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 .1البعثة الفلسطينية تناشد التصويت ضد التعديالت األوروبية على المشروع األمريكي إلدانة حماس

نيويووور – عبوود الحميوود صوويا  :مووا اللووب البالووس اليةسوومينيس اموول عةوود حموود منبوور عوودد ممنوون موون

الوف ووود لة ص ووويب

وود مم وورول الرو ورار اأمرينو وي المان ووون :شمنم وومس حم وواس وايره ووا م وون ال ماع وواب

المسةحسش والمررر ال صويب عةيه يو الخميس الساعس اللاللس باد الظهر ب وقيب نيويور .

فرود ولعووب البالووس موانرة لانيووس ليةووس اللملواأ عةوود ميووم مع واأ اأمو الم حوودة ناموده فيهووا من يريووا
د هاه المحاولس اأمرينيس اأخيرة في سةسةس خموا ها المااديس لةماب اليةسميني.

و وونا المووانرة عةوود من مموورول الرورار اأمرينوي هوواا شمنوواهف لةيةسوومينيين واسو يلالي وعرووابي ويسو ند

إل وود ح ووس خامئ ووس مياده ووا من قو و ارراب اأمو و الم ح وودة بم وومن الر وويس اليةس وومينيس ه ووي ماادي ووس إسو ورائيل

وم حيو ولة .ونح وون نو ورفف مل وول ه وواه اادع وواأاب .إن ه وواه الرو و ارراب وودعمها ماةبي ووس س وواحرس م وون ال وودول
اأع اأ باع بارها مريااب ممروعس ومارولس وم والنس ؤند من ديد المبادئ والمواقف الوا حس بموا
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ي مامد مم الرانون الدولي وق ارراب اأم الم حدة ااب الصةسش .و

الم حودة مومل ميوم ال وانوب الحاسومس لهواه الر ويسي بموا فوي الو
لووبس فيهووا الانووف واإرهوواب

ماال ووس شمم وونةس مح ووددةش لو و

يف المانرة من ميم قو ارراب اأمو

ميوم اان هانواب و ودين بمريرووس ا

وود الموودنيين .شإن ادعوواأ الوايوواب الم حوودة بوومن المموورول يا وول ببسووامس

ناوله ووا ال ماي ووس الاام ووس ه ووو ح ووس لائي ووسي نم ووا لب ووب م وون خ وومل اأحن ووا

ال منيس والصريحس الاديدة في هاه الر ارراب .لاا في ب رفف هاه الممالبس والممرول رف ا صارماش.

و مالب المانرة الدول اأع اأ البب في ممرول الررار عةد مساس الراعدة  83من الرواعد اإ رائيوس
ال ووي وونا عةوود من ش خووا ال مايووس الاامووس ق و ارراب بموومن المسووائل المهمووس بماةبيووس لةلووي اأع وواأ
الحا رين والمصو ينشي بما في ال ال وصوياب الم اةروس بالحيواظ عةود النظوا الودولي ومسوائل السوة

واأمون .وبموا من المسوملس قيود النظوور اةوق بالسوة واأمون الودولييني ومووا اللوب بنودا دائموا عةود وودول

معمووال م ةووس اأموون لوواا يحو

الوفوود اليةسووميني ميووم الوودول من صوووب موا عةوود من مموورول الرورار

هاا ي مةب ال صويب عةيه بغالبيس اللةلين.
باد ال سي

ردي اديل عةد ممورول الرورار إي واد ووالن فوي ممورول الرورار .وال اوديل يح وال إلود

صووويب منيصوول بماةبيووس اللةلووين ليصووبح وولأا موون مموورول الر ورار .حي و

يوورف الوفوود اليةسووميني من

مبووادرة الوايوواب الم حوودة هووي محاولووس مخوورف ل اميوول عموول ال مايووسي وصوورف اان بوواه عوون اأسووباب

ال اريس لةنلالي و آنل وافق اآلراأ الدولي.

ولوواا فروود قوورر الوفوود البووولييي روودي اووديل يهوودف إلوود الحيوواظ عةوود ااخ صاصوواب ال ارسووخس والرؤيووس

الاالميووس موون م وول ال وصوول إلوود حوول عووادلي وهووو اس و لمار اس و مر لارووود مويةووس موون قبوول الم مووم
الدوليي ا يمنن ال خةي عنه مو روي ه.

وبينمووا يناموود الوفوود اليةسووميني ميووم الوودول لة صووويب لصووالح ال اووديلي ياووود ويناموود ميووم الوفووود
لة صويب

د ممرول الررار ننلي الاي صيه بمنه شمنحوال وم ننور لحرووق المواب اليةسوميني ايور

الرابةووس لة صوورف وال مةاوواب الومنيووس الممووروعسي وا يوودين ان هانوواب إس ورائيل

وود الموواب اليةسووميني

وفةسمين .وي اهل اأسباب ال اريس لةصرالي بما في ال ااح مل والحصواري وا يسواه بومي حوال

في ال هود ال ادة ال ي بالها اأمراف المانيس ل خييف حدة ال و ر والمصالحس والحل السةميش.

القدس العربي ،لندن2018/12/5 ،

 .2الزيتونة :تقدير استراتيجي يحذر من تفجر الوضع األمني داخل مخيمات الفلسطينيين في لبنان
اع بر ردير اس ار ي ي م خصاي من ق يس الو ود اليةسميني في لبنان دخةب في دائرة الخمرين

السياسي واأمني شعرب ار يال مس وف ال ااون اأمريني اإسرائيةي  ..و وقف الدع اأمريني
لونالس اأم الم حدة إاالس و مغيل الم ئين اليةسمينيين  -مونرواش.
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وممار ال ردير الاي صدر عن شمرنل اللي ونس لةد ارسابش في لبناني إلد من المخاوف عةد مس ربل
الم ئين اليةسمينيين في لبنان شمر بمس ب صييس مه عناوين الر يس اليةسمينيسشي وقال ال رديري الاي

امةاب عةيه شقدس برسش إن شالسيناريوهاب حول ااني ار اأمني و داعيا ها (في مخيماب الم ئين
اليةسمينيين بةبنان)ي هي سيناريوهاب س ؤلر سةبا عةد مس ربل الم ئين وعةد الدولس الةبنانيسش.
واس ارف ال رديري مه اأحدا

اأمنيس ال ي مهد ها مخيماب الم ئين اليةسمينيين في لبنان منا

ممةم عا  2018ال اريي وال ي نانب دور بين شاأمن الومني اليةسمينيش ال ابم لةسةمس اليةسمينيس
في ار هللاي وبين م موعاب مسةحس اير ماروفس سابرا ملل شمنصار هللاش وايرها.

نما ممار ال ردير إلد من هنا مسباب سياسيس عللب المخامر ال ي س هدف الو ود اليةسميني في

لبناني من بينها شعمق ال ااون اأمريني اإسرائيةيي الاي دفم اإدارة اأمرينيس ا خاا ق ارراب

خاليب ال ياهماب الدوليس المر بمس بالر يس اليةسمينيس  ..ملل نرل السيارة اأمرينيس لةردسي ووقف

الدع اأمريني لألونرواش.
ومن بين ة

اأسبابي بحسب ال ردير ااس ار ي ي لو شمرنل اللي ونسش هو شاأو ال السياسيس

وااق صاديس واا ماعيس واأمنيس الصابسي ال ي مر بها باف الدول الاربيسي ال ي حاول الخرول

من ملما ها المخ ةيسي من خمل مليد من ال رارب مم الحنومس اإسرائيةيسي والربول بإنهاأ الر يس

اليةسمينيسش بحسب ال ردير.

واس ارف ال رديري عددا من السيناريوهاب المح مةسي حول مس ربل الو ود اليةسميني في لبناني

منها م يج الماار داخل ة

المخيمابي واف اال إمنالياب فةسمينيس فةسمينيسي إ افس إلد

سيناريو ال ه ير المنظ ي عبر منح سهيمب لةيةسمينيين في لبنان لةخرول إلد دول موروبيس واربيسي

حي

ممار ال ردير إلد حدو ال باليال.

مما السيناريو الاي مرحه ال ردير ااس ار ي ي لننه اس باده حالياي فنان سيناريو شال ومينشي وال

باد من ي خيف لبنان من منبر قدر من الم ئين عبر ه يره ش و حب

غوم دوليس واقةيميسي رو

ال هاب الةبنانيس الرسميس بإصدار قوانين ل ومين ما برد من الم ئين اليةسمينيين المريمين في

لبناني حب ارائم ودوافم إنسانيس وا ماعيس مخ ةيسش.

وخةا ال ردير ااس ار ي ي إلد من شالمخامر ال ي س هدف الو ود اليةسميني في لبناني هي

مخامر حريريس وصابسي وان ي ير الو م اأمني داخل المخيماب هو عمل خمير ومرفوف من
االبيس الروف اليةسمينيسي نما من هنا م ار ار نبيرة س صيب الم مم الةبنانيش.

ومدد ال ردير في وصيا ه عةد

رورة ش وحيد الموقف اليةسميني لحمايس الم ئين في لبناني وا راأ

حوار لبناني فةسميني عا لي ومنم اس خدا الانفي واا ياق مم الدولس الةبنانيس عةد حق عودة
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الم ئيني ورفف عمةياب ال ومين وال ه يري واقرار ياه حول الحروق اإنسانيس لم ئيني و منيل
قوة ممنيس فةسمينيس مم رنس لحيظ اأمن داخل المخيمابش.

و

ارب اإحصاأاب بخصوا عدد الم ئين اليةسمينيين في لبناني إا من مر ح ة ال رديراب حد

حاليا عن مقل من  200ملف نسمسي باد حممب ال ه ير ال ي مب خمل اأعوا الرةيةس الما يس.

و منح السةماب الةبنانيسي الم ئين اليةسمينيين لديها وليرس سير خاصسي ا يناد يا رف بها محدي

اأمر الاي يصاب عةد حامةيها ال نرل خارل الدولس الةبنانيس.

قدس برس2018/12/5 ،

 .3الحسيني :الوضع خطير في األقصى ...وترامب حارب العرب والمسلمين بنقله سفارته إلى القدس
الردس  -عبد الرؤوف مرنواؤوم :موم مورور عوا عةود قورار الورئيس اأمرينوي دونالود ارموب ااع وراف
بالر و وودس عاص و وومس لو و ووشإسرائيلشي ي و وورف ع و وودنان الحس و ووينيي ع و ووو الة ن و ووس ال نيياي و ووس لمنظم و ووس ال حري و وور

اليةسوومينيسي وليوور مووؤون الروودسي من ال غييوور الوواي حوود ي نووان شنبيو ار وهووائم عةوود الصووايد السياسووي
الودولي والميوداني فوي المدينوسش .وقوال الحسوينيي فوي حووار خواا موم ونالوس اأنا وول فوي من بوه فووي
احيس البريد (ممال الردس)ي إن الخموة اأمرينيسي موننب فوي شو وود مورعيس دوليوس وم موم دولوي

وعدالس وحروق إنسانش .وم اف :ش رامب اير نل هاه المممحي ودمر نل الموالين ال ي نانوب سوير
عةيها اأمور قبل هاا الررارش.

وق وال الووولير اليةسووميني :شموون ناحي نوواي فووان الاووال نةووه ي اووامف مووم ق ووي نا ويحوواول المسوواعدة فووي

إن اح (خيوار) حول الودول يني أنوه فوي هواه الةحظوس ا يو ود حول آخوري وموم عودا الو فإنوه لون نوون
هنا حةول سايدة أحدي وانما سياني اةيق اأمور وهو ما يحمل في ميا ه مخامر نبيرة ش.

وقال الحسيني :شنما منه ( رامب) بنرل سيار ه من ل مبيب إلد الردسي فإن مون الوا وح منوه يحوارب
الاال اإسممي والاال الاربي بمنل فا ح واير مسبوقي لرود مور عةود الوايواب الم حودة  42رئيسوا
موون قبةووهي ول و يروود مي موونه عةوود هوواا الر وراري وبال ووالي فووان الر ورار يوون عوون عوود حنم وس وعوود د اريووس
سياس وويسش .ولن وون الحس وويني اسو و در  :شاليةس وومينيون ل وون يس س ووةموا ومعةنو ووا منهو و ا يا رف ووون بن وول ه وواه

الصووياابي و رريبووا و قمووم الامقووس مووم ممرينوا بموونل ناموولي فممرينوا نانووب روود دعمووا نبيو اري حووالي

 840مةيووون دوار سوونوياي لةيةسوومينيين واآلن ا روود موويئا وا محوود حوولين عةوود ال و ي أنووه ا يمنوون
مراي س حروقنا ومبادئنا ولواب نا بالمالش.

ورمف الحس وويني من ال غيو وراب لو و ر ص وور عة وود الس وواحس السياس وويس والدولي ووسي وانم ووا مي ووا عة وود ص ووايد

الامقس السياسيس ما بين اليةسمينيين واإسرائيةيين بما في ال ال صايد اإسرائيةي في الردس.
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واع بوور الحسوويني من الرورار اأمرينوي لاد موون خمووورة اأو ووال فووي المسو د اأقصوود .وقووال :شاأمووور
وا حسي هنا اس هداف لةمنان (اأقصد) ويحاولون الوصول لهودفه دون من نوون هنوا ردة فاول

قويووس ش .وردا عةوود س وؤال حووول مووا إاا نانووب شإس ورائيلش ريوود السوويمرة عةوود المس و د اأقصوود بموونل
ناملي قال :شبال منيد هاا هو خميمه ي وهاه هي محاوا ه الوا وحس مون صورفا ه ولنون هول هواا
الميأ سيحصل؟ منا مقول إنه لن يحصل أن الناس لن ربل بهاا الميأ فهاا المس د يملل عريدةش.

وقووال الحسوويني إن هوود الخووان اأحمووري هووو شهوود لحوول الوودول ينشي ممووددا عةوود من عمةيووس الهوود ش وولأ
من اس ار ي يس خبيلسي وان نانب بدو المنمرس صغيرة ولنن وا ح من ورائها ميأ نبيرش.

ورمف الحسيني من من اأهميس بمناني دع صمود اليةسومينيين فوي الرودس لي مننووا مون البرواأ .وقوال :شهنوا
 20ملف وحدة سننيس في المدينس مهددة بالهد بداعي البناأ اير المرخاي وهو ما يسبب ممنةس نبيرةش.

ورفووف الحسوويني الموورح الووداعي أن نووون بةوودة مبووو ديووسي عاصوومس لةدولووس اليةسوومينيس المس و ربةيسي

ممووددا عةوود من الااصوومس هووي الروودس الرديمووس ومحيمهووا .وقووال الحسوويني :شي ووب من ينووون المس و د
اأقصد وننيسس الريامس في مرنل الااصمس واا فإنها لن نون عاصمسش.

