهظا  بالمعركة المقبلة .23

نشر اللوا  في جيال ااكتياط بجيال ااكتالل ايتسكاك بريكا رسالا يوجت فيها : فلسطين المكتلا
وانتقد اللوا   شرها جيال ااكتالل بهنت لواتت مستعد  للكر  القادما انتقادًا ااعًا للتقارير التي ن

أيضًا التقارير التي خرجت بها لجنا األمن في ال نيست التي تم د فيها أيضًا أن الجيال على أتم 
ولال اللوا  إن رسا ل الطمهنينا التي يتكدق بها جيال ااكتالل غير  الجهوةيا للكر  القادما 

 طيات الخطير  في الجيال متناسبا مع المع
وبكس  اللوا  ابريكا فإن مستوطني  يان ااكتالل سيدفعون ثمنًا باهءًا خالل الكر  القادما، لا اًل 
إن  ثير من نقاط الفشل التي عرضها خالل تقرير سابق كول جهوةيا الجيال لم تقم اللجنا الخاصا 

 ل جهوةيا الجيال بفكصها أبدًا، ولال أن هاه النقاط تعتبر خطير  جدًا كو 
 26/12/2018، وكالة الرأي الفلسطينية ل عالم

 

 كتلة جديدة سأؤسسغانتس:  .24
ا رت صكيفا اهآرتسا ا سرا يليا يوم األربعا ، أن ر يس أر ان الجيال ا سرا يلي السابق : رام هللا

ووفقًا   بيني غانتس يقوم كاليًا بةياد  جهوده لتش يل لا ما مستقلا لخوا اانتخابات المقبلا
للصكيفا، فإن غانتس أجر  مكادثات مع ليادات كةبيا إسرا يليا وأوضل لهم أنت ينوي المنافسا 

 ضمن  تلا مستقلا دون ااندماب مع أي كة  آخر 
ورج كت الصكيفا أن يصنف غانتس كةبت الجديد  كة  وسط مسمول ومعتدل، دون أي رغبا منت 

ولم يستبعد غانتس  الف مع المعس ر الصهيوني في تكديد هويتت مع اليسار، ودون أن يتك
اانضمام إلى أكد األكةا  الجديد  التي ستخوا اانتخابات، مثل كة  وةير الجيال السابق 

 موشيت يعلون 

 26/12/2018القدس، القدس، 
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 سفير إسرائيل في األمم المتحدة ينضم إلى "الليكود" .25
ن المندو  ا سرا يلي في األمم المتكد ، داني لالت صكيفا امعاريفا العبريا، يوم األربعا ، إ

 دانون، لدم استقالتت صباح اليوم، وينوي الترشل لالنتخابات البرلمانيا لل نيست ا سرا يلي 
وا رت الصكيفا أن دانون سيعود إلى بالده وينوي الترشل لالنتخابات التمهيديا عن كة  االلي ودا  

 دانون مهام منصبت في شهر شباط المقبل موضكا أنت من المفترا أن ينهي داني 
و ان ر يس الوةرا  ا سرا يلي، بنيامين نتنياهو، عين دانون سفيرا  سرا يل في األمم المتكد ، في 

، أصدر نتنياهو لرارًا بإلالا داني دانون من 2014تموة  15، وفي 2015الرابع عشر من آ  عام 
كات لت نتنياهو مسموليا فشل العدوان األخير على منص  نا   وةير الدفاا، بعدما كمل في تصري
 لطاا غة ، فيما يعرف بكر  االجرف الصامدا 

 26/12/2018األيام، رام هللا، 

 
 مليون شيكل لصالح "عمالء" 14"إسرائيل" تحجز  .26

ا ر مولع صكيفا يسرا يل هيوم العبريا، الليلا الماضيا، أن مك ما  :ترجما خاصا -رام هللا 
مرت بكجة أموال من عا دات الضرا   الفلسطينيا، لصالل فلسطينيين متهمين بالتعاون إسرا يليا أ

 مع إسرا يل، بعد أن رفعوا دعو  لضا يا ضد السلطا بتهما تعايبهم 
مليون شي ل من عا دات  14وبكس  المولع، فإن المك ما أكالت لوةار  الماليا أمرًا لضا يًا بكجة 

 ا للمتضررين من عمليات التعاي  الضرا   ونقلها لدفعها  تعوي
ووفقًا للمولع، فإن لرار المك ما يشير إلى أن المتهمين تعرضوا لضرر صكي وعقلي جر ا  تعرضهم 
للتعاي  من خالل صعقهم بال هربا  وتعليقهم مطو ًا من سيقانهم والتالا أءافرهم وأسنانهم وكرمانهم 

 من النوم، والغاا ، وفق اد عا اتهم 

 27/12/2018لقدس، القدس، ا

 

 مسكن استيطاني 2,200سلطات االحتالل توافق على خطط لبناء نحو  .27
مس ن في  2,200)أ ف  (: وافقت لجنا في وةار  الدفاا ا سرا يليا على خطط لبنا  نكو -القدس

مستوطنات في الضفا الغربيا المكتلا، وفق ما أعلنت كر ا االسالم اآلنا ا سرا يليا المناهضا 
 يطان ااربعا  لالست
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وتعد مسالا ااستيطان من المسا ل السياسيا المهما في إسرا يل في كين يستعد البرلمان ا سرا يلي 
للتصويت على كل نفست تمهيدا  جرا  انتخابات مب ر  دعا اليها ر يس الوةرا  بنيامين نتانياهو في 

 التاسع من نيسان/أبريل المقبل  
  27/12/2018القدس العربي، لندن، 

 

 هيرش من العسكر إلى تجارة أسلحة وخدمات أمنية فإلى السياسة .28
أعلن جنرال ااكتياط ا سرا يلي، غال هيرال، يوم أمس األربعا ، لراره التنافس في اانتخابات 

وخالل كفل توليع  تا  جديد لت، لال هيرال إنت كان الولت اتخاا لرارات  القريبا لل نيست 
 مستقل أو اانضمام إلى لا ما موجود   شخصيا صعبا سوا  بش ل

يشار إلى أن وةير األمن الداخلي، غلعاد إردان، الاي سعى في السابق إلى تعيين هيرال مفتشا 
 عاما للشرطا،  ان لد دعا، يوم أمس األربعا ، إلى تكصين م ان لهيرال في لا ما اللي ود 

لي ود في ال نيست القادماا، مضيفا أنت وبكس  إردان فإن هيرال لديت االممهالت والقيم لتمثيل ال
 يهمل أن ينضم إلى اللي ود 

يا ر أن هيرال  ان لد خضع للتكقيق في السابق بتهما دفع رشو ، مع موءفين آخرين في شر ا 
يمل ها، لجهات في جورجيا من أجل الفوة بمنالصا  و انت المعلومات بشهن التكقيق لد تسربت 

لراره تعيينت مفتشا عاما للشرطا  وألغي التعيين اكقا في أعقا   بعد ولت لصير من إعالن إردان
 التكقيق، وفي أعقا  فتل تكقيق آخر بشهنت 

ولبل نكو شهرين أغلقت النيابا العاما ملف التكقيق الثاني، والاي يتصل بقضيا رشو  في مشروا 
منطقا  وأغلق الملف إةالا األلغام من شاطئ اريشون لتسيونا بعد تدريبات عس ريا أجريت في ال

 باريعا اعدم وجود تهماا 
ا خالل الكر  العدوانيا األخير  91يا ر أن هيرال  ان يشغل منص  لا د اأوغدات هغليل، أوغداه  

 ، واضطر لالستقالا في أعقا  اتهامات وجهت لت 2006على لبنان عام 
ي أكداق عمليا اختطاف وبعد استقالتت من الجيال، بعد نشر نتا و الجنا ألموغا، التي كققت ف

الجنديين ا سرا يليين لبيل الكر ، ألام هيرال شر ا اديفينسيف شيلدا لالستشار  األمنيا، وألام أيضا 
 شر ات أخر  تابعا لها، بعضها مسجل في مولع امسجل الجمعياتا على أنها مخالفا للقانون 

تادا لتاليا وعتادا متطورا لفعاليات وبكس  مولع اديفنيسيف شيلدا فإن الشر ا تقدم عتادا عس ريا وع
 الشرطا   ما تقدم أنءما ت نولوجيا لشر ات األمن الك وميا، وغيرها 

 26/12/2018، 48عرب 
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 منذ بدء مسيرات العودةا  مصاب 25,477شهيدا  و 253: الحوراني للدراسات مركز .29

العود  و سر الكصار منا بلغت كصيلا انتها ات ااكتالل في لطاا غة  منا بد  المسيرات  :غة 
شهيدًا تواصل سلطات ااكتالل اكتجاة جثامينهم، كسبما  11شهيدًا، بينهم  253أشهر  8أ ثر من 

 أفاد مر ة عبد هللا الكوراني للدراسات والتوثيق في تقريٍر توثيقي صدر عنت يوم األربعا  
أن  22/12/2018كتى تاري  ، و 30/03/2018ولال المر ة أنت امنا انطالق هاه المسيرات بتاري  

شهيدًا، ثم  70شهيدًا، تليها مكافءا خان يونس  72مكافءا غة  لدمت أعلى نسبا من الشهدا  
 شهيدًاا  33شهيدًا، وأخيرًا مكافءا رفل  37شهيدًا، ومكافءا الشمال  41مكافءا الوسطى 

مصابًا  13,750تلفا، مواطنًا ومواطنا بجروح مخ 25,477أصي  خالل المسيرات السلميا : الجرحى
دخلوا مستشفيات القطاا لتلقي العالب، فيما تلقت بالي ا صابات العالب ميدانيًا، نتيجا ا صابات 
بقنابل الغاة المسيل للدموا والغاةات الساما األخر  التي يطلقها جيال ااكتالل تجاه المتءاهرين 

الكي المباشر تجاه المتءاهرين  ويشمل هاا العدد ا صابات نتيجا إطالق الرصاى السلميين 
السلميين، وا صابات الناتجا عن عمليات القصف المدفعي والجوي على مختلف مناطق القطاا، 
وبالي ا صابات نتيجا استنشاق الغاة السام الاي تطلقت لوات ااكتالل مستخدما طا رات مسير  

  طاللها صو  المتءاهرين 
شهيدًا، بينهم طفلتان، ويش لون ما نسبتت  45عدد الشهدا  األطفال بكس  التقرير، فقد بلغ : األطفال

شهدا  من األطفال، وسجلت  3ا يةال يكتجة ااكتالل جثامين ممن مجمل عدد الشهدا ، و  17.7%
 الشهيد  بيان أبو خماال  هصغر شهيد  من ف ا األطفال والتي يبلغ عمرها عامًا ونصف 

طفاًل بجروح مختلفا، ما يةيد عن نصفهم أصيبوا نتيجا  4,379وأصي  أيضًا خالل المسيرات 
 إطالق الرصاى الكي، والمعدني، وشءايا القصف الجوي، والمدفعي، على مناطق القطاا 

استشهدت سيدتان فلسطينيتان، وهن: الشهيد  إيناس أبو خماال، والتي  انت كامل في : النساء
ق المكافءا الوسطى، والشهيد  المسعفا رةان شهرها التاسع، نتيجا القصف المدفعي على بيتها شر 

نتيجا إصابتهن  600امرأ  بجروح مختلفا، من بينهم نكو  2,050النجار، فيما أصي  نكو 
 بالرصاى الكي، والمعدني المغلف بالمطاط، وشءايا القصف المدفعي والجوي على لطاا غة  

