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 .1خطة روسية لمصالحة فلسطينية مع وصول هنية إلى موسكو بعد أيام
رام هللا ،تل أبيب  -كفاح زبون :قالت

مصتادر فلستييني ميلعت لتتشالشرق اطوستيش إن روستيا تخيتي

للتحتترم متتن أجتتل علتتد مصتتالح فلستتييني بتتين حركتتتي فتتتم وحمتتاس .وأ تتاف

أبلغتوا اطيتراب بمتا فتي إلتم إسترائيل أندتم بصتتدد فحت

المصتتادر :شالتتروس

دتإا اطمتر لتدة حمتاس والستلي ش .وتابعت :

شالروس أبلغوا الجميع أن إلم يساعد على الددوء ويدعم إقام الدول الفلسييني ش.
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وبحسب المصادر ،فإن إلم كتان ستببار رئيستيار لتوجيتا و ازرخ الخارجيت الروستي دعتوخ إلتى دنيت لزيتارخ

موسكو .وأكد

من أجل دإه الزيارخ منإ وق .

المصادر أن ثم ترتيبا

الشرق األوسط ،لندن2018/12/20 ،

 .2عريقات يكشف تفاصيل لقائه األخير بـ"كوشنر"
لنتتدن :كشتتب صتتائب عريلتتا

أمتتين ستتر منام ت التحريتتر الفلستتييني  ،تفاصتتيل اجتماعتتا اطخيتتر متتع

مستشار الرئيس اطمريكي دونالد ترامب وصدره جاريد كوشنر في البي

اطبيض ،وإلم قبتل أقتل متن

أسبوع من إعالن واشنين عن اعترافدا باللدس عاصم لتشإسرائيلش فتي كتانون اطول /ديستمبر ،2017
حسبما صرح عريلا

في منتدة الدوح للسياس الدولي في قير اطحد .2018/12/16

وقال عريلا  ،إنا إكر كوشنر ،بأن ترامب كان عليا أن يوقع تنازلر رئاسيار يؤخر نلل السفارخ من تل

أبيب إلى اللدس ،اطمر الإي رد عليا كوشنر ،الإي وصفا عريلا
وقتتال عريلتتا

بالتشقتاليش ،قائالر :شلن نوقعش.

شمتتاإا تلصتتد بلتتن نوقتتع ش وأ تتاب شوعتتدنا الترئيس فتتي البيت

خيوخ قد تستبق أو تحرض على اللدس مسبلار وليس قبل المفاو ا ش.
ثتتم أعلتتن عريلتتا

أنتتا إإا م ت

الوليتتا

اطبتتيض بأنتتا لتتن يتختتإ أي

المتحتتدخ فتتي خيتتوخ الستتفارخ فتتإن الوليتتا

شتستبعدش نفسدا من أي دور في عملي السالم.

أجاب كوشنر :شل تدددنيش.

رد عريلا  :شستكون قد استبعد

المتحتتدخ ستتوب

نفسم من أي دور في عملي السالمش.

وقال كوشنر :شل تعرب التغيي ار التي تحدث من حولم في العالم العربيش.

أجاب عريلا  :شأف ل شيء بالنسب لي دو أن أكون يالبار لإا علمنيش.

صاح كوشنر :شل تكن ساخ ارر!ش
وقتتال عريلتتا

إنتتا حتتاول بعتتد إلتتم شتترح وجد ت نا تره والتحتتإير متتن العواقتتب الوخيم ت المحتمل ت لنلتتل

السفارخ ،شدل تعتلد أن الدول العربي ستفتم سفا ار لدا في تتل أبيتب وتلبتل اللتدس بالمستجد اطقصتى

كعاصتتم إس ترائيل ش ،وتتتابع :شبالنستتب لدتتم كلدتتم ،اللتتدس ختتي أحمتتر ستتعوديون ،قيريتتون ،مص تريون،
أردنيون بحرينيون .لإلم ما الإي تتحدث عنا ش.
ليرد كوشنر شدإا دو عملنا وسياساتناش.

ورد عريل تتا

الكارث ش.

مح تتإ ارر كوش تتنر :شإإا قمت ت
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" .3الزراعة الفلسطينية" تهدد بالرد على وقف "إسرائيل" استيراد منتجات زراعية فلسطينية
رام هللا :ف تتي خي تتوخ يخش تتى مس تتؤولون أمني تتون أن تس تتاعد عل تتى ت تتددور اطو تتاع انتللت ت

المواجدت ت

الفلستتييني الست ترائيلي إلتتى مي تتدان المنتج تتا

الحيواني ت والزراعيت ت  ،بع تتدما منع ت

الس تتلي الفلس تتييني

استيراد الخراب عبر تجار إسرائيليين ،ورد

شإسرائيلش بمنع استيراد الخ ت اروا

والفواكتا الفلستييني ،

ما أدة إلى تدديدا
وقالت ت

متبادل بين اليرفين.

و ازرخ الز ارعت ت الفلس تتييني  ،إند تتا س تتترد بالمث تتل ف تتي ح تتال دخ تتل اللت ترار الست ترائيلي بمن تتع إدخ تتال

الخ اروا

والفواكا من السوق الفلستييني إلتى أستواق الختي اطخ تر حيتز التنفيتإ .وأكتد وكيتل و ازرخ

الزراع عبد هللا لحلوح أن شالحكوم سترد بالمثل في حال اتخإوا ق ار ارر رسميارش.

ولم تبلغ الحكوم الفلسييني بلرار إسرائيلي رسمي لكن جنودار علتى حتواجز تجاريت فتي ال تف منعتوا

أمس شحنا

وقال

خ اروا

وفواكا من دخول شإسرائيلش.

و ازرخ الزراع الفلسييني إندا تعمل وبشكل حثيث على حماي المنتج الزراعي النباتي والحيواني

لتمكين المزارع وتعزيز صموده ،مو ح شأنا في ال انخفاض أسعار بيع الختراب الحيت فتي الستوق
الفلستتييني نتيجت م تتاربا

بعض الدول ،اتخإ

التجتتار السترائيليين المتتوردين للستتوق الفلستتييني للختراب المستتتوردخ متتن

الو ازرخ ق ار ارر بمنع إدخال الخراب المستوردخ عبر مستوردين إسرائيليينش.

وينتإر اللترار السترائيلي الجديتد بإيجتاد أزمت محتملت فتي قيتاع الز ارعت الفلستييني .وبحستب تلتتدي ار

إست ترائيلي ف تتإن المت تزارعين الفلس تتيينيين يرس تتلون  300-200ي تتن م تتن منتج تتاتدم يوميت تار لت تتشإسرائيلش ،م تتا

سيكلب القتصاد الفلسييني الإي يواجا أزم خانل مليون شيكل (نحو  260ألب دولر) يوميار.

الشرق األوسط ،لندن2018/12/20 ،

 .4وفاة قنصل فلسطين في إسطنبول عبد الكريم الخطيب
توفي اللنصل العام الفلسييني في إسينبول ،عبد الكريم الخييب ،مساء يوم اطربعاء ،2018/12/19

بعد صراع مع مرض السريان .وأفاد وكال اطنا ول بأن الخييب ( 60عامتا) كتان يرقتد للعتال فتي

مستشفى بإسينبول منإ عام تلريبار .وإكتر مصتادر ملربت متن أسترخ ال ارحتل ،أن صتالخ الجنتازخ عليتا
من الملرر أن تلام في جامع شالفاتمش في إسينبول ،دون تفاصيل إ افي .
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 .5كتائب القسام توجه رسالة لألسرى في سجون االحتالل
غزخ :وجد

كتائب الشديد عز الدين اللسام ،الجناح العسكري لحرك شحماسش ،رسال إلى اطسرة

في سجون الحتالل السرائيلي ،مؤكدخ عدددا بالف ار عندم .وقال

الكتائب في تلرير نشرتا على

موقعدا العسكري يتحدث عن صفل وفاء اطحرار 1وتفاصيل إبرامدا :شويبلى أسرانا البواسل على أمل
عددوه الحليل بعيندا ،فإإا كان الوعد قساميار كان
وأكد

الفعال بديالر لألقوالش.

الكتائب وفق متابع شالمركز الفلسييني لإلعالمش أنا شما زال اطملش ،مشيرخ إلى أن العدد

الإي قيعتا كتائب اللسام وعلى لسان النايق باسمدا أبو عبيدخ ،شأنا يالما دنام أسير فلسييني
في السجون الصديوني لن تدخر الملاوم جددار في إخراجاش .ولفت

إلى أن شإعالن كتائب اللسام

عن أسر الجندي الصديوني ششاؤول آرونش شرق غزخ ،خالل معرك العصب المأكول ،وما تبعتا من

إعالن لللسام عن بلي اطسرة الصداين  ،شكل إلم دو ثلب في خرسان السجن إلى فجر الحري
اللريب لألسرة بإإن هللاش .وختم

بعيندا ،فإإا كان الوعد قساميار كان

رسالتدا باللول :شويبلى أسرانا البواسل على أمل عددوه الحليل
الفعال بديالر لألقوالش.

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/12/19 ،

 .6حماس :رفض فتح لخطوات هنية يمثل خروجاً عن اإلجماع الوطني وعدم جديتها بالمصالحة

عمان – نادي سعد الدين :تواصل التجاإب العالمي بين حركتي فتم وحماس ،مؤخ ارر ،منإ حديث
رئيس المكتب السياسي لحرك حماس ،إسماعيل دني  ،عن خيوا

مدم لنداء النلسام الفلسييني

وتحليق الوحدخ الويني  .وقال المتحدث باسم حرك حماس ،عبد اللييب اللانوع ،إن شترحيب
الفصائل الفلسييني  ،بخيوا

دني ؛ لترتيب البي

إنداء النلسام الحاصل لمواجد التحديا

الداخلي ،يعكس إيجابي الحرك وحرصدا على

الرادن ش.

وأ اب اللانوع ،في تصريم لا ،إن شرفض حرك فتم لدإه الخيوا  ،يمثل خروجار عن الجماع

الويني ،وعدم جديتدا بتحليق الوحدخ ،وبناء الشراك مع الفصائلش.