وكالة األناضول لألنباء2018/12/6 ،

" .4الخارجية الفلسطينية" تطالب مجلس األمن بالتحرك الفوري لحماية الشعب الفلسطيني

نم وورب الحيـــاة الجديـــدة ،رام هللا2018/12/5 ،ي نر ووم ع وون ونال ووس وف وواي من و الرة الخار ي ووس والمغ و وربين

اليةسمينيس مالبب م ةس اأمن الدولي بسرعس ال حر ل وفير الحمايس الدوليس لةمواب اليةسوميني مون
بمش ااح مل وعن هي هي عرب هد مدرسس شال حدي 13ش يو اأربااأ  2018/12/5في بةدة السومول
نوب الخةيول .ومنودب الوو الرة فوي بيوان لهواي من هود المدرسوس يخ بور موا برود مون مصوداقيس الم موم

الوودولي واأم و الم حوودة ومنظما هووا المخ صووس وفووي مروودم ها شاليونسوونوشي ويموون فووي نيووس الوقووب فووي
راب ها وقدر ها عةد ل

ممارساب ااح مل وان هانا ه ال سيمس لةرانون الدولي.

وم ووافب القــدس العربــي ،لنــدن2018/12/5 ،ي موون ار هللاي من و الرة الخار يووس اليةسوومينيس مةبووب موون
المحنمس ال نائيس الدوليس محانمس ق ةس المهيد حبالي ( 22عاما)ي وبسرعس ف ح حريق دي في ورائ

ااح مل الم واصةسي اف س النظر إلد من المهيد ق ل في عمةيس شإعدا ميدانيسش.
 .5المالكي :مصداقية "الجنائية الدولية" تتآكل مع تأخر التحقيق بجرائم "إسرائيل"

ار هللا  -ميسو وور الاو وويس :قو ووال ريو وواف المو ووالنيي وليو وور الخار يو ووس والمغ و وربين اليةسو وومينيي إن و وومخر
المحنمس ال نائيس الدوليس في ف ح ال حريق ب رائ شإسرائيلش يؤدي إلد آنل مصوداقي ها .وم وافي فوي
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نةم ووس ملراه وواي اأربا وواأ 2018/12/5ي مم ووا ال وودورة ال و و  17لم ووؤ مر ال وودول اأمووراف بالمحنم ووس ال نائي ووس
الدوليووسي المناروودة حاليووا فووي اهوواي :شموورب  4سوونواب منووا من ف و ح من ووب الم ودعي الاووا د ارسووس موليووس
لةو م في فةسميني لابرب خملها إسرائيلي السةمس الرائمس بااح ملي عةد سةونها اإ ارمويي وموم
ال ي ل ي ا خاا قرار بي ح حريقش .و ساأل المالني :شنو مون ال وحايا ي وب من ياوانوا عةود ميودي

ااحو مل اإسورائيةيي ونو موون المنووالل ي ووب من وودمرها إسو ارئيل؟ ..ح وود صوول المحنمووس إلوود قناعووس
بوومن هووؤاأ نةه و يس و حرون الادالووس؟ش .و ووابم :شان ظوور

مويم دا ح د ي

ووحايا هوواه ال ورائ اليظياووس فووي فةسوومين وق ووا

حريق الادالسي ونحن مدينون له بالو وحي وي ب عةينا ما نخاله ش.

وكالة األناضول لألنباء2018/12/5 ،

 .6عريقات يحث ألمانيا على االعتراف بدولة فلسطين
(د.ب.م) :ح و مم ووين س وور الة ن ووس ال نيياي ووس لمنظمووس ال حري وور اليةس وومينيس ص ووائب عرير ووابي مم ووسي دول
اا حاد اأوروبي ال وي لو ا ورف بدولوس فةسومين بموا فيهوا ملمانيوا إلود المبوادرة لوال فوو ار .نموا دعواي فوي

بي ووان ل ووه عر ووب لرائ ووه  10مع وواأ بالبرلم ووان األم وواني ف ووي ار هللاي دول اا ح وواد اأوروب ووي إل وود شف وورف
مراما ووس ام ووس عة وود مي ووم المسو و ومناب ااسو و اماريس اإسو ورائيةيسش .ومن وود عرير وواب شال مسو و اليةس ووميني
بالوودعوة إلوود عروود مووؤ مر دولووي لةسووم بمووا ي وومن إنهوواأ ااح و مل اإس ورائيةي و حريووق اس و رمل دولووس

فةسمين بااصم ها الردس المرقيس عةد الحدود المح ةس منا عا  1967وحل ق ايا الو م النهائيش.

الخليج ،الشارقة2018/12/6 ،

 .7دحالن نافيا تعرضه لحادث :قطر وتركيا بدأتا باختالق القصص حولي
نيد الريادي اليةسوميني محمود دحومني مموس اأرباواأي المولاع ال وي رو هوا اإعوم الرموري وال رنوي
بموومن ار ووه لحوواد  .وقووال فووي لروواأ مووم قنوواة شالاربيووس الحوود ش إن قموور مارسووب

ووده شانحمامووا

إعمميوواش حووين رو ووب إصوواب ه و وربه .وم وواف دحوومن إن قموور و رنيووا بوودم ا بوواخ مق الرصووا

حولهي مبينا منهما عمة ا عةد دمير مصر وال آمر عةد دول الخةيج .وممار إلد من الصحييس ال رنيس

(يني ميق) شناابسشي والحنومس ا مد عةيهاي م ييا :شا م ملر باأناايب ال ي بلها قمر عنيش.

وبحسووب الريووادي اليةسوومينيي فووإن اأم ووال الرمريووس حووول إلوود و الرة الوودفال اإسورائيةيس ل و إلوود حرنووس

حموواسي مؤنوودا من ق ورار المصووالحسي موون ال ورئيس محمووود عبوواس ل و حرنووس حموواس .ومالووب دحوومن

الرئيس اليةسميني بال و ه إلد الةي مؤندا من الماب سيس ربةه ب رحاب.

الخليج ،الشارقة2018/12/6 ،
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 .8النيابة العامة تتلقى بالغا بإصدار إذاعة بحث وقبض بحق رشيد أبو شباك
ار هللا :ةرووب النيابووس الاامووس اليةسوومينيسي بماووا موون إدارة الممحرووس والبيانوواب الاربيووس ال اباووس لم ةووس
ولراأ الداخةيووس الاووربي بإصوودار إااعووس بحو

وقووبف بحووق المو ه اليووار موون الادالووس رموويد مبووو مووبا .

ومم ووارب النياب ووس الاام ووسي ف ووي بي ووان له وواي إل وود منه ووا ةر ووب م ووانرة رس ووميس م وون إدارة الممحر ووس والبيان وواب

ال نائيس ال اباس لم ةوس ولراأ الداخةيوس الاوربي ييود بمنوه و إصودار إااعوس بحو

وقوبف بحوق المو ه

مب ووو م ووبا ي ليص ووار إل وود إلر وواأ الر ووبف عةي ووه و وقيي ووهي واع ووم ال ان ووب اليةس ووميني لةري ووا ب ووإ راأاب
اس رداده وفرا لةمرق الرانونيس.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/12/5 ،

 .9أبو مرزوق :هذا هو المطلوب وطنيا من السلطة الفلسطينية
بيروب :حد

ع و المن ب السياسي لحرنس حماس موسد مبو مرلوق عن ما ا ريده حرن ه من

السةمس اليةسمينيسي وما ُحبه لها .و ساأل مبو مرلوق يو اأربااأي عبر غريداب عةد موقم
ال واصل اا ماعي ( وي ر) :شمااا نحب لةسةمس الومنيس اليةسمينيس؟شي م يبا :شُنحب لها من خد

مةااب مابنا اليةسمينيي و رعد مصالحه الحريريسي و وا ه سياساب ومخمماب ااس يماني ومن

مور إلد دولس فةسمينيس مس رةسي وان نون مهنيس وِفي نيس الوقب ليسب لونا فةسمينيا واحدا وان
م م بالميافيس و ح ر اأ هلة ال مريايس الرقابيسش .وممار مبو مرلوق إلد ما ا ريده حرن ه من

السةمسي قال مبو مرلوق :شا نريد لها من حول لسةمس وظيييس ممنيس خد ماراف ااح ملي ومن

ا امي اماأ لبرامج ال هويد وااس يماني ومن ا حاصر المراومس و ماردهاي ومن ا هيمن عةد
الو م السياسيي ومن ا نون ااب لون سياسي واحدي وا ميل بين موامن وآخرش.

فلسطين اون الين2018/12/5 ،

 .01الحية :حماس وافقت على ورقة مصر للمصالحة بالرغم من مالحظاتها عليها
مند ع و المن ب السياسي لحرنس المراومس اإسمميس شحماسش خةيل الحيس من مدينس الردس المح ةس
بحا س إلد

هود فةسمينيس وعربيس ودوليس ل لبيب مهةها في موا هس

رائ ااح مل اإسرائيةي

الم واصةس بحق المدينس .وقال الحيس في نةمس له في مؤ مر الردس الاةمي اللاني عمري والاي ُعرد
اأربااأ في مدينس الةي حب ماار :الردس في المماريم اإقةيميس والدوليس ..وآلياب اس نهاف
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اأمسي إن ق يس الردس ح ال منا نيةسمينيين من وحد هودنا بمنل وا حي ومن نايد ااع بار
لوحدة مابناي ومن نغادر مربم اانرسا وال يرد واإقصاأ.

و ابم الحيس :ما للنا نمد ميدينا لمرانس حريريس ايد بناأ مؤسسا نا الومنيسي وفي مردم ها منظمس

ال حرير اليةسمينيسي فهاا هو الانوان الحريري لة وحد في موا هس نل ال حدياب.

وملند عةد ال هد المصري النبير إنهاأ اانرسا ي مو حا من اإخوة المصريين قدموا رؤيس وا حس
إنهاأ اانرسا و حريق المصالحسي حمةب م مةباب اليصائل الومنيس بمنل عا ي وقد وافرب عةيها

حماس را و ود ممحظاب لديهاي ون مند من ممرائنا في ف ح مغادرة مربم اانرسا الاي ي رنا
ميااي لننون وحدة واحدة لموا هس ااح مل.

ودعا الحيس السةمس اليةسمينيس إلد و يه نل الدع أهةنا في الردس لموا هس حالس ال هويدي ا من

ُ خ لأل هلة اأمنيس في ال يس الغربيس.
ومردف الحيس شنريد مراومس وا حس ريئس في موا هس ااح مل و رائمه في نل اأمانني خاصس في
المدينس المردسسي ونو ه حيس أهةنا في الردس الاين

ربوا مرول اأملةس في حدي ااح ملش.

وو ه الحيس رسالس إلد الم ئين اليةسمينيين في الخارلي قائم له  :من

رسل الردسي ومن

رسل

المس د اأقصدي داعيا إياه إلد بال ال هد لةوقوف مما السياراب اأمرينيس واإسرائيةيس في الاال
لة ابير عن سخمه وممالبه الاادلس في فةسمين والردس.

وفي رسالس لةدول الاربيس واإسمميسي مالب الحيس بوقف مسةسل ال مبيمي ومرد سيراأ ااح ملي

و ري قاد هي و ةبه إلد محان

رائ الحرب الدوليس .وم اف الحيس :نمالبن باس الردس وقبةس

المسةمين ومسرف نبينا محمد من وقيوا مسةسل ال مبيمي الاي س ندمون عةيهي فهاا ااح مل
سيدمرن وسية ه مرد ار ن وخي ار ن ي وحينها لن ينيان الند .

و ساأل الحيس :مي منافمة هاه ال ي ردمونها لةم رمين الاين يدنسون قبة نا اأولد ومسرف نبينا

صةد هللا عةيه وسة ويمردون مهةنا.

نما دعا الحيس الماوب والمنظماب نافس إلد دع فةسمين والردس في صموده ومراوم ه ي و لبي ه

ممير إلد منه ا ي دون ما يلب ون به مقدامه في المدينس المردسس.
ا
في موا هس ااح ملي

وخ الحيس :رسال نا لةاال م ممي مهما فال ااح مل واأمرينيوني فياةه إلد لوالي فالردس دونها
رقابنا ودماؤنا ومموالنا ومبناؤناي هاا عهدنا مم الردسي ونحن عةد يرين من الردس لنا ا لغيرناي ومن

الردس س يرح يوما قريبا بالنصر وال منين ودحر ااح مل منها.
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 .00عزام األحمد يتهم حماس بإفشال المصالحة
عل اأحمدي ع و الة نس المرنليس لوشف حش وال نييايس لمنظمس ال حريري
ار هللا  -نياح لبون :ا ه ا
وهو رئيس وفد الحرنس لةراهرةي شحماسش بإفمال المصالحسي مؤندا منه ا و د ورقس مصريس .وا ه
اأحمد شحماسش ب خريب المصالحس .وقال اأحمد :شعندما ن مند من حماس سةَّمب بإنهاأ اانرسا
و سةي نافس المؤسسابي سنرحب بالمرانس الومنيس النامةسي وليس فرم حنومس الوحدةي ل نن رل فو ار

إلد منظمس ال حرير واان خاباب الاامسي وهاا ما مبةغناه لةراعي المصريش.

الشرق األوسط ،لندن2018/12/6 ،

 .02عباس زكي :التطبيع مع "إسرائيل" انقالب للعرب على أنفسهم
ار هللا  -قيس مبو سمرة :ان رد عباس لنيي ع و الة نس المرنليس لحرنس ال حرير الومني
اليةسميني شف حشي مبيم باف الدول الاربيس عمقا ها مم إسرائيلي ما ب ار اأمر بملابس شانرمبش

عةد مبادرة السم الاربيس .وقال شلنيشي في حوار مم اأنا ولي في من به بمدينس ار هللاي وسم
ال يس الغربيس المح ةسي إن ال مبيم هو شانرمب الاربي عةد اا هي وانرمب عةد المبادرة الاربيس
لةسم وال ي مقرب في قمس بيروب عا 2002ش .وم اف:ش ال مبيم خيانسي و بني إسرائيل ل

اوب

مم مبادرة السم الاربيسي و ربب بها عرف الحائمي واليو نمهد مبيم عمقاب عربيس مم

إسرائيلي بدا من و ود ردة فال عربي عةد رفف إسرائيل لمبادرة السم ش.

وممار إلد من الريادة اليةسمينيس مةبب من دول عربيس ل يمسهاي اال ال بر ارراب الرم الاربيسي

الخاصس باد مبيم الامقاب مم إسرائيلي ومراما ها.

ومر م ع و الة نس المرنليس ما وصيه شال هافب الاربي بال واصل مم إسرائيلشي إلد حالس ال م ب

الاربيسي واألماب ال ي اصف ب ة الدول.

وا ه شلنيش السةماب اإسرائيةيسي بمحاولس الر اأ عةد نمماأ حرنس شف حش في مدينس الردس
المح ةسي من خمل حممب ااع رال الواساسي ال ي مالب محافظ المدينس عدنان اي ي وعمراب

النوادر .وقال:ش حرنس ف ح رود المارنس في ال يس الغربيس والردسي وهاا قدرهاي وس برد دافم عن
الحروق الومنيسش .وم اف:ش إسرائيل ساد لةسيمرة النامةس عةد اأ ار ي اليةسمينيس في ال يس
الغربيس والردس المرقيسش.

