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 "إسرائيل" الحرب ضد  في نتنياهو: محكمة الهاي تحولت لسالح  .1
بينامنن يتيناهو، نوم األحد، أن قرار المدعنة في المحكمة الجيائنة زعم رئنس الحكومة اإلسرائنلنة، 

الدولنة في الهاي، فاتو بيسودا، أول أمس الجمعة، فتح تحقنق في جرائم حرب إسرائنلنة ضد 
 الفلسطنيننن، "تتياقض مع جوهر المحكمة في الهاي".

ة قررت فرض السرنة على ، أن الحكومة اإلسرائنلناألحد وذكرت وسائل إعالم إسرائنلنة، نوم
مداوالتها بشأن الخطوات التي ستتخذها ضد محكمة الهاي. وبعد استماع الحكومة لتقارنر بهذا 
الخصوص، تقرر يقل كافة المداوالت إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون السناسنة واألمينة 

 تحت الشمس". )الكابنينت(، وأعليت الحكومة أن "الخطوات نيبغي أن تُيفذ بسرنة ولنس 
وقال يتيناهو، خالل اجتماع حكومته األسبوعي، إيه "عيدما تأسست المحكمة بعد أهوال المحرقة، 
كان هدفها التعامل والتدخل في دول ال توجد فنها جهاز قضاء سلنم. وهذه لنست الحالة في إسرائنل، 

وّقعة على معاهدة روما، التي الدنمقراطنة الوحندة في الشرق األوسط". والجدنر بالذكر أن إسرائنل م
كايت أساس تأسنس المحكمة في الهاي، لكيها امتيعت عن المصادقة علنها مجددا بسبب 

 .1967ممارساتها ضد الفلسطنيننن ميذ االحتالل عام 
وادعى يتيناهو أيه "فنما يسنر إلى األمام، تسنر المحكمة في الهاي إلى الوراء. ونوم الجمعة تحولت 

الحرب ضد دولة إسرائنل. والتياقض هو أن هذه الحقنقة الراهية، ومن سنتهمون هيا؟  إلى سالح في
اإلنراينون؟ السورنون؟ ال، دولة إسرائنل. وقرار المدعنة نياقض الحقنقة التارنخنة، بأن النهود ال 

 نستطنعون السكن في وطيهم. هذا تياقض".
مبنو( واإلدارة نحاربون ايعدام العدالة وهذا وتابع يتيناهو أن "وزنر الخارجنة األمنركي )مانك بو 

الكذب"، مضنفا أيه "باألمس شاهديا وزنر خارجنة اإلمارات، نتحدث عن حلف جدند في الشرق 
إسرائنلي، وهذا ندل على قوتيا المتصاعدة في الميطقة والعالم. وال نمكييي  –األوسط، حلف عربي 

لماضنة، لكن بإمكايي القول أن هذه نثمرة الجهود أن أكشف تفاصنل كافة الخطوات خالل السيوات ا
 في السيوات الماضنة".

التلفزنوينة اإلسرائنلنة إلى المسؤولنن اإلسرائنلننن الذنن سنتم توجنه لوائح اتهام  12وأشارت القياة 
ضدهم بجرائم حرب في ختام تحقنق محكمة الهاي، وفي مقدمتهم يتيناهو، ووزنر األمن الحالي، 

ينت، وسلفنه في الميصب، أفنغدور لنبرمان وموشنه نعالون، ورؤساء أركان الجنش يفتالي بن
اإلسرائنلي، الحالي أفنف كوخافي، وسلفنه غادي آنزيكوت وبنيي غايتس، ورئنس الشاباك الحالي، 

 ياداف أرغمان، وسلفه نورام كوهنن.
 22/12/2019، 48عرب 
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 إلى التوجه للجنائية الدولية عباس يدعو الفلسطينيين المتضررين من االحتالل .2

دعا الرئنس الفلسطنيي محمود عباس الفلسطنيننن المتضررنن جراء االحتالل : كفاح زبون-رام هللا
إلى رفع قضانا على إسرائنل أمام المحكمة الجيائنة الدولنة بعد إعالن فاتو بيسودا، المدعنة العامة 

اإلسرائنلنة المرتكبة في األراضي « م الحربجرائ»للمحكمة، أيها تعتزم إجراء تحقنق كامل في 
 الفلسطنينة.

وقال عباس معقبًا على القرار الذي رفضته الوالنات المتحدة بشدة وعّدته إسرائنل غنر ذي صلة، إيه 
بدءًا من اآلن، ستبدأ ماكنية المحكمة الجيائنة »وأضاف: «. نوم عظنم ألييا حققيا فنه ما يرند»

بصراحة كايت ضربة عينفة أليه معروف أييا »وتابع: «. لتي سبق أن قدمياهاالدولنة تقبل القضانا ا
إذا ذهبيا إلى هذه الميظمة الجيائنة، فإن أي فلسطنيي نتضرر من اإلسرائنلننن نستطنع أن نذهب 

وحققيا مراديا بالحصول على هذه العضونة، وميذ ذلك  2015لهذه المحكمة، وبالفعل ذهبيا في 
عى من أجل البدء بالتحقنق، وقدميا ونثائق وادعاءات، وقلت أكنثر من مرة: كل التارنخ، ويحن يس

 «.إيسان فلسطنيي نستطنع أن نرفع قضنة
سيوات من العمل والمتابعة الحنثننثة وتقدنم كل ما نلزم حول  4النوم صدر القرار، بعد »وأردف: 

نة المحتلة، والمحكمة كايت جرائم االحتالل المرتكبة بحق الشعب الفلسطنيي في األراضي الفلسطني
تتابع الحننثنات والقواينن والقضانا وتدرسها. هذا نوم تارنخي واآلن أصبح بإمكان أي فلسطنيي 

 «.أصنب جراء االحتالل أن نرفع قضنة
ودفع عباس الفلسطنيننن إلى تقدنم شكاوى ضد إسرائنل جاء في وقت بدأت فنه مؤسسات حقوقنة 

 لمتضررنن.العمل على توقنع يماذج من ا
 22/12/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 يشمل حماس والفصائل الفلسطينية قدتحقيقات الجنائية الدولية : مسؤول فلسطيني .3

قال مسؤول فلسطنيي كبنر لوكالة الصحافة الفريسنة، إن تحقنق المحكمة الجيائنة الدولنة  رام هللا:
اإلسرائنلي توجه إلنهم اتهامات بارتكاب  في حال مباشرة العمل به لن نقتصر على ضباط في الجنش

يما قد نطال فلسطنيننن كذلك.«جرائم حرب»  ، وا 
حنيما وقع الرئنس محمود عباس على طلب االيضمام »وقال المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه: 

اشترط موافقة جمنع الفصائل الفلسطنينة، ووقعت  2014إلى المحكمة الجيائنة الدولنة في عام 
من »وأضاف المسؤول: «. باقي الفصائل باستنثياء الجهاد اإلسالمي التي تحفظت ولم توقعحماس و 
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الممكن أن نتم استدعاء فلسطنيننن بتهمة ارتكاب )جرائم حرب( استيادا إلى شكاوى من قبل 
وأعلن قنادنون من حركة حماس في حنيها أن لنس لدنهم ما نخشويه من التوقنع على «. متضررنن
ألن فصائل المقاومة تمارس مقاومة »لسطنينة لاليضمام إلى المحكمة الجيائنة الدولنة الونثنقة الف

 «. مشروعة في الدفاع عن اليفس
 23/12/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 "إسرائيل"عريقات: قرار "الجنائية" نقطة تحول والدارة األميركية لن تستطيع حماية  .4

ة لميظمة التحرنر صائب عرنقات، إن قرار المحكمة الجيائنة قال أمنن سر اللجية التيفنذن: رام هللا
المحتلة، نشكل يقطة  األرض الفلسطنينةالدولنة فتح تحقنق في ارتكاب االحتالل جرائم حرب في 

 تحول رئنسنة في مسار القضنة الفلسطنينة.
ساءل ولم لم تُ  إسرائنلوأضاف عرنقات في حدنث لبريامج "ملف النوم" عبر تلفزنون فلسطنن، إن 

صفحة، نقول إن التحقنق األولي  113ُتحاسب على أي من جرائمها، واآلن صدر تقرنر مكون من 
 ايتهى ونقر أن هياك جرائم حرب ترتكب بالضفة الغربنة والقدس الشرقنة وقطاع غزة.

صبح نوما إضافنة، وقد ن 60نوما للرد على ذلك، وتجدد لـ 120وأشار إلى أن لدى الدائرة التمهندنة 
 الوقت الذي نمكن ايتظاره كأقصى حد ستة شهور، ولكن قد نكون الرد أقرب من ذلك بكنثنر.

، إسرائنلحنال القرار، قال عرنقات: "هو نوم أسود على  اإلسرائنلنةوفنما نتعلق بردود الفعل 
 واستمرار االحتالل وصمة عار سوداء على جبنن المجتمع الدولي".

برئاسة ترمب ايتقلت  األمنركنةلمدعنة العامة، أكد عرنقات أن اإلدارة وحول معارضة واشيطن لقرار ا
 إلى مربع تأنند االحتالل. إلسرائنلمن مربع االيحناز 

وأضاف: أمنركا تعتقد يفسها فوق القايون وأن لدنها الحصاية الكاملة، لكن قرار المحكمة الجيائنة 
 من المساءلة. إلسرائنلون الدولي وتوفنر الحمانة يقلة يوعنة، ولن تتمكن هذه اإلدارة من تدمنر القاي

 22/12/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 لجراء االنتخابات بالقدس "إسرائيل"اشتية يدعو اليابان للضغط على  .5
، أطلع رئنس الوزراء محمد اشتنة، وزنر الدولة النابايي للشؤون الخارجنة كنسوكي سوزوكي: رام هللا

على الجهود المبذولة لعقد ايتخابات فلسطنينة عامة، تشمل كافة األراضي الفلسطنينة تكون بوابة 
 إليهاء االيقسام وتوحند شعبيا.
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وأكد رئنس الوزراء خالل استقباله للوزنر النابايي النوم السبت، في مكتبه برام هللا، أن هياك إجماعا 
الفصائل على مبادرة الرئنس التي أطلقها من ميصة وطينا على إجراء االيتخابات، بعد موافقة 

الجمعنة العامة لألمم المتحدة، داعنا النابان للضغط على إسرائنل لتمكنييا من إجراء االيتخابات في 
 القدس.

وفي سناق آخر، قال اشتنة "إن اإلجراءات األمرنكنة التي سبقت الكشف عن )صفقة القرن(، كشفت 
زالة المستوطيات وحدود عن أن القدس والالجئنن و  لنست على الطاولة، أي أن  1967حل الدولتنن وا 

هذه الصفقة ال تيسجم مع القايون الدولي ومع الحد األديى للحقوق الفلسطنينة، ولهذا لن تجد اإلدارة 
 األمرنكنة شرنكا لها في العالم أو الوطن العربي أو فلسطنن لتيفنذ الخطة."

 22/12/2019، لفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات ا
 

 برلماني فلسطيني يطالب "الجنائية" بخطوات جادة لمالحقة قادة االحتالل .6
طالب اليائب نحنى العبادسة، عضو المجلس التشرنعي الفلسطنيي )البرلمان( عن كتلة "التغننر ة: غز 

دولنة بخطوات عملنة واإلصالح" التابعة لحركة المقاومة اإلسالمنة "حماس"، المحكمة الجيائنة ال
 وجادة لمحاسبة القادة اإلسرائنلننن على جرائمهم بحق الشعب الفلسطنيي.

نجابنة يحو العدالة  -في تصرنح مكتوب له، النوم األحد-وعّد العبادسة  القرار "خطوة مهمة جدا وا 
 .ويحو محاسبة قادة السناسننن والعسكرننن واألميننن على جرائمهم بحق الشعب الفلسطنيي"

وقال: "إن هذا القرار مهم جدا؛ حنث إن الكنان الصهنويي ميذ أن قام وهو نقوم بجرائم حرب وجرائم 
 ضد اإليساينة ونقوم بجرائم عيصرنة وتطهنر عرقي ضد شعبيا".

وأضاف: إن االحتالل في كل مرة كان نيجو من المحاسبات الدولنة وبامتياعه عن االعتراف 
ماح للجان الدولنة القنام بعملها في التحقنق بالمجازر التي ارتكبت بحق بالقرارات الدولنة وعدم الس

 الفلسطنيننن.
 22/12/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "إسرائيل": محاولة قادة االحتالل تسييس قرار الجنائية تعبير عن إفالس "الخارجية" .7

حتالل تسننس قرار الجيائنة الدولنة قالت وزارة الخارجنة والمغتربنن إن محاوالت قادة اال: رام هللا
وربطه بمعاداة السامنة، تعبنر عن إفالس إسرائنل، ما نحول دون اعتراف قادتها باليتائج والتداعنات 

 التي تترتب على قرار المدعنة العامة للجيائنة الدولنة.
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والخوف والتخبط حالة من هستنرنا االرتباك  أنوأضافت الخارجنة في بنان صدر عيها، النوم األحد، 
تعقنبا على قرار المدعنة العامة للمحكمة الجيائنة الدولنة،  اإلسرائنلنةسنطرت على ردود الفعل 

عبرت عيها تصرنحات أطلقها عدد من المسؤولنن اإلسرائنلننن اختاروا كعادتهم محاولة االختباء 
ولة لذر الرماد في خلف صنغ ومقوالت ممجوجة وواهنة ال تعدو كويها جزءا من الماضي، ومحا

خفاء اإلسرائنلنننعنون   المدعنة العامة للجيائنة الدولنة واستحقاقاته. الحقنقنة لقرار األبعاد وا 
نثباتوأكدت الوزارة أن هذه الحالة الهستنرنة دلنل  جدند على أن لدى دولة االحتالل ما تخفنه وما  وا 

ي والقايون الدولي اإليسايي، واتفاقنات جينف تخافه بسبب جرائمها وايتهاكاتها الجسنمة للقايون الدول
ومبادئ حقوق اإليسان. والمسؤولون اإلسرائنلنون الذنن أطلقوا هذه التصرنحات التحرنضنة ضد 

الذنن قد نتم استدعاؤهم للتحقنق  األشخاصالجيائنة الدولنة ودولة فلسطنن وقنادتها هم على قائمة 
 معهم.

 22/12/2019، ينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسط
 

 جنرال إسرائيلي: عباس يخشى انتقال "الربيع العربي" إلى الضفة .8
قال جيرال إسرائنلي إن "رئنس السلطة الفلسطنينة محمود عباس أخطأ : عديان أبو عامر -21عربي

 حنن دعا إلى إجراء االيتخابات الفلسطنينة، أليه قد نضطر لتعلنق مبادرته المذكورة حتى إشعار
ما أن نقنم االيتخابات فقط في الضفة الغربنة، ألن حماس فاجأته بموافقتها على كل شروطه  آخر، وا 

 إلجراء االيتخابات، وقدمت له ردودا إنجابنة، ما دفع عباس لوضع شرطنن إضافننن أمامهما".
وزارة وأضاف منخال منلنشتانن المستشار السابق للشؤون الفلسطنينة بمكتب الميسق اإلسرائنلي ب

" أن "الشروط الجدندة التي وضعها 21الحرب، في مقابلة مع صحنفة "إسرائنل النوم"، ترجمتها "عربي
سرائنل، بما  عباس أمام حماس تتمنثل باعترافها باالتفاقنات الموقعة بنن ميظمة التحرنر الفلسطنينة وا 

ومعرفة مصادر تمونل الحركة فنها اتفاق أوسلو، والنثايي وضع رقابة على تمونل العملنة االيتخابنة، 
 لدعانتها االيتخابنة".