أثنا  مشار تهم في في الخاصا شهدا  من اوي ااكتياجات  7ارتقى : ذوي االحتياجات الخاصة
مواطنين، وباتوا ضمن ف ا اوي  105 المسيرات السلميا، فيما استهدفت لناصا ااكتالل نكو

 ااكتياجات الخاصا ممن بترت أطرافهم السفليا أو العلويا خالل مشار تهم في المسيرات السلميا 
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الشهيد  رةان النجار، والشهيد  شهدا ، وهم: 3لدمت الطوالم الطبيا : استهداف الطواقم الطبية
من الطوالم الطبيا المختلفا،  470موسى أبو كسنين، والشهيد عبد هللا القططي، فيما أصي  نكو 

، 500على الرغم من أن النقاط الطبيا التي يتم استهدافها تبعد عن السلك الفاصل مسافا تةيد عن 
إطالق الرصاى المباشر نكوها، أو سيار  إسعاف، ومر با طبيا، نتيجا  84ولد تضرر أيضًا 

 استهدافها بقنابل الغاة بش ل مباشر 
استشهد خالل المسيرات صكفيان، وهما: ياسر مرتجى، وأكمد أبو كسين، : استهداف الطواقم اإلعالمية

 منهم نتيجا ا صابا بالرصاى الكي والمعدني  140صكفيًا بجروح مختلفا،  263فيما أصي  
 26/12/2018، الين أونفلسطين 

 
 مستوطنون يجددون اقتحاماتهم االستفزازية للمسجد األقصى .31

جددت مجموعات من المستوطنين، يوم األربعا ، التكاماتها ااستفةاةيا للمسجد األلصى : القدس
وتجول المستوطنون في المسجد  المبارك، من با  المغاربا بكراسا مشدد  من لوات ااكتالل 

 الهي ل المةعوم، وغادروا األلصى من با  السلسلا  واستمعوا لشرح كول أسطور 
 26/12/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس .30

هاجم مستوطنون، مسا  اليوم األربعا ، مر بات المواطنين بالكجار  لر  كاجة  :وفا - نابلس
مسمول ملف ااستيطان شمال الضفا غسان دغلس، بهن مجموعا من  وأفاد كوار ، جنو  نابلس 

 المستوطنين هاجمت مر بات المواطنين بالكجار ، ما أد  إلى تضرر عدد منها 
 26/12/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 االحتالل يشّن حملة مداهمات واعتقاالت تطال قاصرين والمستوطنون يهاجمون شمال الضفة .32

نت لوات ااكتالل ا سرا يلي أمس كملا مداهمات واعتقاات طالت عد  مناطق في رام هللا: ش
الضفا الغربيا المكتلا، نجم عنها اعتقال لاصرين وأسر  مكررين، فيما جددت مجموعات من 

 المستوطنين الهجمات ضد الفلسطينيين وممتل اتهم 
خيم بالطا شرق مدينا نابلس، بعد  ما اعتقلت لوات ااكتالل ثالثا مواطنين خالل مداهمات في م

أن داهمت عد  مناةل وأخضعتها للتفتيال الدليق، ولالت مصادر من المخيم إن عددا من المواطنين 
 أصيبوا خالل مواجهات مع ااكتالل، إثر مكاولا تصديهم لعمليا االتكام 
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بعد التكام مناةلهم واعتقلت لوات ااكتالل  الك فلسطينيين اثنين من بلد  عةون، شرق للقيليا، 
والعبق بمكتوياتها،  ما لامت لوات ااكتالل باعتقال ثالثا فلسطينيين من مدينا جنين وبلداتها، من 

واعتقلت لاصرين وشابا، من كي بطن  بينهم أسيران مكرران، بعد أن لامت بدهم مناةل اويهم 
 الهو ، في بلد  سلوان جنو  المسجد األلصى  

ادي كلو ، أن مخابرات وجنود ااكتالل التكموا الكي، وانتشروا عند مداخلت، وا ر مر ة معلومات و 
وتمر ةوا على طول شارعت الر يسي، وعلى أبوا  عد  مناةل س نيا، لبل أن يقتكموا ثالثا مناةل 

(، عاماً  13تعود لعا لا الرجبي، واعتقال ثالثا من أبنا ها  وشمل ااعتقال القاصرين أكمد الرجبي )
 ( وشابا آخر من العا لا، بتهما إلقا  الكجار  والةجاجات الكارلا عاماً  16الرجبي ) وكمة 

شخصا، من مناطق متفرلا في الضفا  17وا رت مصادر مكليا أن كمالت ااعتقال طالت 
الغربيا، فيما لال جيال ااكتالل إن لواتت صادرت أمواا، وةعم عثورها على أسلكا خالل 

 شمال الضفا  المداهمات التي نفاها
إلى الك اعتد  مستوطنون على مر بات وممتل ات الفلسطينيين عند مدخل لريا برلا شمال نابلس، 
ما أد  إلى إصابا أكد المسنين خالل رعيت لألغنام، ولال مسمول ملف ااستيطان شمال الضفا 

د  إلى غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا في كادق آخر المر بات بالكجار ، األمر الاي أ
ت سير نوافا بعضها، أثنا  مرورها بالقر  من القريا  وأشار إلى ان المستوطنين كطموا إشارات 

 المرور، ولطعوا عددا من األشجار، وخلعوا أبوا  إكد  الصيدليات على مدخل القريا 
 27/12/2018، القدس العربي، لندن

 
 رام هللا: خمس سنوات لمدان بتهمة التخابر مع االحتالل .33

دانت مك ما است ناف رام هللا بصفتها مك ما است ناف جنايات  بر  بر اسا القاضي  :ام هللار 
مكمود جاموس، وعضويا القاضيين أمجد لباد ، وفلسطين أبو رومي، واستنادا إلى البينات 
 والمرافعات التي لدمتها نيابا ااست ناف ممثلا بر يس نيابا است ناف الجنايات ال بر  خالد الخفال،

( من 118للماد  ) المتهم )أ م( من مكافءا سلفيت بتهما التخابر مع ااكتالل )الخيانا(، خالفاً 
سنوات، علما  5الك م عليت باألشغال الشالا المملتا مد   وتم    1960( لسنا 16لانون العقوبات رلم )

 أنت تم تبر تت أمام مك ما الدرجا األولى 
 ،26/12/2018، ية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطين
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 فلسطينيو لبنان.. من حلم العودة إلى مخيمات الهجرة .34
افتا  ت   علىعلى جدار منةلت الوالع في مخيم نهر البارد شمالي لبنان، وضع الالجئ الفلسطيني 

عليها االمنةل للبيعا، ليمم ن ت اليف السفر والهجر  بعد أن ضالت بت سبل العيال في المخيم وُسدَّت 
 ل الطرلات بوجهت  

ا عمل لديت ليوف ر كيا   ريما لت وألسرتت الم ونا من ةوجا وثالثا أواد، ف انت الهجر  هي خياره 
األخير، أسو  ببعا العا الت التي سبقتت إلى أوروبا، في ءل تفالم األوضاا داخل المخيمات، 

 فضال عن الءروف ااجتماعيا واالتصاديا الصعبا 
ألف دوار أمري ي، ليس  افيا لتغطيا ت اليف إجرا ات السفر  30 لاي يقد ر بزل ن سعر منةلت ا

ن باا  ل ما يملك،  والهجر  التي تتراوح بين ثمانيا آاف وعشر  آاف للفرد، كس  لولت، كتى واة
فما  ان عليت إا أن يبكق عمن يقرضت لي مل المبلغ المطلو ، ل نت ليس باألمر السهل في ءل ما 

 لالج ون يعانيت ا
الهجر  من لبنان أصبكت مطلبا لعا الت فلسطينيا  ثير ، فم ات الفلسطينيين باتوا اليوم يبكثون عن 
أي وسيلا تساعدهم على الهجر  إلى بالد أوروبيا لد توف ر لهم بعضًا من ا نسانيا والكيا  الال قا، 

ن  انت غير شرعيا وت اليفها باهءا، فخالل األشهر الماضيا  اجئ  300هاجر نكو كتى واة
منةا  60من مخيمات الجنو ، ونكو  250فلسطيني من مخيمات الشمال )نهر البارد والبداوي(، و

في مخيم عين الكلو  جنوبي لبنان باتت غير مشغولا بالس  ان، وعشرات البيوت معروضا للبيع في 
 مختلف المخيمات 

الفلسطينيا، التي أصبكت بي ا طارد  أسبا  عديد  أدت إلى تصاعد كر ا الهجر  في المخيمات 
للفلسطينيين، كس  لولهم، منها الكرمان من أبسط الكقوق المدنيا وا نسانيا )الصكا والتعليم( من 
لبل الدولا اللبنانيا، والكرمان من كق العمل، وا جرا ات األمنيا المشدد  على المخيمات، خاصا 

ار األمني في المخيمات في ءل اةدياد المشا ل األمنيا تلك الوالعا في جنوبي لبنان، وغيا  ااستقر 
من مخيم إلى آخر   ل هاه العوامل أضيف إليها تقليى خدمات و الا غوق وتشغيل الالج ين 

 الفلسطينيين )أونروا(، التي  انت تمم ن الطبابا وتوف ر فرى عمل للبعا وغيرها من الخدمات 
لوطنيا وا سالميا في المخيمات الفلسطينيا بسب  ارتفاا تكايرات عديد  أطلقتها الفصا ل والقو  ا

أعداد الالج ين المهاجرين، في إطار ما وصفوه بالمخطط الاي يهدف إلى تصفيا القضيا 
ل الهجر  من ءاهر  فرديا يم ن أن تكدق  الفلسطينيا، خاصا لضيا الالج ين وكق العود ، مع تكو 

 راغ المخيمات الفلسطينيا من اج يها في أي مجتمع، إلى ءاهر  جماعيا تهدد بإف
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يقول ر يس اتكاد الشبا  الديمقراطي -ل ن هاه التكايرات لم تترجم على أرا الوالع، افب ل أسف 
وطنيا لد  الممسسات الفلسطينيا لمواجها هاه  واستراتيجياتليس هناك من خطط  -يوسف أكمد

يجاد الكلول التي تم  ن الشبا  الفلسطيني  من الصمود بوجت كالا اليهس والكرمان التي الءاهر  واة
يعيشونها في مخيمات لبنان، وما يجري اليوم ا يتعد  الكديق ا عالمي والخطا  السياسي دون 
نما  طرح أي كلول جديا، وبسب  الك نجد اليوم الشبا  الفلسطيني ا ي ترق لهاه الخطابات واة

 يبكق عن كلول لمش التت من خالل الهجر ا 
ى الرغم من  ل هاه التكايرات فإن الالج ين الفلسطينيين متمس ون بكق العود ، وخروجهم ول ن عل

لن ينسيهم هاا الكق، وهجرتهم من لبنان نكو المجهول، الاي  -كس  لولهم-إلى الدول األوروبيا 
يقولون بهنت مهما  ان سي ا سي ون أفضل من العيال هناك، يبقى غايا لهم رغم خيبات األمل التي 

 لقاها من وصلوا إلى أوروبا ت
 27/12/2018نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 "الضمان" وسط رام هللا مسيرة ضجيج ضدّ  .35

رام هللا: شارك كشد غفير من المواطنين في مسير  اكتجاجيا ضد الضمان ااجتماعي، ُنءمت وسط 
للمطالبا بإلغا   رام هللا، مسا  أمس، واستخدمت خاللها األبواق االمةاميرا، والطرق على األواني

وجا  المشار ون في الفعاليا، التي دعا إليها الكراك الفلسطيني  سقاط لانون الضمان، جانبًا  القانون 
من شوارا رام هللا، وهم يطلقون العنان ألصوات المةامير، ويضربون بالدفوف ويطرلون أوانَي نكاسيا، 