وعبر شلنيش عن رفف حرن ه لممرول الررار اأمريني الممروح عةد ال مايس الاامس لألم الم حدةي

إدانس حرنس شحماسشي الخص السياسي لحرن ه.
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وقال:ش الممرول خموة ل و يه

ربس عسنريس قاسيس لغلةي ولةممرول الومني اليةسمينيش .وم اف:ش

حماس ليسب إرهابيسي را ل من م ل ق يس عادلسي ممنها ممن مي حرنس حرري ومن حق مي ماب

يرم حب ااح مل ممارسس نل ممنال المراومس بما فيها المسةحسي نحن وحماس في نيس الخندق
لموا هس إسرائيلش .وبين شلنيشي من الريادة اليةسمينيس
إسرام ممرول الررار اأمريني.

ري ا صااب مم ممراف دوليس عديدة
وكالة األناضول لألنباء2018/12/5 ،

 .01االحتالل يالحق نشطاء حماس بالضفة بالذكرى الـ  31النطالقتها
من يش ااح مل اإسرائيةي ف ر يو اأربااأي حمةس ده و ي يش في ال يس الغربيس المح ةس
خةةها اع رال  21فةسمينيا االبي ه من نمماأ حرنس حماسي

رف حويةه لة حريق لأل هلة

اأمنيس بلع حيالة مسةحس ووسائل ق اليس وال ةول بمعمال مراومس مابيس لمح مل والمس ومنين.

ومالب االبيس ااع رااب نمماأ ونوادر حرنس حماس مم اق راب الانرف الو 31انممق هاي نما

واصل ااح مل ممحرس النمماأ لةممب والنمماأ في الن ةس اإسمميس في ال امااب.

وقال يش ااح مل في بيانهي إن نوده اع رةوا  21فةسمينيا ل ةوعه في معمال مرومس ال نود
والمس ومنيني نما لع

بم وسائل ق اليس ومسةحس خمل حمةس ي يش في بةدة السمول نوب الخةيل.

في محافظس سةييبي اع رل نود ااح مل الريادي في حرنس حماس حسا حرب من منلله في قريس

مسناناي والمالب في اماس بير ليب وعد فرهاي وعليل إبراهي ف اش من سةييب.

نما واصةب قواب ااح مل ممحرس نوادر من حماس في مخ ةف المحافظابي حي

اع رةب ساد

مرعي من قراوة بني حسان قرب سةييبي ورامي مبو مايرة من مخي الالة ببيب لح ي وياسر نوفل
ومحمد و اح عنايس من قةريةيس.

إلد ال ي اع رل نود ااح مل مؤمن رسمن من مولنر ي ورامي ميمن مريدة وصمح دراامس من
موباسي ومالب وعماد عةي عبياب من فصايل قرب مريحا .نما اع رةوا اأسير المحرر عامف

ربال من يما ملناأ مروره عةد حا ل النون ينر قرب بيب لح .

عرب 2018/12/5 ،48

 .01الرشق :المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمواجهة انحياز أمريكا لالحتالل
الدوحس :قال علب الرمق ع و المن ب السياسي لحرنس حماس :إن الم مم الدولي يرف ادا

الخميس م ددا في ال مايس الاامس لألم الم حدةي مما اخ بار حريري لموا هس انحيال اإدارة
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اأمرينيس لمح مل و رائمه وم ندا هي واان صار ليةسمين وق ي ها الاادلسي عبر ال صدي لممرول
قرارها ب ري مراومس مابنا لمح مل ورفف مريره .وبين الرمقي في صريح لهي من الماب
اليةسميني ين ظر ويممل من الدول اأع اأ في ال مايس الاامس لألم الم حدةي الوقوف اليو

د

ممرول الررار اأمريني .ووصف الرمق الممرول منه شمخالف لنل الروانين وق ارراب اأم الم حدةي
ويساد إلد إدانس حق ممرول في مراومس ااح مل بنل الوسائل الم احسي بما ي نافد مم ميلاق اأم

الم حدة وما مقر ه الروانين الدوليس ومااهدة نيفشي وفق ابيره.

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/12/5 ،

" .01إسرائيل" تستأنف نشاطها شماال :حفر وسواتر ومنطاد مراقبة
بيروب :اباب قواب ااح مل اإسرائيةي لةيو اللانيي في إمار عمةيس شدرل الممالشي معمال الحير
في منمرس الابارة مرابل بةدة نيرنم الحدوديس الةبنانيس بحلا عما لعمب منها منياق شحلب هللاش.
وافادب الماةوماب الواردة من المنمرس الحدوديس ان قواب ااح مل رفاب ممس السوا ر ال رابيس خةف

المريم ال رني مرابل م نلهاب الولانيي وقامب دوريس ب يرد محمس المراقبس ال ي رم مرابل الم نلهاب.
نال

ممةرب منمادا مبيف ملودا بناميراب لةمراقبس من محد المواقم الاسنريس مرابل محةس نرو

المراقي خرال بةدة ميس ال بل ق اأ مر ايون .وف راي عمدب الرواب اإسرائيةيس الد رنيب نامي ار
ملب س عةد عمود حديدي فوق ال دار ااسمن ي الياصل بين لبنان وفةسمين المح ةسي عند محةس

الابارة مرابل مريق عا نيرنمي ومو هس نحو اأ ار ي الةبنانيس.

الحياة ،لندن2018/12/6 ،

 .01ضابط إسرائيلي كبير :حزب هللا خطط للسيطرة على شارع  90وعزل المطلة
ار هللا  -ر مس خاصس :قال

ابم إسرائيةي نبيري يو اأربااأي إن حلب هللا خمم ن ينيا

المماليسي فإن الحلب خمم لال

ان مافه باامس .وادعد من حلب هللا

لةسيمرة عةد مارل  90الرئيسي في ال ةيل وعلل بةدة الممةس .ووفرا لة ابم في قيادة المنمرس
من خمل النيق الاي

حير اأنياق اله وميس ببمأ ونانب س صبح صالحس لمس خدا في ا ون مهرين .ممي ار إلد من

الامةيس الحاليس هدفها دمير ة اأنياق .وممار إلد من ال يش و م منا عامين م هلة اس ماار
ا مد عةد ال صنب بسبب مبياس المنمرس ال بةيس حي
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 .01ليفني تتهم نتنياهو بتسييس عملية أنفاق "حزب هللا"
الردس  -شالردسش دوب نو ي (م ف ب) :ا همب لعيمس الماار س اإسرائيةيس سيبي لييني اأربااأ
رئيس الولراأ اإسرائية ي بنيامين ن نياهو بال هويل في ق يس ان ماف منياق لحلب هللا ممال إسرائيل
أاراف سياسيس .وقالب لييني لإلااعس اإسرائيةيس الاامس إنها في حين لمن ان ماف ال يش اأنياق
و دميرها فإنه ي ب إبراأ الامةيس ش من ح مهاش الحريري .وقالب شنحن لسنا في و م ي وا د فيه
نودنا خةف خموم الادو .نحن ن حد

م همس ن نياهو شب

خي ح

الحد ش.

عن نمام هندسي عةد مرف

من سيادة دولس إسرائيلشي

وقالب لييني إن ن نياهو يساد إلد ال الناس ينسون اان راداب ال ي و هها له سنان نوب

إسرائيل الاين ا هموه بمنه فمل في وقف اله ماب الصاروخيس عةد بةدا ه انممقا من قمال الة.
وقالبي شهاا هو السبب الاي دفاه إلد حويل حد
دراما ينيس.

ي صل بالهندسس الدفاعيس إلد عمةيس عسنريس

ال لسببين :إما من رئيس الولراأ يمار بالهةمي مو منه يريد من ينمر الاعر ل برير

صرفا هي مي مخير اان خاباب وال خةي عن سنان نوب إسرائيلش.

القدس ،القدس2018/12/5 ،

 .01مسؤول أمني إسرائيلي :احتماالت التصعيد جنوب لبنان منخفضة
قةل مسؤول ممني إسرائيةيي مساأ يو اأربااأي من اح مااب صايد عسنري قد يم مر عةد شال بهس
المماليسش في معراب إعمن ال يش اإسرائيةي عن بدأ عمةيس عسنريس بادعاأ نمف و دمير منياق
ه وميس حيرها حلب هللا عند الحدودي فيما س مر الحيرياب عةد الحدود المماليس لةبح

عن منياق

في المنمرس .ونرةب شمرنس اأخبارش اإسرائيةيس (الرناة اللانيس سابرا) عن مسؤول ممني رفيم (ل حدد
هوي ه)ي قوله إن المخاوف من حدو

صايد في الممال قد انخي ب خمل الساعاب الو 24

الما يس .مدعيا من شحلب هللاش فو ئ ماما في النمف اإسرائيةي عن اأنياق.

وبحسب المصدر مير ال رديراب إلد و ود عدد قةيل من اأنياقي فيما مدد عةد من شحلب هللاش

ي روف في ردة فاةه ح د يرف مدف المارفس اإسرائيةيس وماةوما ها الم اةرس باأنياق الملعومس.

وم اف من ال يش اإسرائيةي يواصل حيريا ه في محاولس لةنمف عن مليد من اأنياقي في ظل
المخاوف من من امل حالس المرس الم رديس والمنخيف ال وي الم وقم نهايس اأسبولي عمةياب

الحيري وبال الي يمول الامر ااف ار ي لةامةيس.
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 .09نتنياهو لغوتيريش :اتخذ إجراءات عقابية بحق "حزب هللا"
مالب رئيس الحنومس اإسرائيةيسي بنيامين ن نياهوي يو اأربااأي من اأمين الاا لألم الم حدةي
منمونيو او يريشي با خاا إ راأاب بحق شحلب هللاش الةبناني و مديد الاروباب الميرو س عةيها.

اأ ال في ا صال ها يي قال ن نياهو خمله إن شإسرائيل نظر ببالغ الخمورة إلد اان ها السافر

لةسيادة اإسرائيةيس ولررار م ةس اأمن رق  1701من قبل حلب هللاش.
وادعد من شهاا اان ها

يندرل في إمار السياسيس الادوانيس اإيرانيس في المنمرسش .فيما ممةم

او يريش عةد ياصيل الامةيس الاسنريس ال ي معةنب عنها إسرائيل صباح اأمسي وقال له إنه ي وقم
من ندد المنظمس الدوليس بمدة في ما اع بره خرقا لوشالسيادة اإسرائيةيسش.

عرب 2018/12/5 ،48

 .21عملية خان يونس :الوحدة اإلسرائيلية مكثت أسابيع في قطاع غزة
نرةب شمرنس اأخبارش اإسرائيةيسي مساأ اأربااأي عن مصدر فةسمينيي وصف بمنه ممةم عةد
ال حريراب في عمةيس خان يونسي المهر الما يي قوله إن الوحدة اإسرائيةيس الخاصس منلب في

قمال الة عدة مسابيم قبل الامةيسي ال ي اننميبي وق ل خملها محد

بام الوحدةي ومصيب آخر.

وبحسب المصدر نيسهي فإن الوحدة الخاصس عمةب حب اماأ مايس شبسمسش الخيريسي ال ي نمم

في خان يونس والةي و

مخيصها في معراب شسةونياب اير مربولس في الم مم اليةسمينيش.

وبحسب ال حريرابي فإن حرنس حماس مننب من حديد المرس ال ي مقا فيها عناصر الوحدة

اإسرائية يسي الاين قاموا ب وليم ع اد مبيي بما في ال

نرسي ع مب لةمااقين .وقا عناصر

الحرنس باس واب سنان ةروا مساعدة منه ي والاين قالوا إنه ل يم بهوا بميأ.

ونانب شإندبندنبش البريمانيس قد نمربي اأحدي من الروة اإسرائيةيس الخاصس نانب حب اماأ ماق

مبيي يحمل عناصره بماقاب مخصيس لسنان قمال الة.

عرب 2018/12/6 ،48

 .20شإسرائيل" تشكر مصر وقطر ومالدينوف على الجهود لتحسين األوضاع اإلنسانية في غزة
ل مبيب :معرب السيير اإسرائيةي لدف وامنمني رون درمري عن منر حنوم ه لمصر وقمر

ومباو

اأم الم حدة الخاا لةسم نينواي ممدينوفي عةد ال هود ال ي بالوها ل حسين

اأو ال اإنسانيس في قمال الة .ون ب درمر عةد حسابه في ش وي رش :ش منر الحنومس اإسرائيةيس

مباو

اأم الم حدة ممدينوف ومصر وقمري عةد هوده ل حسين الو م في الةي و ممل في
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ال وصل إلد ا ياق مويل اأمدي يحافظ عةد ممن إسرائيل ويمنن من موير الةش .ومو حب
مصادر سياسيس في ل مبيبي من غريدة الدبةوماسي اإسرائيةي اأب عةد خةييس ش مرير  15مةيون

دوار إ افيس إلد (حماس) في الرمالي قدم ها قمر لدفم روا ب الموظيين في الةي وسياهب لأ
منها إلد عائمب المصابين والر ةد في مسيرة الاودةش.

الشرق األوسط ،لندن2018/12/6 ،

 .22موقع إيالف" :إسرائيل" تبلغ حزب هللا مسبقا عن عملية "درع الشمال"
إيمف من لندن -م دي الحةبي :عةمب شإيمفش من مصادر ممةاس من إسرائيل نانب مبةغب حلب
هللا سابرا عن نمف اأنياق عةد حدودها مم لبناني وحارب الحلب من مغبس مي حر
ال ي س امل عةد هد وسد ة

اأنياق .م د ال

قبل عدة مسابيم حي

د قوا ها

ال رد لملس مسؤولين

إسرائيةيين بولير لبناني سابق محسوب عةد  8آاار في عاصمس موروبيس ومةبوا منه إبمغ قيادة
الحلب بالرسالس اإسرائيةيس .ومندب المصادر من إسرائيل مبةغب الحلب منها س امل داخل م ار يها

فرم ولن دخل اأ ار ي الةبنانيسي نما منها س بةغ الواياب الم حدة بال مورابي وسينون ال يش

اإسرائيةي عةد معةد در س من ال اهليس لموا هس مي مارئ.

موقع إيالف2018/12/5 ،

" .21ديبكا"" :إسرائيل" ال تريد استهداف البنية التحتية واالستراتيجية لـ"حزب هللا"
الناصرة  -ونااب :قال موقم اس خبا ار ي إسرائيةي إن هنا
الممالش

د شحلب هللاش الةبناني في ال بهس المماليس.

مسبابا نليرة إممق عمةيس شدرل

انر الموقم اإلن روني الابري شديبناشي مساأي اللملاأي منه را عة الرياداب السياسيس والاسنريس في

إسرائيل بمن شحلب هللاش دمن منياقا عةد الحدود الةبنانيس اإسرائيةيسي منا منلر من عاميني فإن
بنيامين ن نياهوي رئيس الولراأي ل ي حر إا ممس فرم .ومفاد الموقم اإلن روني بمن نيس ال يش

اإسرائيةي عد اان رار لحرب مم حلب هللا الةبناني في ال بهس المماليسي وانما دمير منياق الحلب
فرمي و و يه رسالس قويس لةحلب الةبناني بمن ل مبيب لن ربل ببناأ ملل هاه اأنياق مرة مخرف.