وكان دني قد عرض ،خالل خيابا بمدرجان انيالق حركتا اطحد الما ي ،خيوا
التحديا

النتخابا

لمواجد

التي تعصب بالل ي الفلسييني  ،تبدأ بالإداب مباشرخ إلى الوحدخ الويني  ،وتحديد موعد
ولو بعد ثالث أشدر؛ والبدء بتيبيق اتفاقيا
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 .7الحية يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية واجراء االنتخابات بعد ثالثة أشهر
التلى ع و المكتب السياسي لحرك شحماسش خليل الحي صباح اطربعاء بنخب من الكتاب
والصحفيين الفلسيينيين في للاء تكريمي بإكرة انيالق حرك حماس الحادي والثالثين.
واستعرض الحي في بداي الللاء أبرز التحديا

التي تواجا الل ي الفلسييني  ،وعلى رأسدا ق ي

اللدس ،وق ي الالجئين ،والستييان ،واستمرار النلسام ،خاص مع استمرار النحياز اطمريكي

لالحتالل ،وحال ال عب والتيبيع العربي .ودعا العالم الفلسييني والعربي إلى رفض التيبيع مع

الحتالل السرائيلي بالصو

العالي ،واادار مساوئا على الل ي الفلسييني والعالم العربي

والسالمي .ويالب برفض كل محاول
عن دإه المحاول

تويين الالجئين الفلسيينيين في الخار  ،داعيار إلى الكشب

وابراز خيورخ دإه الل ي على حلوق شعبنا.

كما دعا الحي إلى تسليي ال وء باستمرار على المخاير الكبيرخ التي تتعرض لدا مدين اللدس

المحتل وأدلدا المرابيون ،وعمليا

وجدد التأكيد على
حماس والتسديال

التحديا

النتخابا

الستييان المستمرخ في ال ف الغربي المحتل .

رورخ إنجاز المصالح الفلسييني وانداء النلسام ،مستعر ار جدود حرك

الكبيرخ التي قدمتدا في سبيل إلم .وقال إن المدخل اليبيعي لمواجد خير

التي تعصب بالل ي الفلسييني دو التوجا إلى تشكيل حكوم وحدخ ويني  ،واجراء
بعد ثالث أشدر .وأ اب أننا بدون إعادخ ترتيب البي

واحدخ لمنام التحرير سنبلى

الفلسييني والوصول إلى قيادخ

عفاء ،وستبلى حال النلسام تددد ق يتنا.

موقع حركة حماس2018/12/19 ،

" .8الديموقراطية" تدعو فتح لوقف التصريحات التوتيرية وتهيئة المناخات لرفع العقوبات عن غزة
غزخ  -أحمد المصري :شدد ع و المكتب السياسي للجبد الديموقرايي لتحرير فلسيين ،يالل أبو
اريف  ،على أن التحديا

السياسي الرادن التي تواجا الل ي الفلسييني  ،تستدعي من الجميع

العمل على تحليق جبد داخلي موحدخ ،وتجميع عناصر اللوخ وشليس العكسش.

وقال أبو اريف لصحيف شفلسيينش :إن ما يرحا رئيس المكتب السياسي لحرك حماس إسماعيل دني

في مدرجان إحياء انيالق الحرك الت  ،31في جزئي الوحدخ الويني وانداء النلسام ،كان بمثاب يرح
سابق منإ العام  2005لكاف اللوة الويني والسالمي  ،ومحي نداء لتنفيإه .وأكد أن الخياب يتلايع
مع الميلب الويني لنداء حال النلسام السياسي ،ويعكس لستراتيجي ويني قائم على الوحدخ

الويني ومجمع عليدا سابلار ،فيما أن تنفيإدا من شأنا أن يفكم حال النلسام بال رجع .
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ورأة أبو اريف أن ل خيار أمام الفلسيينيين إل الوحدخ ،ميالبار قيادخ فتم والسلي باللتلاء على
مستوة اطمناء العامين للفصائل ،واللجن التنفيإي والمجلس الويني من أجل التوافق على بدء عمل

حكوم وحدخ ويني  ،على رأس أولوياتدا توحيد المؤسسا  ،ومعالج إف ار از

حال النلسام السياسي،

والتح ير لجراء انتخابا عام تشريعي ورئاسي  ،والمجلس الويني ،وفلا لتفاق بيرو عام .2017

من

وأكد أن الجميع ملزم بالتفاق على برنامج ويني مشترم ،يمثل الكل الفلسييني ،والعمل

استراتيجي ويني تتجاوز اتفاق أوسلو ،مع العتماد على الكفاح على اطرض ،وخالل المؤسسا

الدولي  .وشدد على أن إصرار السلي وحكومتدا على مصيلم التمكين ،والتمترس خلب دإه النلي
ي ع بما ل يدع مجال للشم العصي في يريق المصالح  ،وال رب بعرض الحائي الستجاب

للنداءا

والميالبا

الويني العري

ودعا حرك فتم إلى وقب التصريحا

لنداء النلسام.

التوتيري  ،وتديئ الاروب والمناخا

عن قياع غزخ ،ووقب التدديد باتخاإ إجراءا

لرفع الجراءا

العلابي

أخرة ،داعيا شعباسش بصفتا رئيسار للسلي الفلسييني

إلى تحمل مسؤولياتا ،والعمل على توحيد الجبد الداخلي لمجابد صفل اللرن والدجم السرائيلي

المسعورخ على اطرض.

فلسطين أون الين2018/12/19 ،

 .9وفد من حماس يغادر غزة متوجهاً إلى مصر ..والحركة تنفي مغادرة هنية

قال المركز الفلسطيني لإلعالم ،غزة ،2018/12/19 ،أن وفدار قياديار رفيع المستوة من حرك

شحماسش ،قياع غزخ ،متوجدار إلى العاصم المصري اللادرخ .وأكد مصدر قيادي في حرك حماس
لتشالمركز الفلسييني لإلعالمش أن الوفد يت من عددار من أع اء المكتب السياسي في قياع غزخ.

من جانبا ،أكد مسؤول في معبر رفم البري في حديث لتشالمركز الفلسييني لإلعالمش مغادرخ وفد

حماس إلى اللادرخ عصر اليوم.

وجاء في موقع حركة حماس ،2018/12/19 ،أن مكتب رئيس المكتب السياسي لحرك شحماسش أكد

أنا ل صح لألنباء التي تتحدث عن مغادرخ رئيس المكتب السياسي للحرك إسماعيل دني قياع

غزخ .ودعا المكتب يوم اطربعاء وسائل العالم كاف إلى تحري الدق والمصداقي في نشر اطخبار.
 .01فصائل المنظمة تجتمع برام هللا لبحث المصالحة

رام هللا :من الملرر أن تعلد اليوم فصائل منام التحرير اجتماعا في مدين رام هللا ،للبحث في كيفي
مواصل جدود ومساعي المصالح  ،وايجاد خي تستند لكيفي المبادرخ بشكل فوري لنداء النلسام.
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وقال واصل أبو يوسب ع و اللجن التنفيإي لمنام التحرير الفلسييني  ،إن للاء آخر سيعلد على
الداخلي أمام

مستوة الليادخ فور عودخ الرئيس محمود عباس طرض الوين ،لت شمتابع وترتيب البي

دجم حكوم الحتالل ومستوينيدا على أبناء الشعب وقيادتاش.
وأشار إلى سلسل من الجتماعا

التي علد

على مستوة الفصائل خالل اطيام الما ي  ،أسفر

عن تشكيل لجن ويني وشعبي للتصدي للعدوان الإي يمارسا الحتالل ومستوينوه ،من خالل

استمرار لجان الحراس وتعزيزدا وتشكيلدا من مختلب الفصائل والمؤسسا
وقال شالجتماعا

كد

على

والمواينين.

رورخ توحيد الصب وانداء النلسام واتخاإ موقب موحد لمنع السماح
خاص باش.

طي يرب كان من استغالل الاروب لتنفيإ أجندا

القدس العربي ،لندن2018/12/19 ،

 .00إطالق "التجمع الديموقراطي الفلسطيني" بغزة إلسقاط "صفقة القرن"
غزخ :أعلن في قياع غزخ أمس إيالق شالتجمع الديموقرايي الفلسيينيش لسلاي شصفل اللرنش.
جاء إلم خالل اجتماع موسع للجن التح يري  ،التي بين

وال تحديا

أن التجمع يددب إلى مجابد التيبيع،

الويني الرادن  ،والندوض بالمجتمع الفلسييني من أجل الحري والتعددي  ،ودعم صمود

الشعب الفلسييني وملاومتا في وجا الحتالل والستييان والحصار.

وي م التحالب :الجبدتين الديموقرايي والشعبي لتحرير فلسيين ،وحزب الشعب ،والتحاد الديموقرايي

الفلسييني (فدا) ،وحرك المبادرخ الويني  ،وشخصيا ويني  ،وممثلين للياعا اجتماعي .
وح ر الجتماع الموسع الإي علد في جمعي الشبان المسيحيين بمدين غزخ المئا

اللوة الديموقرايي الخمس ،وشخصيا

وفعاليا

من ممثلي

اجتماعي ونلابي ونسوي .

فلسطين أون الين2018/12/19 ،

 .02حماس :إبعاد عائالت المقاومين لن يؤثر في عزيمة أبناء شعبنا
قال

حرك شحماسش إن مصادق برلمان الحتالل على مشروع قرار إبعاد عائال

على فشل الحتالل في التصدي للملاومين اطبيال بعد كل الجراءا

عائالتدم .وأكد

الملاومين يدلل

اللمعي والجرامي بحق

الحرك في تصريم صحفي مساء اليوم اطربعاء ،أن استدداب عائال

الملاومين

لن يؤثر في عزيم أبناء شعبنا في مواصل الملاوم .
وأو ح

أن حكوم الحتالل تحاول اليوم استر اء قيعان المستوينين بددم منازل الملاومين

وابعاد عائالتدم؛ ودو ما يعبر عن العللي الفاشي التي با
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الحتالل بالنتلام من الفلسيينيين .ونود
مواصل الملاوم حتى التحرير .وحي

أن دإا السلوم العدواني سيزيد من إصرار شعبنا على

حماس عائال

الإي أبدتا تلم العائال

الملاومين والثبا

عند ددم منازلدا ،بالتأكيد أن بيوتدا فداء لفلسيين ،قائل ر :على الحتالل وقادتا أن يفدموا الرسال

جيدار ،فشعبنا سيلدم كل ما يملم من أجل تحرير اطرض والملدسا .

موقع حركة حماس2018/12/19 ،

 .03حماس :الحاضنة الشعبية تحمي المقاومين من االحتالل والتنسيق األمني
غزخ :وجد

حرك شحماسش رسال شكر وامتنان إلى الحا ن الشعبي للملاوم الفلسييني في

ال ف الغربي  ،مؤكدخ أندا الحامي والحا ن للملاومين من الحتالل السرائيلي والتنسيق اطمني.
وقال حازم قاسم ،النايق الرسمي للحرك  ،في حديث خا

الحا ن الشعبي التي حم

لتشالمركز الفلسييني لإلعالمش :إن

الشديد أشرب نعالوخ تؤكد الدعم والسناد للملاوم والملاومين ،مشددار

على أدمي اللتفاب حول دإا الندج حتى دحر الحتالل .وأ اب :شرأينا قم دإا الت امن من
الحا ن الشعبي من عائل بشكار التي احت ن

الملاوم الشديد أشرب نعالوخ ،وغيره من

الملاومينش ،لفتار إلى أن الحتالل يتخبي في مواجد دإه اطساليب الويني .