 ما ردد المشار ون في الفعاليا، هتافات طالبوا خاللها بإلغا   تعبيرًا عن رفضهم لتطبيق القانون 
 القانون، إضافا إلى ُأخر  تدعو ر يس مجلس إدار  ممسسا الضمان ااجتماعي، وةير العمل بالركيل 
وأ د ممثلو الكراك أن الفعاليا، وأطلقوا عليها تسميا امسير  الضجيوا، جا ت بهدف نقل رسالا 

وأشاروا إلى أن الفعاليات ااكتجاجيا ضد الضمان  رافا لتطبيق القانون الكراك والمشار ين ال
 ستتواصل، ما سيشمل تنءيم اعتصام مر ةي كاشد وسط رام هللا في التاسع من الشهر المقبل 

وا ر الناطق باسم الكراك عامر كمدان، أن استخدام الضجيو، يمثل أكد المءاهر الكضاريا 
ولال في كديق لز ااألياما: التءاهر بهاه الطريقا  انون الضمان  يصال صوت الناس الرافا لق

متبع في  ثير من الدول، والهدف منت إثار  التسامات، ليس لد  الجها الرسميا االك وماا فقط، بل 
وأضاف: أعتقد أن رسالا الفعاليا لد وصلت، ل ن  والناس المارين بالقر  منها كول الهدف منها 

ت الكراك آثارًا واضكا من ضمنها مثاًل استقالا مدير عام ممسسا الضمان بالمجمل فإن لتكر ا
وبين أن الكراك سيمضي لدمًا في تنءيم فعاليات اكتجاجيا خالل الفتر  المقبلا، افتًا إلى أن  ممخرًا 
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ابيا ااعتصام المر ةي المقبل، المقرر في رام هللا، سيقام بالتنسيق مع اللجان العماليا، والهي ات النق
 المختلفا الرافضا للضمان 

 27/12/2018، األيام، رام هللا
 

 مؤسسات وشخصيات تطالب بمنع دخول الخضار والفواكه اإلسرائيلية للسوق المحليةالبيرة:  .36
البير : طال  متكدثون خالل اجتماا جر ، أمس، في البير ، بمقر مفوضيا التعب ا والتنءيم لكر ا 

 ومي وشعبي بمقاطعا الخضار والفوا ت ا سرا يليا؛ ردًا على القرار افتلا، بضرور  بلور  مولف ك
ا سرا يلي بمنع الخضار والفوا ت الفلسطينيا من التوريد للسوق ا سرا يليا، ودعم المنتجات 

وأجمعوا على أهميا لرار ك ومي يصدر عن مجلس الوةرا  بتنسي  من  الفلسطينيا عاليا الجود  
 فااه وتوفير الكمايا الشعبيا والكمايا التنءيميا من كر ا افتلا وةير الةراعا ويتم إن

وكضر ااجتماا نا   ر يس كر ا فتل مكمود العالول، ومفو ا التعب ا والتنءيم جمال مكيسن، 
ونا   مفو ا التعب ا والتنءيم عبد المنعم كمدان، والمنسق العام ا تالف جمعيات كمايا المستهلك 

إياد عنبتاوي،   معن مقاطعا المنتجات ا سرا يليا وجي وفيكا  البكال، و صالح هنيا، وريم مسر 
 وجمال كماد األمين العام اتكاد الفالكين الفلسطينيين، وو يال وةارتي االتصاد الوطني والةراعا 

وأ د العالول ضرور  بلور  مولف ك ومي وشعبي بمقاطعا الخضار والفوا ت ا سرا يليا ردًا على 
سرا يلي بمنع الخضار والفوا ت الفلسطينيا من التوريد للسوق ا سرا يليا، ودعم المنتجات القرار ا 

 الفلسطينيا عاليا الجود  
 27/12/2018، األيام، رام هللا

 
 لعيد الميالد تصنعها يدويا   معلمة فنون فلسطينية تضيء شموعا   .37

  فريد تتبعت ُمعلما فنون صهر الشموا من أجل عمل شموا أخر  خاصا بعيد الميالد هو أسلو 
 فلسطينيا تدعى غاد   اباتايس لالستمتاا بموسم ااكتفاات في مدينا رام هللا بالضفا الغربيا 

وكققت غاد  شهر  لد  ةبا نها  بداعها تصميمات مبهر  لشموا تصنعها يدويا على مد  ا كد  
 عشر  سنا الماضيا 

بداا األعمال الفنيا  ان الهوايا الر ي سيا لغاد  التي  انت تقدمها  هدايا للعا لا واألصدلا  لبل أن واة
 تقرر امتهان هاا العمل 

ولبل إتقان فن صناعا الشموا لالت الفنانا إنها  انت مولعا بالشموا و انت تبكق دا مًا  يفيا 
 استخدام المواد  ثرا  أعمالها الفنيا 



 
 
 
 

 

 25 ص             4823 العدد:             12/27/2018 الخميس التاريخ:  

                                    

ا  اللي أنا اشتغلتها ءل شي  واكد  ان نفسي من  ل األشياولالت غاد   اباتايس لتلفةيون رويترة 
إني أتعلمت هو الشمع   نت أتطلع على الشمعا الصغير  وألول  يف هاي أنا بهعملها لدرجا إنت 
راهبا لالت لي غاد  جربي ما فيال مش لا في إن أنا أجر  وأطور أموري أ تر  صرت أطلع من 

وءليت ورا  ها األشيا  بمبادئ بسيطا مثل  نت   تا  لمجلا للتلفةيون  يف بيشتغلوا   يف بيعملوا
أجي  عل  ال وا أو عل  العصير واألشيا  هاي  لها، أليم الراس تبعها، يعني شوف لفين الواكد 
بده يبلال الشغلا من البدايا وشمع موجود عندي في البيت أجيبت أصهره وأعمل وأس بت وأرجع أليمت، 

 “  بير وكلو واو ما أكاله  ان شي  عندي شي   تير
ولالت غاد ، التي تعمل معلما للفن في مدرسا برام هللا، إنها تعمل دون  لل  ضافا لمسا إبداعيا 
لتصميماتها المعقد  التي عاد  ما تقدمها في معارا سنويا  وبدا من عمل شموا تقليديا تضيف 

 غاد  أكيانا الثلو لتصميماتها أو تبدا شموعا على ش ل بابا نويل 
 26/12/2018، ة رويترز لألنباءوكال

 

 2011مبارك يواجه مرسي ألول مرة ويتهم حماس بإرسال مسلحين لمصر في  .38
لال الر يس المصري األسبق كسني مبارك يوم األربعا  إنت  :أيدان لويس ومكمود رضا مراد -القاهر  

عبر أنفاق لدعم جماعا مسلل لكدود البالد الشرليا  800تلقى تقريرا وهو في السلطا يفيد بتسلل نكو 
 عاما  30التي أنهت ك مت الاي استمر  2011ا خوان المسلمين إبان انتفاضا يناير  انون الثاني 

وشهد يوم األربعا  أول مواجها بين مبارك والر يس السابق مكمد مرسي المنتمي لجماعا ا خوان 
 ما مرسي وآخرين في لضيا خالل إدا  مبارك بشهادتت أمام مك ما للجنايات تنءر إعاد  مكا

 تتعلق بالتكام الكدود الشرليا وعدد من السجون أثنا  انتفاضا يناير  انون الثاني 
عاما( كر ا المقاوما ا سالميا )كماس( في لطاا غة  بإرسال هما  المسلكين  90واتهم مبارك )

وأضاف أن  لثاني يناير  انون ا 25التي بدأت مع انطالق اانتفاضا يوم  االفوضىا ي تةيد 
 المسلكين هاجموا ألساما للشرطا والتكموا سجونا وأطلقوا سراح سجنا  ولتلوا رجال شرطا 

وعقدت الجلسا، التي كضرها صكفيون من رويترة وأااعت لنا  فضا يا خاصا جة ا منها على 
مع سجون الهوا  مباشر ، في معهد أمنا  الشرطا في طر  بجنو  القاهر   ويقع المعهد بجوار مج

 طر  الاي ُيسجن فيت مرسي 
وبينما دخل مبارك القاعا مرتديا بالا وربطا عنق ويتو ه على ع اة  ان مرسي يجلس في لفى 
ااتهام الكديدي المكاط بةجاب سميك وهو يرتدي مالبس السجن  ومن بين بالي المتهمين الاين 

  خوان وعدد  بير من  بار لادتها كضروا جلسا يوم األربعا  مكمد بديع المرشد العام لجماعا ا
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ولال مبارك في شهادتت أمام المك ما يوم األربعا  إن اللوا  عمر سليمان مدير المخابرات العاما 
 800لوات اخترلت الكدود ومسلكا وعددهم  بير كوالي ايناير  انون الثاني أن  29الراكل أبلغت يوم 

أو الجهات التي ينتمون لها ل نت لال في ولت  وأضاف أن سليمان لم يخبره عن جنسياتهم  اشخى
  اهو )لم يبلغني( ل ن معروف هما جايين منين: من غة    من كماسااكق 

وتابع أن أشخاصا في مكافءا شمال سينا  المصريا ا يعرف هويتهم سهلوا مهما المسلكين الاين 
  ا ( تعاملوا مع ا خوان المسلمينعشان يةودوا الفوضى في البلد   )وهماادخلوا البالد عبر األنفاق 

تمس أمن البالدا مثل مهاجما ألسام ومقار للشرطا اوا ر مبارك أن المسلكين ارت بوا أفعاا 
وسجون في مناطق مختلفا وأطلقوا سراح سجنا  ينتمون لكة  هللا وكماس وجماعا ا خوان فضال 

طالق النا ر من فوق أسطل المباني التي تطل عن اانتشار في ميادين يتجمع فيها المكتجون واة
 وأضاف أنهم لتلوا العديد من رجال الشرطا  عليها خاصا ميدان التكرير بوسط القاهر  

ولال مبارك إن األنفاق بين لطاا غة  وسينا   انت موجود  لبل عد  سنوات من اانتفاضا ونفى أن 
تصاريل لس ان في غة  لكفر ت ون لد ُكفرت بعلم من الدولا المصريا ل نت اتهم كماس بمنل 

 األنفاق عبر الكدود بغرا التهري  
ولال مبارك إن ك ومتت دمرت آاف األنفاق مع لطاا غة  مضيفا، أنت اتفق مع وةار  الدفاا على 

للقضا  على األنفاق ل ن  انت القوات المصريا تتعرا  طالق نار من لطاا  اإجرا  معينااتخاا 
    ورفا ال شف عن تفاصيل غة  عند تنفيا هاا ا جرا

 26/12/2018، وكالة رويترز لألنباء
 

 يإسرائيل العبجيروزاليم بوست: محمد صالح يهدد بالرحيل عن ليفربول بسبب  .39
ةعم تقرير إسرا يلي أن النجم المصري مكمد صالح هدد إدار  نادي ليفربول بالمغادر  خالل مركلا 

وا رت صكيفا  مع الالع  ا سرا يلي ممنس دبور اانتقاات المقبلا إن أصرت على التعالد 
الاي يلع  -جيروةاليم بوست أن صالح أبد  انةعاجت من اهتمام نادي ليفربول بالتعالد مع دبور 

وةعمت  لي ون بديال للمهاجم البراةيلي روبرتو فيرمينيو  -كاليا مع نادي ريد بول سالةبورغ النمساوي
 ر  االريدةا بترك النادي إن تعالدت مع الالع  ا سرا يلي الصكيفا أن النجم المصري هدد إدا