وم اف الموقم اإلن روني ااس خبا ار ي من المماوراب الاسنريس والسياسيس ال ي ربي في اأيا

الرةيةس الما يسي داخل إسرائيلي مسيرب عن

رورة ال و ه لةامل في بهس واحد فرمي وهي بهس

الممال مم شحلب هللاشي وليس الامل عةد به ين في وقب واحدي ويرصد بال بهس اللانيس مم قمال
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الة .ومورد الموقم الابري من إسرائيل ا ريد اس هداف البنيس ال ح يس وااس ار ي يس لوشحلب هللاشي وانما
و يه رسالس فحسبي دون الدخول في حرب مم الحلب الةبناني.

رأي اليوم ،لندن2018/12/5 ،

 .21مصادر أمنية إسرائيلية :استهداف نشطاء "حزب هللا" قد يقود إلى حرب
ار هللا  -ر مس خاصس :ردر مصادر ممنيس إسرائيةيسي من الامةيس الاسنريس الحاليس عةد ال بهس
المماليس لن ؤدي إلد صايد إا في حالس

اس هداف نمماأ حلب هللا في المنامق الم نالل عةيها

ما قد يرود إسرائيل إلد حافس الحرب .ووفرا لصحييس هآر س الابريسي فإن  13نرمس عةد الحدود
بريب بدون ر يب باد انسحاب إسرائيل من لبناني قا حلب هللا بالسيمرة عةيهاي في حين من ال يش

اإسرائيةي يرو بمها مس نل من يخ رقها خميس من ه ماب ي ارف لها.
وبحسب ال رديراب اأمنيسي فإن رد حلب هللا قد ينون محددا
بهدف الدخول في ولس ق ال

وأ الحرب اأهةيس في سوريا.

د إسرائيل وال

د الرواب عةد الحدودي ولننه قد ي سم

بسبب الو م ااق صادي والسياسي لةحلب في
القدس ،القدس2018/12/5 ،

"حرب" على زوجة نفتالي بينيت
 .21بإيعاز من سارة ونتنياهو..
ٌ
ار هللا  -ر مس خاصس :نميب وسائل إعم عبريس النراب عن من رئيس الولراأ اإسرائيةي بنيامين
ن نياهو مةب من ماؤول ملوفي ش مال

موقم واا الابريي نمر ررير عن يمب بينيبي لو س

حةييه في الحنومس ني الي بينيب .ووفرا لةرناةي فإن ال حريراب في المةف 4000ي مظهرب من ن نياهو
مةب من ملوفي شي من ينون ال ررير عن لو س بينيب ش مهيرش في سما هاي با هامها منها عمةب في

مما ا يرد و باب شحملش.

وبينما رفف من ب ن نياهو في بدايس النمف عن الخبري ال اةيق عةيهي إا منه في وقب احق
ا مر مرربون منه لةرد عةد بينيب باد من ها

ن نياهو.

ووصف بينيبي مةب ن نياهو بمنه شعمل خسيس وحريرش .م هما إياه بمحاولس إيااأ لو هي قائم

شعار عةي شي ومنه ي ب عةيه ااع اار للو ه.
ٌ
وا ه الةينودي بينيب بمنه نان يرف خةف رارير

د سارة ن نياهو ومنه هو من عةيه من يا اري وهو

اأمر الاي نرره يائير ن ل ن نياهوي حين ا ه بينيب بمنه ها
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 .21الضغوط تفرض على نتنياهو وضع خطة لمكافحة جرائم قتل النساء
ل مبيب :في معراب المظاهرة ال خمس ال ي نظم ها الحرناب النسائيس في إسرائيلي ومارنب فيها

نحو  30ملف امرمةي ار م رئيس الولراأ بنيامين ن نياهوي عن موقيه السابق وموعل إلد سنر ير

الحنومس ب سريم اإ راأاب ال مريايس لسن شقانون السوار اإلن رونيش الرامي إلد وفير الحمايس

َّ
المانياب والمرول في نييا شخمس ومنيسش لمنافحس رائ ق ل النساأ.
لةنساأ

وينا ممرول الرانون عةد و م سوار إلن روني عةد ناحل نل ممبوه مو مدان بممارسس الانف
د النساأ بهدف مراقب ه .وقال ن نياهو إنه

ب مااقبس نل من يا دي عةد النساأي واصيا الانف

الممارس بحرهن باإرهاب.
َ
و اأب مقوال ن نياهوي ممس (اأربااأ)ي باد مظاهرة حامدة نظم ها الحرناب النسائيس في ميدان
ورفاب فيها مااراب ه الحنومس
رابين في ل مبيبي باد إ راب عا في المرافق ال اريسي ُ
بالمرانس في رائ الانف د النساأي نما ُرفاب صور لةنساأ ال حايا والد انبها صور الولراأ

مم عبارة شمنب مي ا قا لش.

الشرق األوسط ،لندن2018/12/6 ،

 .21مركز القدس 2,020 :مستوطنا اقتحموا األقصى خالل تشرين الثاني  /نوفمبر
انر ررير معده مرنل الردس لدراساب الممن اإسرائيةي واليةسميني من معداد المس ومنين الاين
اق حموا المس د اأقصدي خمل مهر مرين اللاني المنصر ي

اعف.

ومو ح المرنل من عدد المس ومنين الاين اق حموا اأقصد خمل مرين اللاني وصل 2,020

مس ومناي بينه عناصر في يش ااح مل بةباسه الاسنريي وما يسمون بممب الهينل الملعو .

وممارب اإحصائيس من عدد المس ومنين المر حمين لألقصد بةغ 1,294ي بينه  45عسنريا إسرائيةيا

بةباسه الاسنريي و 681من ممب الهينل الملعو .

مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطيني2018/12/5 ،

 .21عميد األسرى الفلسطينيين يتعرض لنقل تعسفي وقمع

ماا :مند مريق عميد اأسرف نري يونس ش 62عاماش ع و الة نس المرنليس لحرنس شف حشي من نري

ارف لنرل اسيي في س ون ااح ملي وقمم و ي يش ومصادرة باف المر نيابي خمل اأيا
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الما يسي باد منباأ ُنمرب عن حديله ها ييا لباف وسائل اإعم وباف المسؤولين والولراأ في
مناسباب عدةي ونان آخرها صريح له حول ما ي ري في هيئس اأسرف ونادي اأسير.
ومند مريره من نري ي واصل مم اإعم والمسؤولين فرم من خمل محامي نادي اأسير مو من

خمل عائة هي إا من مصةحس س ون ااح مل صادرب باف مر نيا ه وف مب عن ها ف محمول

لديهي نما ارف لممؤه في الس ن لااب الرمم والنرل والاراب وال ي يش .ومعربب عائةس اأسير نري

عن قةرها عةد ن ةها من ااع داأاب الم نررة

دهي الما رل في س ون ااح مل منا  35عاما.

في األناأي نظ نادي اأسيري وهيئس مؤون اأسرف والمحرريني ول ان مهالي اأسرفي وقيس
امنيس مم اأسرف المر دي إلر قرار ااح مل المصادقس عةد قانون

المخصصس لألسرف.

ميد مموال الامل

الخليج ،الشارقة2018/12/6 ،

 .29محكمة االحتالل تقضي بطرد عائلة مقدسية من منزلها في سلوان

الردس :مصدرب محنمس ااح ملي يو اأربااأي ق ار ار ير ي بإخمأ ورلس المرحومس مري مبو لويري
من منلله ومر ه في حي وادي حةوة ببةدة سةواني نوب المس د اأقصد المبار .

ومو ح مرنل ماةوماب وادي حةوة -سةواني في بيان لهي من المحنمس ممهةب الاائةس ح د ممةم

آاار /مارس  2019ل نييا قرار إخمأ الارار المؤلف من منلل ايش فيه السيدة إلها صيا ومبناؤها

اأرباسي إ افس إلد مرف مساح ها حوالي نصف دون .

وم اف المرنل من محنمس شالصةحش مصدرب قرار اإخمأي مس برس ةسس ُعينب في المحنمس الاةيا
لةنظر شبمةنيس اأرفشي حي قدمب اأوراق اللبو يس لةمحنمس ؤند من اأرف المرا عةيها المنلل
اود لةمرحو

ميل صيا وا اود لةمرحومس مبو لويري وس ارد ال ةسس في اللامن من المهر

المربل .ومو ح ورلس المرحومس مبو لوير منه يخو ون صراعا في المحان اإسرائيةيس منا 22

عاماي لحمايس الارار وإلباب مةني ه فيه ولدحف ادعاأاب مايس الااد ااس يمانيسي وسيواصةون

ال بااع راف عةد قرار اإخمأ لةمحنمس المرنليس.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/12/5 ،

 .11االحتالل يجبر فلسطينيا على هدم بيته في سلوان

م برب بةديس ااح مل في مدينس الردس المح ةسي محد سنان حي عين الةولة في بةدة سةوان نوب

المس د اأقصد المبار ي بهد موقف سياراب خاا به بيدهي بح س البناأ دون رخياي عةما بمن

النارال الخاا مميد منا مربم سنواب عةد مساحس  60م را.
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ونانب رافاب ااح مل قد هدمب مول من ممس منللين ومنمم ين

اري ين في حيي بل المنبر

وصور باهر وفي بيب حنينا في الردس المح ةسي بح س البناأ دون رخيا.

القدس العربي ،لندن2018/12/5 ،

 .10جرافات االحتالل تهدم مدرسة "التحدي  "13جنوب الخليل
هدمب قواب ااح ملي يو اأربااأي مدرسس شال حدي 13شي في منمرس السيميا ممال بةدة السمول
نوب الخةيلي ومعةنب المنمرس عسنريس مغةرس .ومند منسق الامقاب الاامس في مديريس

الخةيل مهند المسالمسي من

نوب

رافاب ااح مل هدمب المدرسس المانورة المنونس من سباس ارف

صييسي بدون سابق إناار .وممار المسالمسي إلد من المدرسس بنيب بنةيس  40ملف يوروي ب مويل من
و الرة ال ربيس وال اةي ي ومن المررر من ي اف احها باد يومين.

ال دير انرهي من مدارس ال حدي منمم ها و الرة ال ربيس وال اةي في المنامق المهممس وال ي رم في المنمرس
المسماة(ل) ل منين الممب من الوصول الد المدارس الرريبس ولدع صمود الموامنيني نما من ااح مل
يامل وبمنل مس مر عةد هد مدارس ال حدي في ة المنامق مهيدا لمس يمأ عةد اأ ار ي.

األيام ،رام هللا2018/12/5 ،

" .12المؤتمر الشعبي" :يطلق عريضة إلكترونية تطالب بريطانيا باالعتذار عن وعد بلفور
ممةق مةف الم ئين والاودة في المؤ مر المابي ليةسمينيي الخارلي اأربااأ 2018-12-5ي و من
حمةس بةيور 101ي عري س إلن رونيس ل مم ال واقيم وممالبس بريمانيا بااع اار و حمل مسؤوليا ها
عن صريح بةيور وما ن ج عنه من ننباب لحرب بالماب اليةسميني منا منلر من  100عا .

ومند ما د اللير نائب رئيس الهيئس الاامس لةمؤ مر ومسؤول مةف الم ئين والاودةي من الماب

اليةسميني وخمل ن اله اس اادة حروقه الممروعس عةيه من ين هج مخ ةف الوسائل الم احس ل حريق

ال ي ومن يامل في نافس المساحاب لي يق الخناق عةد ااح مل الصهيوني ويرمم حبل الدع له
من نافس الدول ال ي ان صرب لةممرول الصهيوني البامل عةد حساب الحق اليةسميني.
وممار اللير إلد

رورة اس مرار ال غم عةد الحنومس البريمانيس ال ي نانب قبل  100سنس ساعدب

في إقامس النيان الصهيوني من خمل صريح بةيوري وهي فرصس سنويس لي دد الماب اليةسميني

ممالب ه بحره في الاودة بنافس الوسائل.

ودعا اللير مبناأ الماب اليةسميني في مخ ةف ممانن وا ده إلد الممارنس الياعةس في ال وقيم عةد

الاري سي ال ي ا بر دليم عةد اإرادة ال مايس اليةسمينيس اس رداد الحروق.
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ال وقيم من خمل الرابم ال اليhttps://www.palabroad.org/petition :

المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج2018/12/5 ،

 .11جامعة القدس تنفي أنباء حول إلغاء االعتراف ببرنامج الخدمة االجتماعية
الردس :نيب

اماس الردس اأنباأ حول إلغاأ سةماب ااح مل اإسرائيةي ااع راف ببرنامج

البنالوريوس في الخدمس اا ماعيس الاي مرحه ال اماس.
ومندب في بيان لهاي عد حدو

مي غيير عةد ااع راف الرائ بالبرنامج .ودعب وسائل اإعم

ل وخي الدقس وال مند مبامرة من ال اماس قبل نرل ميس مخبار اةق بمؤون اماس الردس.

وبينب ال اماس منها اس ةمب بمنل رسمي في  2018/12/2ن ابا خميا من و الرة شالامل والرفاه

اا ماعيش اإسرائيةيس ينا عةد إقرارها ببرنامج البنالوريوس في الخدمس اا ماعيس الاي مرحه
اماس الردسي بحي

يسري مياول ااع راف بملر ر اي اب داأ من عا .2002

وم افب منها نانب مول من مسس برنامج البنالوريوس في الخدمس اا ماعيس في فةسميني حي
يمرح هاا البرنامج الاي مسس في لمانينياب الررن الما ي نمحد برامج نةيس اآلداب.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/12/5 ،

 .11االحتالل يهدد بتدمير المشاريع الفلسطينية للطاقة المتجددة
ار هللا :نمف مسؤول فةسمينيي يو اأربااأي عن هديد إسرائيل ب دمير مماريم لةماقس الم ددة
مقام ها السةمس اليةسمينيس خمل السنواب الما يس في ال يس الغربيس.

وقال رئيس سةمس الماقس في السةمس اليةسمينيس ظافر مةح لونالس منباأ شمينخواشي إن إسرائيل
م رم إخ ال مماريم الماقس الم ددة اليةسمينيس ل رخيا إسرائيةيي ووفق الرانون اإسرائيةي.

وحار مةح من خمورة هاا ال دخل اإسرائيةي شخاصس ومن هاه المماريم مرامس في منامق (م) و

(ب) من ال يس الغربيس و خ م لةسيمرة اليةسمينيسي إا من إسرائيل مالب ب رخيصها وفرا
لرانونهاش .ومو ح من المماريم المرامس ن ج ما يردر بو  25ميغا وامي وممبونس عةد المبنس
اليةسمينيس وليس المبنس اإسرائيةيسي و دميرها ينبد السةمس اليةسمينيس خسائر ماديس نبيرة.