وحول سياس ددم البيو  ،أكد قاسم أن الحتالل يتصرب بتخبي ،ويواصل سياس الددم التي بدأ

منإ احتالل فلسيين ،ومن قبلا النتداب البريياني .وأ اب :شفي كل مرخ تثب
في غزخ ددم عش ار

آلب المنازل على رؤوس أصحابدا ،وما زال

الملاوم بالرغم من دإه السياس  ،وستفشل كما فشل

التفاب شعبنا حول الملاوم كلما زاد البيش الصديونيش.

دإه السياس فشلدا؛

دإه الحا ن تلتب حول

كل جرائم الحتالل السرائيلي ،وسيزداد

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/12/19 ،

" .04الديموقراطية" تنتقد لقاء حسين الشيخ بـ"الشاباك"
رام هللا :انتلد

الجبد الديموقرايي لتحرير فلسيين ،أمس ،استمرار للاءا

رئيس الديئ العام

للشؤون المدني بالسلي الوزير حسين الشيخ ،برئيس شالشابامش السرائيلي نداب أرغمان ،ميالبتين

بوقب التنسيق اطمني مع الحتالل.

ودعا ع و اللجن التنفيإي لمنام التحرير ،ع و المكتب السياسي للجبد الديموقرايي تيسير
خالد ،إلى وقب التصال
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المجلسين الويني والمركزي وق ار ار

اللجن التنفيإي بإعادخ بناء العالق مع (إسرائيل) باعتباردا دول

معادي واحتالل واستعمار استيياني ودول تمييز عنصري وتيدير عرقي.

ويالب خالد في بيان لا أمس ،بوقب التنسيق اطمني بين السلي والحتالل ،وسحب العتراب
بت(إسرائيل) من خالل خيوا

متدرج تف ي إلى التحرر من قيود اتفاقيا

أوسلو وتوابعا كاتفاق

باريس القتصادي ،وفلار لخي العمل التي أقردا المجلس الويني الإي انعلد نداي إبريل /نيسان
الما ي وما تبعا وسبلا من ق ار ار تم التوافق عليدا بالتفصيل في المجالس المركزي الفلسييني .
وأ اب أن ما تشدده العملي السياسي بين السلي والحتالل منإ سنوا

وما تؤشر إليا التفادما

التي يجري تيبيلدا على اطرض في شصفل اللرنش اطمريكي السرائيلي يؤكد بما ل يدع مجال
للشكوم بأنا ل يوجد شريم إسرائيلي يمكن الوصول معا إلى تسوي سياسي شامل ومتوازن  ،وبأن

السلي وحددا تعيش في الودم بوجود اتفاقيا

مع الحتالل.

فلسطين أون الين2018/12/19 ،

 .05فتحي حماد :التنسيق األمني عار وسينهار تحت أقدام المقاومين
غزخ  -يالل النبيا :قال فتحي حماد ،ع و المكتب السياسي لحرك شحماسش :إن التنسيق اطمني
التي تلوم با السلي في رام هللا عار ل بد أن ينتدي منا الشعب الفلسييني .وأكد في حديث لصحيف

شفلسيينش أن التنسيق اطمني سيلسي عاره وسيندار يومار ما تح

أقدام الملاومين ،لفتار إلى أن شعبنا

ملتحم في مواجد الحتالل والتنسيق اطمني .وأ اب :شالشعب الفلسييني يلتحم في ملاومتا وفي

مسي ار العودخ وفي مواجد المحتل والتنسيق اطمني ويصر على مواصل الجداد والملاوم ش.

وأشار إلى أن شعبنا الفلسييني وملاومتا شأقسموا يمينار أل يعيوا الدني ل في الدين ول في الوين
ول في اطسرة ول في المسرة ول في حب رمل ش ،مشددار على بلائدم واستمراردم في ندج الملاوم

حتى تحرير فلسيين .ووجا رسالتا إلى العالم بأن الشعب الفلسييني صاحب حق ول بد أن ينتصر.

فلسطين أون الين2018/12/19 ،

 .06فتح :تصريحات غرينبالت مسيئة للشعب األمريكي
رام هللا :داجم

حرك فتم المبعوث اطمريكي لعملي السالم في الشرق اطوسي ،جيسون غرينبال ،

قائل إنا شبتصريحاتا وتصرفاتا ووقوفا إلى جانب الحتالل ،يسيء للشعب اطمريكي صاحب الليم

والمبادئ التي نحترمدا ونلدرداش .وجاء دجوم حرك فتم على غرينبال

بعد أن وصب غرينبال

نعي الحرك طشرب نعالوخ وصالم البرغوثي اللإين قتلتدما إسرائيل اطسبوع الما ي بتشالعارش.
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وقال الحرك في بيان :شإن غرينبال يدرم في ق اررخ نفسا أنا يعمل وفلار طجندخ صديوني تُبرر
لإلسرائيلي قتل الفلسيينيين ونفيدم وعلابدم جماعيار ،ويرفض في الوق نفسا بلوخ ميالب
الفلسيينيين بحلوقدم المشروع  ،ورف دم للل ار ار الاالم اطمريكي السرائيلي ش.

واتدم ع و المجلس الثوري لحرك فتم والمتحدث باسمدا ،أسام اللواسمي ،غرينبال

اطمور بعيون المتيرفين المستعمرين.

بأنا شيرة

الشرق األوسط ،لندن2018/12/201 ،

 .07قوى غزة ترفض اختراقات التطبيع العربية وتخص منها تصريحات وزير خارجية البحرين
غزخ :أكد

قيادخ اللوة والفصائل الويني والسالمي  ،رف دا وادانتدا لتشاختراقا

جر في العالم العربي خالل الفترخ الما ي  ،وخص

البحرين ،التي أيد

عواصم العالم لرفض ال غويا
وشدد

في بيان تلل

شالتيبيع التي تجري تعيي أوراقا مجاني لالحتاللش .ودع

اطمريكي الدادف لنلل سفاراتدا إلى مدين اللدس شعاصم فلسيين

بشدخ الموقب اطسترالي ،وكإلم شالتصريحا

ال ارخش لوزير خارجي دول البحرين.

اللوة الفلسييني على أدمي مواجد شالتصعيد العدوانيش الإي تمارسا قوا

خالل شتفعيل ملاومتنا

الحتالل ،من

د الحتالل في كل منايق التماس والستييان الستعماريش ،ويالب

بتوسيع لجان الحراس والحماي في كل اللرة والتجمعا

لدجما

ال ارخش لوزير خارجي

قرار أستراليا بنلل سفارتدا إلى مدين اللدس الغربي  .وأعلن

شاللدس العربيش نسخ منا ،أن عمليا

المحتل  .وأدان

مندا شالتصريحا

التيبيعش التي

المستوينين بحماي من الجيش.

والمدن والمخيما

كإلم

الفلسييني التي تتعرض

القدس العربي ،لندن2018/12/19 ،

 .08هنية يتلقى اتصاالً من األمير حمد آل ثاني معزياً بوفاة شقيقه

تللى رئيس المكتب السياسي لحرك شحماسش إسماعيل دني اتصالر داتفيار من اطمير الوالد حمد بن

خليف آل ثاني ،ملدمار لا التعازي بوفاخ الحا خالد دني  ،داعيار لا بالرحم والغفران.

كما تللى دني اتصالر داتفيار آخر من ف يل الشيخ العالم يوسب اللر اوي ،حيث قدم لا بالغ

التعازي بوفاخ الحا خالد دني شأبو العبدش ،داعيار لا بالرحم والغفران.

موقع حركة حماس2018/12/19 ،

التاريخ :الخميس 2018/12/20
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 .09حماس تطالب السلطة باإلفراج عن المعتقلين والتوقف عن مالحقة المواطنين
غزخ :يالب

حرك شحماسش السلي بالف ار الفوري عن جميع المعتللين لديدا من أبناء يولكرم،

وخاص الشيخ ن ال أبو دالل وأنس الحصري ،ودعتدا لكب يددا عن مالحل المواينين ،والعمل
على حماي الشعب الفلسييني من بيش الحتالل واجراما الإي ل يتوقب في ال ف واللدس.

جاء إلم في تصريم صحفي ،للليادي في شحماسش عبد الرحمن شديد ،اليوم اطربعاء ،تعليبا على

موقب أدالي يولكرم في دعم عائل الشديد أشرب نعالوخ ،وميالبتدم السلي الفلسييني بالف ار عن
المعتللين لديدا على خلفي مشاركتدم في مسيرخ السب .

وثمن شديد دور أدالي محافا يولكرم في وقوفدم مع عائل الشديد البيل أشرب نعالوخ ،وبين أن

إلم يؤكد مدة اللحم والتآلب بين اطدالي في مواجد العدو المجرم.

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/12/19 ،

 .21بعد قرار انسحاب القوات األمريكية من سورية ..نتنياهو :قادرون على حماية أمننا
اللدس( -أ ب ب) :أعلن رئيس الوزراء السرائيلي بنيامين نتنيادو ،اطربعاء ،أن اسرائيل ،التي
أبلغتدا الوليا

المتحدخ مسبلا ،ستدرس تداعيا

كيب تدافع عن نفسداش

د تدديدا

قرار النسحاب اطمريكي من سوريا ،لكندا شتعرب

محتمل .

وقال في بيان أصدره مكتبا شسنلوم بدراس برنامجدم الزمني وكيفي تنفيإه وتداعيا

إلم بالنسب لنا.

ولكن في أي حال سنكون قادرين على حماي أمن إسرائيل والدفاع عن أنفسناش.

وأورد نتنيادو أنا تشاور ،الثنين ،مع ترامب ،والثالثاء ،مع وزير الخارجي اطمريكي مايم بومبيو.
وأ اب شأبلغتني الدارخ اطمريكي أن الرئيس يعتزم سحب اللوا

(اطمريكيين) وسائل أخرة لممارس نفوإدم في دإه المنيل ش.

من سوريا مو ح أن لدة

القدس العربي ،لندن2018/12/19 ،

 .20نتنياهو :حزب هللا أغلق مواقع األسلحة الدقيقة قرب مطار بيروت
قال رئيس الحكوم السرائيلي  ،بنيامين نتنيادو ،يوم اطربعاء ،إن حزب هللا أغلق ثالث مواقع قرب

ميار بيرو

كان يحاول إنتا أسلح دقيل فيدا .وفي كلمتا في شمؤتمر إسرائيل لألعمالش ،الإي

تناما شغلوبسش ،في اللدس ،قال نتنيادو إنا تحدث مع الرئيس اطمريكي ،دونالد ترامب ،ومع وزير

الخارجي  ،مايم بومبيو ،يوم أمس ،بشأن العلوبا
أنفاق حزب هللا ،كما تزيل تدديدا

التاريخ :الخميس 2018/12/20
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التي أقامدا قرب ميار بيرو  ،والتي حاول فيدا إنتا أسلح دقيل فيدا ،م يفا أنا تم إغالقدا
ويجري العمل على إقام مواقع أخرة.