غير أن الصكيفا نقلت عن مصادر مقربا من صالح نفيها لهاه المعلومات، وأ دت أن الالع  
 ير ة كاليا على لع   ر  القدم وا يهتم بالتعالدات التي تعتبر من مهام ا دار  

سابقا لالت إن صالح رفا خاللها مصافكا اعبي  وربطت الصكيفا ا سرا يليا معلوماتها بكادثا
ولالت الصكيفا إن صالح   2014نادي م ابي تل أبي  خالل وجوده مع نادي باةل السويسري عام 
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اختار التوجت إلى خط التماس وانشغل بربط كاا ت لتفادي مصافكا الالعبين ا سرا يليين لبل 
خالل مواجها ا يا  في تل أبي  إلى تبادل  انطالق مواجها الاها  في سويسرا، غير أنت لجه
 التكيا مع الالعبين ا سرا يليين مستعمال لبضا يده 

يهتم بضم  -الاي تعالد مع عدد من الالعبين ا سرا يليين في ولت سابق-يا ر أن نادي ليفربول 
ثالثا  مبارا  مع سالةبورغ،  ما أكرة 65هدفا خالل  33عاما( بعد نجاكت في إكراة  26دبور )

 مبارا  مع المنتخ  ا سرا يلي  12أهداف خالل 
 26/12/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 أمتار عن الخط األزرق 7الجيش اللبناني يجبر االحتالل على التراجع  .41

واصلت لوات ااكتالل اا سرا يليا أمس، أعمال الكفر بكثًا عما تعتبره أنفاق : بيروت: االخليوا
أجبر الجيال اللبناني لوات  ما يسمى عمليا ادرا الشمالا، وفي هاا السياق،اكة  هللاا في إطار 

والتي  األةرقسبعا أمتار عن الخط  إلىالعدو على التراجع من تلك المنطقا باتجاه البساتين من متر 
التي انتشرت عند الكدود لمرالبا  األمنيا واألجهة تعتبر أرضًا لبنانيا، كيق استنفر الجيال اللبناني 

إجرا  مسل دليق وأخا لياسات لتكديد  إلىالجاريا في الجان  المكتل وعمد فريق طوبوغرافي  األشغال
لبالا الوةاني بواسطا جرافات  األتربااللبنانيا   ما استهنف العدو أعمال رفع السواتر ونقل  األرا

صف ساعا المكتلا  وأطلق جيال العدو طا ر  مسير  خرلت لمد  ن األراضيوشاكنات من داخل 
الفلسطينيا، في ولت يقوم الجيال  األراضياألجوا  التابعا لبلد   فر  ال، لبل أن تعود أدراجها باتجاه 

 اللبناني ولوات االيونفيلا بدوريات م ثفا على مكور تالل العديسا، وبوابا فاطما مقابل  فر  ال 
 27/12/2018، الخليج، الشارقة

 
 اللبنانية األجواء اإلسرائيليارثة جراء خرق الطيران من ك نجاة طائرتين مدنيتينبيروت:  .40

أعلنت وةار  الدفاا الروسيا أن سالح الجو ا سرا يلي شن ضربات على سوريا تةامنت  و اات:ال
وأ د  وناشين وف، أن األعمال ااستفةاةيا لسالح الجو  مع هبوط طا رات مدنيا في مطار بيروت 

 يا من األجوا  اللبنانيا ش لت خطرا على طا رتين مدنيتين ا سرا يلي الاين شن غار  ضد سور 
 26/12/2018، رأي اليوم، لندن
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 البطريرك الراعي لدى استقباله السفير دبور: الرئيس محمود رجل السالم بامتياز .42
لال البطريرك الماروني مار بشار  بطرس الراعي، إن الر يس مكمود عباس هو رجل السالم : بيروت

مثمنًا خطو  ومبادر  الر يس في ترميم دير مار شربل وافتتاح شارا باسم القديس الماروني بامتياة، 
، سفير دولا فلسطين في األربعا ألوال الراعي هاه جا  خالل استقبالت اليوم  في مدينا بيت لكم 

ردات الع أبوسر كر ا فتل وفصا ل منءما التكرير الفلسطينيا فتكي  أمينلبنان أشرف دبور يرافقت 
ووجت الراعي تكيا ش ر وتقدير  وصالح اليوسف  أيو وعضوا لياد  المنءما في لبنان غسان 

االصديق العةيةا، مضيفًا اندعو هللا زوتهن ا ورجا  للر يس عباس وللشع  الفلسطيني واصفًا الر يس ب
كم رغم  ل ي ون معك، و نت جمياًل جدًا بتدشين دير مار شربل وافتتاح شارا باسمت في بيت ل أن

الالةما لهاا الموضوا و ان جمياًل كضورك  األموالهمومك وهموم ومشا ل شعبك، وان تصرفوا 
 لداس اكتفالي بعيد الميالد فل م ولشع  فلسطين تكيا سالم وبر ا وخير ا

وختم الراعي: انكن مع الشع  الفلسطيني ونكن ندعمت فقضيتت مكقا وهو يهرق الدما  ويقدم 
ارا السالم ارا بيت لكم  إلىالكفاء على األرا  نصلي دا ما لعود  السالم  الشهدا  من اجل

 السالما  األراكيق انشدت السما  المجد هلل في العلى وعلى 
 26/12/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "إسرائيل""جيروزاليم بوست": تركيا من أسباب تقارب بن سلمان و .43

لت صكيفا إسرا يليا إن اا عجا  العميق بالدولا العبريا، والرغبا باانتقام من لا: صالل النعامي
 تر يا يدفعان ولي العهد السعودي، مكمد بن سلمان، لتعةية عاللتت بإسرا يلا 

وتولعت صكيفا اجيروةاليم بوستا في تقرير نشرتت اليوم األربعا ، أن يدفع إعجا  بن سلمان 
بنيامين نتنياهو، والرغبا في اانتقام من تر يا بسب  دورها في تدمير بإسرا يل ور يس ك ومتها، 

م انتت الدوليا في أعقا  لضيا لتل الصكافي، جمال خاشجقي، إلى البكق عن طرق لتعةية 
وأشارت الصكيفا إلى أن بن سلمان ينطلق من افتراا مفاده أنت با م ان  عاللتت بدولا ااكتالل 
يران  وأن بن سلمان ير  أن إسرا يل ااستفاد  من إسرا يل ف ي مواجها  ل من ا سالم السياسي واة

االدولا الوكيد  التي با م ان ااعتماد عليها في مواجها ا عدا  المشتر ينا، بعد أن أثبت أنها 
 لادر  على مواجها أعدا ها من خالل أنماط فعل الويا وكاةماا 

 اًل من العاهل السعودي، الملك سلمان، ونجلت مكمد وأشارت الصكيفا إلى أنت على الرغم من أن 
كاوا أن يعرضا العاللا مع أنقر  بعد لضيا خاشجقي على أنها اأخويا وكميمياا بهدف اكتوا  
تداعيات القضيا، إا أن  ل الشواهد تدل على أنت لم يعد با م ان إصالح الضرر الاي لكق 
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بن سلمان ينطلق من افتراا مفاده أن تر يا توءف  بالعاللا بين الجانبين  وكس  الصكيفا، فإن
لضيا خاشقجي في مكاولا إبعاده عن  رسي الملك بعد وفا  والده؛ مما جعلت يولن أن تكسين 

 العاللا مع أنقر  مستكيل طالما ءل الر يس التر ي، رج  طي  أردوغان، بسد  الك م في أنقر  
 27/12/2018، العربي الجديد، لندن

 
 : وزيرة العدل اإلسرائيلية ليست في حجم أردوغان كي تنتقدهالتركي العدالة والتنمية متحدث حزب .44

لال متكدق كة  العدالا والتنميا التر ي عمر جليك، إن وةير  العدل ا سرا يليا : أينور أ ية -أنقر  
جا  الك خالل ممتمر صكفي عقده  اليست في كجم )الر يس رج  طي ( أردوغان  ي تنتقدها 

يك بمقر كة  العدالا والتنميا في العاصما أنقر ، تعليقا على تصريكات وةير  العدل ا سرا يليا جل
وأضاف جليك في هاا الخصوى أن اوةير  العدل الما ور  هي  أييلت شا يد، بشهن الر يس التر ي 

درجاا  وأ د من دعا سابقا إلى لتل األمهات الفلسطينيات، لهاا فهي بكالا نفسيا منكرفا إلى هاه ال
-على أن ما تعمل بت الوةير  ا سرا يليا التي دعت لقتل األمهات الفلسطينيات هو تقديس ا  ي د

ي   كا والوات سوريا الديمولراطياا ا رهابيا  وأشار إلى أن تصريكات الوةير  ا سرا يليا مهما 
لديمولراطياا وال شف لوات سوريا ا-ي   ك-من كيق إءهار العقليا المنكرفا التي تقدس ا  ي د

ونوه بهن دعو  الوةير  ا سرا يليا إلى لتل األمهات   عن الجها المتكالفا مع التنءيم ا رهابي 
ءهارها من جها أخر  اي   ك   ي د/ لوات سوريا الديمولراطياا -الفلسطينيات من جها واة

في سوريا والشرق األوسطا  ا رهابيا على أنت ممثل األ راد هو اأ بر افترا  على إخوتنا األ راد 
ي   كا أو منءما ابي  ا  اا -ودعا جليك، جميع األ راد إلى رميا الاين يعتبرون ا  ي د

ا رهابيا أصدلا  لهم، مم دا أن هما  هم نفس الاين يدعون لقتل األمهات الفلسطينيات  واستطرد 
هي أ بر من كجمها  من يتفوه ب ل  موجها كديثت للوةير  ا سرا يليا: افلتدا التدخل باألعمال التي

 ما يريد يضطر لسماا ما ا يريد  وأا رها بهاا المبدأا  
 26/12/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 هدية قطرية ألردوغان.. أكبر مجسم من الكريستال لـ"قبة الصخرة" .45

جد البا الصخر ا لمس اً فني اً صنع الفنان القطري، عبد السالم القاضي، مجسم: أكمد يوسف -الدوكا 
القاضي، وهو متخصى في فن  في مدينا القدس الشرليا المكتلا هو األ بر من نوعت في العالم 

  اً لون 64ألف كجر  ريستال )سواروفس ي( و 62ترصيى ال ريستال، استخدم في مجسمت لرابا 
االتةامي  وأضاف: أشهر   3ولال القاضي لألناضول إن إنجاة اهاا العمل الفني الخاى استغرق 
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 فنان تجاه لضايا األما العربيا وا سالميا جعلني أصل الليل بالنهار لمد  ثالثا أشهر ليتم هاا 
وتابع: اشعرت بالسعاد  مع  ل لمسا فنيا لمت بها في هاا  العمل الفني اي الطبيعا ا نسانيا ا

االولوف إلى جان   وشدد على ضرور   ارمة عةية علينا  قطريين ومسلمين العمل،  ونت يعبر عن
 الشع  الفلسطيني الشقيق في دفاعت عن مقدسات المسلمين وعن أرا فلسطين ا

 26/12/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 ةإثر تنفيذها غارات في سوري "االستفزاز"بـ "إسرائيل"روسيا تتهم  .46
ةاةا، على خلفيا تنفيا األناضول: اتهمت وةار  الدفاا الروسيا، األربعا ، إسرا يل بزاااستف -موس و

جا  الك في تصريكات إعالميا أدلى بها المتكدق باسم الوةار   األخير  غارات جويا في سوريا 
والثالثا ،  إيغور  وناشين وف، كول الغارات ا سرا يليا األخير  لر  العاصما السوريا دمشق 