وفي وقب سابقي مندب سةمس الماقس والموارد المبيايس اليةسمينيس منها ما يس في موير قمال

النهرباأ في فةسميني خاصس في م ال الماقس الم ددةي را ال هديداب اإسرائيةيس.
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وقالب سةمس الماقس في بيان صحييي شما ون في موير هاا الرمال را الماوقاب اإسرائيةيسي
ومس ادون لة ااون مم نافس ال هاب لم ياق عةد آليس عمل مربولس من المرفين دون ان راا

لحروقنا المنصوا عةيها قانوناش.

القدس ،القدس2018/12/5 ،

 .11باحث إسرائيلي :السيسي يرعى منتدى عالميا بمصر يدعو لدمج "إسرائيل" بالمنطقة
عربي - 21عدنان مبو عامر :قال باح

إسرائيةي إن شمن م مر الميخ المصري مهد موائل نوفمبر

اناراد من دف المباب الاالمي  WYFبرعايس الرئيس عبد الي اح السيسيي ونانب إسرائيل حا رة في
وصياب المن دفي بل رمف فيها ااب دور

وهري في حريق رؤيس السم وااس رراري وال ااون

اإقةيمي الاي ساد إليه مصرش .وم اف من شالسيسي معةن خمل نةم ه في المن دف مد يده لنل

دول الاال ي وابداأ الدع ل حريق السم اإس ارئيةي-اليةسمينيي بل و ه ان راداب حادة لةمواقف اير
الواقايس ال ي مهدها النراش الاربيي ومدف ل

ييم الاديد من فرا حل الر يس اليةسمينيسش.

وم اف موفير فين ري في ورقس بحليس مصدرها ماهد مبحا

اأمن الرومي ب اماس ل مبيبي ر م ها

شعربي21شي من شالمن دف الاي يارد لةاا اللاني عةد ال والي ح ره هاا الاا منلر من خمسس آاف
ماب بين عامي  40-18عاما من  145دولس حول الاال ي

اخ ياره من بين  128ملف مرمح

لةممارنس فيهي وقد مهد المن دف عرد  43ةسسي من بينه رؤساأ حنوماب ور ال الحن والم مم

المدني من نافس مر اأ الاال ش.
وممار فين ري الباح

اإسرائيةي في المؤون المصريسي إلد من شالمن دف عرف فيةما ولائريا يميد

ب هود الرئيس المصري السابق منور الساداب في وصةه لةسم مم إسرائيلي ح د من السيسي منر

الساداب عةد إنراا مصر من الحروبي ونرةها لحالس السم وااس ررارش.
ومو ح من شحدي

السيس ي في المن دف عن سامح اأديان ل يس لن اليهوديسي ومبدف رحيبه بإقامس

المليد من الننس اليهوديس في مصري ح د من الارف ااف احي لةمن دف ممل رمو ال يهوديسي بما

فيها ميرداب عبريسي وصورة لةننيس عيل ار في الراهرةي ون مس داوودش.

ودعا فين ري الم خصا اإسرائيةي ب اريخ المرق اأوسمي والمحا ر اأناديمي في ماهد مالي ي

شإلد

رورة من مخا إسرائيل ب وصياب المن دف ل اليل الةراأاب بين المبان اإسرائيةيين مم نظرائه

المصريين خصوصاي والارب عموماي نمردمس لة ياه اللنائي ومر يس لة ااون اإقةيمي من خمل
نظي لياراب لصنال الرمي الاا من المبان في مصر والدول الاربيس إلد إسرائيلش.
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 .11شكري والصفدي :هناك تنسيق كامل مع القيادة الفلسطينية إلحياء عملية السالم
الراهرة :مند ولير الخار يس المصري سامح منريي ونظيره اأردني ميمن الصيديي من الدول الاربيس
م مسنس بالمبادرة الاربيس ل سويس الر يس اليةسمينيس.

وقال الوليران في مؤ مر صحيي مم ر عرب ةسس مباحلاب مم رنس عردب في مرر الخار يس
نسيق نامل مم الريادة اليةسمينيس وال انب اإسرائيةيي والواياب

المصريسي يو اأربااأي شهنا

الم حدةي وروسياي والصيني إ افس إلد عدد من دول م ةس اأمن إحياأ عمةيس السم ش.
وم اف منري إن هنا

حرنا اس ئناف المياو اب بين ال انبين اليةسميني واإسرائيةيي ممي ار

إلد من هنا و ود وافق ا لةرؤي ين المصريس واأردنيس حول اأو ال في المنمرس وعةد رمسها
الر يس اليةسمينيسي ونيييس السير قدما إقرار الحروق الممروعس لةماب اليةسميني.
ومو ح منه سي عرد لراأ مر رب بين الوليرين في الااصمس اأردنيس عمان لبح

الموا يم الهامس.

هود

من انبهي مماد الصيديي ب هود مصر ل حريق المصالحس اليةسمينيسي مؤندا من اأردن يدع

مصر إن ال المصالحس اليةسمينيسي محا ار من ياق اأو ال في اأ ار ي المح ةس ما سيؤلر عةد

المنمرس بمسرها .ودعا إلد

رورة حل عربي فاعل إقرار حل الدول ين واقامس دولس فةسمينيس

مس رةس عاصم ها الردس وال ااون مم الم مم الدولي ل غيير الو م الراهن.

وفيما ي اةق بما يسمد صيرس الررني مند الصيدي عد و ود رؤيس ممرينيس وا حس حول و ة

الصيرسي ممددا عةد مس الدول الاربيس بمهميس إقامس دولس فةسمينيس مس رةس عاصم ها الردس ومن

يحصل اليةسمينيين عةد حروقه .

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/12/5 ،

 .11وزير األوقاف األردني :مؤتمر "الطريق إلى األقصى" بسبب االقتحامات واالنتهاكات اإلسرائيلية
عمان  -لايد الدخيل :مند ولير اأوقاف والمؤون والمردساب اإسمميس الدن ور عبدالناصر مبو
البصل من الدياد و يرة ااق حاماب واان هاناب ال ي ي ارف لها المس د اأقصد نانب الهدف

الرئيس لارد المؤ مر الدولي اللاني لةمريق الد اأقصد.

وقال مبو البصل خمل مؤ مر صحيي عرده يو اأربااأ في مرنل الو الرة إن مبرل ال حدياب ال ي
يوا هها المس د ااقصد ملل بااق حاماب ال ي

بمنل يومي ونل ساعس واقامس الصةواب

اليهوديس بداخل المس د اأقصد وهاا ما يرةل من قيمس هاا المنان الاظي ويدنسه.
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وم اف من المس د ااقصد اير قابل لة ياوف وال راس وال مار وا بمنل من اأمنال وانه من
الوا ب الامل عةد حمايس المس د اأقصد فهو مولد الربة ين ولال
ومو ح من هاا المؤ مر ليس مؤ مر بحلي لارف البحو

ال باح

الحرمين المرييين.

والمرااب وانما ااي ه اأساسيس هو

إي اد حةول وسبل لدع ق يس المس د اأقصد المبار وممارنس المردسيين في هده

و هاده في الدفال عن المس د ااقصد .وممار الد من المؤ مر برد له عدة ميا وانه سيارد في

 20من هاا المهر وقد ةرد ردود واقبال حي

يبةغ عدد الممارنين الد اايس الةحظس ملف ممار

منها  500ممارنس من داخل البمد و 500من خار ها.

الغد ،عمان2018/12/5 ،

" .11إسرائيل" تنشر صو ار ألنفاق حزب هللا ...ولبنان ترد :ال دليل
بيروب  -م ف بي روي رل :قال رئيس البرلمان الةبناني نبيه بريي إن إسرائيل ل رد دليم عةد
و ود منياق عةد الحدود المم رنس بين البةدين في ا مال مم قواب حيظ السم ال اباس لألم

الم حدة ممس (اأربااأ) .ونرل بيان من المن ب اإعممي لبري عنه الرول خمل ا مال مم قائد
ال يش وقواب حيظ السم ال اباس لألم الم حدة شل ي رد ال انب اإسرائيةي بمي ماةومابش.

في ا ون ال ي نمر النامق باس ال يش اإسرائيةيي مفيخاي مدرعيي ممسي صو ار ديدة لع منها

لمصنم البةوناب المدني في بةدة نيرنمي الاي حول إلد شمنان انممق نيق حلب هللا اله وميش.
ومو ح عبر حسابه في ش وي رشي من المبند اس خد ح د الاا  2014نمصنم بةونابي حي

يرم

عةد باد مم ار من موقم لةرواب الدوليس .وادعد مدرعي من النيق ي ال الخم األرق الاي يرس

الحدود مم لبنان بمسافس نحو  40م ار داخل إسرائيلي مبينا من حلب هللا حرا عةد إخياأ نل ال
عن سنان بةدة نيرنم وعن قواب اأم الم حدة.

إلد ال ي معةنب الونالس الومنيس لإلعم الةبنانيس ممسي من و الرة الخار يس ح ر منوف لم ةس

اأمن ال ابم لألم الم حدة عن شالخروق اإسرائيةيس الم نررةش .وقال ال يش الةبناني إنه شعةد هوليس
امس لموا هس مي مارئشي م ييا من الو م ا س بالهدوأ عةد انبه من الحدود ممس.

الحياة ،لندن2018/12/6 ،

" .19يديعوت أحرونوت"" :قوات عراقية إلى جانب قوة الرضوان الحتالل الجليل"
قال ررير نمر ه صحييس شيدياوب محرونوبش في موقاها عةد المبنسي يو اأربااأي ي صل بما
مسماه شخمس اح مل ال ةيلش لحلب هللاي إنه بمو ب الخمس فإن عناصر شقوة الر وانشي قواب النخبس
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حيرها في المنمرس الحدوديس بين

في حلب هللاي نان من المي رف من ير حموا اأنياق ال ي

إسرائيل ولبناني بمساندة قواب عراقيس .واس ند ال ررير إلد المحةل الاسنري لموقم الصحييسي رون بن

يمايي في اع بار من إيران وحلب هللا خمما إم ار قواب عراقيسي من عناصر حرنس شالن باأشي

ودول مخرف .وبحسب ال ررير فإن عناصر هاه الرواب نان يي رف من يمارنوا في الامةيس إلد
انب عناصر شقوة الر وانشي الاين خمموا لابور اأنياق إلد داخل إسرائيل .وممار ال ررير إلد من

قائد إحدف الن ائب الاراقيسي شحرنس الن باأشي قد موهدي قبل ب اس مهوري وال رمب صور لهي وهو
يرو ب ولس عةد الحدود المماليس إلد انب عناصر حلب هللا.

يمار إلد من شمرنل الماةوماب لمس خباراب واإرهابشي عةد اس مئير عاميبي نان قد نمري الاا
الما يي من حرنس الن باأي ال ي مسسب عا 2013ي ي

و حظد ب ي يل في خصيا الموارد.

يايةها من قبل شفيةق الردسش اإيرانيي

وممار مي ا إلد من شفيةق الردسشي الاي يروده قاس سةيمانيي هو الروة ال اباس لحرس اللورة اإيرانيي
المسؤول عن نل الامةياب السريس خارل حدود إيران .نما من حرنس الن باأ ةرد المساعدة من

حلب هللاي و حولب إلد إحدف شالميةيمياب الميايس الرويس والمهمس في الاراقشي بحسب ال ررير.
نما ليب إلد من حرنس الن باأ ملف من لملس ملويسي
النظا السوري

نحو  9آاف مرا ل .ووقيب إلد انب قواب

د قواب الماار س و نظي الدولس اإسمميس (داعش) في منامق حةب ودممق ودير

اللور .نما ساعدب الاراق في الحرب
وبحسب مرنل اأبحا

د داعشي وخاصس في المنمرس الحدوديس الاراقيس السوريس.

اإسرائيةيي فإنه مرابل الماامةس الخاصس ال ي حظد بها حرنس الن باأي

فإنها مونةس بالريا ي مس ربمي بوشمهماب اس ار ي يسش من قبل إيراني وب منها حمايس الحدود الاراقيس
السوريسي وحمايس ال لأ الاراقي من مسار اإمداداب من بغداد إلد دممق .وفي هاا السياقي بحسب

الصحييسي فإنه من المح مل من نون إيران خمم إم ار الحرنس في الموا هاب مم إسرائيلي من

خمل منيل شلواأ حرير ال وانش.

ونان قد معةن مؤسس الحرنسي منر النابيي في آاار/مارس من الاا الما يي عن إقامس شلواأ حرير

ال وانشي وصرح من قواب حرنس الن باأ في سوريس عةد اس اداد ل حرير ال وان سويس مم ال يش السوري.

وبحسب ال رريري فإن خمس شاح مل ال ةيلش نان من المي رف من نيا من قبل عناصر قوة

الر واني وهي قواب النخبس في حلب هللاي وال ي رو بمهماب حساسس وسريس .وم افب من الحدي

عن شقواب دخل سريمي يخ م عناصرها ل دريباب منليسش .و اأ مي ا من حلب هللا يحافظ عةد
بابيس ممةرس بنل ما ي صل بوشقوة الر وانشي وا ي نمر مي ميأ عنها بمنل رسمي.
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فيما نرل الموقم اإلن روني لصحييس شهآر سش عن
شال يش اإسرائية ي يمة

ابم نبير في قيادة شال بهس المماليسشي من

ميم ال ياصيل ال ي اةق بمبنس اأنياق اله وميس ال ي حيرها حلب هللا

في المنمرس الحدوديس بين إسرائيل ولبنانش.

عرب 2018/12/5 ،48

 .11جنبالط للدروز في "إسرائيل" :انتفضوا وال تلطخوا عروبتكم
بيروب  -وسي سيف الدين :دعا اللعي الدرليي رئيس الحلب اام راني الةبناني وليد نبممي

الدرول في إسرائيل إلد شاان يا س وعد ةميخ عروب ه ش.
اأ ال

في صريحابي اأربااأي عرب ا ماعه برئيس ن ةس حماس في الم ةس ال مرياي

اليةسميني محمود اللهاري الاي يلور بيروبي عةد رمس وفد برلماني من حماس .وقال نبممي لمس

نداأ إلد الارب الدرول شفي فةسمين المح ةس (إسرائيل)ي عا م م آ م ااح مل سيلولي فم
ةمخوا سما ن و اريخن الاربي بال ااون مم السةماب الصهيونيس

د الماب اليةسميني اأبيش.

ومعرب عن ممةه في من شين ي وا ..وان يف البافي لنن هنا من ي اامل

د الماب اليةسميني

و د مهل الةش .ونوه نبمم بمن اح مل ال لائري دا  200سنس ل لالي ون من م اامل اهب مم
ااح مل مو ق ل باد ااح مل .ورفف نبمم ممرول الررار اأمريني بإدانس شحماسش في ال مايس

الاامس لألم الم حدةي ممالبا الدولس الةبنانيس برفف الممرول.