و من حديثا عن الو ع اطمني ،قال إن شالجيش السرائيلي دو الجيش الوحيد الإي يحارب

الجيش اليراني في العالم ،وحلق نجاحا

ل بأس بداش.

وقال أي ا شإننا ملتزمون ليس بمكافح التفاق النووي التي أبرم مع إيران فحسب بل نلوم أي ا
بعمليا

تبن

وبخيوا

العلوبا

على الصعيد الدبلوماسي أي ا .أسعد

د إيران ،وقد تحدث

حين رأي

أن الدارخ اطمريكي الحالي

عن دإا المو وع أول أمس مع الرئيس اطمريكي وأمس مع

وزير خارجيتا بومبيوش .وتابع أن إسرائيل ت رب إيران في سوري  ،والوليا

المتحدخ ت رب إيران

اقتصاديا .م يفا شنعمل على تحجيم دإا اليرب الإي يتحمل المسؤولي عن جميع المشاكل اطمني

تلريبا التي تواجددا دول إسرائيلش.

وبحسبا ،فإن إسرائيل تحارب أإرع إيران ،وإراعا حزب هللا .وقال شنكتشب أنفاقا وبشكل ممندج
نجرده من جميع اطنفاق ،مثلما فعلنا لحماس في الجنوب من خالل وسائل مختلف  .نحن نجرد حزب

هللا من صواريخا الدقيل بوسائل مختلف  ،حيث خيي حزب هللا لمتالم آلب الصواريخ الدقيل
بينما على اطرض وعلى أحسن تلدير لديا العش ار مندا فليش .على حد قولا.
وادعى نتنيادو أن إسرائيل كشف

النلاب في أوروبا عن عدخ شعمليا

إردابي ش كان

إيران على

وشم تنفيإدا ،وأنا تم إحباي  40عملي شإردابي ش كبيرخ في جميع اللا ار  .وقال أي ا إنا ليس

مستعدا لشتراي السالم مع العرب بموافل فلسييني  .وادعى شنحن نريد السالم ،ونبحث عن السالم
معدم ،ولكننا ل ننتار ،واطخبار السارخ تفيد بأن العرب ل ينتارون أي ا .دإه دي عملي من

التيبيع ودي تتوسع باستمرار .ستكون دنام دول أخرة في العالم السالمي وفي العالم العربيش.
وبحسبا شبعد مرور سنوا

قمنا خاللدا بتيوير الدول بدون اشتراي إلم بتحليق السالم مع

الفلسيينيين .ل أريد دول مزدوج اللومي  .نريد أن نحل دإه اطزم  .وما نلوم با اآلن دو الحصول

على قوخ عمالق في المجال القتصادي والعسكري والدبلوماسي .والملوم اطدم الإي يغلب كل دإا

دو رعاي قوتنا اطخالقي والروحي ومغزة إلم دو وجود دول قومي يدودي وديملرايي تحترم
الحلوق الفردي لجميع مواينيدا وتحترم الحلوق اللومي اطساسي مثل الحق المتاح لكل يدودي

بالوصول إلى دنا وبالحصول على الجنسي السرائيلي بشكل أوتوماتيكيش.
واستيرد نتنيادو في امتداح اللوخ ،وقال إن شإسرائيل أقيم

يبلى ،والبلاء لألقوةش ،وان شالتحالفا

تحليق السالمش.

التاريخ :الخميس 2018/12/20
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وتيرق نتنيادو إلى التحليلا

الجاري

ده ،وقال إنا تمارس

بتشالمؤتمنين على إنفاإ سلي اللانونش.

وتابع في دإا السياق أنا يوجد توتر بين السليا

غويا

على من وصفدم

الثالث في البالد ،الل ائي والتشريعي والتنفيإي ،

وأنا شبدون دإا التوتر ل يوجد ديملرايي ش.
وقال إن

غويا

تمارس على المؤتمنين على إنفاإ سلي اللانون ،اطمر الإي يشكل خي ار على

الديملرايي  ،وأن دإا اطمر حصل في حالتا .في إشارخ إلى تحليلا

الفساد الجاري

ده.

إلى إلم ،تيرق نتنيادو إلى ارتفاع اطسعار ،وقال إن ارتفاع رسوم الكدرباء تراجع منإ العام 2013

بت ،%15وانا في حال رفع أسعار الكدرباء فإن إلم لن يتجاوز نسب  ،%8م يفا أن إلم يبلى أقل

مما كان عليا عام  . 2014وفي دإا السياق تساءل عمن كان وزير المالي في حينا ،وإلم في إشارخ

إلى ع و الكنيس

يائير لبيد.

عرب 2018/12/19 ،48

 .22الكنيست يصادق بالقراءة األولى على طرد عائالت فلسطينية من منازلها
اللدس :صادق الكنيس

السرائيلي ،اطربعاء ،باللراءخ اطولى ،على مشروع قانون يتيم يرد عائال

فلسييني من منازلدا بال ف الغربي  ،بدعوة تنفيإ أحد أفراددا عملي مسلح  .وقال
السرائيلي  ،إن الكنيس

معار
وكان

.38

ديئ البث

صادق على مشروع اللانون باللراءخ اطولى بأغلبي  69ع وا ملابل

اللجن الو ازري للتشريع ،قد صادق

باللراءخ اطولى ،لكنا يحتا لمصادق الكنيس
ووفق مشروع اللانون ،فإنا بإمكان السليا

اطحد ،على مشروع اللانون قبل التصوي

عليا اطربعاء

بلراءتين إ افيتين حتى يصبم نافإا.

السرائيلي يرد أقرباء من الدرج اطولى لمنفإ عملي

ُيلتل فيدا إسرائيلي ،إلى مكان آخر في ال ف خالل سبع أيام.
وجاء المصادق على مشروع اللانون رغم معار كل من رئيس جداز اطمن العام شالشابامش
نداب أرغمان ،والمستشار اللانوني للحكوم أفيخاي مندلبلي .

القدس العربي ،لندن2018/12/19 ،

 .23الطيبي :قانون طرد العائالت جريمة حرب
اللدس المحتل  :قال أحمد الييبي ،ع و الكنيس
العائال

الصديوني :إن قانون إبعاد عائال

منفإي

يمثل جريم حرب .ووصب الييبي في تصريحا  ،يوم اطربعاء مع لتشالمركز الفلسييني

التاريخ :الخميس 2018/12/20
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لإلعالمش ،اللانون أنا شقانون لمجرمي حرب ،يجب أن ينتدي بدم اطمر إلى الملا اخ الدولي ش ،مشي ارر

إلى أن المستشار الل ائي للحكوم شالسرائيلي ش اعترض عليا ،وقال إنا شليس دستورياش.
وأ اب الييبي شللد تصدينا لمن قدم دإا اللانون بلوخ ،وقل

إنا بإمكانكم أن تلتلوا وتيردوا وتحرقوا

تسرقوا وتلتلعوا ،ولكن ليس بإمكانكم أن تدزموا شعبار بأكملاش .واثر اعتراض النواب العرب في

الكنيس

على مشروع اللانون ،يرد رئيس الكنيس

وتدخل حرس الكنيس

ثالث مندم.

ويرد د .أحمد الييبي وجمال زحالل ومسعود غنايم أثناء مناقش مشروع

اللانون بسبب اعت ار دم على اللانون .وقال الييبي :إن مشروع اللانون مر باللراءخ التمديدي  ،ولكن
في سياق اطجواء العنصري والفاشي أتوقع أن يمر باللراءا

والثالث  ،ولكن ما من شم أن َّ
سنا سيؤدي إلى إبعاد عائال
ودعا الييبي إلى تصعيد الن ال

ويصدق عليا باللراءخ اطولى والثاني

كثيرخ ،وسيكون لا انعكاسا

د دإا اللانون في المحافل الدولي والحلوقي .

خييرخ.

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/12/31 ،

 .24الكنيست :جهوزية الجيش اإلسرائيلي تحسنت بعد العدوان على غزة
نشر لجن الجدوزي واطمن الجاري المتفرع عن لجن الخارجي واطمن التابع للكنيس  ،يوم اطربعاء،
التلرير العلني حول جدوزي الجيش السرائيلي للحرب ،وإلم بعد أن أثار دإا المو وع

ج في

أعلاب تلرير أصدره مفوض شكاوة الجنود ،يتسحاق بريم ،وقال فيا إن الجيش ليس جاد از للحرب.
ورفض تلرير اللجن الفرعي في الكنيس

بريم ،وقال إنا ي أر تحسنا ملموسا على

استنتاجا

جدوزي الجيش منإ العدوان على غزخ ،في العام  .2014ورغم إلم ،أشار تلرير اللجن في الكنيس
إلى عيوب واشكاليا

في جدوزي الجيش.

وتيرق تلرير اللجن الفرعي إلى مخزون الإخيرخ وقيع غيار العتاد العسكري ،وقال إنا شبعد أربع
سنوا من الجرب الصامد (العدوان على غزخ) ،وبعد اجتثاث اادرخ شفلدان الشدي ش ،فإن و ع مخزون
الإخيرخ في الجيش السرائيلي جيد بما ل يلاس عما كان عليا سابلا .ورغم إلم ،فإن مخزون أنواع

معين من الإخيرخ اليوم لم يصل بعد إلى المستوة اطف ل بموجب التعريب الإي و عا الجيشش.
وأوصى تلرير اللجن الفرعي بزيادخ مشارك كتائب الحتياي في عمليا

التدريب السنوي إلى جانب زيادخ عدد أيام الخدم في قوا

الحتياي.

عملي ودراس زيادخ أيام

وحول العيوب التي برز في تلرير مراقب جداز اطمن حول جدوزي سالح المدرعا

ميدان اللتالش ،قال تلرير اللجن الفرعي في الكنيس

شلتحديا

إنا شلم يجر البحث كما دو ميلوب ومتوقع

وفي جدول زمني معلول بح ور رئيس أركان الجيش أو نائبا في نتائج التلريرش.
التاريخ :الخميس 2018/12/20
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وأوصى أع اء اللجن الفرعي رفع اطجر اطساسي ل باي صب والزام بمتابع تصحيم عيوب التي
كشف

عندا تلارير المراقب .