على الريف  اً ا يليا شن ت هجوما رت و الا أنبا  النءام السوري اساناا، أن القوات الجويا ا سر 
رْي ولال  وناشين وف إن اإسرا يل نف ات الهجوم أثنا  هبوط طا رات مدنيا بمطا الغربي لدمشق 
واعتبر أن االهجوم ااستفةاةيا الاي نفاتت إسرا يل على األراضي السوريا من   ابيروت ودمشق

ولفت إلى  نيتين للخطر بش ل مباشرا ، اعر ا طا رتين مد16-األجوا  اللبنانيا عبر مقاتالت اإف
 أنت تم فرا ليود على هبوط الطا رات المدنيا إلى المنطقا بهدف منع كدوق مهسا  
 26/12/2018، القدس العربي، لندن

 
 ةفي سوري 16إسرائيليا  من أصل  صاروخا   14الروسية: اعتراض  الدفاعوزارة  .47

وناشين وف، يوم األربعا  إن سالح الجو ا سرا يلي لال المتكدق باسم وةار  الدفاا الروسيا إيغور  
-صاروخا موجها من طراة اجي بي يو 16الثالثا ،  يوماستخدم خالل الضربا الموجها لسوريا، 

وأشار  وناشين وف إلى  صاروخا  14ا، مشيرا إلى أن الدفاا الجوي السوري نجل في اعتراا 39
للجيال السوري، أسفر  138اللوجستي، التابع للوا   أن سقوط الصاروخين ا سرا يليين على المر ة

 جنود سوريين  3عن إصابا 
 26/12/2018، األيام، رام هللا

 

 "حفرة" ترامب؟ "ونروا"األ "اللعبة انتهت".. كيف تخطت : فيلم وثائقي .48
أل بر أةما ماليا منا إنشا ها لبل سبعين عاما، عندما أعلنت إدار  الر يس  اونرو األتعرضت و الا 

مليون  365آ  الماضي كرمانها من تبرا سنوي ليمتت  األمير ي دونالد ترام  أواسط أغسطس/
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بمساعد  -غير أن أونروا تم نت نهايا العام الجاري  دوار يمثل في الوالع ربع مواةنتها السنويا 
من تخطي األةما التي انع ست على موءفيها، وبينهم عاملون في برنامو  -دبلوماسيا األردن

 لصكا النفسيا بقطاا غة   و انت كالا أكمد كسني شاهين تلخى لصا هما  ا
الجةير  نت أعدت تكقيقا عن المساعي الكثيثا لموءفي إدار  ترام   فقار أونروا وتر يعها، في 
إطار خطا مدروسا  شفت مجلا فورين بوليسي عن بعا جوانبها   ما  شف مفوا الو الا بيير 

دها معت جاريد  وشنر مستشار الر يس األمير ي وصهره بينت األكداق أنها  رينبول عن لقا ات عق
ولد لوبلت ا جرا ات األمير يا بتركي  إسرا يلي عَ س كجم التطابق  م رسا لخدما اات الغرا 

 بين جدول أعمال واشنطن وك وما ر يس الوةرا  ا سرا يلي بنيامين نتنياهو 
لمكطات بتاري  أونروا، و شفا بالخدمات التي لدمتها الو الا يتضمن التكقيق جدوا ةمنيا ألبرة ا

لالج ين الفلسطينيين، ويكتوي تكقيق الجةير  نت على فيلم وثا قي لصير عنوانت اأونروا   مسهلا 
 شخصياا إضافا إلى خرا ط ومعلومات أخر  

 26/12/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 يستهدف حماس لوموند: في الضفة الغربية.. الكلّ تقرير ل .49

يفيزززد تقريزززر نشزززرتت لومونزززد الفرنسزززيا إلزززى أن جهزززاةْي األمزززن ا سزززرا يلي والفلسزززطيني  :لومونزززد، الجةيزززر 
إلززى جنزز  لابقززا  علززى الهززدو  فززي الضززفا الغربيززاا والززك مززن خززالل الضززغط المشززترك  ايعمززالن جنبززاً 

شترك بين لوات األمن على كر ا كماس  وتشير الصكيفا إلى أن هناك مسميات عديد  للبرنامو الم
الفلسطينيا وا سرا يليا بالضفا مثل االتنسيق أو التعزاون أو ا نتزاب المشزتركا غيزر أن مزا يشزغل بزال 

 الطرفين هو الضغط على كماس في الشارا وشب ا ا نترنت 
 اً أن هزاا التعزاون يعتبزر لا مز ،الاي  تبت بيوتر سزموار مراسزل الصزكيفا فزي رام هللا، ويضيف التقرير

مكمود عباس  الفلسطينيابين الجانبين، بالرغم من عدم كدوق أي اتصال سياسي بين ر يس السلطا 
ويم ززد علززى طبيعززا هززاا التعززاون األمنززي   2014ور ززيس الززوةرا  ا سززرا يلي بنيززامين نتنيززاهو منززا ربيززع 

وسزززاطا  بهزززاا السزززياق، والزززك بزززالرغم مزززن أن عبزززاس يزززرفا أي اإسزززرا يلابزززين السزززلطا الفلسزززطينيا و
  2017أمري يا منا لرار الر يس دونالد ترام  نقل السفار  من تل أبي  إلى القدس نهايا 

 

 تنسيق أمني
أ تزززوبر الماضزززي، دعززا المجلزززس المر زززةي لمنءمزززا  /وتوضززل الصزززكيفا أنزززت منزززا أواخززر تشزززرين األول

استجابا لرأي عام يتفق عليت  اإسرا يلاإلى إنها  التنسيق األمني مع  وت راراً  التكرير الفلسطينيا مراراً 
 من الباطن لجيال ااكتالل  المجتمع الفلسطيني، مفاده النءر  إلى السلطا على أنها تعمل مقاواً 
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وتنسزز  إلززى تصززريكات كنززان عشززراوي عضززو اللجنززا التنفيايززا لمنءمززا التكريززر بززهن الجززيال ا سززرا يلي 
ام النززاس وهززدم المنززاةل، وأن لززوات الشززرطا يززدخل فززي  ززل م ززان المنززاةل وغززرف األخبززار، وأنززت يقززوم بإعززد

وتقزول عشزراوي إن التنسزيق األمنزي هزو  الفلسطينيا ا تتدخل بل تقوم بضمان سالما الجنود ا سزرا يليين 
 فقط لصالل ا سرا يليين، مضيفا اوألنهم يريدون أن يفعلوا  ل شي ، فلندعهم يهتون ويعتنون ب ل شي ا 

، يتغيزززر منزززا توصزززيا المجلزززس المر زززةي دون أن يفزززاجئ الزززك أكزززداً ويضزززيف التقريزززر أن أي شزززي  لزززم 
أجراه المر زة الفلسزطيني للبكزوق السياسزيا  18/12/2018ويشير إلى نتا و استطالا للرأي نشرت في 

من المشار ين يميدون ف ر  إنها  التنسيق األمني،  %72وتءهر نتا و ااستطالا هاا أن  والمسكيا 
 طا الفلسطينيا لن تفعل الك منهم أن السل %70ويعتقد 

 

 أوليات الجانبين
رغم بالللقوا م والتكايرات  ويضيف التقرير أن هاا التنسيق األمني يرضي الطرفين، إا إن هناك تباداً 

أن ل ل طرف أولوياتت، فالسلطا ترالز  عزن  ثز  بزمر الزرفا فزي مخيمزات الالج زين مثزل مخزيم من 
رام هللا  أمززا جززيال ااكززتالل فيكمززي المسززتوطنين المعززةولين بالطززا فززي نززابلس أو مخززيم العمززاري فززي 

في بمر اكتالل متقدما كتزى وسزط مدينزا الخليزل، وعنزد تسزجيل أي اعنزفا فلسزطيني يم زن أن يثيزر 
 كمى سياسيا، فيدفع الطرفان بوسا لهما اكتوا  المولف 

 سزرا يلي باعتقزال أو وستعرا الصكيفا في تقريرها بعا العمليات التزي يقزوم مزن خاللهزا الجزيال ا
ونبهزت إلزى أن علزى ا سزرا يليين أن  لتل فلسزطينيين بالضزفا أو هزدم منزاةلهم تكزت اريعزا أو أخزر  

يتولفزززوا عزززن هزززدم منزززاةل المهزززاجمين لتجنززز  التصزززعيد، مشزززير  إلزززى أن الجزززيال ا سزززرا يلي أعلزززن عزززن 
 تقرار األراضي المكتلا من كماس المتهما بالسعي لةعةعا اس 37، بما في الك شخصاً  40اعتقال 

ويضيف التقريزر أن السزلطا الفلسزطينيا ةادت مزن ضزغطها، وأن شزرطتها لامزت بتفريزق العشزرات مزن 
 للكر ا  31أثنا  اكتفالهم بالا ر  الز في نشطا  كماس وخاصا من النسا  بش ل وكشي 

مهسزا  تعثزر ونبت إلى أن صدامات غامضا تكدق على األرا، والك في الولزت الزاي تتواصزل فيزت 
 المصالكا السياسيا بين كر تي فتل وكماس 

 

 تعذيب مشترك
الززاي يفيززد بزززهن  2018أ تززوبر  /وتشززير الصززكيفا إلززى تقريززر هيززومن رايززتس ووتزززال فززي تشززرين األول

عد اسياسزا لزد   زل مزن السزلطا الفلسزطينيا وكمزاسا ويم زد علزى ممارسزا السزلطا اللشزْبلا التعاي  يُ 
وأ ثزززر مزززن يخضزززع للمرالبزززا هزززم  فزززي مر زززة ااعتقزززال المخيزززف فزززي أريكزززا السزززجنا  السياسزززيين  ضزززد  

 كيق تجري كماس اانتخابات تكت لوا  ال تلا ا سالميا  ،وفق تقرير لوموند ،الطال 
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وتشير الصكيفا لمقطع فيديو يءهر عمليا خاصا ألفراد من شرطا الكدود ا سزرا يليا متن زرين بزةي 
وا في وضل النهار اعتقال أكزد ممثلزي الطزال  الزاي يشزتبهون مدني في كرم جامعا بير ةيت، جام 

( عامززاً  21وينسزز  التقريززر إلززى الطالزز  مكمززد تر مززان ) فززي ليامززت بهنشززطا اعنيفززاا لصززالل كمززاس 
ألقزززي علزززيهم القزززبا بسزززب  آرا   شخصزززاً  15بالسزززنا الرابعزززا للصزززكافا فزززي جامعزززا بيرةيزززت القزززول إن 

 والتي تفولزت فيهزا كمزاس علزى فزتل  ،2018 مايو /جامعا في أيارسياسيا بعد اانتخابات األخير  بال
ويم د تر مزان أنزت غيزر منزتم لجهزا معينزا، ول نزت يوثزق ا ضزرابات والمءزاهرات بالصزور والنصزوى 

 في فيسبوك، وأنت تعرا لالعتقال مرتين 
شززر ا  لززألدوارا بززين  وتنسزز  الصززكيفا ألكززد  ززوادر كمززاس )كسززن يوسززف( القززول إن هنززاك اتبززاداً 

االسلطا )الوطنيا( تتفاد  اعتقال شخصيات بارة  مثل أعضا  البرلمان، والك  التنسيق األمني، لا الً 
ويضيف القيادي بكماس اأنتم األوروبيون  ألن الك يضر بصورتها، فتقوم بترك المهما لاسرا يليينا 

 في  ل هااا  تمولون مع األمري يين لوات األمن الفلسطينيا، وبالتالي فهنتم تشار ون
 26/12/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 المجلس التشريعي الفلسطيني ما بعد حلّ  .51