وأشار منلنشتانن، رئنس قسم الدراسات الفلسطنينة بمركز موشنه دانان، إلى أن "أبو مازن نجد يفسه 
في ضائقة لم نتصورها، والنوم نحاول تجاهل الوضع الياجم عيها على اعتبار أن إجراء االيتخابات 

يشطاء فتح وباقي الفلسطنيننن، أليه نعيي الموافقة على االيفصال بالضفة الغربنة فقط أمر سيء ل
 بنن الضفة الغربنة وقطاع غزة، وهو ايقسام ما زال الفلسطنينون ال نسلمون بوجوده".

أن أمان، -وأوضح منلنشتانن، الرئنس السابق للشعبة الفلسطنينة في جهاز االستخبارات العسكرنة
للدعوة لاليتخابات، وهو خشنته من ايتقال أحداث الربنع العربي  عيصرا آخر ساهم بذهاب أبو مازن“
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إلى األراضي الفلسطنينة، خاصة في الضفة الغربنة، في ظل األحداث االحتجاجنة الحاصلة في 
وتتركز في مطالب اجتماعنة، واتهام الحكومات بالفساد، ما نولد أجواء غنر  والعراق،لبيان ومصر 

 مرنحة في رام هللا".
أن "أبو مازن بحاجة للمزند من الشرعنة في الساحة الفلسطنينة الداخلنة، خاصة على خلفنة  وأكد

تزاند االتهامات الموجهة للسلطة الفلسطنينة بقضانا الفساد، وبالتالي فإن إجراء االيتخابات كفنلة 
زن بميحه الشرعنة التي نحتاجها، فضال عن وجود ضغط قوي من االتحاد األوروبي على أبو ما

 الذي لم نزره ميذ فترة طونلة على خلفنة غناب االيتخابات عن الساحة الفلسطنينة".
ونكشف الجيرال اإلسرائنلي أن "قطر بذلت جهودا حنثننثة إلقياع أبو مازن بإجراء االيتخابات، 
وتطمنيه بأن حماس ستخوض االيتخابات وفق اليموذج التويسي، من خالل ترشنح شخصنات 

 من حماس، لكيهم لنسوا قادة وكوادر فاعلنن فنها".فلسطنينة قرنبة 
 23/12/2019، "21موقع "عربي 

 
 2019ماليين سائح زاروا فلسطين عام  3: أكثر من وزيرة السياحة .9

قالت وزنرة السناحة واآلنثار روال معانعة، إن عدد السناح الذنن زاروا : عيان شحادة -بنت لحم 
وأضافت الوزنرة معانعة في حدنث خاص  مالننن سائح.، فاق نثالنثة 2019فلسطنن خالل العام 

لـ"وفا"، أن هياك زنادة في عدد السناح عن العام الماضي، وهذا نأتي في ظل سناسة الوزارة وتضافر 
المياطق الفلسطنينة نسودها  أنالجهود مع القطاع الخاص لليهوض بالقطاع السناحي، ما نؤكد 

الفلسطنينة، رغم ما تتعرض له من ايتهاكات نومنة بفعل  األمن واألمان بفضل المؤسسة األمينة
 االحتالل.
أن عدد لنالي المبنت في الفيادق الفلسطنينة ستفوق ملنوينن، في مقدمتها لنالي مبنت  إلىوأشارت 

نطالنا، والهيد.  سناح بوليدا، وروماينا، والوالنات المتحدة األمنركنة، وا 
التعاون البياء والمنثمر مع القطاع  إلىآخر،  إلىح من عام وأرجعت معانعة سبب ارتفاع عدد السنا

من السناح،  أكبرالخاص، وفي ظل التسهنالت وا عطاء الفرص للقطاع الخاص الستقطاب عدد 
أن العيصر الهام للسناحة هو المشاركات الخارجنة للقطاع الخاص من مكاتب سناحنة  إلىالفته 

 وفيادق ومرافق أخرى.
ل نثمايي سيوات كايت فلسطنن تشارك في نثماينة معارض سناحنة دولنة، بنيما وأشارت إلى أيه قب

 معرضا في الشرق األقصى، وأمنركا الالتنينة، وأوروبا. 22 إلىاآلن توسعت المشاركة لتصل 
 22/12/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 "إسرائيلـ"ٍض لأرا "تسريب"وفاة فلسطيني مدان بـ: الشرطة الفلسطينية .10

رام هللا: فتحت الشرطة الفلسطنينة، أمس )األحد(، تحقنقًا في ظروف وفاة معتقل فلسطنيي في 
 ، وفق ما أعلن الياطق باسم الشرطة الفلسطنينة في بنان.«بتسرنب األراضي للعدو»سجويها إلدايته 

د( الموقوف )م.ع( توفي النوم )األح»وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطنينة لؤي ارزنقات: 
المتوفى »وأضاف ارزنقات: «. بمستشفى رام هللا الحكومي بعد تعرضه لوعكة صحنة ميذ أسبوعنن

سيوات بتهمة تهرنب األراضي للعدو وموقوف  10. ومحكوم بالسجن علنه 2012موقوف ميذ عام 
 «.على قضانا تزونر أوراق رسمنة

م.ع حكم علنه بعد إدايته بالخناية »المتوفى  وأفاد مصدر أميي لوكالة الصحافة الفريسنة، بأن
 «.العظمى

 22/12/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 "ثوري فتح": إقرار تشكيل لجنة الستنهاض الحركة والتحضير لالنتخابات العامة .11
وفا: أقر المجلس النثوري لحركة "فتح"، مساء أمس، تشكنل لجية من اللجية المركزنة -رام هللا 

ري واالستشاري مهمتها استيهاض الحركة والتحضنر لاليتخابات العامة، من حنث والمجلسنن النثو 
وضع المعاننر لمن سنمنثلون "فتح" في ايتخابات "التشرنعي" والتواصل مع األطر والهنئات 
والقطاعات والكوادر الحركنة من أجل الوصول لقائمة تمنثل "فتح" وتقدنمها لـ "المركزنة" إلقرارها 

 ها من قبل المجلس النثوري.والمصادقة علن
ودعا المجلس النثوري في ختام دورته السابعة، مفوضنة العالقات الوطينة للبدء بإجراء حوار وطيي 
استراتنجي معمق مع قوى ميظمة التحرنر كمدخل لتوسنع الحوار لنشمل القوى كافة، وذلك بعد 

نؤدي إلى ترسنخ مبدأ الشراكة صدور المرسوم الرئاسي بااليتخابات على الساحة الفلسطنينة، ما 
 الوطينة والسناسنة.

، 2005وياقش المجلس باستفاضة ملف المتقاعدنن في كل من غزة والضفة، وكذلك تفرنغات 
والتقاعد المالي، داعنًا إلى حل هذه القضانا جذرنًا في أقرب وقت، علمًا أن جهات االختصاص 

 وعدت المجلس بالبدء بحل هذه المشاكل بأقرب وقت.
وأقر المجلس النثوري ضرورة عقد جلسة خاصة إلقرار اليظام الداخلي للحركة في موعد ال نتجاوز 

 .2020يهانة شهر كايون النثايي 
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وهيأ المجلس النثوري أبياء شعبيا من الطوائف المسنحنة بأعناد المنالد المجندة ورأس السية 
فتح" في كل مكان بشكل خاص بذكرى المنالدنة، كما هيأ أبياء شعبيا العظنم بشكل عام وأبياء "

، مستذكرنن قادتها الشهداء المؤسسنن، وعلى رأسهم القائد الرمز 55ايطالقة حركتيا الرائدة الـ
 والمؤسس الشهند الخالد ناسر عرفات.

وأكد المجلس موقف الحركة السابق الداعي إلجراء االيتخابات التشرنعنة والرئاسنة الفلسطنينة في 
لقدس، حنث أن هذه االيتخابات تشكل ضرورة لتجدند الشرعنات واستحقاقًا وطينًا الضفة وغزة وا

 ودستورنًا.
وأكد المجلس ضرورة التوافق الوطيي بعدم إجرائها من دون القدس ترشنحًا وايتخابًا داخل القدس، 
حنث أن التغاضي عن ذلك نعتبر تساوقًا مع متطلبات صفقة القرن والتي تعتبر القدس عاصمة 

 دولة االحتالل، ومعالجة كافة احتناجات شعبيا.ل
ورفض المجلس النثوري شروط االتحاد األوروبي التي نرند فرضها لتمونل المشارنع في القدس 

 والمؤسسات في األراضي الفلسطنينة كافة، داعنًا مؤسسات شعبيا الوطينة بعدم التعامل معها.
واإلسالمنة لمقاطعة أي دولة تخضع لضغوط كما وجه المجلس دعوة لألشقاء في الدول العربنة 

 اإلدارة األمنركنة وتقوم بيقل سفارتها أو ممنثلنتها إلى القدس المحتلة.
 23/12/2019األيام، رام هللا، 

 
 اعتقال ثالثة شبان بزعم محاولتهم تهريب أسلحة من األردناالحتالل يعلن  .12

فلسطنيننن بزعم  3ألحد، عن اعتقال أعلن جنش االحتالل، مساء النوم ا الرأي:-الضفة المحتلة
 محاولتهم تهرنب أسلحة عبر الحدود األردينة الفلسطنينة.

فلسطنيننن ويقلهم إلى  3ويقلت مواقع عبرنة عن الياطق باسم جنش االحتالل، قوله "تم اعتقال 
 وادعى التحقنق بعد أن ضبطوا لدى محاولتهم أمس السبت تهرنب أسلحة في ميطقة وادي األردن".

 وأجزاء لها، وكمنة من الذخنرة. M-16مسدًسا، وبيادق من طراز  50الياطق أيه تم ضبط 
 22/12/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 القانوع: االحتالل سيظل كياًنا غير شرعي والتطبيع معه خيانة .13

يتيناهو وتفاخره  قال الياطق باسم حركة المقاومة اإلسالمنة "حماس" عبد اللطنف القايوع إن ترحنب
بالتطبنع مع الكنثنر من الدول العربنة في رده على تغرندة لوزنر خارجنة اإلمارات نعكس عمق 

وشدد القايوع على أن االحتالل سنظل كناًيا  العالقة وتهاوي تلك األيظمة وخطورة ذلك على قضنتيا.
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قادة االحتالل المجرمنن في غنر شرعي، والتطبنع معه خناية، ونيبغي عزله ودعم شعبيا في معاقبة 
 المحكمة الجيائنة الدولنة.

 22/12/2019موقع حركة حماس، 
 

 ماهر صالح ينفذ جولة في "عين الحلوة" .14
أجرى ماهر صالح رئنس حركة حماس في ميطقة الخارج، جولة في مخنم عنن الحلوة : بنروت
ة لعدد من العائالت وزنارات خاص واألحناءويفذ صالح، األحد، جولة في الشوارع  بلبيان.

أحد مساجد المخنم، بحضور الفصائل  شعبي فيكما شارك صالح في لقاء سناسي  الفلسطنينة.
 وفاعلنات من المخنم. اإلسالمنةالفلسطنينة والقوى 

 22/12/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 وليةنتنياهو وغانتس وليبرمان ويعلون وبينيت معرضون للمحاكمة أمام الجنايات الد .15

قالت صحنفة ندنعوت أحرويوت العبرنة، نوم األحد،  -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا
أن كبار القادة السناسننن والعسكرننن اإلسرائنلننن معرضون للمحاكمة أمام الجيانات الدولنة بعد قرار 

 المدعنة العامة بفتح تحقنق في جرائم حرب ارتكبت بحق الفلسطنيننن.
لصحنفة، فإن بنيي غايتس الذي شغل ميصب رئنس األركان لجنش االحتالل خالل حرب وبحسب ا

في غزة، وكذلك وزنر الجنش حنيها موشنه نعلون، وكل من غادي آنزيكوت وأفنف كوخافي  2014
اللذنن تعاقبا على قنادة رئاسة األركان، باإلضافة إلى كبار الضباط وقادة جهاز الشاباك وغنرهم 

 لسابقنن، جمنعهم معرضون للمحاكمة أمام المحكمة.الحالننن وا
وبنيت أن ذلك سنشمل أنًضا بينامنن يتيناهو وأفنغدور لنبرمان ويفتالي بنينت، وحتى الوزراء الذنن 
كايوا مسؤولنن عن البياء داخل المستوطيات، وقد نشمل أنًضا رؤساء المستوطيات والمسؤولنن في 

 وزارة اإلسكان واإلدارة المدينة.
ارتكاب منثل هذه الجرائم، مرجحًة أن القرار  الدعاءوبحسب جهات قايوينة إسرائنلنة، هياك أسباًبا 

سيوات من الفحص بسبب التطورات األخنرة التي تمنثلت في إعالن يتيناهو ينة حكومته  5اتخذ بعد 
االستنطان، إلى  ضم وادي األردن للسنادة اإلسرائنلنة، وبنان الخارجة األمنركنة فنما نتعلق بشرعنة

  جايب اقتياع المدعنة بأن هياك فعاًل جرائم حرب ترتكب في األراضي المحتلة.
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ولفتت الصحنفة إلى أن إسرائنل لن تتعاون رسمًنا مع المحكمة، وقد شعرت الحكومة بالتشجنع بعد 
 اإلداية األمنركنة للقرار.

 22/12/2019القدس، القدس، 
 

 لتحقيق التطبيع والسالم نتنياهو لـ العرب: آن األوان .16
دعا بينامنن يتيناهو رئنس الوزراء اإلسرائنلي، النوم السبت، إلى تحقنق  -القدس دوت كوم  -رام هللا 

 "التطبنع والسالم" مع الدول العربنة.
ورحب يتيناهو في تغرندة له بالعربنة تعلنًقا على تقرنر صحفي أجيبي شاركه حساب إماراتي على 

إسرائنلي نتشكل في الشرق األوسط، بأيه نرحب بالتقارب بنن إسرائنل  -لف عربي تونتر، حول تحا
 والكنثنر من الدول العربنة.

من جايبه ذكر موقع صحنفة "معارنف" العبرنة، أن يتيناهو وجه رسالة خطنة قادة دول العالم بشأن 
ح سناسي ضد إسرائنل، وأن قرار المدعنة الجيائنة الدولنة، قال فنها إيه تم تحونل المحكمة إلى سال

 ما نجري مجرد "مسخرة" لن تسمح حكومته بتمرنرها.
 21/12/2019القدس، القدس، 

 
 كاتس: لن نهدم الخان األحمر خشيًة من محكمة العدل الدولية .17

قال وزنر خارجنة االحتالل نسرائنل كاتس، النوم األحد، أيه لم ولن نتم إخالء وهدم : القدس المحتلة
ر )القرنة البدونة( شرقي القدس، خشنًة من أن نؤدي إلى بدء محاكمة جيائنة أمام الخان األحم

 محكمة العدل الدولنة في الهاي.
وأضاف كاتس خالل مقابلة مع إذاعة كان العبرنة، إن منثل هذا اإلجراء قد نكون "القشة األخنرة" 

ة الجيائنة الدولنة بوجود أسباب باليسبة لمحكمة العدل الدولنة، خاصًة وأيه سنتزامن مع قرار المدعن
 للتحقنق في األعمال اإلسرائنلنة ضد الفلسطنيننن، كما قال.

وتابع: "لقد وصليا إلى استيتاج مفاده أن الخان األحمر هو يقطة حساسة، نمكن أن تكون العامل 
 الحاسم في قرار المدعنة العامة بإجراء تحقنق ضد إسرائنل".