عرب 2018/12/19 ،48

 .25النيابة العامة توصي باتهام نتنياهو بتلقي رشى
أوص
اتدام

النياب العام السرائيلي أمام المستشار الل ائي للحكوم  ،أفيحاي مندلبلي  ،بتوجيا لئح
د رئيس الحكوم  ،بنيامين نتنيادو ،تنسب فيدا إليا تدم تللي رشى في ثالث ملفا

دي الملفا

 1000و 2000و .4000وكان

الشري السرائيلي أوص

في نداي تحليلاتدا باتدام

نتنيادو بتللي رشى.
وإكر قنوا
الملفا

التلفزيون السرائيلي المركزي مساء يوم ،اطربعاء ،أن النياب استكمل

الجنائي المشتبا بدا نتنيادو .وسيجري مندلبلي

فساد

تلري ار حول

مداول  ،اطسبوع الملبل ،بالستناد إلى

مسودخ تلرير المدعي العام ،شاي نيتسان ،والمدعي المرافل للتحليلا

في دإه الملفا  ،ليئا

بن

أري ،والتي تصب الملب  4000بأنا شملب فساد بامتيازش .ووفلا لتلرير المدعين ،فإنا بالمكان
وصب الملفين  1000و 2000بأندا ملفي رشى ،ولكن بمستوة أدنى.

عرب 2018/12/19 ،48

 .26نتنياهو يزعم إطالق خطة لمحاربة العنف ضد النساء العربيات
أوعز رئيس الحكوم السرائيلي  ،بنيامين نتنيادو ،بتشكيل مجلس مؤلب من رجال دين عرب في
إيار خي لمحارب العنب

اللتل والعنب

د النساء في المجتمع العربي في الداخل على

وء استفحال جرائم

د النساء في المجتمع العربي .وتم رصد مبلغ  295مليون شيكل لدإه الخي

الخماسي للمحارب العنب في المجتمعين العربي واليدودي ،المردون بمصادق الحكوم عليدا.
وتشمل الخي عدخ بنود ،وفلا لللناخ التلفزيوني العام السرائيلي شكانش ،ودي:

إقام مراكز تأديل للرجال العنيفين.-م اعف عدد مراكز النساء

حايا العنب والفتيا

في خير.

-جمل إعالمي في المساجد وتشكيل مجلس رجال دين يصدر فتاوة

د العنب تجاه النساء.

برنامج دراسي في المدارس الثانوي حول المساواخ بين الجنسين .ويتعين على الحكوم أن تصادقعلى دإه الخي .

التاريخ :الخميس 2018/12/20
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ووصب ياقم الحتجا

النسائي الخي بأندا شخدع إعالمي على حساب السكان العرب .وقتل
مجموع سكاني كدإه أو تلم ،ودإه مسأل شداخل اطوسايش ،ولن

النساء ليس مو وعا يخ

يصنعوا بنا فرق تسدش.

عرب 2018/12/19 ،48

 .27أبو رحمون تقترح خطة شاملة لسد الفجوات الرقمية
يرح

النائب عن التجمع الويني الديملرايي في اللائم المشترك  ،نيفين أبو رحمون ،أمام الديئ

العام للكنيس  ،يوم اطربعاء ،ق ي الفجوا
خي شامل لسد دإه الفجوا  .وشدد
المجتمع العربي أف ليا

الفجوا

الرقمي التي يعاني مندا المجتمع العربي ،وقدم

أبو رحمون في كلمتدا ،على أن الفجوا

كثيرخ لشبك النترن

ما ي ر بإمكانيا

الجتماعي القتصادي اللائم بيننا وبين المجتمع اليدوديش.

الرقمي شتمنع عن

النمو القتصادي ويكرس

عرب 2018/12/19 ،48

 .28مطالبة "التواصل االجتماعي" بوقف التعاون مع "وحدة السايبر" اإلسرائيلية
شارتفع

يلبا

حإب المحتوة من قبل وحدخ السايبر التابع لمكتب المدعي العام عام  2017بنحو

جديا حول فرض إسرائيل الرقاب على المحتويا
 %500عن عام  ،2016ما يثير قللرا ر

وحري التعبيرش

كرر مركز شعدال ش ميالبتا المدعي العام في إسرائيل بإغالق شوحدخ السايبرش التابع لا ،والتي
تفرض رقاب غير قانوني على المستخدمين والمحتوة الإين ينشرونا ،بالتعاون مع مواقع التواصل

الجتماعي الكبرة ،مثل شفيسبومش وشيوتيوبش.

عرب 2018/12/19 ،48

 .29الكنيست يصادق بقراءة أولى على منع نشر أسماء وصور قتلى العمليات عبر شبكات التواصل
رام هللا  -ترجم خاص  :صادق الكنيس
قانون يمنع نشر أسماء وصور قتلى العمليا

وين

عبر شبكا

التواصل الجتماعي.

اللانون الإي أسمي بلانون شواتسابش على حار نشر أي معلوما

الإين يلتلون أو يصابون في الدجما
ويأتي إلم على خلفي الدجما

دجما

السرائيلي ،يوم اطربعاء ،باللراءخ اطولى على مشروع

متفرق  ،وتسريب معلوما

التاريخ :الخميس 2018/12/20
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ويسمم اللانون بنشر إلم فلي في حال قام

الجدا

المختص بالعالن عن إلم.

القدس ،القدس2018/12/19 ،

 .31فضائية األقصى توقف بثها بسبب القصف واألزمة المالية
غزخ :أعلن

قناخ اطقصى الف ائي  ،أن بثدا سيتوقب يوم غد الخميس الساع الخامس مساء بفعل

اطزم المالي الخانل التي تمر بدا اللناخ والتي أعلب

ودمر يائ ار

اللصب السرائيلي لملر اطقصى.

الحتالل مبنى قناخ اطقصى خالل العدوان السرائيلي اطخير على قياع غزخ في

شدر نوفمبر الما ي.

وعلب اللصب السرائيلي اطخير الإي دمر مبنى اللناخ بشكل كامل ،أيلل

اطقصى حمل تبرعا

عنواندا شبدعمكم نبنيداش في محاول مندا لفشال سعي الحتالل ليمس الحليل واسكا

العالم الفلسييني الملاوم.

صو

فلسطين أون الين2018/12/19 ،

 .30هيئة األسرى :حصاد  2018كان بالنسبة لألسرى قاسياً ومؤلماً وخطي ارً

غزخ  -أشرب الدور :قال عبد الناصر فروان  ،المسؤول في ديئ شؤون اطسرة والمحررين ،والباحث
في شؤون اطسرة ،أن حصاد عام  2018لم يكن قاسيار فلي ،أو مؤلمار فحسب بالنسب لألسرة ،بل

كان خيي ارر على واقع ومستلبل الحرك الويني اطسيرخ.

وأشار في تصريم صحفي إلى أن عام  ،2018كان بالنسب لألسرة شقاسيار ومؤلمار وخيي اررش ،لفتا إلى

أن أخير ما شدده عام  2018كان شتشريع الجرائم والنتداكا

بحق اطسرة والمعتللين وتجريم

ن الدم المشروعش ،في إيار سعي الحتالل لت شتشويا مشروعي كفاح الشعب الفلسيينيش.

وأو م أن دإا اطمر أدة إلى شتوسيع الجريم وارتفاع وتيرخ النتداكا ش ،في تحد سافر ومعلن
طبسي قواعد اللانون الدولي النساني واللانون الدولي لحلوق النسان وأو م فروان أن كاف

مكونا

الناام السياسي في دول الحتالل شارك

خالل عام  2018في مناقش واقرار مجموع من

الل ار ار واللوانين التي تددب إلى ت ييق الخناق على اطسرة وتشريع النتداكا

والجرائم بحلدم.

القدس العربي ،لندن2018/12/19 ،

التاريخ :الخميس 2018/12/20
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 .32الحركة العالمية للدفاع عن األطفال :االحتالل تسعى إلى تحويل أطفال فلسطين إلى معاقين
لندن :قال

الحرك العالمي للدفاع عن اطيفال-فلسيين ،إن قوا

أيفال فلسيين إلى معاقين ،من خالل تعمد استددافدم بالرصا
وأو ح
بإعاقا

الحرك أندا وثل

الحتالل تسعى إلى تحويل

الحي والمتفجر.

من خالل باحثيدا الميدانيين ،عدخ حال

في قياع غزخ طيفال أصيبوا

دائم جراء استددافدم بشكل مباشر من قبل جنود الحتالل خالل مشاركتدم في المسي ار

السلمي على يول حدود قياع غزخ خالل عام .2018
وأكد

الحرك أن دإه الممارسا

تعتبر انتداكا

جسيم حسب اللانون الدولي النساني واتفاقي

جنيب الرابع واتفاقي حلوق اليفل ،ويجب مساءل الحتالل ومحاسب قادتا وجنوده على ارتكابدا،

وتوفير الحماي النساني واللانوني لدؤلء اطيفال اطبرياء.

القدس العربي ،لندن2018/12/19 ،

 .33تقرير :االحتالل قتل  54طفالً واعتقل أكثر من  900منذ بداية 2018
لندن :قال مركز عبد هللا الحوراني للدراسا

فلسيينيا ،واعتلل

الحتالل السرائيلي قتل

والتوثيق ،إن قوا

 54يفال

أكثر من  900آخرين منإ بداي عام  .2018وأو م في تلرير أعده حول اطيفال

الفلسيينيين ،وما يتعر ون لا من انتداكا

واعتداءا

على يد الحتالل السرائيلي ،أن من بين

اطيفال الشدداء  44يفالر سليوا خالل المسي ار السلمي على حدود قياع غزخ ،وأن ثالث مندم ما
زالوا محتجزين لدة سليا

قوا

الحتالل ،التي تعمد

الحتالل .وأكد المركز أن دؤلء اطيفال لم يشكلوا أدنى خير على

إيالق الرصا

الحي بني اللتل.

وفي السياق إاتا ،أشار المركز في تلريره ،إلى أن قوا

الحتالل اعتلل

في الفترخ إاتدا ،ما يزيد

عن  900يفل فلسييني في ال ف الغربي بما فيدا مدين اللدس المحتل  ،ول يزال نحو  230مندم
يلبعون في سجون الحتالل في اروب قاسي وغير إنساني  .ولف
انتداكاتدا الممندج

آخر تلم النتداكا

إلى أن سليا

الحتالل تواصل

د اليفال دون أدنى مراعاخ للجانب النساني أو النفسي لأليفال ،مبينا أن

كان الحكم الصادر عن محكم شعوفرش العسكري بسجن اليفل أيدم باسم

صباح ( 17عاما) من سكان مخيم قلنديا شمال اللدس ،لمدخ  35عاما ،ودفع تعوي ا

بليم مليون

شيلل ،بدعوة تنفيإه عملي يعن في عام  ،2016وكان يبلغ عمره حيندا ( 14عاما).

القدس العربي ،لندن2018/12/19 ،
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 65 .34مستوطناً يقتحمون المسجد األقصى بحراسات مشددة

اللدس  -وفا :اقتحم  65مستوينا المسجد اطقصى المبارم اليوم اطربعاء ،من جد باب المغارب ،
بحراس مشددخ من قوا

معادد تلمودي  ،نفإوا جول

الحتالل الخاص  .وقال مراسل شوفاش إن المستوينين بيندم عدد من يلب
استف اززي في المسجد قبل مغادرتا من جد باب السلسل .