 معين الطاهر
من المرج ل أن ت ون المك ما الدستوريا الفلسطينيا لد أنهت العمل الاي ُأسست من أجلت في عام 

لمجلس التشريعي ، وعقدت جلساتها التي انتهت بقرارها السياسي، اي الصبغا القانونيا، بكل ا2016
رت فيت الدعو  إلى انتخابات تشريعيا جديد ، بكجا تم ين الشع  الفلسطيني  الفلسطيني، والاي لر 
من إعاد  انتخا  ممثليا  وبهن  عدم مةاولا المجلس صالكياتت التشريعيا المنصوى عليها في 

د، إلى عدم دعوتت من القانون األساس، يجعل من دوره منتهيًا، من دون أن تشير، من لري  أو بعي
الر يس مكمود عباس إلى اانعقاد منا اانقسام الفلسطيني، وهو كق للر يس وكده  وألقت المك ما 
باللوم  لت على المجلس، لعدم ليامت بدوره التشريعي، أو في مرالبا أعمال السلطا التنفيايا خالل 

ت لرارا من مك ما دستوريا، فهي إجرا  الثالثا عشر عامًا الماضيا  ا تكتاب الدعو  إلى اانتخابا
ر  47يقوم بت الر يس والسلطا التنفيايا، وا تفترا كل المجلس القا م، كيق تنى الماد   م ر 

اتنتهي مد  المجلس التشريعي القا م عند أدا  أعضا  المجلس الجديد المنتخ  اليمين الدستورياا  
بل ويسجل لل تلا البرلمانيا لكر ا فتل أن ها، وفي  وهاه ك ما من المشرا، لتالفي الفراغ التشريعي 

ةمن ياسر عرفات، رفضت التراكًا مقدمًا منت يقضي بمنل ر يس السلطا صالكيا كل المجلس، 
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وأصر ت على أن  المجلس سيد نفست، وأنت يستمر في أدا  عملت إلى كين انتخا  مجلس جديد، 
 اللا لت بقرارها المنوط بالسلطا التنفيايا فبقا  المجلس ا يعيق إجرا  اانتخابات، وا ع

تثير النقطا السابقا إش اليا أخر ، تتعلق بعةم السلطا الفعلي إجرا  انتخاباٍت خالل مد  الستا 
أشهر، وهي مسهلا تكيط بها أس لا متعد د  وصعبا، منها: هل تقبل السلطا والرباعيا الدوليا وال يان 

 انت، ولد لوكء عدم لبول هاه األطراف نتا و اانتخابات الصهيوني نتا و اانتخابات مهما 
بإجرا   العدو الصهيونيالسابقا، ووضعها شروطًا سياسيا لالعتراف بها؟  الك، هل سيسمل 

اا سمل بها في الضفا الغربيا المكتلا، هل سيسمل بها في القدس؟ وهل يم ن  اانتخابات ابتداً ؟ واة
عبر وضع صناديق خارب القدس ألهلها، ما يمثل تراجعًا خطرًا،  إجرا  انتخابات من دون القدس، أو

واعترافًا ضمنيًا بسياد  ااكتالل على القدس؟ أما مسهلا إجرا  اانتخابات في غة ، فتبدو أمرًا 
مكسومًا، إا وضع الر يس مكمود عباس شرطًا لالك، هو إنها  اانقسام وتم ين السلطا، وهو األمر 

 بعد القرار األخير   الاي اةداد تعقيداً 
يصع  إجرا  انتخابات في الضفا وكدها، لما يكملت الك من عقباٍت ومخاطر تعمق اانقسام، 
وتجعل من المجلس نصف مجلٍس لجة  من الشع ، فبعد أن استثنى اتفاق أوسلو الشتات 

ا لتستثني ، تهتي هاه اانتخابات المفترض1948الفلسطيني والفلسطينيين في فلسطين المكتلا عام 
جة ًا آخر من الشع  الفلسطيني، وتكيل اانقسام السياسي الكالي إلى انفصال جغرافي، في كال 

 ا صرار على القيام بها  
ثم ا عوار آخر في لرار المك ما الدستوريا، وهو تجاهلها التام استمرار شرعيا مولع الر اسا، على 

غور المولع في كال الوفا  أو ااستقالا أو مرور الرغم من وضوح النى المتعلق بالك، وهو يفيد بش
أربعا أعوام على انتخابت، وهو لد انُتخ  لبل المجلس التشريعي بعام، وهاا يعني أن  استمرار شرعيا 
الر اسا مقيد  بما سبق، في كين أن  شرعيا السلطا التشريعيا ممتد  إلى كين انعقاد المجلس 

جرا  انتخابات تشريعيا، ولم يتطر ق المنتخ ، إا  أن  لرارها التصر ع لى كل المجلس التشريعي واة
 إلى الدعو  إلى انتخابات ر اسيا مترافقا معها أو تسبقها  

لرار المك ما الدستوريا سياسي بامتياة، ا عاللا للمكا م بت، والجان  القانوني الهال بت هو 
األعم، ناجم عن الخوف من ا رباك المشج  الاي عل ق عليت، أما الدافع إليت فهو، على األغل  

عند شغور مولع الر اسا، أن ايتولى ر يس المجلس التشريعي الفلسطيني  3الناجم عن تطبيق الماد  
يومًا، تجري  60مهمات ر يس السلطا الفلسطينيا مولتًاا  وتكد د الماد  مد  ر استت بما ا يةيد على 

فا  ياسر عرفات، كين تسل م ر يس المجلس في كينت، خاللها اانتخابات، وهو ما تم تطبيقت لد  و 
 روكي فتوح، ر اسا السلطا فتر  مملتا  
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في الوالع السياسي الفلسطيني، هاه المخاوف، وفي ءل فقدان الممسسات شرعيتها الدستوريا  افا، 
ر لها، الك أن  لوانين األمر الوالع والسلطات المتك ما هي التي تفرا نفسها، أم ا الشرعيات  ا مبر 

 الدستوريا فقد انتهت منا ةمن، ولم تعد إا سرابًا ووهمًا  
ويعد لرار المك ما الدستوريا خطرا، وعبثا  بيرا في البيت الفلسطيني، و ان من األفضل إبقا  الكال 
على ما هو عليت في ءل افتقار الممسسات الشرعيا القانونيا، بدًا من تعميق اانقسام  إا ثما اكتمال 

بير يممل أن ا يتكقق، وهو أن يبادر المجلس التشريعي الاي تتمتع كر ا كماس فيت بهغلبيا  بير ،  
خصوصًا إاا تكالفت مع ممثلي ما ُيدعى التيار ا صالكي في كر ا فتل، أي المجموعا المميد  

ف ك وما للمفصول من الكر ا، مكمد دكالن، إلى نةا الشرعيا عن الر يس، بل وربما تعود إلى تهلي
مواةيا تتمتع بثقا المجلس التشريعي، ولد تكءى بتشجيع أطراٍف إلليميا، وتساهم في مةيد من ا رباك 
في المشهد الفلسطيني  وهنا مطلو  من اكماسا والفصا ل المعارضا )الجبهتان الشعبيا 

 والديمولراطيا( أن ت تفي بمعارضا القرار، من دون اللجو  إلى إجرا ات تصعيديا 
د  ااتت، ا يقدم القرار أو يمخر شي ًا في الساكا الفلسطينيا، ما لم تعقبت إجرا اٌت أخر ، وثما نار بك

ا تبشر بالخير في هاا ااتجاه، وتكرف نضال الشع  الفلسطيني عن اتجاهت ضد  ااكتالل   ما 
ي ممسساتت، منا وثم ا تجاوة لجميع اتفالات المصالكا التي لم ُي ت  لها النجاح، وهنالك عبٌق ف

ُأخرب المجلس الوطني الفلسطيني من ثالجا الموتى في اجتماعت أخيرا الاي استثنى م ونات مهما 
من الشع  فيت  ومع الك، لم تنفا لراراتت على تواضعها، وُأكيلت صالكياتت إلى المجلس المر ةي، 

مصيرًا مماثاًل، كين تم  في إشار  إلى عودتت إلى غرفا ا نعاال  ولقي المجلس المر ةي ولراراتت
اختةالت بلجنا مصغر ، غل  على تش يلها ممثلو أجهة  األمن و بار موءفي السلطا، فضاًل عن 

 إهمال القرارات المتعلقا بتش يل إطار ليادي موكد 
األخطر هو ارتفاا النبر  التي تهاجم عمليات المقاوما المسلكا في الضفا الغربيا، وتصف منفايها 

من أسلكا المقاوما ومعداتها،  %90تفخر بهنها لد صادرت واستولت على أ ثر من بالقتلا، و 
وتتهسف ألن  العشر  بالم ا الباليا لد نجكت في تنفيا بعا العمليات ضد ااكتالل  بل وياه  
كباط المشروا  بعضهم إلى ا يهام بهن  هاه العمليات تستهدف تقويا السلطا، واانقال  عليها، واة

 لر يس! ويترافق الك مع ةياد  التهديدات بمةيٍد من العقوبات على لطاا غة   السياسي ل
لن يمدي هاا المناخ إلى رفا المشروا األمير ي المقبل، بل سيقود إلى ا اعان لت، والقبول بت  وثما 
تصريكات لوةير الخارجيا تقول إن  الجان  الفلسطيني سيدرس مثل هاا المشروا عند عرضت  وتكتاب 

اجها هاا المشروا )صفقا القرن( مةيدا من الت اتف والوكد  بين الفلسطينيين، ومةيدا من تصعيد مو 
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النضال، ودعم المقاوما بهش الها  لها ضد ااكتالل الصهيوني لفلسطين، فقد آن األوان لرفع الصوت 
  عاليًا ضد ااكتالل، وضد  ل من يكاول كرف المسير  الفلسطينيا عن مناهضا ااكتالل

 27/12/2018، العربي الجديد، لندن
 

 حّل المجلس التشريعي.. معركة السلطة مع أي عدّو؟! .50
 ساري عرابي
دون تقليل من أهميا المنالشا القانونيا ش اًل ومضمونًا لما نقلت الر يس مكمود عب اس عن كل  

المك ما نفسها    المك ما الدستوريا للمجلس التشريعي الفلسطيني، فضاًل عن أهميا منالشا لانونيا
فإن  الخطو  نفسها، التي طالما هد دت بها ليادُ  السلطا ليادَ  كماس، ته يد لما ينبغي أن ي ون لد 

 بات مم دًا منا ةمن كول توجهات السلطا ومعار ها الجد يا 
الكجاب القانوني، هاا  -فضاًل عن أن يردعت-الكقيقا أن ا أكد  من صن اا القرار سوف يكرجت 

عامًا، با ضافا لما يم ن أن يثيره النقاال  12ضافا للكالا السا لا من تجاوة القانون منا با 
القانوني من أسى بالنءر لتجربتين مريرتين، األولى هي السلطا في ءل  ااكتالل، والثانيا هي 

سياسيا التي اانتخابات األخير ، و هن  مش لتنا الجوهريا في إرادتنا القانونيا، ا في اختياراتنا ال
تقامر بهي  إراد  أخر  لنا، ومع الك فلتعرا  ل  كجا في مواجها لرار ا يندرب في معر تنا 

 الواجبا في مواجها ااكتالل 
يهتي ا عالن عن كل  المجلس التشريعي، وهو إعالن يستهدف كصرًا كر ا كماس اات األغلبيا 

سرا يلي لمدينا رام هللا، وبعد أيام لليلا على في المجلس التشريعي المعط ل، مع استمرار الكصار ا 
التكام لوات ااكتالل الواسع للمدينا، وا سيما من أ ثر مناطقها األمنيا كساسيا بالنسبا للسلطا 
الفلسطينيا، والك بعد سلسلا عمليات نفاتها كر ا كماس، وهاا  ان يستوج  بالضرور  مولفًا من 