 22/12/2019، عالموكالة الرأي الفلسطينية لإل
 
 
 



 
 
 
 

 

 15 ص             5117 العدد:             12/23/2019 ثنينل ا التاريخ: 

                                    

 
 وزير المواصالت السرائيلي يدعو لهدم قرية فلسطينية كل يوم  "لجنائية"اردا على قرار  .18

ردا على قرار المحكمة الجيائنة الدولنة طالب وزنر المواصالت اإلسرائنلي بتسلنئنل : الدوحة
لسطنينة، إذا لم تتراجع سموطرنتنش بهدم قرنة فلسطنينة كل نوم وبالقضاء على السلطة الوطينة الف
 السلطة عن القضنة التي رفعتها ضد إسرائنل أمام المحكمة الجيائنة الدولنة. 

ن السلطة "تلحق ضررا كبنرا بإسرائنل  وقال الوزنر اإلسرائنلي في تغرندة يشرها على صفحته بتونترا 
ة بأيها "هنئة سناسنة في المحافل الدولنة، واألفضل أن تعمل إسرائنل على ايهنارها"، ووصف المحكم

 معادنة للسامنة" بحسب الجزنرة يت.
ساعة لسحب أي  48كما طالب سموطرنتنش الحكومة اإلسرائنلنة بميح السلطة الفلسطنينة مهلة 

 مطالبات وشكاوى دولنة بالتحقنق ضد إسرائنل.
 نوجد أي من جهته قال زعنم حزب "أزرق أبنض"، بنيي غايتس، الميافس الرئنس ليتيناهو، إيه "ال

أساس للمطالبة بالتحقنق ضد إسرائنل"، مدعنا أن الجنش اإلسرائنلي هو "أكنثر الجنوش أخالقنة في 
 العالم"، وأن "إسرائنل وجنشها ال نرتكبان أي جرائم حرب".

بدورها، قالت زعنمة حزب "النمنن الجدند"، اليائبة في الكينست )البرلمان( إنلنت شاكند، إيه "من 
تواجه إسرائنل قرار المحكمة الجيائنة، بكل األدوات المتاحة لها"، معتبرة أيه لنس الضروري أن 

 للمحكمة أي سلطة للقنام بمنثل هذه التحقنقات.
أما سفنر إسرائنل لدى األمم المتحدة، دايي دايون، فقد وصف قرار المحكمة الجيائنة الدولنة بأيه 

ودي له حقوق تارنخنة وقايوينة في أرضه، ولن "اضطهاد لدولة إسرائنل". وأضاف أن "الشعب النه
تمحوها فطية قايوينة"، حسب ما ذكرت القياة اإلسرائنلنة يفسها. وكايت المدعنة العامة في المحكمة 
الجيائنة الدولنة، فاتو بيسودة، أعليت الجمعة عزمها فتح تحقنق في احتمال ارتكاب إسرائنل جرائم 

 ة.حرب محتملة في األراضي الفلسطنين
 22/12/2019الشرق، الدوحة، 

 
 ويبدي استعداده للتعاون مع التحقيق "الجنائية الدولية"مركز عدالة يرحب بقرار  .19

بتصرنحات اليائب العام للمحكمة  48داخل أراضي ” عدالة“رحب مركز  ”:القدس العربي“ –الياصرة 
كاب جرائم حرب ضد الجيائنة الدولنة، فاتو بيسودا، حول فتح تحقنق مع إسرائنل بتهم ارت

الفلسطنيننن، وأبدى استعداده للتعاون مع التحقنق وتقدنم الونثائق والتقارنر والمستيدات القايوينة 
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والحقوقنة التي عمل علنها طوال أكنثر من عقدنن، مؤكًدا أن المحكمة الجيائنة الدولنة تملك كامل 
 لسطنيننن.السلطة القضائنة للبت في ارتكاب إسرائنل لجرائم حرب ضد الف

 22/12/2019القدس العربي، لندن، 
 

 حماس والفصائل الفلسطينية هآرتس: قرار المدعية الجنائية يشمل التحقيق ضد   .20
ذكرت صحنفة هآرتس العبرنة، النوم االنثينن، أن قرار  -ترجمة خاصة  -القدس دوت كوم  -رام هللا 

بل أيه نيص بشكل واضح وصرنح على  المدعنة العامة الجيائنة ال نشمل فقط الجايب اإلسرائنلي،
 أيه سنتم التحقنق في "جرائم حرب" ارتكبتها حماس والفصائل الفلسطنينة.

على أن هياك "شكوك تشمل االعتداء المتعمد على  94وبنيت الصحنفة، أن القرار نيص في المادة 
عدالة، إلى جايب القتل المديننن واألهداف المدينة، واستخدام المديننن كدروع بشرنة، وميع تحقنق ال

والتعذنب". مشنرًة إلى أن هذه الشكوك باألساس تستهدف حماس والفصائل الفلسطنينة أكنثر من 
 الجايب اإلسرائنلي.

 23/12/2019القدس، القدس، 
 

 وزارة التعليم السرائيلية تباشر تطبيق قانون "القومية" .21
آرتس العبرنة، مساء نوم األحد، أن وزارة ذكر موقع صحنفة ه -ترجمة "القدس" دوت كوم  -رام هللا 

التعلنم اإلسرائنلنة بدأت بتطبنق قايون "القومنة" الذي نوصف بأيه "عيصري" ونستهدف الفئات غنر 
وبحسب موقع هآرتس، فإن وزارة التعلنم اإلسرائنلنة وزعت ونثنقة خاصة  النهودنة بشكل مباشر.

مرحلة البلوغ "اللغة العبرنة" باعتبارها اللغة الرسمنة للمدارس والمعلمنن تيص على تعلنم الطالب في 
 الوحندة فقط، مبنًيا أن الونثنقة ال تشنر لما نيص علنه القايون بشأن ميح اللغة العربنة مكاية خاصة.

 22/12/2019القدس، القدس، 
 

 نتنياهو يسعى لقمة مع اليونان وقبرص ضد التفاهمات التركية الليبية .22
نجري رئنس الحكومة اإلسرائنلنة، بينامنن يتيناهو، اتصاالت مع يظنره : واألياضول - 48عرب 

النويايي والرئنس القبرصي، لعقد قمة ترمي إلى التوصل التفاق لمد أيبوب غاز بنن الدول النثالث، 
وذلك إنثر اإلعالن عن مذكرة تفاهم بنن تركنا وحكومة فانز السراج اللنبنة، والمعترف بها دولنا، في 

 ، بشأن السنادة على المياطق البحرنة في البحر األبنض المتوسط.2019نن النثايي/ يوفمبر تشر  27
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وبحث يتيناهو مع يظنره النويايي عقد هذه القمة، في يهانة شهر كايون النثايي/نيانر المقبل، حسبما 
 ذكر موقع "ندنعوت أحرويوت" اإللكترويي النوم، األحد.

مشاركة مصر في قمة كهذه. وتدعم مصر حكومة الجيرال خلنفة  وتدرس الحكومة النوياينة إمكاينة
حفتر، غنر المعترف بها دولنا، لكيها تتلقى الدعم من الوالنات المتحدة ودول خلنجنة بنيها اإلمارات 

 والسعودنة. ونتوقع أن نزور وزنر الخارجنة النويايي القاهرة للتباحث في مشاركة مصر في القمة.  
 22/12/2019، 48عرب 

 
 الليكود يطرد غليك ضمن المنافسة بين نتنياهو وساعر .23

طرد حزب اللنكود النمنيي اإلسرائنلي، نوم األحد، عضو  -ترجمة "القدس" دوت كوم -رام هللا 
وبحسب موقع ندنعوت أحرويوت، فإن اسم غلنك لم نظهر  الكينست السابق نهودا غلنك من الحزب.

ب قبل االيتخابات التمهندنة الداخلنة التي ستعقد نوم الخمنس في الكتاب االيتخابي الذي يشره الحز 
 المقبل.

وأعلن غلنك )المعروف بقنادته عملنات اقتحام شبه نومنة للمسجد االقصى( عن دعمه لجدعون 
 ساعر الذي نيافس بينامنن يتيناهو على رئاسة حزب اللنكود.

عضوا في اللنكود طردوا بسبب تأنندهم  1,000العبرنة ذكرت قبل أنام أن أكنثر من  12وكايت قياة 
 لساعر.

 22/12/2019القدس، القدس، 
 

 أكثر من ربع مليون مهاجر في إسرائيل خالل العقد المنصرم .24
ألف نهودي  255تل أبنب: كشفت دائرة اإلحصاء المركزنة في تل أبنب، أمس األحد، أن يحو 

 هاجروا إلى إسرائنل، خالل العقد المشرف على يهانته.
دولة، في مقدمتها روسنا  150لت الدائرة في مسودة تقرنرها إن هؤالء المهاجرنن قدموا من وقا

ن العام  نثنوبنا، وا  نعتبر من األعوام األكنثر ارتفاعا في  2019وأوكراينا وفريسا والوالنات المتحدة وا 
 معدالت الهجرة إلى البالد في هذه الحقبة.

ألف مهاجر. وفقا  34ن هذا العام سنيتهي باستقدام يحو وتقدر الوكالة النهودنة في تقرنر آخر بأ
للمعطنات الواردة في هاتنن المؤسستنن، فإن أكنثر من يصف المهاجرنن في هذا العقد، يحو 

 قدموا من دول االتحاد السوفناتي السابق. 130,000
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أمنركا من  36,000شخص من الدول األوروبنة، ويحو  55,000باإلضافة إلى ذلك، هاجر أكنثر من 
من دول أمنركا الالتنينة.  13,420من الوالنات المتحدة، ويحو  32,000الشمالنة، ميهم أكنثر من 

 1,950من جيوب أفرنقنا، و 2,560من إنثنوبنا، و 10,500بنيما من القارة األفرنقنة، تم استقدام يحو 
من أسترالنا، ويحو من أوقنايوسنا، وهي الجزر الواقعة في المحنط الهادئ االستوائنة، معظمهم 

 جاء من الدول اآلسنونة واألفرنقنة. 1,700
مهاجر جدند قدموا من دول الشرق  3,000وتكشف إحصائنات الوكالة النهودنة أنضا أن يحو 

األوسط، ودول أخرى ال تربطها عالقات دبلوماسنة مع إسرائنل، بنيها دول عربنة. وبلغت الهجرة من 
في المائة  60مهاجر، نمنزهم عن بقنة الدول أن يحو  38,000يحو  فريسا ذروتها في هذا العقد مع

 .45ميهم كايوا من شرنحة الشباب حتى جنل 
ووفقا لبنايات صدرت في األسبوع الماضي، عن دائرة اإلحصاء المركزنة، بمياسبة النوم العالمي 

 .1948للمهاجرنن، فقد هاجر إلى إسرائنل ميذ يكبة فلسطنن عام 
 .1990في المائة ميهم هاجروا بعد العام  43.7ن مهاجر، ملنو  3.3يحو 

 732. غادر يحو 2017إلى  1948وفي المقابل، أظهرت بنايات اإلحصاء، أيه في الفترة من سية 
 ألف إسرائنلي إلى خارج البالد ولم نعودوا.

  23/12/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

المناطق التي يتواجد فيها فلسطينيو لعنف في لمواجهة ا السرائيلي يخصص ميزانيةوزير المالية  .25
48 

أعلن موشنه كحلون وزنر المالنة في حكومة االحتالل،  -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا
مالننن شنكل لصالح الشرطة اإلسرائنلنة العاملة في ميطقة "القطاع  10نوم األحد، عن تخصنص 

وأوضح كحلون أن هذه  ( داخل الخط األخضر.48نينو العربي" )المياطق التي نتواجد فنها فلسط
األموال ستخصص لتزوند الشرطة بوسائل تحكم وسنطرة منثل الكامنرات واالتصاالت الرقمنة وغنرها، 

يشاء مراكز مخصصة للشرطة في تلك المياطق.  وا 
 22/12/2019القدس، القدس، 
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 الحكومة"العليا السرائيلية" تقبل النظر بشأن تشكيل نتنياهو  .26
قبلت المحكمة العلنا اإلسرائنلنة، األحد، التماسات  -ترجمة خاصة  -"القدس"دوت كوم-رام هللا

جهة إسرائنلنة مختلفة، بشأن اليظر في قايوينة تكلنف بينامنن يتيناهو لتشكنل  67قدمتها أكنثر من 
 حكومة بعد االيتخابات المرتقبة في النثايي من آذار/ مارس المقبل.

العبرنة، فإن االلتماسات تركز على الموقف القايويي لذلك في ظل توجنه لوائح  12اة وبحسب قي
اتهام ضد يتيناهو بالفساد. مشنرًة إلى أن المحكمة قبلت النوم الطلبات بعد تكرار تقدنمها ميذ 

 من الشهر الحالي. 31أسابنع، وقررت عقد جلسة استماع في 
لحكومة اإلسرائنلنة أفنحاي مايدلبلنت تقدنم رأي قايويي في وطلبت المحكمة من المستشار القايويي ل

 ساعة من الجلسة. 48هذه القضنة قبل 
 22/12/2019القدس، القدس، 

 
 جدعون ساعر: عدم منع مراكمة القوة العسكرية في قطاع غزة خطأ استراتيجي .27

ون ساعر دعا عضو الكينست االسرائنلي جدع -ترجمة خاصة  -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 
الميافس الوحند لبينامنن يتيناهو على زعامة حزب اللنكود إلى تفكنك البينة التحتنة العسكرنة لحركة 

 حماس والجهاد اإلسالمي بغزة.
العبرنة، إن المشكلة في غزة أكبر من "تهدند اإلرهاب".  12وقال ساعر في مقابلة مع موقع قياة 

لكان بينة تحتنة عسكرنة ونشاركان في بياء سلطتهما مشنًرا إلى أن حماس والجهاد اإلسالمي نم
 وتمكنيها، وفي حال لم نتم التعامل بشكل فعال وحازم فإن التهدند األميي إلسرائنل سنزداد حجمه.

وقال "نجب أن تكون أهدافيا السناسنة واألمينة تجاه غزة أكنثر وضوًحا وطموًحا، ألن عدم وجود 
بيا إلى مواجهة قوة ممانثلة لحزب هللا اللبيايي في غضون بضع  معالجة شاملة لهذه المشاكل سنؤدي

 سيوات".
وأضاف "أي ترتنبات في غزة ال تميع مراكمة القوة العسكرنة لحماس والجهاد وتعمل على تفكنكها 

خالء أي  هي خطأ استراتنجي خطنر". وبشأن الوضع في الضفة الغربنة، أكد رفضه االيسحاب وا 
 مستوطية.

 21/12/2019، القدس، القدس
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للتواصل مع الشباب العرب ” الدبلوماسية الرقمية“هكذا تقود وزارة الخارجية السرائيلية جهود  .28
 واستهدافهم

تقرنرا لمراسلتها في إسرائنل روث إغالش، ” واشيطن بوست“يشرت صحنفة  ”:القدس العربي“ -ليدن
نة التي ال عالقة دبلوماسنة رسمنة تحدنثت فنه عن محاوالت إسرائنل تطونر عالقات مع الدول العرب

 ”.الدبلوماسنة الرقمنة“معها، ولكن باستخدام ما أسمته 
عاما ايها ستقود الجهود  40وتقول عيدما فّرت لنيدا منيوحنن من بغداد إلى القدس لم تكن تتخنل بعد 

ات اإلسرائنلنة العامة الموجهة إلى العالم العربي. فهي كمشرفة على صفحات فنسبوك وميص
 التواصل اإلجتماعي التابعة لوزارة الخارجنة، تحولت منيوحنن إلى سفنرة من يوع ما.