الحياة الجديدة ،رام هللا2018/12/19 ،

 .35مستوطنو "تدفيع الثمن" يعطبون إطارات  40مركبة ويخطون شعارات عنصرية في بيت حنينا
اللدس المحتل -وفا :أعيب

عصاب شتدفيع الثمنش الردابي  ،اليوم الخميس 40 ،مركب في بي

حنينا بمدين اللدس المحتل  ،وخي
وتعود المركبا

في بي

شعا ار عنصري تدعو للتل وترحيل العرب.

المت ررخ لمواينين ملدسيين من عائلتي عوض الغرابلي وبرقان ،والتي تلع منازلدم

حنينا يريق حزما باللرب من مستوين شبسغا

زئيبش.

وقال المواين جمال عوض غرابلي لتشوفاش ،إن شتدفيع الثمنش اقتحم

الحي في تمام الساع الثالث

صباحا ،ورغم تبليغ اطدالي لشري الحتالل بما حدث ،إل أندا تعمد

التأخر لمدخ ساع كامل

عن الوصول لموقع الحادث المتيرب ،ولم تلم باعتلال أي من المستوينين المعتدين.
يإكر أنا شتدفيع الثمنش تعتدي بشكل متواصل على ممتلكا

دون أي مالحلا

من أجدزخ الحتالل.

وملدسا

فلسييني في اللدس وخارجدا

الحياة الجديدة ،رام هللا2018/12/20 ،

 .36عائلة فلسطينية تتهم الجيش اإلسرائيلي بإعدام نجلها عقب اعتقاله
رام هللا  -وكال  :اتدم

عائل فلسييني  ،ومؤسسا

حلوقي  ،اطربعاء ،الجيش السرائيلي بإعدام

الشديد صالم البرغوثي ( 29عاما) ،بعد اعتلالا حيا اطسبوع الما ي .وقال فخري البرغوثي (عم
الشاب صالم) ،في مؤتمر صحافي علدتا العائل في منزلدا في بلدخ كوبر شمال غرب رام هللا،
اطربعاء ،بح ور مؤسسا

حلوقي وشخصيا :ش ما وصلنا من شدود عيان يفيد أن الجيش

السرائيلي اعتلل صالم حيا ،ولم نعثر على أي دماء في المركب التي كان يلوددا؛ وبعد عدخ
ساعا

وصل نبأ بأنا (صالم) مصاب بجراح ،ثم استشدادهش .واتدم شالبرغوثيش ،الجيش السرائيلي

باعتلال نجل العائل حيا واعداما ،بعد التحليق معا ،ميالبا بإجراء شتحليق دولي لكشب مالبسا
الحادث ومصير نجلدمش.
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وأعلن الجيش السرائيلي ،اطربعاء الما ي ،استشداد صالم البرغوثي ،بزعم أنا أحد منفإي دجوم
وقع  9ديسمبر /كانون أول الجاري ،وأسفر عن إصاب  6إسرائيليين بجراح.

بدوره شكم قدورخ فارس ،رئيس نادي اطسير الفلسييني ،بالرواي السرائيلي  ،قائال:ش أكثر من مرخ،

نفإ الجيش السرائيلي عمليا
والمعلوما

إعدام لفلسيينيين بعد اعتلالدمش .وقال خالل المؤتمر:ش اللرائن

تشير إلى أن (صالم) لم يستشدد ،أو أعدم بعد إخ اعا للتحليقش.

القدس العربي ،لندن2018/12/19 ،

 .37أسير من جنين يحصل على شهادة الماجستير في القانون
جنين – وفا :حصل اطسير عزمي سدل نفاع ( 22عاما) ،من سكان مدين جنين ،على شدادخ
الماجستير في اللانون من جامع النجاح الويني عبر المراسل .
وأفاد

عائل اطسير لتشوفاش ،بأن نجلدا المحكوم بالسجن لمدخ  20عاما ،تمكن من الحصول على

شدادخ الماجستير ،رغم و عا الصحي الصعب ،بعد ايالق النار عليا قبل نحو عامين ،ول يزال

بحاج ماس إلى عملي جراحي بالفكين ،ولكن إدارخ السجون تمايل ،وتتعمد ادمالا.

الحياة الجديدة ،رام هللا2018/12/20 ،

 .38دراسة :صحيفة فلسطين تتصدَّر الصحف اليومية اقتصادياً
غزخ  -رامي رمان  :أادر

دراس بحثي أمس ،تَصدر صحيف شفلسيينش الصحب الفلسييني

اليومي  ،في حجم إنتا المو وعا
بالصحب اليومي اطخرة .وبين

القتصادي الإاتي (الخاص ) على الرغم من حداثتدا ،قياسار

أن صحيف شفلسيينش تفرد مساح أكبر للل ايا القتصادي في

ال ف أكثر مما تفرده الصحب الفلسييني اطخرة عن قياع غزخ ،على الرغم من حار نشر

الصحيف في ال ف  .وقدم الدراس التي حمل

عنوان شواقع الصفحا

الصحب اليومي ش الباحث يوسب المليد استكمالر لمتيلبا

القتصادي المتخصص في

الحصول على درج الماجستير في

الصحاف بكلي اآلداب في الجامع السالمي بمدين غزخ .واختار الدراس عين عشوائي منتام

امتد

من  1يونيو  2016حتى  30مايو  2017من الصحب اليومي اطربع  ،ودي :شاللدس ،واطيام،

وأكد

القتصادي  ،وإلم بإفراددا مساح تلارب

والحياخ الجديدخ ،وفلسيينش.

الدراس ادتمام صحيف شفلسيينش بالمو وعا

( )%6.2من إجمالي مساح صفحاتدا مجتمع  ،بمعدل ( )1.73صفح اقتصادي لكل عدد.

التاريخ :الخميس 2018/12/20
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وبين

أن الصحيف تعتمد على إنتاجدا الخا

في المو وعا

حين أن باقي الصحب اطخرة مجتمع نسب إنتاجدا الخا
التلارير والحوا ار

تلارب

القتصادي بنسب ( )%22.7في

( .)%13.3وبين الباحث ارتفاع أعداد

الصحفي الخاص في صحيف شفلسيينش ملارن بالصحب اطخرة ،في حين أندا

معدا في إعداد الخبر الصحفي.

فلسطين أون الين2018/12/19 ،

 .39مؤسسة الدراسات الفلسطينية تصدر "قطاع غزة السياسات االقتصادية لإلفقار التنموي"
الفلسييني كتاب شقياع غزخ :السياسا

صدر حديثا عن مؤسس الدراسا

القتصادي لإلفلار

التنمويش ،تأليب :سارخ روي ،وترجم  :محمد يربيا.

دإا الكتاب الإي يلع في  616صفح  ،دو ترجم لليبع الثالث المزيدخ من الكتاب الصادر
الفلسييني سن  2016تح

عنوان The Gaza Strip: The

بالنجليزي عن مؤسس الد ارسا

على اقتصاد غزخ خالل الفترخ التي انتد

العدوان السرائيلي

 .Political Economy of De-developmentوتشرح سارخ روي في ملدم اليبع الثالث النجليزي
التغيي ار

التي ي أر

بفعل تأثي ار

الكبير في صيب سن  ،2014والإي أيلق عليا اسم شعملي الجرب الصامدش ،وإلم بعد عام واحد

من وقوعا.

تعتبر روي في دإه الدراس أن مسار غزخ خالل السنوا

الثماني واطربعين اطخيرخ نللدا من منيل

مدمج اقتصاديا ،وتابع بشدخ لسرائيل ،ومرتبي بال ف الغربي ارتبايا قويا ،إلى كيان معزول

(يمكن ا لتخل

منا) ،ومفصول عن ال ف الغربي كما عن إسرائيل ،وعر

متواصل  .كإلم تبين روي أن التحول

قائما ل يمكن إنكاره .وتثب

لدجما

إسرائيلي

ال ارخ تصبم دائم وممأسس  ،وترسم للياع غزخ مستلبال

روي بو وح أن

عب غزخ ليس كارثيا فحسب ،بل متعمد وإو مغزة

أي ا .وبناء عليا ترة أن عملي الفلار التي تحدث
ندايتدا المنيلي  :جعل غزخ غير قابل للحياخ.

عندا قبل نحو ثالثين عاما ،قد اقترب

من
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 .41األردن يعلن التوصل لتفاهمات مع السعودية لحل أزمة جوازات الحجاج وتحديداً الفلسطينيين
عمان( -بترا) :أعلن

و ازرخ الخارجي اطردني  ،يوم اطربعاء ،التوصل لتفادما

السعودي لحل أزم جوا از

الحجا

وتحديدا الفلسيينيين .وأعلن

مع السليا

الخارجي اطردني أنا نتيج

تواصل وتنسيق ما بين و ازرخ الخارجي وشؤون المغتربين وعلى مدة اطشدر الخمس الما ي مع
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اطشلاء في المملك العربي السعودي فلد تم إيجاد حل لمسال توقب السفارخ السعودي في عمان عن
منم تأشي ار الدخول إلى أ ار ي المملك العربي السعودي لحمل الجوا از اطردني المؤقت .
دإا ومن شأن دإا اللرار أن يسدل عملي منم التأشي ار

فري تي الحج والعمرخ من حمل جوا از

بمختلب انواعدا ول سيما للراغبين بأداء

السفر الردني المؤقت من داخل المملك او من فلسيينيي

ال ف الغربي والفلسيينيين داخل الخي اطخ رش.

الغد ،عمان2018/12/20 ،

" .40الخارجية اللبنانية" تؤكد التزام لبنان بالقرار " "1701كامالً
بيرو  :أعرب

و ازرخ الخارجي والمغتربين اللبناني  ،في بيان ،عن قللدا من بيان التشيونيفيلش اطخير،

مشددخ على شموقب لبنان الوا م لجد اللتزام الكامل باللرار ( ،)1701ورف دا جميع الخروقا

من أي نوع كان ش .وأكد

الجراءا

لا

الخارجي في بيان شيلب الحكوم اللبناني إلى الجيش اللبناني الليام بكل

الالزم للسدر على حسن تيبيلا ،وإلم بالتنسيق مع قوا

(اليونيفيل) ،خصوصار في

ال التوتر الإي ساد الحدود في اطيام الما ي  ،ووجوب تكثيب نشايا ومتابع الو ع لمنع تفاقم

اطمور على الحدود الجنوبي ش.

وفي الملابل ،يالب لبنان مجلس اطمن شبإلزام إسرائيل وقب جميع خروقاتدا للسيادخ اللبناني  ،والتي

تزيد على  1800خرق سنويار جوار وبح ارر وب ارر ،أي بمعدل  5خروقا

يوميارش.