يت السلطا، أي نضالها السياسي والقانوني ضد  ااكتالل، الاي السلطا في اات السياق الاي تقف ف
ل اتفاليا أوسلو إلى التةام أمني وسياسي خالى على السلطا، مع إلغا ت  ل  ما يترت  عليت من  كو 

بدًا من -التةامات، فالتكام ااكتالل للمناطق )أ( مخالف اتفالياتت مع السلطا، ل ن لياد  السلطا 
ست مال معر تها مع كر ا كماس، و دار  الملف الداخلي ألجل ترتي  المركلا ات جهت ا -الك

 القادما بين نخبا لياد  كر ا فتل والسلطا 
ومن نافلا ال الم، التا ير بجملا التكد يات الضخما التي تكا ر منها لياد  السلطا نفسها، والتي 

ات األمري يا األخير  التي فر غت أبرةها اصفقا القرنا لتصفيا القضيا الفلسطينيا، وا جرا 
المفاوضات مع ااكتالل من أي ليما بالنسبا للفلسطينيين، ول ن األهم في  ل  الك بالنسبا 
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للفلسطينيين، هو الفشل المكت م لمشروا التسويا الاي انبثقت عنت السلطا، وجرت على أساست آخر 
اي اعُترف بفشلت، وعن الخصوما الداخليا، انتخابات، هاا الفشل يستدعي  ف ًا عن المسار الجاري ال

اا  ان هاا صعبًا على  لالستناد في توجهات جديد  إلى وكد  وطنيا كقيقيا تتجاوة هاا المسار، واة
السلطا، فيم نها على األلل إدار  خالفها مع كماس بالنمط الجاري منا اانقسام دون تصعيد ودون 

 ام إجرا ات لانونيا من شهنها أن تعمق اانقس
يم ن لول ال ثير من ال الم في سرياليا المجلس التشريعي أصاًل، أو من كيق  ونت معط اًل، أو في 
خرافا ف ر  فرا الدولا على ااكتالل والعالم، فالنتا و واضكا: انقسام، وسلطا باتت هدفًا في ااتها 

كقيقي ولو في  ا تكلم بهي  أفق سياسي أرلى وتكت رها نخبا تتعارا مصالكها مع أي  نضال
ا طار المعلن من طرفها، أي ولو في كدود المقاوما الشعبيا الواسعا والجاد  ، ول ن مع الك ءل  
هاا المجلس الش ل الوكيد المتبقي، على تعط لت وانعدام فاعليتت، الاي يربط ما ُيسمى بالنءام 

 السياسي الفلسطيني في  ل  من الضفا وغة   
ير لياد  السلطا لما ُيسم ى بصفقا القرن، هو إلاما دويلا فلسطينيا في المش لا هنا، في  ون تفس

غة  ، وفصل غة   عم ا تسميت المشروا الوطني، بيد أن  الاي ما ةال متضكًا أن العقوبات على غة  ، 
ومكاولا فرا كل   اسل على كماس يصف ي  ل مصالكها وا يراعي  ل ما ترت  لها خالل 

اا  انت صفقا القرن تريد فصل غة  ، فكل  السنوات الماضيا   إن ما يدفع لفصل غة   ا  رجاعها، واة
التشريعي يساعد على الك، فالسلطا تعلن عن معر ا، ثم تعلن عن خوضها من الجها الخاط ا 

لد يقال إن ما يجري تصفيا كسابات مع كماس، وعناد في معر ا لم تسقط  وباألدوات الخاط ا!
ضًا معر ا خاط ا بال امل، فكماس  ما لال الر يس في خطابت جة  من كماس بعد، ل ن هاه أي

الشع  الفلسطيني، وفي ءل  ااكتالل ومع الفشل  المم د لمشروا التسويا ا ينبغي خوا المعر ا 
 إا مع ااكتالل 

 26/12/2018، "21موقع "عربي 
 

 االنتخابات المبكرة وتحوالت السياسة في إسرائيل .52
 نبيل السهلي

تكوات دراماتي يا تشهدها الساكا السياسيا ا سرا يليا بعد إعالن كة  اللي ود ا سرا يلي  ثما
جرا  انتخابات مب ر  في  2018-12-25ااثنين  موافقا لاد  اا تالف الك ومي على كل ال نيست واة

شرين التاسع من نيسان )أبريل( المقبل، كيق  ان من المفترا أن تجر  اانتخابات العاما في ت
، ول ن كة  اللي ود لجه إلى تقديم موعد اانتخابات بعد خالفات مع األكةا  2019الثاني )نوفمبر( 
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الدينيا كول لانون التجنيد الاي يستثني اليهود األرثواو س من أدا  الخدما العس ريا  والالفت أن 
يمتلك سو  أغلبيا ض يلا  لرار إجرا  اانتخابات المب ر  جا  في ولت لم يعد فيت اا تالف الك ومي

مقعدًا، والك بعد استقالا  120مقعدًا من أصل  61 كيق يستهثر بز واكد،في ال نيست بفارق مقعد 
ور ليبرمان وانسكا  كةبت )إسرا يل بيتنا( من اا تالف لبل عد  أسابيع  جدوةير الكر  السابق أفي

ت ا سرا يليا مكاولا ر يس الوةرا  بنيامين ولد ي ون السب  الر يسي والمباشر لتقديم موعد اانتخابا
نتنياهو التهر  إلى األمام من مخاطر إكالتت إلى القضا  ومقاضاتت بعد اتهامات الفساد التي 

 تطارده منا فتر  طويلا 
يلكء المتابع للشهن ا سرا يلي بهن استطالعات الرأي تشير إلى تراجع شعبيا كة  اللي ود اليميني، 

يت استطالعات الرأي إلى فوة  تلا اليمين بةعاما نتنياهو به ثريا ضعيفا في في ولت تميل ف
ال نيست القادما خاصا في ءل ترهل المعارضا،  ما تم د ااستطالعات أيضًا بهن نتنياهو 

توجد شخصيا أخر  تنافست من ضمن ا تالفت اليميني   سينتخ   ر يس لوةرا  إسرا يل، كيق ا
ا سنشهد تش يل ك وما أ ثر يمينيا في تاري  إسرا يل في صيف العام المقبل ولهاا يم ن الجةم بهنن

  وستشهد الساكا السياسيا ا سرا يليا تجاابات وانقسامات وتكالفات إلى كين موعد 2019
  2019اانتخابات المب ر  في ربيع العام المقبل 

، وتم 1949يناير ) انون ثاني( وتجدر ا شار  إلى أن أول انتخابات إسرا يليا عاما لد كصلت في 
 120إطالق اسم ال نيست على المجلس التهسيسي في العام الما ور، وتم ااتفاق على أن يضم 

، كين تبوأ كة  اللي ود 1977ولد ساد ك م كة  العمل في إسرا يل كتى صيف عام  عضوا،
ف الخارطا الكةبيا في   وتتص1948)مايو( من عام  أيارالسلطا ألول مر  منا إنشا  إسرا يل في 

 مب ر ،إسرا يل ب ثر  التشءي وااندماب الكةبي وتش يل ت تالت لبل  ل انتخابات عاما أو 
وتكصل اا تالفات والت تالت عاد  بين أكةا   لالستكواا على مقاعد أ ثر في البرلمان )ال نيست(،

سياسيا وااجتماعيا من طيف سياسي واكد لت أهداف وموالف وخطابات متقاربا من الكيا  ال
 –واالتصاديا في إسرا يل، و الك بالنسبا للقضايا الجوهريا في إطار الصراا الفلسطيني 

ا سرا يلي، مثل لضيتي القدس والالج ين  والثابت أن الساكا السياسيا ا سرا يليا ستشهد تكوات 
بيا، و الك تش يل كيق ستكصل تشءيات واندماجات كة  القادما،نوعيا خالل الشهور القليلا 

أكةا  وت تالت ستتبنى خطابات سياسيا واجتماعيا أ ثر يمينيا، من شهنها الكصول على مةيد من 
 مقاعد ال نيست القادما 

وثما خصا ى يتمتع بها النءام السياسي في إسرا يل تتضل لبل  ل انتخابات، ومن بينها أن 
سياسي واكد لت موالف متقاربا  وتتآ ل اا تالفات والت تالت تكصل عاد  بين أكةا  من طيف 



 
 
 
 

 

 39 ص             4823 العدد:             12/27/2018 الخميس التاريخ:  

                                    

أ ثر الت تالت مع مرور الولت، أو تتم عمليا اندماب بين أكةابها المختلفا، خاصا عند تش يل لوا م 
  2019لخوا اانتخابات، وهاا ما سيكصل أثنا  خوا اانتخابات المب ر  في ربيع العام المقبل 

 ان مكصلا سلسلا طويلا ومعقد  من ااندماجات فكة  العمل الاي لاد إسرا يل لسنوات عديد  
بين أكةا  المعس ر اليساري، في كين تش ل االلي ودا من ا تالف أكةا  اليمين والوسط مع بعا 
أفراد كة  العمل الاين انشقوا عن كة  العمل وأيدوا ف ر  أرا إسرا يل ال املا، ولد سطع نجم 

، األمر الاي أتاح بعد الك التاري  لأللليا 1977عام تجمع االلي ودا بعد فوةه في انتخابات صيف 
العربيا وأكةابها المختلفا دخول اللعبا اانتخابيا في إسرا يل  ومع صعود األكةا  الدينيا الشرليا 
والغربيا ممثلا بكر تي اشاسا واالمفدالا إلى واجها العمل السياسي في عقد التسعينيات من القرن 

لسياسيا تتش ل من أربعا أطياف ر يسيا هي: ت تل كة  العمل وكلفامه، الماضي، باتت الخريطا ا
و الك ألكةا  الدينيا، الغربيا والشرليا، وت تل األكةا  العربيا،  وكلفامه،فضاًل عن ت تل االلي ودا 

 المقبلا  األسابيعوستشهد الساكا السياسيا ا سرا يليا واد  أكةا  وت تالت إسرا يليا جديد  خالل 
اانتخابات ا سرا يليا باتت مكسوما كس  استطالعات الرأي ا سرا يليا،  إن نتا وبقى القول وي

كيق سيستهثر اليمين بةعاما نتنياهو به ثريا ض يلا في ال نيست القادما بعد اانتخابات المب ر  في 
يس للوةرا ، ك ومتت الخامسا بعد فوةه باانتخابات  ر  ( المقبل، وسيش ل نتنياهوأبريلنيسان )

 وست ون أ ثر ك وما يمينيا منا إنشا  إسرا يل 
 27/12/2018، ، لندنالحياة
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 الداد شفيت واودي ديغل
ياسيا واألمنيا في إن لرار الر يس دونالد ترام  بإخراب القوات األمري يا من سوريا فاجه القياد  الس

الوايات المتكد ، مثلما فاجه كلفا ها في المنطقا  والك بعد أن أعلنت مكافل رفيعا المستو ، بمن 
فيهم مستشار األمن القومي جون بولتون، في األشهر األخير  ومع تعيين مبعوق أمري ي خاى 

ريا كتى خروب ا يرانيين لسوريا، وبخالف نهو ترام  األول، بهن القوات األمري يا ستبقى في سو 
 وكتى تكقيق تسويا سياسيا 

وتهتي استقالا وةير الدفاا جيمس ماتس لتجسد القطيعا ال بر  بين نهو الر يس وموالف المكافل 
المهنيا  ليست واضكا بعد األسبا  الفوريا التي دفعت الر يس ترام  ألن يقرر بالتوليت الكالي، 