وتقوم بالتواصل نومنا مع مواطيي الدول العربنة وتربطهم بمدرسي اللغة العبرنة والخبراء الطبننن 
ول وتقدم لهم معلومات عن إسرائنل والنهودنة والنهود الذنن عاشوا في الدول العربنة مرة. وتق

 ”.القنم المشتركة التي يشترك بها والتشابه بنييا“منيوحنن إن هدفها هو إظهار 
وتعلق إغالش أن إسرائنل ال تقنم عالقات دبلوماسنة مع الدول العربنة، رغم أيها وقعت اتفاقنة سالم 
مع كل من مصر واألردن، ومع ذلك فالتفاعل بنن السكان يادر. إال أن التحوالت في المصالح 

قلنمنة والمخاوف المشتركة من إنران وتأنثنرها المتزاند في الشرق األوسط أدت إلى إزاحة الحواجز اإل
 مما أدى إلى آمال مبدئنة بإمكاينة قبول إسرائنل بنن أعدائها بالميطقة.

وتقول الصحنفة إن السيوات األخنرة أبرزت يوعا من المشاركة بما في ذلك زنارة رئنس الوزراء 
اهو إلى دولة عمان، وافتتاح كيس نهودنة في دبي وأبو ظبي ومشاركة إسرائنل بينامنن يتين

 بالمياسبات التجارنة والرناضنة في الدول العربنة.
ونقول عوزي رابي، مدنر مركز موشنه دانان للدراسات الشرق أوسطنة واألفرنقنة بجامعة تل أبنب، 

الشبان العرب الذنن لم نعودوا خائفنن للحدنث  قطاع من“بما في ذلك ” مرحلة ايتقالنة“إن ما يراه هو 
 ”.مع إسرائنل

من سكان العالم العربي هم تحت سن النثالنثنن عاما ونرغبون بالتعرف على  %60ونقول رابي إن 
الدنكتاتورننن الذنن حكموا بند من حدندي في الشرق “العالم الخارجي أكنثر من آبائهم. وأضاف أن 

النوم نعرف الياس أن ”و” ة أن إسرائنل هي مسؤولة عن مصاعبهماألوسط باعوا لمواطينهم فكر 
أشخاص نقدمون  10وفي وزارة الخارجنة تعمل منيوحنن مع فرنق من  ”.إسرائنل لنست المشكلة

محتونات لصفحتنن باللغة العربنة على فنسبوك وتونتر وايستغرام وقيوات على نوتنوب. ولدى 
 ومتابع اسبوعنا من مختلف الدول العربنة. مالننن مشاهد 10الحسابات ما مجموعه 

 22/12/2019القدس العربي، لندن، 
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 االحتالل يتسلم دفعة جديدة من طائرات "الهليكوبتر" .29

استلمت وزارة حرب االحتالل، دفعة جدندة من طائرات هلنكوبتر، من  الرأي:-الداخل المحتل
 تي المقدم لالحتالل.الوالنات المتحدة االمرنكنة، في إطار دعم واشيطن اللوجس

وذكر موقع "ولال" العبري، أن وزارة حرب االحتالل أكملت عملنة لوجستنة معقدة إلحضار خمس 
وأشار الموقع العبري إلى أيه سنتم  " امرنكنة الصيع.CH-35طائرات هلنكوبتر من يوع " سنكورسكي 

 تابعة لالحتالل.استخدام طائرات الهلنكوبتر كقطع غنار ألسطول طائرات الهلنكوبتر ال
 22/12/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 حزب هللا تقدير إسرائيلي: تزايد احتمالية تنفيذ ضربة استباقية ضد   .30

قال كاتب إسرائنلي إن "بينامنن يتيناهو، رئنس الحكومة اإلسرائنلنة، قد : عديان أبو عامر -21عربي
اقنة باتجاه حزب هللا اللبيايي، ما نعيي ايدالع حرب جدندة نوجه في الفترة القرنبة القادمة ضربة استب

في الجبهة الشمالنة، في ضوء التيامي المتصاعد لتهدند القذائف الصاروخنة الدقنقة التي نصيعها 
 الحزب في األراضي اللبياينة، ما نعيي أن مخاطر االشتباك تتعاظم مع مرور الوقت".

"، تساؤال حول "إمكاينة استغالل 21وينتور، ترجمته "عربيوطرح بن كاسبنت بمقاله على موقع الم
يتيناهو الفرص الضنقة المتاحة أمامه، رغم تعقندات ظروفه الشخصنة، ونوجه ضربة لمشروع 
الصوارنخ الدقنقة التي نيتجها الحزب، ما أفسح المجال لصدور دعوات إسرائنلنة من جيراالت وازينن 

تخاذ مبادرة لحرب استباقنة أمام الحزب، وهذه الدعوات ربما تشعل ومعاهد بحنثنة إسرائنلنة تطالب با
 أضواء حمراء في الميظومة األمينة".

الجيرال نعكوب عمندرور، الرئنس السابق لمجلس األمن القومي، ورئنس شعبة األبحاث األسبق في 
باتخاذ قرار بتوجنه أمان، قال للكاتب إن "إسرائنل مطالبة  -جهاز االستخبارات العسكرنة اإلسرائنلنة

ضربة استباقنة للبيان بشكل جدي، ألييا ارتكبيا في الماضي خطأنن استراتنجننن أمام حزب هللا، أما 
 الخطأ النثالث فسيبكي علنه أجناال، ونجب عدم السماح للحزب بتجاوز الخط األحمر".

ستونات خطنرة عقب وشرح قائال إن "الخطأ األول حنن سمحت إسرائنل للحزب بالتعاظم العسكري بم
، والخطأ النثايي هو عدم اإلصرار على تطبنق قرار مجلس األمن 2000االيسحاب من لبيان عام 

، وفي حال تساهليا بامتالك الحزب لقدرات 2006عقب ايتهاء حرب لبيان النثاينة في  1701الدولي 
، ولنس لدنيا خنارات صاروخنة حقنقة ومتطورة، فإييا سيدفع نثميا باهظا؛ ألن إسرائنل دولة صغنرة

 كنثنرة، وال يحتمل ارتكاب الخطأ النثالث".
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وأكد أيه "نجب على إسرائنل االستعداد لتحمل أنثمان ضربة استباقنة ضد الحزب في حال تأكديا أيه 
تجاوز القدرات السابقة، وأحدث تغننرا في موازنن القوى بصورة خطنرة، أو حاز سالحا كاسرا للتوازن، 

 ذلك بأن نتحقق".محظور أن يسمح ل
وأشار إلى أن هياك "قياعة تتزاند بأوساط األمن بأن إسرائنل مطالبة بالذهاب لعملنة استباقنة ضد 
الحزب من الياحنة المبدئنة، لكن عيد الدخول في تفاصنل التوقنت، وتزاميه مع االيتخابات، فإن 

قياعه بجدوى العملنة، وفي يتيناهو ملزم بالتشاور مع بنيي غايتس، وفي هذه الحالة نجب استدع اؤه وا 
هذه العملنة نتم سحب أي مزاودة ايتخابنة من طرف خصومه في األحزاب اإلسرائنلنة بأيه نحاول 

 استغالل الحرب لمصالح حزبنة وايتخابنة".
وأوضح أن "التقدنر السائد في أوساط أجهزة األمن اإلسرائنلنة أن إمكاينة ذهاب إسرائنل لضربة 

الحزب ومشروعه الصاروخي ميخفضة جدا، ألن منثل هذا القرار نتطلب من يتيناهو استباقنة ضد 
إجماعا سناسنا ال نتوفر له اآلن، في حنن أن الميظومة األمينة بحاجة لمزند من المعلومات 

 االستخبارنة الدقنقة، من غنر الواضح إذا ما توفرت لها اآلن".
في الجبهة الشمالنة أمر قائم، ونتزاند احتماله مع وختم بالقول إن "هياك احتماال بيشوب احتكاك 

مرور الوقت، على أن تبدأ بعملنة إسرائنلنة نثم نأتي رد من حزب هللا، نثم نتدهور الوضع، هذا 
السنيارنو األكنثر ترجنحا من الحرب الشاملة، التي ال نرندها أحد اآلن، لكيها قد تأتي من تلقاء 

 يفسها".
 21/12/2019، "21موقع "عربي 

 

 عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى .31
اقتحم عشرات المستوطينن، النوم األحد، باحات المسجد األقصى المبارك، من جهة باب : القدس

وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمنة في القدس،  المغاربة بحراسة مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائنلي.
من موظفي حكومة االحتالل اقتحموا األقصى، ويفذوا جوالت استفزازنة في  20مستوطيا، و 59بأن 

وتأتي هذه االقتحامات في سناق حملة دعا إلنها مستوطيون لتصعند عملنات اقتحام  باحاته.
 األقصى، تزاميا مع ما نسمويه عند "الحايوكا" العبري الذي نحل اعتبارا من النوم ولمدة أسبوع.

 22/12/2019، علومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والم
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 يقرر منح مسيحيي غزة تصاريح دخول إلى القدس والضفة الغربيةيتراجع و االحتالل  .32
قرر ما نسمى ميسق أعمال الحكومة اإلسرائنلنة كمنل أبو ركن، اللنلة الماضنة، ميح : رام هللا

 في احتفاالت أعناد المنالد. مسنحني غزة تصارنح دخول إلى القدس والضفة الغربنة للمشاركة
وأوضح أبو ركن في ميشور له عبر فنسبوك، أيه تقرر توسنع الخطوات المدينة بمياسبة عند المنالد 

ولفت أن ميح التصارنح سنتم وفًقا لتقننم الحالة  المجند لصالح السكان المسنحننن في قطاع غزة.
 عمار من نسمح لهم بمغادرة القطاع.األمينة. مشنًرا إلى أيه لن نكون هياك أي قنود على أ 

 22/12/2019، القدس، القدس
 

 على التوالي 91األسير أحمد زهران يخضع للتحقيق رغم إضرابه لليوم  .33
ذكرت هنئة شؤون األسرى والمحررنن، مساء النوم األحد، أن األسنر أحمد زهران، المضرب : رام هللا

 في "عنادة سجن الرملة". على التوالي؛ خضع للّتحقنق 91عن الطعام للنوم 
وأوضحت هنئة األسرى، في بنان لها، عقب زنارة محامنها لألسنر زهران؛ أن محققنن من مركز 
تحقنق وتوقنف "المسكوبنة" حضروا للّتحقنق معه، فنما حضر ضباط من إدارة سجون االحتالل 

ن االحتالل كايت قد قّدمت واالستخبارات وقّدموا له وعودا شفونة بإيهاء قضنته، علما أن إدارة سجو 
 39الوعود ذاتها لألسنر في إضرابه الّسابق خالل شهر تّموز/ نولنو الماضي الذي استمّر لمدة 

 نوما، ويكنثت بها ورفضت اإلفراج عيه.
 22/12/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 براهيميمستوطنون متطرفون يضعون شمعدانَا تهويديَا على الحرم ال .34

قالت اللجية الشعبنة لمقاومة التهوند بالخلنل في بنان لها، إن مجموعة من : بترا –رام هللا 
المستوطينن المتطرفنن برفقة جنش االحتالل، وضعوا شمعدايًا على السطح الخارجي للحرم 

سلطات  اإلبراهنمي الشرنف، وذلك في إطار عملنات التهوند التي نتعرض لها الحرم الشرنف من قبل
 االحتالل والمستوطينن المتطرفنن.

 22/12/2019، الدستور، عم ان
 

 اعتداء ضد العالم العربي والمسلمإنما الشيخ رائد صالح: الحكم علي  لم يكن ضدي شخصيًّا  .35
قال رئنس الحركة اإلسالمنة في الداخل الفلسطنيي المحتل الشنخ رائد صالح: إن الحكم علّي : حنفا

يما ضد العالم العربي والمسلم، وسنرى الجمنع أن هذا في ملف "النثوابت " لم نكن ضدي شخصنًّا؛ وا 
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وشدد، في كلمة ألقاها في  الحكم اعتداء على القرآن الكرنم والسية والشعب العربي والمسجد األقصى.
 الجلسة األخنرة لمحاكمته النوم األحد، على أن حكم القاضي النوم ما زاده إال تمسًكا بنثوابته.

فبرانر موعًدا لليطق بالحكم اليهائي ضد الشنخ  10كايت محكمة االحتالل قررت النوم تحدند و 
صالح بأربع تهم متعلقة "بالتحرنض على اإلرهاب"، بعد أن استمعت لطاقم الدفاع ولطلب ينابة 

بس سيوات ويصًفا مع وقف التيفنذ باإلضافة لنثماينة أشهر ح 4االحتالل التي ُترند أن نكون الحكم 
 فعلي.

 22/12/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 هجومًا للمستوطنين 265تقرير رسمي فلسطيني يحصي  .36
أظهر تقرنر رسمي فلسطنيي أن جرائم المستوطينن بحق الفلسطنيننن كايت األكنثر حدة  رام هللا:

« تدفنع النثمن»يفذتها عصابات  50هجومًا، من بنيها  256خالل العام الجاري، حنث سجل 
 اإلرهابنة.

، أمس، إن هذه «المكتب الوطيي للدفاع عن األرض ومقاومة االستنطان»وقال التقرنر الذي يشره 
الهجمات رافقتها تصرنحات ومواقف من قادة االحتالل ومسؤولنن حكومننن، والتي وّفرت األجواء 

أن فشل قادة  الرتكاب المزند بحق الفلسطنيننن، مضنفاً « الضوء األخضر»للمستوطينن وأعطتهم 
 «.شجع على تصعندها»المستوطينن في إداية هذه الهجمات وصمتهم علنها 

« تدفنع النثمن»وأشار التقرنر إلى مخاوف من تزاند هجمات المستوطينن، خاصة عصابات 
اإلرهابنة، إذ نتم تخرنب ممتلكات الفلسطنيننن، وخط عبارات عيصرنة على الجدران، في أجواء 

. 2015ادت قبل حادنثة حرق عائلة دوابشة في قرنة دوما بجيوب شرقي يابلس عام تذكر بتلك التي س
 والتي راح ضحنتها نثالنثة من أفراد العائلة.

« بتسنلم»وقال التقرنر إن ميظمة مركز المعلومات اإلسرائنلي لحقوق اإليسان في األراضي المحتّلة 
ة علنها في المحاكم اإلسرائنلنة، مما نعيي تشنر إلى أن غالبنة اعتداءات المستوطينن ال تتم المعاقب
 موافقة ضمينة من جنش االحتالل على تلك االعتداءات.

متسبنه »وبّنن التقرنر أن رئنس وزراء االحتالل بينامنن يتيناهو تعهد مجددًا خالل زنارته لمستوطية 
لمستوطيات وطلبة المقامة على أراضي المواطينن في أرنحا، وأمام عدد من وزرائه وقادة ا« نرنحو

 «. غنر محدود»متدنينن، بتطبنق السنادة على ميطقة وادي األردن بأكملها، بدعم أمنركي قال إيه 
ولفت التقرنر إلى أن وزنر جنش االحتالل يفتالي بنينت نعمل كسيد قوي للمستوطينن أنضًا، فبعد أن 

لخلنل، أوعز للجنش بوقف ما أصدر تعلنماته بالعمل على إقامة بؤرة استنطاينة جدندة في قلب ا
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في المائة من مساحة  60والتي تشكل « ج»على الميطقة « األوروبنة -السنطرة الفلسطنينة »وصفه 
الضفة الغربنة، وميع البياء فنها. وأمر بنينت قنادة الجنش بتشدند تعاويهما لتيفنذ الخطة، واتخاذ 

طنيي، والذي من دون تحننده ال نمكن تيفنذ خطوات للحد من التمونل األوروبي الواسع للبياء الفلس
 عملنة السنطرة على الوضع، على حد زعم الوزنر اإلسرائنلي.