الشرق األوسط ،لندن2018/12/20 ،

 .42صحفيون عرب يزورون "إسرائيل" ...وبعضهم يرى االعتراف بها بداية لـ"نهضة العرب"
الناصرخ – وديع عواودخ :ان تم
الحتتتالل فلامت

بوس

مجموعت متن الصتحفيين العترب لتدول عربيت توريت

أمتتس بزيتتارخ الكنيست

متتن أجتتل شإعتتداد تلتتارير صتتحفي ش .وكشتتف

أن وفدار يتألب من سبع صحفيين من أصول عربيت وصتل الكنيست

بتالتيبيع متع

صتتحيف جيتتروزاليم

فتي زيتارخ عملت

الستفارخ

السرائيلي في فرنسا على تنايمدا .وجاء أن مجموع الصحفيين تعمل في فرنسا وبلجيكتا ،وبع تدم
قدم من مصر ولبنان والجزائر والمغرب ،ويعملون على إعتداد تلتارير لصتحيف شاطدترامش وقنتاخ شفترانس

24ش ،وغيردا .وناتم الكنيست

للتاء للصتحفيين متع رئتيس لجنت العمتل والرفتاه والصتح  ،إيلتي أطلتوب،

لمناقشت و تتع العتترب فتتي التتبالد ،والصتراع السترائيلي – الفلستتييني .وردار علتتى ستؤال بشتتأن المستتاواخ
فتتي الرفادي ت بتتين اليدتتود والعتترب ،ادعتتى أطلتتوب أنتتا ل توجتتد ق توانين عنص تري  ،وأنتتا ل يوجتتد تمييتتز

بحسب الجنس أو العرق.
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وردار على سؤال بشأن شقانون العودخش ،أقر أطلوب إنا لليدود فلي ،م يفار أن شإسترائيلش شدولت يدوديت

وديموقرايي ش ،وأندا ل يمكن أن تتعدد بعودخ الفلسيينيين وتابع شببساي  ،لن يحدث إلمش .وردار علتى
سؤال صحفي يدعى مصيفى كوسا متن شفترانس 24ش بشتأن تكلفت عتدم وجتود ستالم متع الفلستيينيين،
أجاب باقت اب ،وقال إنا يوجد شم ازيتا اقتصتادي للستالمش ،ولكنتا سترعان متا تحتول للتعبيتر عتن خيبت

أم تتل إست ترائيلي م تتن الت ترئيس الفرنس تتي ،إيمانوي تتل م تتاكرون ،حي تتث تس تتاءل ع تتن مواص تتل دجوم تتا عل تتى
شإسرائيلش ،كما تساءل شدل نحن مجرد دعاخ حرب وقتل ش.

الصتحيف السترائيلي عتن خالتد زغلتول متن شاطدترامش قولتا إن شإسترائيلش ليست

وفي دإا السياق ،نلل

الوحيدخ التي خاب أملدا ،وانما الدول العربي أي ار.
من جدتدا قال

الصحفي مارين داي من قناخ شبي إب إم تي فيش ،إندا سبق أن التلت

زعبي ،وان اطخيرخ تحدث

النائبت حنتين

عن التعامل السيئ معدا في الكنيس  .وردار على إلم ،ادعى أطلتوب أنتا

يتتدين الستتلوم العنيتتب ،وأن دنتتام شحلوقتار متستتاوي وحريت تعبيتتر كاملت ش ،وأنتتا يفدتتم النتواب العتترب فتتي
اللائم المشترك الإين ييللون على أنفسدم مواينين عرب في شإسرائيلش وليس إسرائيليين.
ونللت

جيتتروزاليم بوست

عتتن نتواب متتن اللائمت المشتتترك قتتولدم إنتتا لتتم يكونتوا علتتى علتتم بزيتتارخ الوفتتد

واستتغرب النائتب يوستب جبتارين أن يتأتي مثتل دتإا الوفتد ،بدتإه شالخلفيت الفريتدخش ،دون أن يجتمتع متتع
ممثلي اللائم المشترك  .وادع

دائرخ العالقتا

في اللحا اطخيرخ ،ولكندتا اشتتري

الدوليت فتي الكنيست

أنتا يمكتن ترتيتب للتاء متع الوفتد

وجتود ممثتل لتو ازرخ الخارجيت فتي الللتاء .ورد

المشتترك بتاللول

إنا سوب تنار في إلم ،باعتبار أن الحديث عن صحفيين وليس دبلوماسيين.

ولفت

الصحيف إلى أن أحد الصحفيين ،وأما جزائري ووالده لبناني ،ويدعى نادر علوش ،كتب ملالر

في دافنغتون بوس

المغرب بعنوان شعربي ومسلمش يشرح فيا لماإا وافق علتى زيتارخ شإسترائيلش ،ادعتى

فيتتا أن الصتراع العربتتي السترائيلي دتتو إلدتتاء عتتن المشتاكل الحليليت للشتترق اطوستتي ،وإريعت للتخلتتب
العربي المعيب الإي يعتبر إدان للمجد الالمع لألسالبش .ونلل عنتا قولتا إن شحلوقنتا ل تتفتوق علتى

حلوقدم ...ل يمكن العتراب بحلوقنا إإا ما ثابرنا على الميالب باللدس من أجل ديمنتنا الحصتري ،
طن سيادتنا ل تكمن في استبعاد أو إنكتار حلتوق اليدتود .كمتا نللت

عنتا الصتحيف زعمتا أن شند ت

العرب تبدأ بالعتراب اليوعي والصادق بإسرائيلش.

حمتتل النائتتب جمتتال زحالل ت علتتى الصتتحفيين المشتتاركين بتتالتيبيع وقتتال ل تتشاللدس العربتتيش إن دتتؤلء

منسلخون عن مواقب شعبنا وأمتنا وتواب شإسرائيلش زيارتدم في ماكنتدا الدعائي .
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وتابع شفما بالم حينما يزعم بع دم زو ار وبدتانا أن العتراب الصادق بإسرائيل شري لند
دإه أقوال مريب جدا تدلل على دوي ونوايا قائلدا المبيت ش.

اطم .

القدس العربي ،لندن2018/12/20 ،

" .43الخارجية اإليرانية" :اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" قرار "خاطئ وغير محسوب"
يدران  -اطنا ول :قال المتحدث باسم الخارجي اليراني بدترام قاستمي ،إن قترار أستتراليا العتتراب
باللتدس الغربيت عاصتم لتتشإسرائيلش يعتد انتداكتار لالتفاقيتا

الدوليت  .وفتي تصتريم لوكالت أنبتاء جامعت

آزاد الستتالمي (آنتتا) ،اطربعتتاء ،وصتتب قاستتمي قتترار أستتتراليا ب تتشالخايئ وغيتتر المحستتوبش .وبتتين أن
خيوخ أستراليا لن تخدم حل مشكل فلسيين والشرق اطوسي ،وستؤدي إلى زيادخ التوتر في المنيل .

القدس العربي ،لندن2018/12/19 ،

 .44المؤتمر القومي العربي يدعو الحتضان "مسيرات العودة" وايقاف التطبيع مع "إسرائيل"
إزاء المواجدا
واللرة والمخيما

الخييرخ التي تشدددا اط ار تي الفلستييني المحتلت فتي اللتدس ورام هللا وعمتوم المتدن
الفلسييني  ،والتي تتكامل مع مسي ار العودخ واعتصاما

 ،1948تؤكد اطمان العام للمؤتمر اللومي العربي على ما يلي:

 .1إن د تتإه المواجد تتا

اللدس وحترام فلستييني

تبشت تر بدبت ت ش تتعبي فلس تتييني جارفت ت  ،تس تتتييع ل تتو س تتاندتدا وح تتدخ فلس تتييني

شامل  ،واحت ان عربي ودولي ،أن تنجم في دحتر الحتتالل التإي لتم يعتد خافيتار حجتم مأزقتا اطمنتي
والسياسي ،المحلي والعالمي.

 .2إن دتتإه المواجدتتا

التتتي تشتتدددا اللتتدس ،ومتتدن ال تتف وبلتتداتدا ومخيماتدتتا تؤكتتد وحتتدخ الشتتعب

الفلستتييني بكتتل ق تواه وفصتتائلا فتتي مواجد ت الحتتتالل الصتتديوني اآلثتتم التتإي تؤكتتد إجراءاتتتا اللمعي ت
الدموي واعتلالتا المتزايدخ أنا ل يفرق بين فلسييني وآخر ،وبين فصيل وفصيل آخر.

 .3إن دتإه المواجدتا

التتتي تتأتي فتتي إيتار تصتتاعد العمليتا

النوعيت فتتي ال تف الغربيت متن عمليت

البركتتان إلتتى عمليت عتتوفر ومتتا بيندمتتا متتن  11عمليت فدائيت  ،أد

الجرحتتى ،تتتأتي لتؤكتتد ستتالم وصتتح تحلتتيال
تخوم غزخ اندلع انتفا

المتتؤتمر التتإي توقتتع منتتإ بداي ت مستتي ار العتتودخ علتتى

شعبي في اللدس وال ف الغربي .

 .4إن ما يجري على أرض فلسيين من عمليا

إلتتى مصتترع  11إسترائيليار وعشت ار

ومواجدا

وبيول

يؤكتد علتى تعثتر متا يستمى ب

شصفل اللرنش التي ل يمكن تنفيإدا إإا لم تمدر بتوقيع فلسييني ودو أمتر لتيس واردار فتي حستاب أي

فلسييني إلى أي تنايم انتمى.
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 .5إن متا يجتري علتتى أرض فلستيين دتو إدانت صتريح لكتل محتتاول

التيبيتع التتي تلتتوم بدتا بعتتض

اطنام ت ت العربي ت ت والتت تتي لت تتن تست تتتييع مدمت تتا بلت تتغ حجت تتم تنازلتدت تتا أن تكت تتون بت تتديالر عت تتن إرادخ الشت تتعب
الفلسييني الرافض لالحتالل كما للوجود الصديوني الغاصب.

إزاء دإه الحلائق تدعو اطمان العام للمؤتمر اللومي العربي إلى ما يلي:

 -1الحت تتان الشتتعبي العربتتي والستتالمي ،الرس تمي والشتتعبي ،لدتتإه الدب ت الشتتعبي  ،كمتتا لمستتي ار

العتتودخ ،وترجم ت دتتإا الحت تتان بمواقتتب عملي ت علتتى صتتعيد الشتتارع العربتتي والستتالمي ،كمتتا علتتى

صعيد العمل السياسي الدبلوماسي في العالم.