و ابصفقاا يكاول العمل عليها مع الر يس التر ي رج  طي  وهل يرتبط هاا بهسبا  داخليا و/أ
التي يعنى  400أردوغان، بكيق تربط بين منءومات دافع جوي من طراة باتريوت  بديل عن الز اس 
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إلى تر يا  يبدو أيضًا أن إخال  القوات  35األتراك بشرا ها من روسيا وبين استمرار توريد طا رات اف 
القوات األمري يا والقوات التر يا في شمال شرق سوريا  في  ل األكوال ا  يهتي لمنع ااكت اك بين

 يبدو أن القرار هو عنصر في توافقات على خطو  أوسع تجاه سوريا تشارك فيها روسيا أيضًا 
دون أي صلا بالسب  الفوري، فإن القرار الاي ينضم لخطوات وتصريكات أخر  للر يس ترام  منا 

على أنت كتى لو  ان هو نفست يطرح عد  أهداف للتكقيق في الشرق األوسط، بدايا وايتت يشهد 
وعلى رأسها رغبتت في أن يفرا على إيران تغيير سياستها، فترام  ليس مستعدًا ألن يواصل تكمل 
الع   والمخاطر المتمثلا لتواجد القوات األمري يا في الشرق األوسط  في الخلفيا، تقارير عن أن 

، والك بعد أن اشت ى من أن الوايات أفغانستانعليمات للبد  بتقليى كجم لواتت في الجيال تلقى ت
 المتكد  ا تكءى باامتنان من جان  كلفا ها في المنطقا 

عمليًا، باستثنا  الجهود است ناف وتشديد العقوبات على إيران، فإن الخطو  الوايات المتكد  تترك 
 معنيا بتكقيقها دون سياسا منسجما تجاه األهداف ال

فضاًل عن الك يته د أ ثر فه ثر لكلفا  الوايات المتكد  في المنطقا بهنت هناك صعوبا كقيقيا 
لالعتماد على تجند ا دار   عنصر مر ةي في استراتيجيتهم للتصدي للتهديدات التي يقفون أمامها  

اخياناا أخر  من جان   جندي، معءمهم من القوات الخاصا( يعد  ز 2,000فإخراب القوات )نكو 
الوايات المتكد  لكلفا ها، وهاه المر  من يدفع الثمن هي االقوات الديمولراطيا السورياا، التي تستند 
أساسًا إلى لوات  رديا ألامتها وسلكتها الوايات المتكد  ولادت جهود القتال البري ضد داعال في 

يهتي بعد هاا القرار  ا لليمياساط المكافل سوريا  فا كساس بهن واشنطن تفقد مصداليتها في أو 
ليصبل كقيقيًا   ما أن لرار ترام  يش ك بم انا  بار مسمولي ا دار  األمري يا  من يعبرون عمليًا 

 عن سياسا الوايات المتكد  
علل الر يس ترام  لراره بهنت لم تعد كاجا للقوات األمري يا في سوريا  ون مهاما إلكاق الهةيما 

ال لد انتهت بنجاح، وأن ا كاجا إلى أن ت ون الوايات المتكد  اشرطيا المنطقا  وبالفعل، بداع
فإن الجهود العس ريا التي لادها التكالف بر اسا الوايات المتكد  سجلت نجاكات عديد  في ضر  

هاه  داعال، ول ن ا تةال بقيا لوات فاعلا في سوريا وفي العراق )كس  التقارير األخير  هناك في
مقاتل(  رغم تصريكات واشنطن بهن ا دار  غير معنيا بت رار أخطا  إدار   3,000المنطقا نكو 

أوباما التي لررت اانسكا  من العراق، ليس لادار  استراتيجيا مرتبا لليوم التالي لتصفيا المولع 
نا  هاه القو  لداعال، ما يضمن أا يعود التهديد وأا تنشه ءروف تسهل على إعاد  ب ا لليمي

السلفيا الجهاديا في سوريا وفي أما ن أخر   مهما ي ن من أمر، فإن عدم ااستقرار الاي يبقى 
يمية مرا ة نشو  داعال ز وا سيما سوريا، والعراق، واليمن، وليبيا ز والصعوبا الها لا في توفير 



 
 
 
 

 

 41 ص             4823 العدد:             12/27/2018 الخميس التاريخ:  

                                    

ل من الصع  ترجما النجاكات المقدرات االتصاديا والبشريا الالةما لتلبيا اكتياجات الس ان، تجع
 العس ريا لخطا عمل شاملا 

الخطو  األمري يا تخدم إيران التي أكد أهدافها ااستراتيجيا هو التقليى لدر ا م ان للتواجد 
األمري ي في الشرق األوسط وفي سوريا بش ل خاى، والك أساسًا، ألن التواجد العس ري األمري ي 

ع العراق لي د كريا العمل ا يرانيا في نقل القوات والوسا ل في شرق سوريا على طول الكدود م
لى لبنان  يعتقد المولف ا يراني )و اا  القتاليا في الطريق البريا من إيران عبر العراق إلى سوريا واة
الروسي( بهن لواتها توجد هناك بنا  على طل  النءام السوري، وبالتالي فهي تكءى بالشرعيا، بينما 

 ات المتكد  نفسها على سوريا فرضت الواي
ويعةة لرار الر يس ترام  في إيران التقدير بهن ليس لها في هاه المركلا سب  يجعلها تغير تقديرها 
للمخاطر، ثم في أعقا  الك تغير أهدافها وطرق تكقيقها  نشاهد هنا على أنت رغم الخطابيا العاليا 

نبها لفرا نءام العقوبات، لم تغير إيران كتى ضدها من جان  ا دار  األمري يا والخطوات من جا
اآلن سلو ها ا لليمي، وباألساس رغبتها في مواصلا تثبيت تواجدها في سوريا ومساعد  كة  هللا 
في تعةية لوتت العس ريا  في هاا السياق، فإن األنبا  التي تقول إن الوايات المتكد  ا تربط بين 

ه الك وما اللبنانيا، تشجع إيران  ففي نءر طهران، تع س سياستها ضد كة  هللا وسياستها تجا
التطورات في المنطقا بالاات مياًل إيجابيًا من ناكيتها، وباألساس في ما يم ن تفسيره  انعدام 
التصميم األمري ي، وضعف السعوديا بسب  أةما لتل الصكافي خاشقجي، والجهد الروسي لتقييد 

دام الكماسا في إسرا يل للتصعيد تجاه كماس في لطاا غة  كريا عمل إسرا يل في سوريا، وانع
 وتجاه كة  هللا في لبنان 

 

 المعاني
إن خروب القوات األمري يا سيسرا عمليا إعاد  سيطر  نءام األسد على مناطق في شرق وشمال 

راد الاين يتمتعون بمساعد  ودعم  سوريا لم يتم ااستيال  عليها بعد، وتوجد تكت سيطر  األ
مري يين   ما أن الخطو  ستعةة صور  انتصار األسد في الكر  األهليا بإسناد من التكالف أ

الروسي ز ا يراني  يبدو أن الهدف األول لهما  الشر ا  سي ون المسارعا لتوجيت الجهود للسيطر  
شرق على المجاات في الكدود العراليا السوريا، بما في الك منطقا الطنف ومكاور الكر ا من ال

إلى الغر ، و اا ا لليم ال ردي في شمال شرق سوريا، بما في الك كقول النفط  وااكتمال العالي 
هو أن تختار لوات سوريا الديمولراطيا في هاا الوضع التعاون مع النءام، ول نها ستولف أيضًا 

ن أن تنفا لتالها ضد جيو  داعال في ضو  إكساسها بهن األمري يين خانوها، وباألساس للتخوف م
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تر يا تهديداتها لتوسيع المعر ا ضدها في شمال شرق سوريا أيضًا، وتستغل الوضع الجديد  ي 
 السوريا  -تستولي على مناطق في الكدود التر يا 

يبدو أنت القرار األمري ي بسك  القوات ستْودا أمري اا الملف السوريا تمامًا تقريبًا في أيدي روسيا 
ةيا في مساعي التهثير على طبيعا التسويا السياسيا في سوريا، إاا ما وتفقد ورلا مساوما مر 

وعندما تتكقق بين األطراف المختلفا  تلك التسويا التي  ان يفترا بها أن تتضمن مولفًا من 
مسهلا التواجد ا يراني في سوريا، وفضاًل عن الك، مش وك في أن ت ون الرافعا الوكيد  المتبقيا 

بش ل مساهمتها المكتملا في إعاد  بنا  سوريا  جة  ضروري من تكقيق التسويا  للوايات المتكد 
ن  ان فقط  خراب القوات ا يرانيا أو أن ت ون لادر  للتكقق بالفعل، واة التي تشمل تغيير النءام واة
بسب  ااكتماات الضعيفا في أن يوافق الر يس ترام  على استثمارات التصاديا مهما في سوريا، 

 تهتي م انتها في مستو  متدن من ااهتمام األمري ي العام والتي 
صكيل أن روسيا ترغ  في مغادر  القوات األمري يا، ول نها طلبت دورًا أمري يًا في عمليا التسويا 
السياسيا في سوريا  ي تكءى بتهييد دولي وشرا ا في إعاد  بنا  سوريا  وستكاول روسيا ترجما 

تعةية هام لقدرتها على التهثير والمناور  في سوريا، وستستخدم الك  ي مغادر  ترام  للساكا إلى 
تءهر أن سياستها تع س التصميم والمسموليا والمثابر  وااستقرار، وأن معنى الخطو  األمري يا هو 

 تثبيت م انا موس و  جها مر ةيا في الشرق األوسط 
واجد ا يراني في سوريا أهميا أ بر  ورلا في هاا السياق، ومن ناكيتها، معقول أن ت ون لمسهلا الت

مساوما في مساعيها  لناا الوايات المتكد  بهن تكقق معها تسويا في مسا ل تتجاوة الشرق 
 األوسط أيضًا 

كتى لو لم تةل للوايات المتكد  مصالل في المنطقا، فإن السلوك األمري ي في سوريا، مثلما في 
درتها على التهثير في مجال المناور  لديها أمام التكديات لضيا لتل خاشقجي ممخرًا، يضعف ل

القا ما، وبالك فإنها تترك لد  كلفا ها عالمات استفهام كول لدرتها على إسناد سياستهم في مواجها 
تعةية الدافع لد  الجهات التي تعمل منا ةمن بعيد على استغالل تردد ا دار   ي تسرا الخطوات 

ا  لقد تولعت إسرا يل من الوايات المتكد  خطوات أ ثر تصميمًا من أجل لتعةية نفواها وسيطرته
إبعاد إيران وفروعها عن سوريا، و اا أيضًا مواصلا التواجد العس ري األمري ي في شرق سوريا من 

 أجل منع االجسر البريا ا يراني من الشرق إلى سوريا 
ن يشجع اانسكا  إيران على تعةية سيطرتها إن المعاني المر ةيا من ناكيا إسرا يل هي إم انيا أ

ا لليميا في المناطق التي  انت كتى اآلن تكت نفوا القوات األمري يا   ما أن العاللات المهةوة  
بين واشنطن وموس و لم تسمل كتى لبل الك بااعتماد على ا دار   وسيط في مواجها ضغوط 
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يا العمل الجوي ا سرا يلي في سما  سوريا  عمليًا روسيا، بما في الك القيود التي تفرضها على كر 
بقيت إسرا يل وكدها في المعر ا ضد تثبيت الوجود ا يراني في سوريا، وفي ألصى األكوال ستنال 

 إسنادًا سياسيًا من جان  الوايات المتكد  في إدار  الصراا 
 26/12/2018نظرة عليا ـ 
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