من ه هي مند اللهار عةد حق الماب اليةسميني في حرير م ار يهي نما حررب نل البمد الاربيس

والألفريريس وايرها .ومو ح منه مرح ل نبمم الو م في قمال الة وما ارف له من حصار إ رامي.

وكالة األناضول لألنباء2018/12/5 ،

 .10الجامعة العربية تبحث مع االتحاد األوروبي مستجدات القضية الفلسطينية
المساعد لمؤون فةسمين واأ ار ي الاربيس المح ةس بال اماس الاربيس
الراهرة :بح اأمين الاا ُ
السيير سايد مبو عةيي مم مباو اا حاد اأوروبي الخاا لامةيس السم في المرق اأوسم
هود السم

سولانا رس الي آلياب ال ااون المم ر في الممن اليةسميني بما ُيسه في حري
واقامس الدولس اليةسمينيس وعاصم ها الردس المرقيس .و ناول الةراأ الاي عرد في مرر ال اماسي يو

اأربااأي بح ور رئيس وفد اا حاد اأوروبي بالراهرة إييان سورنسي اأو ال السياسيس واإنسانيس

الراهنس وما ي ارف له الماب اليةسميني من ُمااناة ُمس مرة وم واصةس راأ ااح مل اإسرائيةيي
وانسداد مفق ال سويس السياسيس و هرب ااح مل من اس حراقا ها ال ي مقر ها المرعيس الدوليس.
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المةحس ل حريق السم الاادل بإنهاأ ااح مل واقامس الدولس اليةسمينيس
ومدد الةراأ عةد ال رورة ُ
المحددة وال ي س ند
المس رةس ااب السيادة وعاصم ها الردس المرقيس وفق مر اياب عمةيس السم ُ
ُ
ومبادرة السم الاربيس نونه ُيملل الرنيلة
إلد مبادئ الرانون الدولي وق ارراب المرعيس الدوليس ُ
وال مانس اأساسيس ل حريق اأمن وااس ررار لةمنمرس والاال .
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/12/5 ،

 .12السعودية" :قانون القومية" باطل وعنصري ال شرعية له
دة :مندب الساوديسي من ما يسمد شقانون مساس :إسرائيل الدولس الروميس لةماب اليهوديشي ُياد

ممرول حرب إبادة ديدة

د اليةسمينييني و حديا صارخا إرادة الم مم الدولي وقوانينه وق ار ار ه

المرعيسي ووصي ه بمنه شقانون عنصري بامل وا مرعيس لهي وبمنه يملل ام دادا لإلر ااس اماري
لسةمس ااح مل اإسرائيةيش.

في نةمس الساوديس ال ي ملراها السيير الدن ور لهير اإدريسيي المندوب الساودي لدف

اأ ال

منظمس ال ااون اإسمميي خمل ا مال ل نس المندوبين الدائمين لةدول اأع اأ الاي عرد بمةب
من الساوديس لبح

الرانون الانصري اإسرائيةي المسمد شقانون مساس :إسرائيل الدولس الروميس

لةماب اليهوديشي بمرر اأمانس الاامس لمنظمس ال ااون اإسممي في دة ممس.

وقال السيير اإدريسي :شإن الرانون ير ي عةد نل ميأ اير يهوديي ويمنل نريسا لة مييل
الانصري

د اليةسمينيين مصحاب اأرف اأصةييني ويحرمه من مدند حروقه الراسخس في

الروانين الدوليس بريا سةمس ااح مل بممس هوي ه الاربيس داخل م ار يه ي ويروف ما برد من
آمال في عمةيس السم في المرق اأوسمي وياد عدوانا ديدا عةد الماب اليةسمينيي نما يملل
نموا ا لإلرهاب وال مرف والانصريسي ويمنل حريرس ممرول حرب إبادة ديدة

د اليةسمينيين

و حديا صارخا إرادة الم مم الدولي وقوانينه وق ار ار ه المرعيسي وهو في واقم اأمر قانون عنصري
بامل وا مرعيس له نظ ار ل اهةه الحروق ال اريخيس اللاب س والممروعس لةماب اليةسمينيي مسةمين

ومسحييني ويملل ام دادا لإلر ااس اماري لسةمس ااح مل اإسرائيةيش.

وقال :ش ؤند حنومس بمدي عةد مرنليس ق يس فةسمين بالنسبس لألمس الاربيس واإسمميسي و مدد
عةد

رورة ال مس

بالسم خيا ار اس ار ي ياي نما ؤند عةد

رورة الامل إي اد حل لةصرال

الاربي  -اإسرائيةي وفق مبادرة السم الاربيس ال ي ردمب بها الساوديس عا 2002ي و بن ها الدول

الاربيس واإسمميسش و من السيير اادريسي نةم هي بما مند عةيه المة سةمان بن عبد الاليلي لدف
إعمنه في قمس الظهران في الو 15مبريل (نيسان) الما ي بروله :شإن الر يس اليةسمينيس هي ق ي نا
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اأولدي وس ظل نال ح د حصول الماب اليةسميني المريق عةد ميم حروقه الممروعسي وعةد
رمسها إقامس دول ه المس رةس وعاصم ها الردس المرقيسش.

الشرق األوسط ،لندن2018/12/6 ،

" .11التعاون اإلسالمي"" :قانون القومية" باطل ونطلب فتح تحقيق دولي في األثار المترتبة عليه
دة :دعب منظمس ال ااون اإسمميي الم موعس اإسمميس في نيفي إلد ال حر والمةب من

المررر الخاا الماني باأمنال المااصرة لةانصريس وال مييل الانصري ونره اأ انب وما ي صل
بال

من اصبي ف ح حريق في اآللار الم ر بس عةد الرانون الانصري المسمد بوشقانون الدولس

الروميس لةماب اليهوديشي و ردي

ررير إلد م ةس حروق اإنسان ال ابم لألم الم حدة وال مايس

الاامس .ونةيب المنظمس في البيان الخ امي ا مال ل نس المندوبين الدائمين لةدول اأع اأ فيهاي
لبح

هاا الرانون الانصري وملره عةد الحروق السياسيس وال اريخيس لةماب اليةسمينيي بمةب من

الممةنس الاربيس الساوديسي ممان ها الاامس بال نسيق مم المنظماب اإقةيميس والدوليسي لرعايس مؤ مر

دولي حول ال مييل الانصري الاي مارسه إسرائيل.

و ددب ال منيد عةد رفف ااع راف بإسرائيل ندولس يهوديس؛ ومندب إدان ها المديدة ورف ها الرامم

لةرانون الانصري اإسرائيةي المسمد بوشقانون مساس :إسرائيل الدولس الروميس لةماب اليهوديش.

مدينس الردس المح ةس اير الرانوني من خمل اع بارها

ورف ب رف ا قاماا نريس اح مل و

شعاصمس نامةس وموحدةش ملعومس لدولس ااح مل اإسرائيةيي واق صار الحروق السياسيسي بما فيها

حق ررير المصيري عةد اليهود دون سواه .

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/12/5 ،

 .11كنيس يهودي سري في دبي بإشراف السلطات
قالب الرناة اإسرائيةيس اللانيس إن ننيسا يهوديا بني في إمارة دبي بموافرس من السةماب اإما ار يسي
ال ي ممرفب عةيه عةد مدار لم

في دبي مندوا منه

سنواب م ب .وقالب الرناة اإسرائيةيس إن ر ال اأعمال اليهود

الامل في الننيس السري الاي مقاموه منا سنوابي را من الدولس الخةي يس ا

ري مم إسرائيل عمقاب دبةوماسيس رسميس .ولي ب إلد من مراسةين ممرينيين انروا من هنا

نموا

ميا ئا في ال اليس اليهوديس في اإماراب ال ي بةغب  150مخصا يؤدون صةواب من ظمس في منان

سري .وممارب إلد من اليهود في دبي اس مروا في ا ماعا ه لسنوابي لننه قرروا قبل لم
سنواب اس ئ ار فيم في حي هادئ.
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وقالب الرناة اإسرائية يس إن بناأ الننيس اليهودي عممس

ديدة عةد حدو

غيير في عمقاب

إسرائيل مم الدول الرئيسيس في الخةيجي ال ي اد إيران هديدا رئيسيا في السنواب اأخيرة.

ونرةب الرناة عن يهودي يري في نيويور يدعد إيةي إيبس يني ساعد في بناأ الننيس إن اليهود

قماوا موما مويم منا  30سنس ح د اآلن في دبي.

الجزيرة.نت2018/12/6 ،

" .11الصحة" بغزة تستلم شحنة أدوية من الهالل األحمر التركي

الة  -نور مبو عيمس :سةمب و الرة الصحس اليةسمينيس في قمال الةي يو اأربااأي محنس مدويس

مردمس من الهمل اأحمر ال رنيي لن حوالي  5.8من بريمس ليد عن  270ملف دوار ممريني.

ونرل شسة وق مول ور شي مسؤول وحدة البرامج الدوليس في الهمل اأحمر ال رنيي خمل مؤ مر

صحيي عرد ه الو الرةي ش حياب نل من الرئيس ال رني ر ب ميب مردوااني ورئيس الهمل اأحمر
والماب ال رنيي إلد الماب اليةسمينيش.

اف ح

وممار في حديله إلد من الهمل اأحمر ال رنيي يرف مم اليةسمينيين منا  9سنوابي حي

من ب دائ له في الة؛ ي من خمله ردي المساعداب في م ااب مخ ةيس.

وكالة األناضول لألنباء2018/12/5 ،

 .11إدارة تويتر تعاقب األناضول على مهنيتها بناء على شكوى إسرائيلية!
إسمنبول :قررب إدارة وي ر مساأ اأربااأي إيراف ب

مخبار النمرة الاربيس لونالس اأنا ول عةد

حسابها ب وي ر لمدة  12ساعسي قبل من خيف الحظر لمدة ساعس واحدة فرم.

و اأ هاا الررار بالرا من حرا اأنا ول الدائ عةد اال ال النامل بالماايير المهنيس في غمي ها.

ولعمب إدارة وي ر في رسالس بالب بها لألنا ولي من الونالس شان هنب قواعد وي رشي لهاا قررب

حرمان النمرة الاربيس لألنا ول عةد وي ر من حق النمر لمدة  12ساعسي قبل من ررر خييف

الحظر لساعس واحدة فرمي و ايد حق النمر لحساب النمرة الاربيس لألنا ول .ومن المر ح من ينون

قرار إدارة وي ر اأ بناأ عةد منوف إسرائيةيس.

وكالة األ ناضول لألنباء2018/12/5 ،

" .47الغد" :فشل أمريكي في إقناع الدول المضيفة بتخفيض عدد الالجئين الفلسطينيين لـ  40ألفا
عم وان  -ناديووس سوواد الوودين :قووال مسووؤول فةسووميني ل ووشالغدش إن شاإدارة اأمرينيووس فمووةب فووي حرنهوواي

مووؤخ اري إقنووال الوودول الاربيووس ب خيوويف عوودد الم ئووين اليةسوومينيين موون مووا يليوود عةوود خمسووس مميووين
ا ئ إلد حوالي  40مليا فرمي وال مما رفف الودول الم وييس لهو ي ومنهوا اأردني مريور المخموم
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اأمرين وي إسوورام حووق الاووودةش .وم وواف المصوودر من شهوواا المخمووم اأمرين وي قوود اصوومد بووالموقف
اأردن ووي الم ووادي والمس وواعي اأردني ووس الحليل ووسي م ووؤخ اري عب وور مخ ة ووف المسو و وياب الاربي ووس والدولي ووسي
بال نسيق مم ال انب اليةسمينيي ل مان اس مرار عمول ونالوس الغوو الدوليوس شاأونورواش و رودي الودع

الوودولي المناسووب ح وود و منن موون روودي خوودما ها لم ئووين اليةسوومينييني إلوود حووين حوول ق ووي ه وفووق

الرورار الوودولي 194ش .ومو ووح بوومن شفموول المخمووم اأمرينوي إباوواد ق وويس الم ئووين اليةسوومينيين عوون
ماولووس ال يوواوف النهووائيي وانهوواأ عموول اأونووروا وودري ياي دفوم بوواإدارة اأمرينيووس إلوود ا خوواا إ وراأاب
م ادة بديةسي ومنها وقف مويل ميلانيس اأونروا بالناملش.

الغد ،عمان2018/12/6 ،

 .48الوفد البوليفي يقدم تعديل على مشروع القرار األمريكي إلدانة حماس
نيويور  -عبد الحميد صيا  :قرر الوفد البولييي في اأم الم حودة رودي اوديل عةود ممورول الرورار

اأمرينو وي المان ووون :شمنم وومس حم وواس وايره ووا م وون ال ماع وواب المس ووةحسشي يه وودف إل وود الحي وواظ عة وود
ااخ صاصاب الراسخس والرؤيس الاالميس من م ل ال وصل إلد حل عادلي وهو اس لمار اس مر لاروود
مويةس من قبل الم مم الدوليي ا يمنن ال خةي عنه مو روي ه .وهاا نا ال اديل:

ش نرر دعو ها (ال مايس الاامس) إلد حريقي دون إبماأ سم مامل وعادل ودائ في المرق اأوسوم

عةد مساس ق ارراب اأم الم حدة ااب الصةسي بما في الو قورار م ةوس اأمون 2334ي ودعووة مدريودي

ومبو وودم اأرف مرابو وول الس و وم ومبو ووادرة الس و وم الاربيو ووس وخارمو ووس مريو ووق الرباعيو ووس وانهو وواأ ااح و و مل

اإس ورائيةي الوواي بوودم عووا  1967بمووا ال و الروودس الم ورقيسي ويؤنوود موون ديوود فووي هوواا الصوودد دعمووه
اللاببي وفرا لةرانون الدوليي حل الدول ين :إسرائيل وفةسميني الة ين ايمان نبا إلد نب في سم
وممن داخل حدود ما رف بهاي عةد مساس حدود ما قبل عا 1967ش.

القدس العربي ،لندن2018/12/5 ،

 .44مجلس شيوخ إيرلندا يقاطع منتجات المستعمرات اإلسرائيلية
الونااب :ين ظر ممورول قوانون شمراماوس من واب المسو ومناب اإسورائيةيسش المصوادقس عةيوه مون قبول
م ةس النواب اإيرلنديي بادما صوب عةيه م ةس الميوخي مساأ يو اأربااأي في مرحة ه النهائيس.

وصورح سويير فةسومين لوودف إيرلنودا محمود عبوود الورالق بهواا الخصوواي بوومن م ةوس المويوخ اإيرلنوودي
صوب لصالح ممرول قانون مراماس من اب المس امراب اإسرائيةيس في مرحة ه النهائيس باأاةبيس.