وذكر التقرنر أن مستوطينن أقدموا خالل األسبوع الماضي على إحراق مركبات المواطينن، وخطوا 
حي « لنثمنتدفنع ا»شعارات معادنة للعرب في قرنة فرعتا شرق قلقنلنة، فنما استهدفت عصابات 

، وخطت شعارات عيصرنة «غفعات زئنف»الخالنلة شمال غربي القدس المحتلة والمتاخم لمستوطية 
مركبة. وقال التقرنر أنضًا إيه طرأ ارتفاع على اعتداءات المستوطينن من  18وأعطبت إطارات 

االستنطايي، في أعقاب ايتقال مجموعة من « غوش عتصنون»في مجمع « بات عانن»مستوطية 
 قرب يابلس إلى المجمع المذكور.« نتسهار»االستنطاينة، من مستوطية « شبنبة التالل»حركة 

وأضاف أن منزاينات المستوطيات من الحكومة اإلسرائنلنة ارتفعت كنثنرًا خالل السيوات العشر 
ت التي . وبّنن أن المنزاينا2009األخنرة، أي خالل والنة بينامنن يتيناهو في رئاسة الحكومة ميذ عام 

 390استنثمرتها حكومة االحتالل في المستوطيات بالضفة الغربنة بما فنها القدس المحتلة بلغت 
مالننن دوالر، في الربع األول من العام الجاري، وهو األعلى في  107ملنون شنقل، أي ما نعادل 

 السيوات العشر األخنرة.
ملنار شنقل للمستوطيات، ومن ضميها  1.4وذكر التقرنر أن حكومة االحتالل رصدت العام الماضي 

ملنون شنقل من المنزاينات للمستوطيات في  235المقامة في هضبة الجوالن، وهذا المبلغ أقل بيحو 
 .2017عام 

 23/12/2019، لندن، الشرق األوسط
 

 استيالء على أرض زراعية باألغوار.. اعتقاالت في الضفة .37
، أمس األحد، خمسة فلسطنيننن في القدس والخلنل، «ياإلسرائنل»اعتقلت قوات االحتالل : وكاالت

 .كما استولى آخرون بحمانة االحتالل على أرض زراعنة في األغوار
 مقدسننن بعد اقتحام ميازلهم في بلدة العنسونة.  3فقد اعتقلت قوات االحتالل، فجر األحد، 

أمر شمال الخلنل، بعد كما اعتقلت قوات االحتالل، فجر األحد، أسنرنن محررنن من بلدة بنت 
 مداهمة ميزلنهما. 

وفي األغوار الشمالنة استولى المستوطيون على أرض زراعنة في ميطقة الحدندنة. وقال رئنس 
إن المستوطينن استولوا على قطعة أرض زراعنة تعود للمواطن « وفا»مجلس المالح مهدي دراغمة ل
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وقاموا بحرانثتها. وأضاف أن هؤالء  ماجد حمند عبد الرازق من طوباس في ميطقة الحدندنة،
المستوطينن سبق وأقاموا بؤرة استنطاينة العام الماضي في ذات الميطقة. وأشار إلى أن عددًا من 
المستوطينن نقومون بحرانثة أراضي الفلسطنيننن في األغوار الشمالنة ميذ بدانة الموسم الزراعي، 

 ة جنش االحتالل.ونحرمون أصحابها من استغاللها أو دخولها، بحمان
 23/12/2019الخليج، الشارقة، 

 
 ... عمل فني جديد لبانكسي"ندبة بيت لحم" .38

ليدن: جرى كشف اليقاب داخل فيدق في مدنية بنت لحم عن أحدث اإلبداعات الفينة للفيان بايكسي، 
 الذي نتياول خالله مشهد مولد السند المسنح.

مولد السند المسنح بحضور السندة مرنم ونوسف ، ونصور مشهد «يدبة بنت لحم»نحمل العمل اسم 
اليجار، لكن بداًل عن اليجمة المعلقة فوق المهد، نوجد ما نبدو أّيه فتحة واسعة لطلقة اخترقت جدارًا 

 رمادنًا.
، الذي نملكه بايكسي ونطل على الجدار العازل «والد أوف هوتنل»ظهر هذا العمل الفيي داخل 
« السالم»و« الحب»عامات إسميتنة نضمها العمل، يقشت كلمتا الذي نقسم المدنية. وعلى د

 باإليجلنزنة والفريسنة، بنيما توجد نثالث هدانا كبنرة مغلفة في مقدمة المشهد.
 23/12/2019، لندن، الشرق األوسط

 
 ينوي زيارة القدس مرة أخرى الفاتيكانبابا : رئيس بلدية الناصرة .39

فاتنكان، أعلن رئنس بلدنة الياصرة، علي سالم، أن البابا فريسنس في اختتام زنارة له إلى ال تل أبنب:
نيوي القنام بزنارة أخرى إلى األراضي المقدسة خالل العام القادم، تلبنة لدعوة القادة اإلسرائنلننن 
والفلسطنيننن، وأيه سنقنم الصلوات في كل من القدس وبنت لحم والياصرة، من أجل كسر الجمود 

 م في الشرق األوسط.ودفع عملنة السال
ن مصادر في  وقال سالم إيه في لقائه مع البابا لمس رغبة جامحة لدنه لدفع عملنة السالم. وا 
السلطة الفلسطنينة والحكومة اإلسرائنلنة أبلغته بأن هياك اتصاالت تجرنها الجهتان مع الفاتنكان، 

عن إمكاينة إتمامها في عام  لتيسنق موعد الزنارة وبريامجها التفصنلي. وأكد أن الحدنث نجري
 ؛ لكن لم نتم تحدند موعد رسمي لها حتى اآلن.2020

 23/12/2019، لندن، الشرق األوسط
 



 
 
 
 

 

 27 ص             5117 العدد:             12/23/2019 ثنينل ا التاريخ: 

                                    

 مليار استثمارات خارجية 5.3مليار دوالر استثمارات فلسطينية في الخارج يقابلها  7.4الحصاء:  .40

لطة اليقد حول وضع االستنثمار ظهر احدث مسوح الجهاز المركزي لإلحصاء وسأ"األنام":  -رام هللا 
الدولي والدنن الخارجي، وزعت يتائجه، أمس، اتساع الفجوة بنن استنثمارات االقتصاد الفلسطنيي في 

 الخارج من جهة، واالستنثمارات الخارجنة في فلسطنن.
وبنيت اليتائج أن التفاوت بنن أرصدة استنثمارات االقتصاد الفلسطنيي الموظفة خارج فلسطنن 

 2,114االستنثمارات األجيبنة الموظفة في االقتصاد الفلسطنيي ال نزال كبنرًا وبقنمة بلغت  وأرصدة
 مقارية مع الربع السابق. %10ملنون دوالر أمنركي، بارتفاع بلغت يسبته 

ملنار موزعة بنن  7.42وبلغ إجمالي أرصدة أصول االقتصاد الفلسطنيي المستنثمرة في الخارج حوالي 
، واستنثمارات أخرى )أهمها العملة %19، واستنثمارات حافظة %4باشر بيسبة استنثمار أجيبي م

 .%8، وأصول احتناطنة %69والودائع( 
من إجمالي  %66أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت االستنثمارات الخارجنة لقطاع البيوك 

 األصول الخارجنة لالقتصاد الفلسطنيي.
ملنار دوالر، توزعت بنن  5.3المقنمنن في فلسطنن حوالي  وفي المقابل، بلغ إجمالي استنثمارات غنر

، واستنثمارات أخرى )أهمها القروض %13، واستنثمارات حافظة %52استنثمار أجيبي مباشر بيسبة 
 .%35والودائع من الخارج( 

من إجمالي  %37وعلى المستوى القطاعي، شكلت االستنثمارات األجيبنة في قطاع البيوك حوالي 
 األجيبنة في االقتصاد الفلسطنيي.االستنثمارات 

وأشارت اليتائج األولنة إلى أن إجمالي رصند الدنن الخارجي على القطاعات االقتصادنة الفلسطنينة 
 مقارية مع الربع السابق. %6بارتفاع  2019ملنار دوالر في يهانة الربع النثالث  1.83قد بلغ حوالي 

 23/12/2019، رام هللا، األيام

 
 "إسرائيل"الغاز مع  مذكرة إلغاء صفقة ستعجاليدعو اللنواب األردني رئيس مجلس ا .41

عاطف الطراوية، اللجية القايوينة الينابنة  األرديي دعا رئنس مجلس اليواب: محمود الطراوية -عمان
لتزوند  "سرائنل"إلمذكرة ينابنة تطالب الحكومة بإلغاء اتفاق أبرم مع  "صفة االستعجال"إلى إعطاء 

 يائباً  58. وكان ملنارات دوالر أمنركي 10عاًما، بقنمة  15بالغاز، بدانة العام المقبل، ولمدة المملكة 
 على تلك المذكرة. واوقعقد 

 2019/12/22، الغد، عم ان
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زاحة العاهل األردنيل ليمين السرائيليلتوجهات وخطط كاتب إسرائيلي: هناك  .42  سقاط وا 
األحد، عن ، كشف الكاتب اإلسرائنلي روغل ألفر ،بصحنفة "هآرتس" له في مقال: أحمد صقر

زاحة العاهل األرديي الملك عبدهللا النثايي،  توجهات وخطط النمنن اإلسرائنلي، الهادفة إلى إسقاط وا 
وأشار إلى أن "عدة مقاالت يشرت في األسبوع الماضي لكتاب من النمنن  من على عرش المملكة.

أبنب، جمنعها طرح مبررات ويتائج متشابهة، وكلها كايت  اإلسرائنلي ورجال دعانة اليظام في تل
ويوه إلى أن "ضم غور األردن، هو عملنة  موجهة لهدف واحد، وهو تفجنر اتفاق السالم مع األردن".

لغاء االتفاق مع  تكتنكنة استهدفت ضرب عصفورنن بحجر واحد، العمل على ضم الضفة الغربنة وا 
سقاط العائلة الهاشمنة المالكة، وتجسند حلم أن األردن هو األردن، والهدف االستراتنجي هو إ

 فلسطنن".
 2019/12/22، "21موقع "عربي 

 
 الجامعة العربية ترحب بقرار الجنائية الدولية للتحقيق بجرائم االحتالل السرائيلي  .43

عزمها فتح رحبت جامعة الدول العربنة بقرار المدعي العام لمحكمة الجيانات الدولنة : بترا –القاهرة 
وأكد األمنن العام المساعد سعند  تحقنق بجرائم االحتالل اإلسرائنلي في األراضي الفلسطنينة المحتلة.

أبو علي، أن القرار خطوة يوعنة مهمة تعبر عن إرادة المجتمع الدولي الذي طالما دان هذه الجرائم 
له فلسطنن من جرائم حرب  وأوضح أن هذا القرار أكنثر إلحاحا في ظل ما تتعرض وطالب بوقفها.

 بما فنها االستنطاينة غنر المسبوقة.  
 2019/12/21، الدستور، عم ان

 
 مهاتير محمد: التحقيق في جرائم االحتالل السرائيلي في فلسطين تأخر كثيراً  .44

أكد مهاتنر  للدول اإلسالمنة، في تصرنحات صحفنة في ختام قمة كوااللمبور: قيا –كوااللمبور 
وزراء مالنزنا، أن خطوة التحقنق في جرائم االحتالل االسرائنلي في فلسطنن قد تأخر  محمد رئنس

نجب بالفعل إحالة" إسرائنل" أمام المحكمة الجيائنة الدولنة بتهمة اإلبادة واالستنطان غنر إذ  كنثنرًا.
رى، ومن جهة أخ الشرعي في األراضي الفلسطنينة واالعتداءات المستمرة ضد الشعب الفلسطنيي.

، هدفت إلى مياقشة قضانا العالم الماضي التي بدأت فعالناتها، الخمنس القمة أنتجدر اإلشارة إلى 
اإلسالمي والبحث عن سبل حلول جدندة لمشاكله، إلى جايب المساهمة في إصالح وضع األمة 

 والدول اإلسالمنة عامة، إضافة إلى إعادة إحناء الحضارة اإلسالمنة.
 2019/12/21، الشرق، الدوحة
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 التعاون السالمي تدين قرار البرازيل افتتاح مكتب تجاري بالقدسمنظمة  .45

دايتها لقرار البرازنل : )د ب أ( -الرناض أعليت ميظمة التعاون اإلسالمي، السبت، رفضها التام وا 
الذي  478رقم  الدولي أن هذا اإلجراء نتياقض مع القرارواعتبرت  افتتاح مكتب تجاري في القدس.

يص على دعوة الدول التي أقامت بعنثات دبلوماسنة في القدس إلى سحب هذه البعنثات من المدنية ن
 المقدسة.

 2019/12/21، القدس، القدس
 

 رئيس الفلسطينيللأول سفير كويتي لدى فلسطين يقدم أوراق اعتماده  .46
ر للكونت لدى الكونت/ األياضول: قّدم السفنر عزنز الدنحايي، األحد، أوراق اعتماده كأول سفن

بحسب ما يقلته وكالة األيباء الكونتنة الرسمنة عن وذلك فلسطنن إلى رئنس السلطة محمود عباس. 
: "تقدنم أوراق د صرح قائالً الدنحايي، عقب قبول أوراق اعتماده كسفنر غنر مقنم لدى فلسطنن. وق

 مع الحق الفلسطنيي". اعتمادي رسالة من الكونت للعالم أجمع بأن فلسطنن أرض عربنة وأييا يقف
 2019/12/22، فلسطين أون الين

 
 ونتنياهو ُيشيد سرائيليالعربي ال التقاربحول ُيغرد وزير خارجية المارات  .47

على "تونتر"، السبت، أعاد وزنر الخارجنة اإلماراتي عبد هللا بن زاند، له في تغرندة : )األياضول(
، تطرق إلى التقارب العربي اإلسرائنلي في اآلوية يشر مقال من مجلة "ذي سبنكتاتور" البرنطاينة

بما أسماه "التقارب" بنن تل أبنب بالتغرندة،  يتيناهورئنس الوزراء اإلسرائنلي  وقد رحب األخنرة.
. ةلسناسات اإلسرائنلنلأن ما وصفه بالتقارب نعد يتنجة مباشرة  . زاعماً و"الكنثنر من الدول العربنة"
، وأشدد نح هو يتنجة يضج اتصاالت وجهود كنثنرة تستأهل الصمت حالناً مشنرا إلى أن "هذا التصر 

 على الكلمة )حالنا(".
  2019/12/22، العربي الجديد، لندن

 
 السفارة الماراتية في لندن تهنئ اليهود بـ "عيد الحانوكا" .48

بة احتفالهم بما يشر حساب السفارة اإلماراتنة في ليدن، اللنلة الماضنة، تهيئة للنهود بمياس: رام هللا
 برق بها ووفًقا لموقع القياة العبرنة السابعة، فإن هذه أول مرة تُ  نسمى "عند الحايوكا" )األيوار(.
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 السفارة اإلماراتنة بمنثل هذه التهيئة للنهود.
 2019/12/23، القدس، القدس

 
 : الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ إسرائيلية معادية وكالة سانا السورية .49

أفادت وكالة "سايا" السورنة الرسمنة لأليباء، بأن الدفاعات الجونة السورنة تصدت في أجواء : ليدن
وأشارت إلى ورود أيباء عن سقوط  العاصمة دمشق "لصوارنخ معادنة قادمة من األراضي المحتلة".

 أحد األهداف المعادنة في ميطقة عقربا برنف دمشق.
 2019/12/23، "21موقع "عربي 

 
 المحاصر غزةقطاع ألف أسرة فقيرة في  75قطرية جديدة لـة ماليدفعة  .50

أعلن السفنر محمد العمادي رئنس اللجية القطرنة إلعادة إعمار غزة، مساء األحد، أّن اللجية   :غزة
ألف أسرة فقنرة في قطاع غزة المحاصر، نوم النثالنثاء  75ستبدأ عملنة صرف المساعدات اليقدنة لـ

مكاتب البرند في محافظات قطاع غزة، الفتًا إلى أن هياك أسماء ألسر عبر فروع وذلك  المقبل.
 دوالر لألسرة الواحدة. 100معتمدة ضمن كشف جدند، بواقع 

 2019/12/22، العربي الجديد، لندن
 

 الشهر المقبل السرائيليةقائمة الشركات العاملة في المستوطنات  لجنة أممية ستنشر .51
أحرويوت، األحد، إن لجية حقوق اإليسان التابعة لألمم المتحدة قالت صحنفة ندنعوت  :رام هللا

ستيشر الشهر المقبل قائمة الشركات العاملة في المستوطيات بالضفة الغربنة وشرقي القدس 
 ومرتفعات الجوالن.

وبحسب الصحنفة، فإيه ميذ يشر قرار محكمة العدل األوروبنة الشهر الماضي بمطالبة جمنع دول 
نز ميتجات المستوطيات، تدفع منشنل باشنلنت المفوضة السامنة لحقوق اإليسان، باتجاه االتحاد بتمن

إلى أن هياك ضغوطًا على  الصحنفة وأشارت الحصول على القائمة كاملة والعمل على يشرها.
ومن الوالنات  "إسرائنل"المفوضة وكذلك األمنن العام لألمم المتحدة ايطوينو غوتنرنش من داخل 

 من أجل ميع يشر القائمة.المتحدة 
 2019/12/22، القدس، القدس
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 مليون دوالر لدعم الالجئين الفلسطينيين 11اليابان تتبرع بأكثر من  .52
ملنون دوالر  11.15السبت، اتفاقنتي تبرع تبلغ قنمتهما ما نقارب ، وقعت الحكومة الناباينة: القدس

نون دوالر من أجل تمكنن األويروا وبشكل مل 5.51سنتم تخصنص بحنث  أمرنكي مع وكالة األويروا.
في غزة من خالل  فلسطنييالجئ  ألف 98فوري من مواصلة تقدنم المعوية الغذائنة لما مجموعه 

ملنون دوالر من أجل المساهمة في بياء  5.64كما سنتم تخصنص  بريامج شبكة األمان االجتماعي.
 تعلنم اليوعي.طالب إلى ال ألفمدرسة في قطاع غزة ستوفر سبل وصول 

 2019/12/22، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 مسؤول ألماني يدعو إلى تعزيز المالحقة القانونية للمسيئين إلى اليهود في بالده  .53
في  ،فلنكس كالنن، قال مفوض شؤون معاداة السامنة في الحكومة األلماينة: )د ب أ( -برلنن

ظام القايويي نجب أن نالحق على يحو مستمر من تصرنحات لصحنفة "بنلد آم زويتاج" إن الي
 نسنئون إلى النهود.

"تدرنب الشرطة وممنثلي االدعاء والقضاة على بـ ذلكإلى زنادة الوعي من جايب السلطات، و  داعناً 
تقرنبا في عام  %20ن عدد جرائم معاداة السامنة في ألماينا قد ارتفع بيسبة الفتًا إلى أ يحو أفضل".

 بالعام السابق علنه.مقارية  2018
 2019/12/22، القدس، القدس

 
 اليابان تتعهد بدعم االقتصاد الفلسطيني وانجاز مشروع مدينة أريحا الصناعية  .54

أكد يائب وزنر الخارجنة النابايي سوزوكي كنسكو، دعم بالده المستمر لالقتصاد الفلسطنيي  :رام هللا
عنة الزراعنة، الذي نعكس الشراكة والصداقة بنن والمضي قدما في إيجاز مشروع مدنية أرنحا الصيا

جاء ذلك خالل جولة منداينة للوزنر النابايي في مدنية ارنحا الصياعنة الزراعنة، برفقة وقد  البلدنن.
 .خالد العسنلي الفلسطنيي وزنر االقتصاد الوطيي

 2019/12/21، القدس، القدس
 

 ؟"إسرائيلـ"اذا تخشى أميركا عالقة الصين بتجسس ورؤوس أموال وتكنولوجيا حربية.. لمتقرير:  .55
سرائنل بشكل كبنر في : محمود العدم تيامت العالقات الدبلوماسنة واالقتصادنة بنن الصنن وا 

السيوات الماضنة، وسعى الطرفان إلى استنثمارها بما نسمح لهما بتبادل المصالح المشتركة الياجمة 
 عن هذه العالقات.
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ذه العالقات ومآلتها، مستيدا إلى دراسة يشرتها أخنرا مؤسسة رايد، وهي هذا التقرنر نرصد مالمح ه
 من أبرز مراكز التفكنر األمنركنة والعالمنة.

 تاريخ العالقة
، لكن ذلك كان 1948كايت الصنن قبل قنام الجمهورنة أول دولة آسنونة تعترف بقنام إسرائنل عام  -

قامة جمهورنة الصنن الشعبنة في األول قبل ايتصار الحزب الشنوعي الصنيي في الحرب ا ألهلنة وا 
 .1949من أكتوبر/تشرنن األول 

بعد قنام جمهورنة الصنن، حاولت إسرائنل التقرب من الدولة الجدندة ورد الجمنل لها، فكايت أول  -
حكومة في الشرق األوسط تعترف بجمهورنة الصنن الشعبنة، إال أن الصنن رفضت مبادلتها 

 تفى ماو تسي تويغ بخطاب شكر على ذلك.االعتراف، واك
توّترت العالقة خالل فترة الخمسنينات والستنينات بسبب موقف إسرائنل الداعم للغرب في الحرب  -

، وبسبب عالقات الصنن مع كل من مصر وسورنا خالل العدوان اإلسرائنلي عام 1951الكورنة عام 
1967. 

وكان ذلك متأنثرا بعاملنن رئنسننن، هما احتالل االتحاد عاد التواصل بنيهما،  1979لكن في العام  -
 السوفناتي ألفغايستان وبدء مسنرة السالم المصرنة اإلسرائنلنة.

تطورت العالقة تدرنجنا مع لقاءات دبلوماسننن من الطرفنن في األمم المتحدة، نثم في اجتماع بنن  -
 .1987 وزنر خارجنة االحتالل شمعون بنرنز ويظنره وو جوجنان سية

، وهي السية يفسها التي 1988ساهم ذلك في تدفق الوفود السناحنة اإلسرائنلنة على الصنن سية  -
 اعترفت فنها الصنن بدولة فلسطنن.

 .1992بعد ذلك تم اإلعالن عن العالقات الرسمنة بنن الطرفنن في عام  -
 شكل العالقات

إلى الصنن كان أساس هذه العالقات، التي  نرى مراقبون أن يقل التكيولوجنا العسكرنة من إسرائنل
شهدت عشرات الصفقات في هذا المجال، كما أصدر رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامنن يتيناهو خالل 

 أمًرا حكومنا بتوسنع العالقات في جمنع الجوايب غنر الحساسة. 2013زنارته للصنن عام 
سرائنل بشكل كبنر في  -  السيوات الماضنة.تيامت العالقات بنن الصنن وا 
 تسعى إسرائنل إلى االستفادة من تيونع وتوسنع عالقاتها السناسنة واالقتصادنة مع الصنن. -
 أما الصنن فتسعى لالستفادة من التكيولوجنا اإلسرائنلنة. -
مع الوالنات  االستراتنجنةالطرف اإلسرائنلي ال نرند لهذه العالقات أن تتسبب بأضرار على عالقته  -

 دة، والتي تبرز خطوطها الحمر كمحدد رئنسي لهذه العالقات.المتح
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ترغب الصنن بعالقات يشطة ولكن في "الظل" وبما ال نيعكس سلبا على عالقاتها العربنة  -
واإلسالمنة، حنث السوق الهائل لتجارتها الخارجنة، كما تحافظ على موقفها التقلندي في دعم قضنة 

 فلسطنن.
 قات مع إسرائيلدوافع الصين لقامة عال

 تطونر الميظومة الصياعنة الصنينة عالنة التقينة. -
 تطونر القدرات العسكرنة واألمينة ومواكبة الميظومات الغربنة. -
 التوسع االقتصادي تحت عيوان مبادرة الحزام والطرنق. -
 الوصول إلى رؤوس أموال النهود عبر العالم. -
 .تحسنن صورة الصنن في اإلعالم الغربي -
 ترى الصنن في إسرائنل العًبا سناسنا مهما في الشرق األوسط. -

 الدوافع السرائيلية لقامة عالقات مع الصين
 الحصول على دعم الصنن سناسنا باعتبارها عضوا دائما في مجلس األمن. -
 تحقنق توسع اقتصادي وتجاري في سوق ضخم وِبكر كالسوق الصنيي. -
 لمهنمية في العالم خصوصا وهي ترى الصعود الصاروخي الصنيي.أن تكون قرنبة من القوى ا -

 اآلثار المترتبة على تنامي العالقات
 نشّكل هذا التعاون مساحة قد تفترق فنها المصالح اإلسرائنلنة عن مصالح الوالنات المتحدة. -
الطرفان  مواقف الصنن السناسنة وأهدافها نمكن أن تتعارض مع المصالح اإلسرائنلنة، وقد نجد -

 يفسنهما على طرفي يقنض في المحافل الدولنة منثل األمم المتحدة.
تهدند حقنقي لألمن التكيولوجي اإلسرائنلي واآلفاق المستقبلنة القتصادها، منثل تعامل الصنن مع  -

الحقوق الفكرنة، واالستحواذ على الشركات اإلسرائنلنة الكبرى، وقدرة الصنن على اختراق السوق 
 لنة.اإلسرائن

قنام الشركات الصنينة ببياء وتشغنل المرافق اإلسرائنلنة قد نمّكن الصنن من التجسس على  -
 األرض وفي العالم الرقمي.

 الحساسية األميركية من هذه العالقات
األمنركنة الرامنة إلى إضعاف الصنن من خالل تمكنن إسرائنل الصنن من  االستراتنجنةتقونض  -

 متطورة بالتعاون مع العلماء والشركات اإلسرائنلنة. بياء صياعة تكيولوجنا
سرائنل إلى  - تهرنب األسرار العسكرنة األمنركنة التي تتنحها عقود الشراكة بنن الوالنات المتحدة وا 

 الصنيننن.
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تمكنن الصنيننن من خالل عقود البينة التحتنة في إسرائنل من الوصول إلى أماكن حّساسة  -
 ستخدمه القوات األمنركنة، مما نشّكل تهدندا لها.كمنياء حنفا، الذي ت

 السيناريوهات المحتملة
األول: تيامي العالقات االقتصادنة والسناسنة يتنجة استمرار الصعود االقتصادي الصنيي  -

العالمي، وتراجع الدور األمنركي في الميطقة، واستمرار حالة الضعف واألزمات لدى األيظمة 
 العربنة.

ستقرار العالقات على مستواها الحالي بسبب وضع األمنركننن مزندا من الضوابط النثايي: ا -
والخطوط الحمر التي تميع تيامي العالقات، مع تزاند الرغبات الداخلنة لدى قطاعات إسرائنلنة فاعلة 

 بضبط مستوى العالقات بما نميع "التغّول" الصنيي.
قات يتنجة تصاعد التيافس والخصومة األمنركنة النثالث: التراجع والبرود التدرنجي لهذه العال -

نجاد بدائل أخرى.  الصنينة، وازدناد الضغوط األمنركنة على "إسرائنل" لتخفنض مستوى العالقات وا 
 21/12/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 
 قمة كوااللمبور: خطوة في االتجاه الصحيح .56

 محسن محمد صالحد. 
قدرات الهائلة ( اإلمكايات وال2019كايون األول/ دنسمبر  21-18ِبقْدر ما كشفت قمة كوااللمبور )

للعالم اإلسالمي، بقدر ما كشفت عن حالة العجز والتخلف وااليقسام والتبعنة التي تعنشها األمة؛ 
وعن مسؤولنة أيظمة سناسنة طالما تصدرت واجهة العالم اإلسالمي عن العدند من جوايب الفشل 

تقلة في قرارها، وذات واإلخفاق والخواء التي نعايي ميها. كما كشفت أن بضعة أيظمة متفاهمة، مس
دنيامنة عالنة، تملك فرصة إيجاز ما فشلت في إيجازه عشرات الدول التي جمعتها مظلة ميظمة 
التعاون اإلسالمي، أو ما كان نعرف سابقًا بـ"ميظمة المؤتمر اإلسالمي". وهي ميظمة جمعت في 

لوناتها و"عجرها وبجرها"، داخلها كافة أشكال األيظمة بتياقضاتها وتضارب مصالحها ووالءاتها وأو 
لدرجة أيه لم نعد نجمعها قاسم مشترك إال إصدار بنايات مشتركة، معروفة العياونن والمضامنن قبل 
مكايات العالم اإلسالمي، كالبيك  صدورها؛ دون أن ييكر بعض الميجزات المتواضعة، مقارية بحجم وا 

 اإلسالمي للتيمنة.
المالنزنة لهذه القمة اإلسالمنة المصغَّرة؛ أن تخرج من إطار أرادت الدول التي وافقت على الدعوة 

الروتنن وايعدام الفعالنة الذي نعنشه العالم اإلسالمي والمؤسسات التي تمنثله، وأن تستيد إلى هونتها 
اإلسالمنة والنثقافنة والحضارنة المشتركة، في خدمة مصالح "اأُلمة" أو مصالحها "القومنة"؛ بما نوفر 
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اًل أكبر في صياعة قرارها بعندًا عن هنمية القوى الدولنة، وبما نوفر لها فرصًا أفضل في لها استقال
تيفنذ المشارنع التيمونة واالقتصادنة والتكيولوجنة المشتركة، وبما نوفر لها فاعلنة وقدرة أكبر في 

لى جايبها قضانا كشمنر  ومسلمي التعبنر عن هموم األمة وقضاناها، وخصوصًا قضنة فلسطنن، وا 
 بورما والصنن وغنرها.

يدوينسنا  الدول الخمس التي وافقت في البدانة على تبيي الدعوة لقمة كوااللمبور هي مالنزنا وتركنا وا 
ملنون، ومجموع ياتجها المحلي اإلجمالي يحو  600وباكستان وقطر، ونبلغ مجموع سكايها يحو 

ة، وبقدرات صياعنة وعسكرنة عالنة. وهي ملنار دوالر، وتتمنز بموارد بشرنة وطبنعنة ضخم 2,700
دولة عضو في ميظمة التعاون اإلسالمي، إال أيها تمنثل  56بالرغم من أيها خمس دول من أصل 

يحو نثلث الكتلة البشرنة للعالم اإلسالمي، ولذلك فإذا ما تمتعت هذه الدول بالدنيامنة والجدنة في 
أن تقود قاطرة التغننر في العالم اإلسالمي، من خالل  تيسنق برامجها السناسنة والتيمونة، فإيها نمكن

االيضمام التدرنجي للدول التي تلتقي معها في الفكرة، كما حدث مع االتحاد األوروبي، وبالتالي، 
 تعند تشكنل ميظومة العالم اإلسالمي على أسس جدندة، أكنثر يفعًا لهذه الدول وشعوبها.