رأي اليوم ،لندن2018/12/5 ،
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" .55الخارجية الروسية" :نعول على أن "إسرائيل" لن تنتهك القرار  1701خالل عملية "درع الشمال"
بيروب :معةنب الم حدلس الرسميس باس و الرة الخار يوس الروسويس ماريوا لاخاروفواي من شموسونو اوول عةود من

إسرائيل لن ن ه الررار اأممي رق  1701خمل الامةيس ال ي

ريهوا مومالي الوبمدش .وقالوب خومل إي وال

صووحيي :شا م ووال لةمو فووي حووق إس ورائيل لحمايووس ممنهووا الروووميي بمووا فووي الو منووم مي نووان موون ال سووةل
اير المرعي إلد م ار يهاي إا مننا نارب عن ممةنوا فوي من اأعموال ال وي خوا لهواا الغورف لون اوارف

مم بنود الررار اأممي رق  1701الاي ينا عةد قواعد صرف اأمراف في المنمرس اللرقاأش.

الحياة ،لندن2018/12/6 ،

 .10ما الذي أدى بالمصالحة الفلسطينية أن تراوح مكانها؟
د .محسن محمد صالح

الاودة ال ادة لمةف المصالحسي اني مبيق ميم مةيا ها بناأ عةد ا ياق  2011وما مه .ومن

ينون ال عةد قاعدة المرانس الومنيس لنافس اليصائلي وي ب من ينون الررار اليةسميني ق ار ار ومنيا

وليس ق ار ار خاصا بيصيل ماين دون سواه.

ا يظهر من ليارة وفدي ف ح وحماس لةراهرة في اأيا الما يس (خمل الي رة من  22إلد 26

نوفمبر /مرين اللاني  )2018قد محدلب اخ راقا ديدا لمسار المصالحس اليةسمينيس .هاا المسار الاي
نممب الراهرة في يايةه في السنس الما يس ح د

وقيم ا ياق سةي إدارة قمال الة لحنومس ار

هللا في  12نوفمبر /مرين اللاني 2017ي اير منه سرعان ما الر بسبب اخ مف ف ح وحماس في
يسير بنوده وآلياب نيياه .وفي صيف هاه السنس نممب الراهرة من ديد وساب إلد إي اد آلياب

ومفنار ديدة لدفم ع ةس المصالحسي وبدبي بالرا من بنيها لةممالب الاامس لةسةمس في ار هللاي
منلر يهُّما لباف ممالب حماسي نما ساهةب إلد حد نبير في حرنس مرور اأفراد عبر مابر
رفح .وقا المسؤولون المصريون المانيون بمةف المصالحس بلياراب لغلة و ار هللاي وباس ربال وفود

من ف ح وحماس موال اأمهر الما يس .اير من المحصةس النهائيس ظةب م الرةي وصابس المنال.

ي رنل وهر الخمف الحالي في من ف ح (رئاسس السةمس وحنوم ها) مالب بما سميه شال منينش
النامل لةحنومس في قمال الةي وال بمن ُسةِ السةمس الحاليس في الرمال (حماس) نافس اأمور لهاي

بحي

دير الرمال من شالباب إلد المحرابش وفوق اأرف و حب اأرفي حب ماار سةمس واحدةي

وممن واحدي وسمح واحد .بينما رف حماس وماها ماظ اليصائل اليةسمينيسي من سمح المراومس

خم محمري ومنه ا يندرل في وايس الحنومس في ا ياقياب المصالحسي نما رف حماس من اس مرار مبي
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مالن وحنوم ه في إ راأا ه الارابيس عةد الرمالي وال هديد با خاا مليد من اإ راأاب الارابيسي بما قد
يسبب المةل النامل اق صاد الرمالي وعد اس يااب الموظيين الاين عين ه حنومس حماس في
السنواب الما يس (نحو  23مليا) نةها عناصر ي يري ي ب حةُّها قبل م اباس إنياا المصالحس.
وبينما رنل ف ح في إنياا المصالحس عةد اس م قمال الةي فإن حماس ُصر عةد نييا المصالحس
ٍ
وبمنل م و ٍال؛ وما ينون إنياا اأمر مر بما بما يروق مرفا و اميل ما ا يروقه .من
نرلمس واحدة
هس مخرفي فإن باقي اأمراف اليةسمينيس رفف شلنائيسش ف ح وحماسي و رفف اميل الممرول

الومني بسبب ال .

يظهر من سياسس عباس في الاروبابي وااس يراد بإدارة الممن اليةسميني قد مسهمب في اإ رار

بم واأ المصالحس .فرد راهن عباس عةد من عروبا ه ال ي بدمها مواخر مارس/آاار 2017ي مررونس

بمااناة حماس من ملمس ماليس اير مسبوقسي ووقول الرمال حب حصار خانقي س ؤدي إلد مويم
حماس واس سممها لمةبا ه؛ اير من عروبا هي بالرا من قسو ها ومد ها ل

ن ح .بل إن هاه

اإ راأاب عندما مالب مد هاي سببب في صاعد ااس ياأ من عباس وحنوم هي نما لايدب

اليصائل اليةسمينيس الممالبس برفم الاروبابي بحي

ناد ف ح

د نيسها وحدها في اإصرار عةد

هاه السياسس.

ولادب عللس قيادة ف ح ن ي س سياس ها اانيراديس في إدارة مؤسساب منظمس ال حريري فيي م واأ

مندفاس فةسمينيا مالب ب وحيد الروف في موا هس شصيرس الررنش ونرل السيارة اأمرينيس إلد الردس
و صييس ق يس الم ئيني مصرب قيادة ف ح عةد عد عرد اإمار الريادي الموحدي الاي مار فيه
ميم اليصائل اليةسمينيسي ل نسيق ال هودي مما سبب في حالس من ااس ياأ.

وفي الوقب نيسهي ل اد منظمس ال حرير اليةسمينيس قادرة عةد وفير مظةس واحدةي لةامل السياسي

المؤسسي اليةسمينيي باد إصرار فصيل واحد عةد الهيمنس عةيهاي وباد ار م دورها وانادا

حولها إلد ما هو مقرب إلد
فاعةي ها و اف مؤسسا هاي وايابها عن واقم الماب اليةسمينيي و ُّ
دائرة من دوائر السةمس اليةسمينيس .نما من حماس وال هاد اإسمميي الة ين ملمن مريحس واساس

من الماب اليةسمينيي اير مملة ين فيها .وبدا من من رو قيادة ف ح بإنياا البند الم اةق بالمنظمس
حسب ا ياقاب المصالحس؛ فرد مصرب عةد عرد لملس م الس مرنليس لةمنظمس خمل سنس 2018

قاما ها ال بهس المابيسي وقاماب النين منها ال بهس الديمرراميسي نما مصرب عةد عرد م ةس

ومني في ار هللا حب ااح مل (بخمف ا ياق بيروب في يناير /نانون اللاني  )2017قاما ه
وسم دائرة ااس ياأ
مي ا ال بهس المابيس .وهو ما َّ
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ن حب مسيراب الاودة ال ي انمةرب منا  30مارس/آاار  2018نل يو

ماس من نل مسبولي وال ي

حالب إ ماعا مابياي في حويل ااني ار المابي الاي وقاه عباس وحنومس ار هللا في قمال الة
في و ه حماسي إلد ا ب

د ااح مل اإسرائيةيي والد ا ب

د إ راأاب عباسي ونل من

يحاصر الة .وقد ملار ال خصوصا منا النصف اللاني من مايو/ميار مخاوف م لايدة لدف المرف

اإسرائيةي (وح د المرف المصري) من من يني ر الو م في قمال الة با اه اخ راق الحدود
بامراب اآلاف مم فةسمين المح ةس .نما من المخاوف من من انهيار الو م في الرمالي قد ي سبب

في فو د وانيمب ممني يدفم لمنهما ال انبان المصري واإسرائيةيي بينما يربم عباس في ار هللا

بايدا عن هاه ااس حراقاب .ل إن اأمراف اإسرائيةيس واإقةيميس والدوليس ا راب في الوقب
الحالي في و ود الة م ي رة ُةهب اأو ال في البيئس الاربيسي مما قد ُييسد عةد شإسرائيلش م واأ
ال مبيم ال ي ساد ل مويرها في المنمرس .ف م عن عد رابس المرف اإسرائيةي في الدخول في
حرب ديدة مم قمال الة .ولال مصبح لمس ميل لدف اأمراف المانيس بالحصار (باس لناأ سةمس

ار هللا) بي ال انب اإنساني عن السياسي (ولو مؤق ا) و خييف الحصار عن الة بدر س شمارولسش؛
مم ااع راف الواقاي باد الردرة عةد مويم حماس وقوف المراومس في الظرف الحالي.
ولال فرد

ا خاا باف اإ راأاب ال ي خييب الحصار من ف ح ماابري وادخال ب ائمي و خ

الوقودي وليادة مساحس صيد السم ي والسماح بليادة ساعاب اس هم

النهرباأي وادخال المنحس

الرمريس .ونل ال ل َي ُرق لاباس وحنوم هي الاي رمف من فرصس إخ ال الة ُيةب من يديه.
مما حماس وقوف المراومس فرد رمب من خييف الحصار وانهاأه هو إن ال لمسيراب الاودة ولروف

المراومسي واس حراق ي ب قمف لمر هي وليس مر بما بمي ملمان سياسيس؛ بينما حاول عباس الربم
بين خييف الحصار وبين إن ال المصالحس وفق يسيره لها.

وبناأ عةد ال فرد نمم ال انب المصري موال اأمهر الما يس في محاولس إقنال عباس باس م
حنوم ه لةرمال دون الخوف في سمح المراومسي وبحل ق يس اس يااب الموظيين الاين عين ه

حنومس حماسي نما نمم في إقنال حماس ب وفير نل ال سهيمب ل سةي الحن لحنومس ار هللاي وفي

صر عةد ما يسميه
هدئس اأو ال وعد ال صايد مم ال انب اإسرائيةي .اير من عباس ظل ُم ا
شال منينش النامل لحنوم ه.
ل يحد

مور حريري في ال ولس اأخيرة في الراهرة .بل ظهرب صريحاب صايديس من مرف

(الماني بمةف المصالحس في ف ح) في مرابةس مم ةيليون
ع ال اأحمد وحسين الميخ .وانر اأحمد
ُّ
فةسمين في  27مارس/آاار  2018منه ا يلرون في حماس؛ و َّ
حد عن منيل ل نس س مم ح د
شُ ِ
روف سةمس حماسش .مي من ف ح باخ صار ما لال ايش آمال إسرام حماس واخ اعها .وهو ما
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ياني من مسار المصالحس عةد مساس المرانس الومنيس ليس سالنا .ومن
ال ي خا

ربس  12عاما من اليمل

ها قيادة ف ح في هاا الم الي ل رناها ح د اآلن بالنف عن هاه المحاواب.

ف ح ال ي ولد قيادة المنظمس وقيادة السةمس و م م بو شالمرعيسش المدعومس إقةيميا ودولياي ما لال
ش ديرش مةف المصالحسي و راهن عةد اللمني وعةد مااداة البيئس اإقةيميس والدوليس ل ياراب شاإسم

السياسيش و ياراب المراومسي وعةد ااس يادة من موقاها في فرف مرومها .وهو ما ال ال ولس
اأخيرة لةمياو اب عديمس ال دوف .اير من عةد ف ح من اة من الوقب ا يسير بال رورة

لصالحهاي فهي نيسها ُااني ملماب حريريس في قياد هاي وفي مسارها السياسي شالسةميش وممرول
الدول ين الاي وصل إلد حائم مسدودي وفي إدار ها لةمنظمس ال ي اة ها في شارفس اإنااششي وفي
إدار ها لةسةمس ال ي خد ماراف ااح مل منلر مما خد مةااب الماب اليةسمينيي وفي ربم
نوادر ف ح با ةس الحياة اليوميس لةسةمس واس حراقاب ال نسيق مم ااح ملي وفي لايد عللس ف ح في

البيئس اليةسمينيس ن ي س سياساب مبي مالن.

ومخي اري فإن الاودة ال ادة لمةف المصالحسي اني مبيق ميم مةيا ها بناأ عةد ا ياق  2011وما
مه .ومن ينون ال عةد قاعدة المرانس الومنيس لنافس اليصائلي وي ب من ينون الررار اليةسميني

ق ار ار ومنيا وليس ق ار ار خاصا بيصيل مايني وعةد مبي مالن من ي ار م عن إ راأا ه
ي وقف عن اإصرار عةد السيمرة عةد سمح المراومسي ومن ي

بان ظار ااس نمال الاا ل ُلب َند فةسمينيس مؤسسيس راسخس وفاالس.

اه الةي ومن

يايل اإمار الريادي المؤقبي

موقع تي آر تي2018/12/5 ،

 .12هل توجد خطة اسمها "صفقة القرن"؟
منا سن ين يدور حدي

عوني صادق

ياةو ويهبمي ومحيانا ي وقف عن شخمس سم ش ملعومس اود حروق المةنيس

فيها لةرئيس اأمريني دونالد رامب .وح د هاه الةحظس ل يمةم محد عةد م مون هاه شالخمسشي
ح د مصبح النليرون يا ردون منها ليسب مو ودة وا ح د في خمومها الاري س! وفي السن ين
الما ي ين ار م صاحبها عنها منلر من مرةي و ناق ب صريحا ه حولها مرابي ما ر ح عد
و ودها من اأساس! اأه من ال ي ربماي من اليةسمينيين يرف ونهاي مم نل اخ مفا ه مم منه

ل يارفوا منها ميئا منلر مما يخرل من صريحاب و غريداب صاحبها الم ناق س .ونال

شاإسرائيةيونش ل ياةنوا عن قبولهاي بل ونما يرولون مخ ةيون حولهاي وه مي ا ا يارفون عن
ياصيةها ميئا نلي اري اأمر الاي ير حي مرة مخرفي منها اير مو ودة!
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في اأسبول الما يي ممةق السيير اأمريني في ل مبيبي ديييد فريدماني وهو مس ومن صهيوني

في الوقب نيسهي صريحا قال فيه :إن شالخمسش س نمر شحين وصل اإدارة اأمرينيس إلد ااس ن ال
بمن اح مال قبولها و نيياها يصل إلد الاروةش! اأ هاا ال صريح باد إعمناب عدة حددب منلر من
موعد لنمرها و رديمها لألمراف المانيسي نان آخرها يحدد نهايس الاا ال اري نموعد نهائيي لننه مم
صريح السيير ينون قد

ال ار م عنها مياا! ولال اإدارة اأمرينيس من مدرسس رئيس الولراأ

اأسبق إسحق رابين الاي سبق وقرر من شالمواعيد ليسب مردسسش!!