ل التي ترغب باستمرار الشكل التقلندي الضعنف لميظمة التعاون وألن هذه الفكرة لم َتُرْق لبعض الدو 
اإلسالمي، وباستمرار دورها المهنمن علنها؛ فقد شعرت دولة كالسعودنة منثاًل أن هذه الفكرة 
تتجاوزها، وتضعف مكايتها الرنادنة والرمزنة في العالم اإلسالمي؛ ولذلك حاربتها، ومارست الضغوط 

يدوينسنا لمقاطعة مؤتمر كوااللمبور. وهو ما حدا بزعنمي الدولتنن لحسابات سناسنة  على باكستان وا 
واقتصادنة مختلفة لالعتذار عن حضور القمة. غنر أن ذلك لم نميع من ايعقاد القمة بحضور الزعنم 
المالنزي ومشاركة الرئنس التركي واألمنر القطري، كما ايضمت إنران ممنثلة برئنسها محمد روحايي، 

 مفكرًا وعالمًا ومتخصصًا. 450دولة، ويحو  18وممنثلي 
وقد حاول رئنس الوزراء المالنزي مهاتنر محمد طمأية السعودنة وغنرها، بأن هذا المؤتمر غنر 
حكومي، وأيه ال نستهدف أحدًا، وأيه لنس بدناًل عن ميظمة التعاون، وأن من حق الدول التي تجد 

ق فنما بنيها؛ إال أن ذلك لم نكن كافنًا للسعودنة ومن نشاركها  قواعد مشتركة للتعاون والتفاهم أن تُيسِّ
 خّطها السناسي، مع العلم أيه تم تقدنم دعوة للسعودنة للمشاركة في المؤتمر.

قبل أن نصبح رئنسًا  2014اختار مهاتنر ميصة ميتدى الفكر والحضارة الذي يشأ برعانته سية 
رزاق مقري، الزعنم اإلسالمي الجزائري، لنكون الميصة للوزراء، والذي نتولى أمايته العامة عبد ال

التي تيطلق ميها قمة كوااللمبور. وربما حمل ذلك رسالتنن؛ األولى التأكند على أن المؤتمر غنر 
ن لم تكن مقصودة لذاتها، هي عدم حساسنة الدول  حكومي لطمأية الدول المتخوفة ميه، والنثاينة، وا 
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سي"؛ إذ إن القائمنن على هذه الميصة نيتمون بشكل رئنس إلى هذا المجتمعة تجاه "اإلسالم السنا
 التنار.

كايت هياك مشاركة الفتة لحركة حماس، التي تم االحتفاء بها في المؤتمر، حنث شاركت بوفد 
رسمي قاده موسى أبو مرزوق رئنس مكتب العالقات الدولنة فنها. كما كايت هياك كلمة لرئنسها 

ي مشاركة كايت منثبتة في جدول المؤتمر ميذ المراحل األولى لتحضنره. السابق خالد مشعل، وه
وهذا نشنر إلى أن قضنة فلسطنن والقدس واألقصى تبقى أكبر وأقوى ُمحفِّز لوحدة األمة، ولمواجهة 
األخطار المحدقة بها، وأيها الرافعة الحقنقنة لأليظمة السناسنة، التي ترند أن تنثبت مصداقنتها تجاه 

 شعوبها.أمتها و 
إن محاولة إنجاد أطر فاعلة للدول اإلسالمنة لنس أمرًا جدندًا، ولعل من أبرزها سعي الزعنم التركي 
يجم الدنن أربكان، عيدما كان رئنسًا للوزراء قبل أكنثر من عشرنن عامًا لتشكنل مجموعة الدول 

نه قبل أن نوفر أسباب النثمايي اإلسالمنة، والتي لم نيجح بها إال جزئناً، حنث تّم االيقالب عل
 الدنمومة واليجاح للفكرة.

نجب الحذر من أيه على الرغم من الميافع الكبنرة التي تعود على األيظمة السناسنة التي تتبيى هذه 
الفكرة، وما توفره من شبكات أمان اقتصادي وسناسي وعسكري وتيموي ألعضائها، إال أن القوى 

سعى لتعونقها، حنث إيها تتعارض مع خططها في إبقاء القوى الكبرى وخصوصًا الوالنات المتحدة ست
اإلسالمنة في دائرة الضعف والتخلف وااليقسام والتبعنة. كما تتعارض هذه الفكرة مع السلوك 
السناسي للدول ذات الزعامة التقلندنة في العالم اإلسالمي، والتي وضعت يفسها تحت السقف 

 السناسي األمرنكي.
بور خطوة في االتجاه الصحنح، غنر أن ما هو أهم أن نعمل المخلصون في العالم تبقى قمة كوااللم

اإلسالمي على تقدنم "المشروع الحضاري اإلسالمي"، وتوفنر السبل لتيفنذه على األرض، لتستعند 
 األمة وحدتها وقوتها وعزتها ومكايتها ورنادتها العالمنة من جدند.

 22/12/2019"، 21موقع "عربي 
 

 مقاضاة إسرائيل دولي ًا.. هل ترتدع؟ .57
 أسامة عنثمان
قال الرئنس الفلسطنيي، محمود عباس، في تعلنقه على تأكند مكتب المدَّعنة العامة للمحكمة الجيائنة 
الدولنة، فاتو بيسودا، إنَّ كل الشروط القايوينة قد تحقَّقت لفتح تحقنق كامل في األراضي الفلسطنينة 

ارتكاب االحتالل اإلسرائنلي جرائم حرب: "أُهيِّئكم جمنعا بهذا القرار، هذا نوم تارنخي، في دعاوى 
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واآلن أصبح بإمكان أيِّ فلسطنيي أصنب جرَّاء االحتالل أن نرفع قضنة أمام المحكمة الجيائنة". 
رَّة على تجاُوز وهذه لحظة ابتهاٍج أبداها أبو مازن بهذا اإليجاز، مذكًِّرا بالخطوات الفلسطنينة الُمصِ 

العقبات التي وضعتها اإلدارة األمنركنة أمام هذا االستحقاق الفلسطنيي، مروًرا بيْنل فلسطنن صفة 
"عضو مراقب" في األمم المتحدة، األمر الذي أّهلها لدخول أكنثر من مائة ميظمة دولنة، ميها محكمة 

 الجيانات الدولنة.
، عادت إدارة الرئنس األمنركي، دويالد ترامب، للتأكند على وبعد إعالن المحكمة الجيائنة الدولنة هذا

موقف واشيطن السابق الرافض اليضمام السلطة الفلسطنينة إلى المحكمة الجيائنة، ورفضت 
المساعي يحو محاكمة إسرائنل، دولنًّا، مستيدًة إلى حننثنَّتنن؛ أن إسرائنل مظلومة ومضطهدة، 

لاليضمام للميظمة الدولنة؛ أليها بحسب التوصنف األمنركي،  وُيقصان أهلنِّة السلطة الفلسطنينة
ة  لنست دولة ذات سنادة. وزعم رئنس حكومة االحتالل، بينامنن يتيناهو، أن المحكمة غنر مختصَّ
بالعمل في األراضي الفلسطنينة، وأن قرارها ُنًسجَّل نوًما أسود للحق وللعدالة. كما اّدعى إن تحقنق 

لدولنة في األراضي الفلسطنينة نجعلها أداًة سناسنًة مياهضًة إلسرائنل، مستدعًنا المحكمة الجيائنة ا
 الخلفنة التارنخنة والدنينة، وهو بهذا نحاول إخراج القرار عن سناقه القايويي.

سة للمحكمة الدولنة، )وكذلك  وكايت الوالنات المتحدة، غنر الموقِّعة على اتفاقنة روما المؤسِّ
ن إعفائهما من مالحقتها القضائنة، فقد كايت قد توعَّدت، على لسان ترامب، إسرائنل(، من دو 

المحكمة الجيائنة الدولنة، في إبرنل/ ينسان الفائت، بأن "أّي محاولة ميها الستهداف الوالنات 
المتحدة، أو إسرائنل، أو أيٍّ من حلفائها، سنعّرضها لرٍد قوي". وقبل ذلك، قال وزنر الخارجنة، مانك 

مبنو، إن الوالنات المتحدة ستفرض قنوًدا على إصدار تأشنرات سفر للمسؤولنن عن أيِّ تحقنٍق بو 
نستهدفها في المحكمة الجيائنة الدولنة، في خطوٍة تهدف إلى ميع أي تحرُّك ضد واشيطن وحلفائها 

ى في أفغايستان. وقبله، هدَّد مستشار األمن القومي )السابق( جون بولتون بفرض عقوبات عل
المحكمة الجيائنة الدولنة وقضاتها، في حال "الحقوا أمنركننن، أو إسرائنلننن، أو حلفاء آخرنن 

 للوالنات المتحدة".
وقد رّدت المحكمة الجيائنة الدولنة على التهدندات األمنركنة بأيها "مؤسسة مستقلة وحنادنة تحظى 

تماشًنا مع مبادئها ومع فكرة سنادة  دولة. وأيها ستواصل عملها من دون أن نردعها شيء، 123بدعم 
القايون الشاملة". ومع أن المحكمة أدرى بشؤون اختصاصها، وأدرى كذلك باستنفاء متطلبات فتح 
التحقنق، إال أن المسار القضائي هيا ال نستقّل عن اإلطار السناسي. والخشنة تبقى من السطوة 

إيفاذ تلك األحكام في حال صدورها، علًما أن  السناسنة للوالنات المتحدة والتأنثنر االحتاللي على
 واشيطن لم تمايع في استخدام المحكمة الجيائنة، حنن كان ذلك نخدم مصالحها.
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كما تبقى محاذنر سناسنة من الجايب الفلسطنيي؛ أن َنخُفت الُبْعد الوطيي في دهالنز المسار 
 الوقائع على األرض. ومن جدند القضائي الطونل؛ فدولة االحتالل ماضنٌة بخطى حنثننثة يحو فرض

تلك السناسة تعلنماٌت جدندة للجنش بالعمل على إقامة بؤرة استنطاينة جدندة في قلب الخلنل، 
هها يحو هدم ألف مبيى مقام في المياطق المسّماة ج؛ ما نعيي تأكند السنطرة االحتاللنة علنها،  وتوجُّ

من أراضي الضفة  %60بموافقته، من حوالي وحرمان الفلسطنيننن من التصرُّف وااليتفاع، إال 
الغربنة المحتلة. وهذا بعد تكرار إعالن يتيناهو، وبدعٍم من أحزاب صهنوينة دنينة، وغنر دنينة، لضم 

 من أراضي الضفة. %30ميطقة األغوار وشمال البحر المنِّت التي تشغل حوالي 
تهاكه ال نعرفه الخبراء القايوينون فقط؛ أليه ال تبدو إسرائنل مهتمة بالقايون الدولي، وِسجلُّها في اي

صارخ؛ فهي تيتهك حقَّ الالجئنن الفلسطنيننن في العودة، وحقَّهم في التعونض، وحق الشعب 
ل الستدامة احتاللها وتوسنعه، بجرائم الحرب والعدوان،  الفلسطنيي في مقاومة االحتالل. كما تتوسَّ

عودة، وبالحصار، وبهدم الميازل، ومصادرة األراضي، وبياء وبتهجنر الفلسطنيننن وميعهم من حقِّ ال
قامة جدار الفصل العيصري، وبضّم القدس وتهوندها، والجرائم المرتكبة بحق  المستوطيات، وا 
األطفال واليساء، وبحقِّ األسرى، وبجرائم االغتنال، فأمنركا توّفر الغطاء الفعلي على تلك الجرائم 

، في عهد ترامب، تشارك دولة االحتالل تلك االيتهاكات، وقد رفضت وااليتهاكات، بل إيها باتت
أخنرا اعتبار المستوطيات واالستنطان غنر شرعي. وهي، بالطبع، تستخدم أوراقها النثقنلة، االقتصادنة 
وغنرها، في الضغط على الدول، لتحنند القايون الدولي والمالحقة القضائنة لالحتالل، تحت دعاوى 

ا، وبذرنعة أّن حلَّ الخالفات نجب أن نتمَّ في إطار المفاوضات، ولكن وبعد أن ظهر سناسنة، وغنره
ل إلى حلٍّ سناسي، وأيها المتسبِّبة في وقف المفاوضات،  للعالم أن إسرائنل هي التي تعنق التوصُّ

واضح  وأيها ال تتورَّع، وال ُتخفي سناستها القائمة على اإلمالءات، والخطوات اأُلحادنة، في اتجاه
وحاّد يحو العيصرنة واإللغاء، وأن الطرف الفلسطنيي، في المقابل، استوفى، وال نزال، كامل 
االستحقاقات التي تقتضنها الحلول السلمنة واالتفاقات الموّقعة، لم تعد ذرنعة الحلول السناسنة ذات 

لزام دولة االحتالل بالرضوخ له  .وجاهة، للحؤول دون تفعنل القايون الدولي، وا 
وبعد، ربما تأمل السلطة الفلسطنينة، خالًفا للمطالبات القايوينة، باستخدام هذه الورقة وسنلًة للضغط؛ 
من أجل إجبار دولة االحتالل على العودة للمفاوضات، َوْفق المرجعنات الدولنة، ولتيفنذ استحقاقات 

ا لها؛ لُتظِهر بعَض الفعل، بعد أن االتفاقات الُمبَرمة معها. وربما نمنثِّل هذا المسار َمْيَفًذا ضرورنًّ 
 أصبحت القضنة الفلسطنينة في ميطقة حرجة، ومصنرنة، فقد يالت إسرائنل ميها ما ترند من اعتراف 
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بها، وتيال ميها بالتيسنق األميي البالغ الحنونة، فنما ُتطَلق نُد إسرائنل باالحتالل واالستنطان 
 والتهوند.

 23/12/2019العربي الجديد، لندن، 
 

 والتهديد من الداخل "إسرائيل" .58
 د. ياجي صادق شراب

للصحفي كرنج كارلستورن، « التهدند من الداخل -كم سنكون بمقدور إسرائنل البقاء »نكشف كتاب 
 ،«إسرائنل»وهو مراسل للصحنفة االقتصادنة وليدن تانمز في 

نثينة، تواجه تهدندًا وجودنًا من الداخل يتنجة صراعات سنا« إسرائنل»عن أن  سنة واجتماعنة ودنينة وا 
 أكنثر من التهدندات الخارجنة.

وبعد سبعنن عامًا لم تكن أكنثر ازدهارًا وأكنثر أميًا وأكنثر قبواًل مما « إسرائنل»نشنر المؤلف إلى أن 
هي علنه اآلن. فهي دولة مسلحة يوونًا، واألكنثر قوة في الميطقة بمعاننر القوة الكنفنة، وتربطها 

مع أكنثر دولتنن مهمتنن لها مصر واألردن بحكم الجوار الجغرافي، وقادرة بما تملك  معاهدات سالم
 من قوة يوونة على ردع إنران. وال تواجه أي تهدند وجودي لها.