صريح السيير اأمريني في ل مبيبي اس يلي نما يبدوي نا با شإسرائيةياشي وهو مؤرخ وسيير سابق

لةنيان في وامنمني هو مةومو ماميري فدفاه إلد ن ابس مرال نمر ه صحييس (مااريف-

)2018/11/30ي ساأل فيه عن شماند من يصل اح مال قبولها إلد الاروةشي واع بره شدليم قويا عةد
من الخمس لن نمر في المس ربل المنظوري وممنو

دا من رد عةد اإممقش! والحريرس من

مامير محق في اس ن ا هي ول يخمئ عندما اع بر من السيير ي هل ما ي ري في دول ه وفي الدولس
ال ي يملل دول ه فيها! فمن هسي إ افس إلد من الرئيس صاحب الخمس ا يمة صورة وا حس عن

خم ه وا نيف سينياهاي فإن الماق المنةف لصياا ها ليس م يرا عةد بنودها مو ياصيةهاي مو نيف
ينون نيياها .وآخر النين ان ما إلد ماق الصيااس نانا ولير الخار يس ماي بومبيوي ومس مار
اأمن الرومي ون بول وني ولنل منهما مراربس مخ ةيس عن اآلخر .ويرول مامير في مراله آنف

الانري إن صيغس امي نل ميأ لشإسرائيلش لن يربةها اليةسمينيوني نما من شصيغس م والنسش لن

يربةها رئيس الولراأ بنيامين ن نياهوي وهو الاي يي ل المحافظس عةد شالو م الرائ ش! وينسب مامير

إلد محافل دبةوماسيس ومحةةين في وامنمن قوله إن الرئيس رامب ل ياد م حمسا لخم هي أنه

ان مف من شالو م ماردش وسيسبب له إح ار اب مس! وعةيه يرف مامير من شخمس الرئيس لةسم

فمةب قبل من خرل لهواأ الاال ي وفرصها هليةس قبل من نارف بو وح ما الاي يو د فيهاش!

ويبرد إلد انب هاا الممهد الهللي اير المسبوق في السياسسي ال الممهد الاربي اأنلر هلاا
وهلليس والملير لةسخريس! وهو في الحريرس ممهدان :فريق وافق شعةد بيافشي وفريق ين ظر من
يرف الص يرس عةيه! وفي الوقب الاي يبدو من مه ما يمنن من

منه الخمس

نيياه باليالي

ن د باف اأمراف الاربيس وافرب عةد شالخمسش دون نراش ووقاب شعةد بيافشي ودون من ارف

عنها ميئاي وعةد اأر ح منه ل يخمر ببالها من سمل عن ميأ بممنهاي ورمب ق يس الماب

اليةسميني خةيها قبل من مند من هنا شخمسش ل وقم عةيها! بينما ين ظر اليريق اللاني من صدر
اأوامر من وامنمن ل وقم عةد شالخمسش! ولاةه من الم ح المبني من الباف ل ي د لديه من

الصبر لين ظر ح د ا ياهب إلد شاح يالش
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" .11درع الشـمـال" :نـتـنـياهو ضـخـم "أنـفـاق حــزب هللا" هـروبـا مـن مـواجـهــة غــزة
محدا

عاموس هرئيل

مول من ممسي و حي اآلني بصورة صريحسي ما نان يمنن فرم إعماأ إماراب عنه في

اأيا اأخيرةي حب س ار ال ا ي المديد الاي فر ه الرقابس الاسنريس :ال يش اإسرائيةي بدم عمةيس
واساس لةالور عةد منياق ه وميس حيرها شحلب هللاش حب الحدود إلد لبنان و دميرها.

هاه هي الخةييس اليوريس لةاصبيس الم لايدة في ال بهس المماليس في اأسابيم اأخيرةي ولةراأ بين رئيس

الحنومسي بنيامين ن نياهوي وولير الخار يس اأمرينيي ماي بومبيوي في برونسل – ونال لإلماراب

ال ي ممةرها ن نياهو قبل نحو مسبوعين عن حالس الموارئ اأمنيس ال ي اس دعب حسب قوله براأ

شالبيب اليهوديش في حنوم ه الار اأ.
في الخةييس

الم

مور مي ا حرب ال ميم

د ال ميم في الساحس السياسيسي ال ي فيها المواقف

اربس فيما ي اةق بمهميس النماماب ومغلاهاي م يي نالاادةي من المسملس الوحيدة ااب الامقس:

نيف س نانس هاه الر يس عةد منانس ن نياهو؟

ال اريف المنان إلد در س ما لوشعمةيسش يم ي من ح

الرواب ال ي مرسةب إلد الممال خوفا من

ال صايد ومن ال دخل الم لايد لةمس وف السياسي وهيئس اأرنان فيما يحد

هنا  .ولنن را ااس

اي اأهميس الرمليسي الاي اخ ير لةامةيس شدرل الممالشي فان عمةياب إسرائيل بايدة عن ال بمير
بحرب .إسرائيل امل في م ار يهاي نماماب دفاعيس ممروعسي من ا ل إحبام إعداداب ه وميس قا
بها شحلب هللاش من ا ل عمةيس مس ربةيس
ميم اأعمال الهندسيس

دها.

ح د اآلن في ال انب اإسرائيةي لةحدودي وهي االج خرق السيادة من

قبل شحلب هللاش الاي حير منياقا إلد داخل م ار ي إسرائيل (مي ا ال يش اإسرائيةي ا يم نم عن الريا
بخمواب

د السيادة الةبنانيس والسوريس :شمائراب سمح ال و ها مب مئاب المراب في السنواب

اأخيرة اأ ار ي السوريس وحةرب عةد اأاةب في سماأ لبنان من ا ل مم الماةوماب وال حايرش.

الامةيس اإسرائيةيس سحب اآلن من شحلب هللاش ورقس ه وميس مهمسي ال ي معدها من ا ل اس خدامها عند
اندال حرب .هاا سينون خيبس ممل عمةيا يس نبيرة من انبهي ولننها ليسب سببا لمن حرب اآلن.

حسب ال رديراب اإسرائيةيس فان ممين عا شحلب هللاشي حسن نصر هللاي را هديدا ه الم واصةسي اير
ماني بحربي وهو بالااب ال هس النابحس في عمةيس ا خاا الر ارراب في مهران ودممق وبيروب .إن
قصف ال احيس في بيروب في حرب لبنان اللانيس ما لال ح د اآلن في اانر هي بال بم ملةما در

إسرائيل اإمنانياب ال دميريس النامنس لامراب آاف الصواريخ والراائف المو ودة بحولة شحلب هللاش.
ليست عملية "سافتا" (جدتي)
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ااعمن عن الامةيسي مول من ممسي و م االمس حول اس رالس ولير الدفالي افيغدور ليبرماني من
وأ ديد .في خمابه الاي الراه في  18مرين اللاني في اعراب انسحاب ليبرمان

الحنومس في

وممالبس ني الي بينيب بالحصول عةد و الرة الدفال قال ن نياهو إنه ن ظر الدولس حدياب ممنيسي وم اف
حيابش .اس خف ليبرمان بهاه اأقوالي ومي ا ولراأ شالبيب

سيمةب من ال مهور ردي ش
بمنه ُ
اليهوديشي الاين قرروا اداة ال اليو البراأ في الحنومسي ل ير ناوا بمن اأمر ي اةق بخمر حرب.

هل شدرل الممالش عمةيس شساف اش ( د ي)ي م عمةيس شعن يبسش؟ ليس هاه مو ة ي نما يبدو .ولنن منا
صباح مول من ممسي قا مخا ما ب ردي و يه لةمراسةين عن محدا
الروايس هنا

اأمهر اأخيرة .حسب هاه

عمقس وليرس بين ال موراب اأخيرة في قمال الة وبين الممال .ن نياهو ورئيس

اارناني اادي آيلننوبي قيلي قاما ب
م يل عمةيس

روريس في الة.

خي

هديد اأنياق في لبنان وقاما باس خدامه من ا ل

من فحا قامب به شهآر سش مم عدد من الممةاين عةد اأمر ي بين من شالنابنبش وعددا من
ال هاب ااخرفي حصةوا عةد آخر المس داب بممن اأنياق في الممال خمل اأمهر اأخيرة .في

 7مرين اللاني

مرح النمام الهندسي عةد الحدود المماليس في نراش في شالنابنبش و مرحه

لة صويب عةيها مم ماار س ولير واحد هو ليبرمان .اع رد ولير الدفال من الامةيس في الممال اير

مةحس ومن عمةيس بريس في الة منلر مهميس .مي ا في هيئس اأرنان نان هنا

عمةيس بسبب الخوف من ال داعياب المح مةس.

نرااب حيظوا عةد

الامةيس الهندسيس في الممال نان يمنن من بدم باد مسبول .ولنن في ليل  11مرين اللاني مومب

عمةيس الروة الخاصس لة يش اإسرائيةي قرب خان يونس وال ي ق ل فيها

ابم إسرائيةيي المرد

.

في اليو ال الي رد اليةسمينيون بإممق نحو  500صاروخ وقاييس .وفي  13مرين اللاني ا مم

شالنابنبش في ةسس دراما ينيس ررر فيها الموافرس عةد هود مصر ل حريق سويس لوقف إممق النار

والاودة إلد مسار ال سويس مم شحماسش .في  14مرين اللاني معةن ليبرمان اس رال ه من الحنومس

وان رد بمدة ما وصيه بمنه سياسس انهلاميس إسرائيل في قمال الة.

في نراماب شالنابنبش في  13مرين اللاني قاد آيلننوب الخم الاي ياارف عمةيس بريس في الة
بدع من ن نياهو (هنا من يرولون إن ال

بصورة اير صريحس) .ي انر عدد من الولراأ منه

انر فيها باخ صار مسملس اأنياق في الممال .ولنن ما هو ماروف من هاا ل ينن اادعاأ

اأساسي والسبب الرئيسي ا خاا قرار ال م يلي فن نياهو وآيلننوب رف ا الامةيس في الةي ول ينن

لدف ال يش مهداف نوعيس لمها م ها أن ال صايد ل يبدم بامةيس إسرائيةيس ميا ئسي وقادة شحماسش
اخ يوا عميرا حب اأرف.
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اادعاأ الاي يظهر بملر ر اي هو من ن نياهو وآيلننوب خميا من الامةيس الممةوب الريا بها في

الةي ولال

ر با لهما عمةيس اخرفي ولننها مقل حيويس في الممال نبديل .عمةيس نهاه اآلن خد

رئيس الحنومس مر ين :حرف النراش الاا خمل يومين فرم من نمر وصياب المرمس

ده في

مةف 4000ي و اود لار ه نسياسي رفيم المس وفي السياسي الوحيد الاي يس ميم موا هس ال حدياب
اإقةيميس الماردة والم غيرة ال ي وا هها إسرائيل .آيلننوب مي ا حصل عةد عمةي ه قبل لحظس من
ان هاأ منصبه في  15نانون اللاني .رئيس اارنان ينظف بال

الماولس من ممنةس اأنياق في

الممالي را من من سيحل محةهي افيف نوخافيي سيمةب منه ماال س ال هديد من الة واألمس

الم مورة حول مصانم الصواريخ اايرانيس في لبنان.

من هنا اأ مي ا ان راد اليمين واليسار لما يوصف نامةيس عمقاب عامس م خمس ودفاعيسي خيف
ال مهور بم دال .ال يش من ناحي ه رد عةد اان راد بالنمف عن ياصيل ومبياس ال هديد (النيق

الاي

النمف عنه اخ رق بمسافس  40م ار داخل م ار ي إسرائيلي واخ رق مسار رانبي الد ار اب

لسنان المم ةس)ي وعةد اليور

ا ها ال يش بمنه يرو بامقاب عامس .ولنن نل النراشي نما يبدوي
ده .يمنن فرم ال خمين بما سيحد

يدور من موقم من مم ن نياهو ومن

عمةه نرئيس لةحنومس وولير لةدفالي إاا قدمب

ده ائحس ا ها .

هنا عندما يررر مواصةس

تهديد أمني

نان لسير ن نياهو إلد برونسل نما يبدو عاممن :ال نسيق مم اأمرينيين حول النماماب
اأنياق في الممالي وفي المرابل نرل حاير مديد آخر لةحنومس الةبنانيس؛ من

د

ةس بهدوأ و حاول

نبح شحلب هللاش من ا ل منم صايد لةو م عةد الحدود .السؤال الاي يمغل اآلن المسؤولين هو
نيف س رد إيران فيما باد وهل س بح
بسبب إحبام خممها الامةيا يس؟

عن مريرس ل دفيم إسرائيل اللمني ربما عةد حدود مخرفي

ممرول اأنياق هو ممر لميني سريي ومه

دا من ناحيس ايران وشحلب هللاش .من الوا ح من

اإيرانيين مي ا نانوا في الصورةي ومن عددا من اأمور الامةيا يس اس ند إلد المارفس ال ي رانم ها

شحماسش في نماما ها حب اأرف في قمال الة في الارد اأخير.

حرق هال اأمن اخ راقس ننولو يس واس خباريس في نمف اأنياق في قمال الة قبل سنس رريباي ومنا

ال الحين دمر  17نيرا ه وميا عةد انب ال دار في الة .إا من الن اح الامةيا ي ساه مي ا
بال دريج في ال دهور الاي حد

بين إسرائيل وشحماسش باد ال ي وقاد شحماسش إلد سريم ال سخين

عمدا عةد مول ال دار في الة بوسامس شمسيراب الاودةش ال ي بدمب في نهايس آاار الما ي.

حير اأنياق ملل الالور عةيها في م ار ي الممال وعةد الحدود المماليسي هو مهمس صابس دا.

عرف ال يش اإسرائيةيي مول من ممسي باخ صار ياصيل اس اداده في هاا الم ال في السنواب
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اأخيرة :بةور اليه في الاا  2012عندما حد

هاا اأمر ي

شحلب هللاش عن خمس مس ربةيس لوشاح مل ال ةيلشي

من مي ا نيس ه و ميا ئ بوسامس اأنياق؛ منيل ماق خاا ليحا الممنةس في

الاا 2014ي ونمام محمو ان ماف اأنياق في السنواب اأخيرة.
ل ينمف ال يش ح د اآلن عدد السنواب ال ي مرب منا

حير اأنياق وح د

ان مافها (في

حالس النيق الاي عرفي مول من ممسي اس مر الحير نحو سن ين) .ال يش اإسرائيةي مي ا ا يرول

إاا نان هنا م بو ود منياق مخرف اير ال ي

ان مافهاي وهل ل ينن من الوا ب الريا بهاه

الخموة قبل ب اس ممهري عندما بدمب ااس اداداب الم واصةس لةامل.
مم ال ي

النمف هنا عن حد ممند مه سي مةب اآلن إدارة ممصرس من هس ن نياهو وآيلننوب

وقائد المنمرس المماليس يوئيل س ري  .ال هود ال ي بالب من ا ل الالور عةد منياق مخرف ي وقم من
س غرق مسابيم إن ل ينن ممه ار .واأنياق ليسب هي المسملس المةحس الوحيدة ال ي رف عةد دول

اأعمال .إسرائيل حار مي ا من داعياب الخمس اإيرانيس إقامس مصانم سمح دقيق في لبناني
و نيف مم ال غييراب ال ي مةيها روسيا في المنمرس .بدر س نبيرة ماةرب موسنو سماأ سوريس مما

ه ماب سمح ال و اإسرائيةي من هسي وفر ب عةد إيران رةيا اس خدا قوافل هريب السمح

من هس مخرف.

"هآرتس"

األيام ،رام هللا2018/12/6 ،
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