رغم هذه القوة ننثنر المؤلف تساؤالت حول إمكاينة بقائها، ووجودها، وما تواجهه من تحدنات وجودنة، 
وما تواجهه من تهدندات اقتصادنة واجتماعنة وسناسنة تمس وهذه التهدندات مصدرها داخلي، 

يسنجها االجتماعي والسناسي. وهيا نلقي الضوء على العدند من اليزاعات وااليقسامات الداخلنة التي 
للضفة الغربنة وغزة ألكنثر من خمسنن عامًا « إسرائنل»فاحتالل «. اإلسرائنلي»تمزق يسنج المجتمع 

، والرأي العام، ولكيه أنضًا أدى إلى تسمنم «إسرائنل»ات داخل القنادة في لم نؤد فقط إلى اختالف
لى عالقات «اإلسرائنلننن»العالقة بنن الفلسطنيننن و ، وبنن العرب في الداخل وبقنة المجتمع، وا 

دمونة بنن المستوطينن والفلسطنيننن، وعمقت من درجات الكراهنة والحقد والنثأر. إضافة إلى 
ى المساجد والكيائس وميازل الفلسطنيننن واقتالع أشجارهم وحرق حقولهم. وفي غناب االعتداءات عل

المفاوضات وفشلها وعدم جدواها، برزت الخالفات بنن قادة الجنش ويتيناهو والياخبنن. وهو الفرنق 
 الذي نرى السالم مستحناًل مع الفلسطنيننن.

نشنر المؤلف إلى التفاوتات وعدم المساواة وال تتوقف التهدندات الداخلنة على هذه القضانا، بل 
مالننن نهودي  6االقتصادنة رغم تحسن اقتصادها ودخلها القومي، فالفجوة واضحة وفي تزاند بنن 

في المئة وهي ضعف يسبة  25وبنن ملنويي عربي في الداخل وصلت معدالت البطالة بنيهم إلى 
 1948العربنة تعنش تحت خط الفقر. فميذ عام ، وأكنثر من يصف األسر «اإلسرائنلننن»البطالة لدى 



 
 
 
 

 

 40 ص             5117 العدد:             12/23/2019 ثنينل ا التاريخ: 

                                    

 48مستوطية للتجمعات النهودنة، فنما لم تبن أي مدنية بالمقابل لعرب  600حوالي « إسرائنل»بيت 
رغم أيهم نحملون جيسنتها ونشاركون في االيتخابات. وفي الوقت ذاته تتمتع التجمعات النهودنة 

نمنة والصحنة واالجتماعنة وتستحوذ على اليصنب باليصنب األكبر في الخدمات الصحنة والتعل
 األكبر من الموازية العامة.

أما التجمعات العربنة فتعايي الحرمان. وتمتد هذه التبانيات إلى داخل النهود أيفسهم، والتمانزات 
اإلنثينة واضحة بنن النهود الشرقننن والغربننن، والنهود الحرندنم، ونظهر هذا في مستونات الدخل. 

عظم السجياء من المزراحنم، وأكنثر من تسعنن في المئة من سلك القضاة من األشكياز. ومن فم
مظاهر االيقسامات االجتماعنة الخالفات بنن الغالبنة العلماينة واألقلنة األرنثوذكسنة األكنثر تزمتًا 

البتهم بعدم وتشددًا وتدنيًا، والذنن نتمسكون بأنام العطل أنام السبت، ولهم مدارسهم الخاصة، ومط
« إسرائنل»االلتحاق بالجنش. ونذهب المؤلف للقول إن هذه الخالفات وااليقسامات تتضح بنن 

والنهود األمرنكننن، ونهود الخارج، وتوضح استطالعات الرأي أن غالبنة النهود األمرنكننن علمايني 
صالحننن في ممارساتهم وطقوسهم الدنينة، ولنبرالننن في رؤاهم ا لسناسنة، ولذلك تتبانن اليزعة، وا 

مستقباًل تراجع « إسرائنل»وتتسع األولونات بنيهما. ومن المشاكل التي ننثنرها المؤلف وتهدد بقاء 
الممارسة الدنمقراطنة والتخلي عن قنمها، وميظومة الحقوق المدينة، واتساع فجوات الكراهنة والحقد 

ف العدند من استطالعات الرأي أن بسبب ظهور جماعات نهودنة متطرفة في عهد يتيناهو. وتكش
طالب المدارس العلنا نعارضون حق العرب في التصونت، ونعارضون مشاركتهم في ائتالفات 

أن تعنش كدولة دنمقراطنة ودولة نهودنة؟ « إسرائنل»حكومنة. ونيهي المؤلف تساؤالته: هل نمكن ل
 اإلجابة محل شك.

 22/12/2019، الخليج، الشارقة
 

 ئيلي: ملك األردن حجر عثرة أمامنا في الضفة والحرم القدسياليمين السرا .59
 روغل الفر
إلسرائنل خطط كبنرة من أجل األردن، ولكن هذه الخطط ال تشمل الملك عبد هللا. عدة مقاالت 
لكتاب من النمنن ورجال دعانة لليظام، التي يشرت األسبوع الماضي في الصحف )كارولنن غلنك 

 ، وغنرهم(.”مكور رنشون“، موتي كارفل في ”معارنف“نه الداد في ، آر ”إسرائنل النوم“في 
لقد طرحت هذه المقاالت مبررات متشابهة ويتائج متشابهة. هل كان هذا األمر فجائنًا؟ ربما. واألكنثر 
احتمااًل هو أن الخنال المشبوه نيبع من تعلنمات الجهة يفسها. كايت جمنع المقاالت موجهة لهدف 

اق السالم مع األردن. ونبدو أن ضم غور األردن هو عملنة تكتنكنة استهدفت واحد: تفجنر اتف
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لغاء االتفاق مع األردن. والهدف  ضرب عصفورنن بحجر واحد، العمل على ضم الضفة الغربنة وا 
 االستراتنجي هو إسقاط العائلة الهاشمنة المالكة وتجسند حلم أن األردن هو فلسطنن.

لنمنن في إسرائنل، سواء كان نمنيًا بنبنًا أو كان نفضل بدنل آخر منثل هذا الحلم نشارك فنه جمنع ا
النمنن ”. األردن هو فلسطنن“جدعون ساعر. وهذا بالطبع نشمل ساعر يفسه، المؤند المتحمس لفكرة 

نمقت الملك عبد هللا ونتحدث عيه وكأيه نتحدث عن عبد نحاول التحرر من العبودنة، عربي وقح 
 .تجرأ على رفع رأسه

وحسب النمنن، فإن الهاشمننن توجوا ملوكًا بشكل مصطيع من قبل البرنطايننن، وبياء على ذلك، 
النمنن العيصرنة تنثور وتغضب على شخص ننثق بيفسه، هو ” أيا“فإن حكمهم أجيبي وغنر شرعي. 

الملك عبد هللا. من نتجرأ على معارضة إسرائنل بضم الغور؟ فهي التي تمسكه من يقطة ضعفه. 
ذا تجرأ على فتح فمه حول الغور فإن إسرائنل ستغلق وا ستمرار حكمه نعتمد علنها وعلى أفضالها. وا 

خراجه عن طوره إلى أن نؤجل أو نلغي اتفاق  عيه صيبور المناه. والهدف هو إهاية عبد هللا وا 
 السالم. حنيها نمكن العمل على إزاحته عن الحكم.

ي، وايتفاضة األغلبنة الفلسطنينة في المملكة، وأن تمتلئ النمنن في إسرائنل نأمل حدوث ربنع أردي
الشوارع بمظاهرات االحتجاج إلى حنن تيفنذ ايقالب في الحكم. وعيدما سنتم طرد عبد هللا بشكل 
مخجل وبعار نثم نسنطر الفلسطنينون على األردن، وسنكون باإلمكان استكمال ضم الضفة الغربنة 

قامة الكويفندرالنة بنن السلط ة الفلسطنينة في الضفة الغربنة واألردن الفلسطنيي. الفلسطنينون في وا 
الضفة الغربنة سنحصلون على حقوق سناسنة في األردن بالطبع، ولنس في إسرائنل. هذه هي 
الخطة. والملك عبد هللا نشوش على هذه الخطة. واتفاق السالم مع األردن نشوش أنضًا علنها. 

 نق.لذلك، سنتم إزاحتهما عن الطر 
نثم إن األردن أنضًا نزعج النمنن في الحرم. ونثمة مقاالت أخرى في صحف النمنن تتياول رغبة 
النهود وحقهم في تغننر الوضع القائم في الحرم. إن طلب الحد األديى هو السماح للنهود بالوصول 

قامة الهن كل بحرنة من أجل الصالة في الحرم، وطلب الحد األعلى هو هدم المسجد األقصى وا 
مكايه. األوقاف األردينة تزعجهم، فهي وانثقة من يفسها ووقحة جدًا. وهذا سبب آخر إلزاحة من ندعم 
لغاء اتفاق السالم الذي نعترف بمكاية ودور األردن  األوقاف من الطرنق، وهو الملك عبد هللا. وا 

 الخاصنن في الحرم.
جنر أراضي الباقورة والغمر نخدم النمنن. بهذا المعيى، فإن قرار الملك عبد هللا عدم تجدند اتفاق تأ

وربما لم نعمل بينامنن يتيناهو بشكل خاص على تغننره. وقد نكون هذا هو السبب )إضافة إلى 
التوبنخ الذي تلقاه من يجله نئنر( الذي جعل يتيناهو نعايق الحارس اإلسرائنلي الذي قتل المواطينن 
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ابل لألردن، وملئه بالدم الشرنر. هذا االتفاق أنضًا نعتبر األرديننن. النمنن نرند تسخنن القطاع المق
زاحة عبد هللا هي المفتاح من  أحد بقانا فترة أوسلو الخناينة، عملنة خناية أخرى للخائن رابنن. وا 

 ياحنة النمنن من أجل ضم الضفة دون ضم مالننن الفلسطنيننن الذنن ال توجد لهم حقوق.
 22/12/2019هآرتس 

 23/12/2019، ربي، لندنالقدس الع
 

 الدولة ورئيس حكومتها متهمان بالجرائم، واألمل معقود على الهاي! .60
 جدعون لنفي
أصبح األمر اآلن مزدوجًا. في تزامن غنر صدفي تمامًا لألحداث، دولة إسرائنل ورئنس الحكومة 

نقة تشونه متهمان في يفس الوقت بارتكاب جرائم، وهما نحاوالن الهرب من رعب الحكم بيفس طر 
جهاز القضاء الذي نحاكمهما. إن االشتباه بشأن جرائم الدولة أخطر بدرجة ال تقدر من االشتباه 
بجرائم رئنس حكومتها. لذلك، هربها من رعب الحكم أشد قسوة بكنثنر. نعتقد أغلبنة اإلسرائنلننن تقرنبًا 

لة فهو غنر قائم في وعنهم. لم بشيء آخر. باليسبة لهم الفساد األكبر هو ليتيناهو، أما فساد الدو 
نخبرهم أي أحد عن الجرائم التي تيفذ كل نوم. فقط قالوا لهم: إن جنشهم هو الجنش األكنثر أخالقنة 
في العالم، وهم قاموا ببلع ذلك بسعادة؛ من نتجرأ في إسرائنل على تسمنة األمور بأسمائها ونسمي 

ولى في محكمة الجيانات الدولنة في الهاي، الجرنمة جرنمة هو السامي. واآلن جاءت المدعنة األ
باتو بيسودا، وقالت: إن هياك أساسًا لالعتقاد بأن إسرائنل يفذت جرائم حرب. ربما أنضًا في غامبنا، 

 بالدها، ايتشرت الالسامنة. ولكن المدعنة بيسودا حذرة في لغتها، حذرة جدًا.
تظروه. من نعتقد أن هياك جرائم ترتكب، نأمل هذا هو النوم الذي ايتظرياه، وكل من نحبون العدل اي

بأن نأتي النوم الذي سنقدم فنه من ارتكبوها للمحاكمة، وهؤالء سنكويون قتلة ومغتصبنن وسارقنن أو 
ضباطًا في الجنش ووزراء ومستوطينن مسؤولنن عن جرائم حرب. لنست احتمالنة أن تقوم إسرائنل 

نر قائمة. لذلك، العنون تشخص يحو الهاي، المكان بل هي غ –بالتحقنق مع يفسها ضئنلة فقط 
الذي نياقشون فنه جرائم الحرب التي ال نخطر ببال دولهم مياقشتها. إسرائنل هي حالة واضحة منثل 

لم ترتكب جرائم حرب؟ وأنضًا لم « الجرف الصامد»هذه. هل هياك أحد نعتقد بجدنة أيه في عملنة 
وأن يقل مئات آالف المواطينن إلى المياطق المحتلة  ترتكب في نوم الجمعة األسود في رفح؟

والسنطرة بالقوة على األراضي هياك، بما في ذلك الخاصة، ال نشكل مخالفة صارخة للقايون الدولي؟ 
هل هياك رجل قايون ميطقي نرى مئات المتظاهرنن غنر المسلحنن نقتلون قرب الجدار الذي نحبس 

 ، ال نرند أن نرى المسؤولنن نعاقبون على ذلك؟غزة، وهو جرنمة حرب أخرى بحد ذاته
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هذا النوم هو نوم كبنر ألن األمر ال نتعلق فقط بجرائم الماضي، بل بجرائم مستمرة حتى هذا النوم، 
كل نوم. تتواصل الجرائم أنثياء كتابة هذه السطور، وهي تتواصل أنثياء قراءتكم لها. ال توجد لحظة 

فها هي تجرنم المسؤولنن عيها. إسرائنل لن تفعل ذلك بيفسها في أي دون جرنمة. الطرنقة الوحندة لوق
نوم، فقط محكمة الجيانات الدولنة في الهاي نمكيها فعل ذلك. عيدما نخاف الوزراء والضباط من 
الخروج إلى خارج الدولة فإن سالح الجو سنفكر مرتنن قبل أن نقصف أكواخًا من الصفنح في غزة 

 ونقتل من نسكيون فنها.
ما زالت الطرنق طونلة، والذعر الذي تلقنه إسرائنل على المجتمع الدولي ما زال كبنرًا. ولكن، تم 
تسجنل إيجاز واحد، إسرائنل لم تقم بيفي الجرائم، بل أيكرت صالحنة المحكمة لمياقشتها. سنتم 

د لدنها صالحنة إصالح هذه الهفوة للدعانة اإلسرائنلنة، لكن االدعاء بأن المحكمة في الهاي ال توج
لمياقشة ما نحدث في أراضي االحتالل اإلسرائنلي نطرح بكل قوة سؤال: من الذي توجد له 

نوم أسود »الصالحنة؟ الينابة العسكرنة؟ محكمة العدل العلنا؟ أيتم بالتأكند ال تقصدون ذلك بجدنة. 
لحقنقة والعدالة ساطعة. ، قال يتيناهو، في النوم الذي ال منثنل له كي تكون فنه ا«للحقنقة والعدل

، ردد نائنر لبند، وهذا ننثبت مرة أخرى أيه في «استسالم لدعانة الكذب والكراهنة لإلرهاب الفلسطنيي»
 المواضنع المهمة حقًا ال فرق بنيه وبنن يتيناهو.

فعلت إسرائنل كل ما في استطاعتها من أجل الوصول إلى الهاي. حنث إن الينابة العسكرنة هي 
فات جرائم الحرب، تقوم المحكمة العلنا بشرعيتها واإلعالم نقوم بإخفائها والتغطنة علنها. هذا مقبرة مل

ما حدث عيدما استخفوا بالقايون الدولي واستهزؤوا به خالل عشرات السينن. مشكوك فنه أن تكون 
تقترب  هياك دولة أخرى تستخف بالقايون الدولي بهذا الشكل، وال تدفع أي نثمن لذلك. ربما اآلن

ساعة الحقنقة، وقت العقاب. وهذا سنفند إسرائنل بشكل كبنر. وهو نمكن أن نيظف إسطبالتها 
الملونثة بالدم واألراضي المسلوبة. لذلك، نجب على كل وطيي إسرائنلي وكل من نحب العدل، أن 

 نوجه أيظاره إلى الهاي متطلعًا إلى أمل كبنر.
 «هآرتس»

 23/12/2019، األيام، رام هللا
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