 -2دعتتوخ أع تتاء المتتؤتمر اللتتومي العربتتي فتتي كتتل اطقيتتار العربيت والمدجتتر ،إلتتى التواصتتل متتع كتتل
أع تتاء المتتؤتم ار الشتتليل والتحتتادا

المناد ت للصتتديوني والداعم ت للملاوم ت

واطح تزاب والديئتتا

إلتتى أوستتع تحتترم شتتعبي يؤكتتد لشتتعبنا الفلستتييني أنتتا لتتيس وحتتده فتتي دتتإه المعرك ت  ،ويؤكتتد للمحتتتل
وداعميا أنتا ل يواجتا فلتي شتعب فلستيين ،بتل يواجتا أمت كبيترخ ،كاطمت العربيت والستالمي  ،وأحترار

العالم الإين تتزايد أعداددم وفعالياتدم يومار بعد يوم.

 -3إستتلاي كتتل التفاقيتتا
معاد تتدا

والمعادتتدا

المعلتتودخ بتتين دول عربي ت والمحتتتل الس ترائيلي ،وعلتتى أرستتدا

كم تتب دايفي تتد ووادي عربت ت  ،واتفاقيت ت أوس تتلو الت تتي ش تتكل

الفلسييني المعاصر.

نكست ت كب تترة ف تتي مس تتار الن تتال

 -4إدان كل مسا ار التيبيتع الرستمي العربتي متع الكيتان الغاصتب وايلافدتا فتو ارر ،وايلتاب كتل أشتكال
التصال مع العدو والتي يسعى من خاللدا إلى يمأن جمدتوره المتإعور متن تصتاعد الملاومت  ،ومتن

تيو ار المنيل  ،لسيما سوري واليمن ولبنان.
 -5دعتتم كتتل حركتتا

الملاوم ت فتتي فلستتيين ولبن تان ،وحركتتا

الملايع ت فتتي التتوين العربتتي والعتتالم،

باعتباردمتتا الوستتيلتان اطكثتتر فعاليت فتتي الجدتتاز علتتى الحتتتالل واستتلاي ناتتام اطبارتايتتد التتإي يرتكتتز

عليا.

العربي ت والستتالمي باتجتتاه توجيددتتا إلتتى العتتدو

 -6إعتتادخ تصتتحيم بوصتتل بعتتض اطنام ت والجدتتا

افتعتال أعتداء ودميتين والت ارجتع عندتا ،بتل

الرئيس لألم ودو العدو الصديوني ،ومراجع كل سياسا

والسعي إلى تكامل إقليمي مع دول الجوار يحاصر العدو.

 -7السعي رسميار وشعبيار لقفال كل الجراح النازف التي تعاني مندتا اطمت  ،لستيما فتي ستوريا والتيمن
وليبيا وبلي اطقيار التي واجد

ول تزال مخييا

ترمي إلى تمزيلدا وادام الحروب فيدا.

 -8العمتل لكستر الحصتار الجتتائر والمستتمر منتإ ستتنوا

علتى قيتاع غتزخ ودعتتم كتل مبتادرخ عربيت أو

دولي تصب في دإا التجاه ،إإ ل يجوز أن يشارم فلسييني أو عربي في دإا الحصار مدما كانت
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التتإرائع واطستتباب ،كمتتا العمتتل علتتى إستتلاي كتتل أشتتكال الحصتتار والعلوبتتا
عربي رئيسي كسوري واليمن وليبيا وغيردا.

إن فلسيين خصوصار ،واطم عمومار ،تعيش لحاا

القتصتتادي علتتى أقيتتار

مصيري في مواجد اطعداء ،فإما نصر مؤزر

يحرر اطرض والنسان ،واما دزيم منكرخ تكرس الديمن والحتالل.

2018/12/20

 .45وفد برلماني روسي في "تل أبيب" إلنهاء األزمة الدبلوماسية مع "إسرائيل"
رام هللا ،تل أبيب  -كفتاح زبتون :أُعلتن بشتكل مفتاجئ فتي تتل أبيتب ،أمتس اطربعتاء ،عتن وصتول وفتد
برلم تتاني روس تتي رفي تتع كت تتشبادرخ لند تتاء اطزمت ت الدبلوماس تتي اللائمت ت ب تتين البل تتدين من تتإ أيل تتول /س تتبتمبر

الما يش  ،2018بعد إسلاي يائرخ التجسس الروسي فوق الالإقي .
وقال

مصادر سياسي في تل أبيب ،إن التح ير لدإه الزيارخ تم بشكل سري بيلب من الروس .وقد

وصتتل الوفتتد مستتاء أمتتس واستتتلبل بحفتتاوخ .و تتم كتالر متتن رئتتيس لجنت العالقتتا

الخارجيت فتتي مجلتتس

التحاد الروسي اطعلى ،كونستانتين كوساتشوب ،ورئيس لجن الدفاع ،فيكتور بوندر .وستيحل
علتتى رئتتيس الكنيس ت

للكنيس

يتتولي إدلشتتتاين ،وستتيعلد سلستتل اجتماعتتا

تيفار

متتع لجن ت الخارجي ت واطمتتن التابع ت

ومجلس اطمتن اللتومي فتي الحكومت السترائيلي  .ووافتق الوفتد الروستي علتى اقتتراح إسترائيلي

للليتتام بجول ت علتتى الحتتدود الشتتمالي متتع لبنتتان ،واليتتالع علتتى أنفتتاق شحتتزب هللاش التتتي كشتتب عندتتا

الجيش السرائيلي في إيار العملي العسكري التي أيلق عليدا شدرع الشمالش.

الشرق األوسط ،لندن2018/12/20 ،

 .46بعثات االتحاد األوروبي تدعو "إسرائيل" لوقف الهدم والمصادرة في الضفة وشرق القدس
اللدس :دع
والممتلكا

بعثا

التحاد اطوروبي في اللدس ورام هللا ،شإسرائيلش إلى وقب ددم ومصتادرخ البيتو

الفلسييني في ال ف الغربي وشرق اللدس .ويالب

شإسرائيلش بوقب سياس بناء وتوسيع المستوينا

البعثا

في بيتان صتحفي اطربعتاء،

وحرمتان الفلستيينيين حلدتم فتي النمتو والتيتور ممتا

يد تتدد ح تتل ال تتدولتين .وأع تترب البي تتان ع تتن قل تتق بعث تتا

التح تتاد اطوروب تتي الش تتديد م تتن قي تتام الس تتليا

السرائيلي  ،بددم مدرس فلسييني في  2018/12/5أقامتدا السلي الفلسييني في مدين الخليل.
ودعا البيان السليا

السرائيلي إلى إعادخ بناء المدرس في نفس الموقع بدون أي تأخير.
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 .47غرينبالت ينتقد نعي "فتح" لنعالوة والبرغوثي
رام هللا :وصب المبعوث اطمريكي لعملي الستالم فتي الشترق اطوستي ،جيستون غترينبال

نعتي حركت

فتتتم طشتترب نعتتالوخ وصتتالم البرغتتوثي اللتتإين قتلتدمتتا شإس ترائيلش اطستتبوع الما تتي ب تتشالعارش .واعتبتتر
غرينبال

وليس

أن ما أقدم عليا البرغوثي ونعالوخ من عمليا

في ال ف

فيا بيول .

د إسرائيليين ،دو فعل شمشينش

الشرق األوسط ،لندن2018/12/20 ،

 18.5 .48مليون دوالر من السويد والنرويج لتحسين البنية التحتية الفلسطينية
النتترويج والستتويد مبلتتغ إجماليتتا يعتتادل  18.5مليتتون دولر أمريكتتي

اللتتدس  -زكتتي أبتتو الحتتالوخ :قتتدم

إلتتى الصتتندوق النمتتائي متعتتدد المتتانحين فتتي الش تراك الفلستتييني لتيتتوير البني ت التحتي ت  ،التتإي يتتديره

البنتتم التتدولي .وقتتال البنتتم التتدولي ،إن التتدعم التتإي تلدمتتا الوكالت الستتويدي للتنميت الدوليت والبتتالغ 90

مليتتون كرون ت ستتويدي  ،أي متتا يعتتادل  10ماليتتين دولر أمريكتتي ،ومتتا تلدمتتا و ازرخ الشتتؤون الخارجي ت

النرويجي وقدره  73مليون كرون نرويجي  ،أي ما يعادل  8.5مليتون دولر أمريكتي ،سيستاعد الستلي
الفلسييني في تنفيإ الصالحا

وتحسين جودخ واستدام البني التحتي فتي الميتاه والياقت والختدما

الحكومي المحلي الملدم للمواينين الفلسيينيين.

للصندوق إلى نحو  186.4مليون دولر.

ومع دإا السدام الجديد ،يصل المبلغ الجمالي المخص

القدس ،القدس2018/12/19 ،

 .49برنامج الغذاء العالمي يقلص عمله في الضفة والقطاع
اللتتدس  -اطنا تتول :أعلتتن برنتتامج الغتتإاء العتتالمي التتتابع لألمتتم المتحتتدخ ،أنتتا يواجتتا عج ت ارز كبي ت ارر فتتي
 ،يعتانون متن الفلتر المتدقع فتي قيتاع غتزخ

التمويل ،في فلسيين ،سيؤثر علتى نحتو  193ألتب شتخ

وال تتف الغربي ت  ،اعتبتتا ارر متتن كتتانون الثتتاني /ينتتاير  .2019وقتتال البرنتتامج ،فتتي تص تريم صتتحفي ،إنتتا
يشتتعر بتتالللق متتن أن دتتإه التخفي تتا

قتتد يكتتون لدتتا شتتتأثير متتدمر علتتى اطمتتن الغتتإائي وستتبل العتتيش

والرفادي للناس الإي يلدم المساعدخ لدم في فلسيينش .ولف

البرنامج اطممي إلى أنا يحتا

مليون دولر أمريكي ،العام اللادم ،للحفاا على المستوة الحالي للدعم.

ويلدم البرنامج حاليار ،مساعدا

وأ اب:ش في غياب المسادما
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وقتتال ممثتتل برنتتامج اطغإيت العتتالمي ،ومتتديره فتتي فلستتيين ستتتيفن كيرنتتي :شكانت
بمثابت شتريان الحيتاخ لعشت ار اآللب متن اطشتخا

التتإي كتتانوا يحتتاولون فيتتا التغلتتب علتتى الصتتعوبا

مستتاعدا

البرنتتامج

التإين استتنفدوا كتل متوارددم الدزيلت  ،فتي الوقت

التتتي ل يمكتتن مواجدتدتتا والمتصتتاعدخش .وأ تتاب

كيرني:ش مع استمرار اتساع الفجوخ بين تزايد الحتياجا

الغإائي والموارد المتاح  ،ليس أمام البرنامج

بديل سوة اتخاإ دإه الل ار ار الصعب ش .وتابع كيرني :شإننا ندعو مجتمع المانحين التدولي إلتى تعزيتز

دعما ومساعدتنا في منع المزيد من الصعوبا ش.

وحتتإر البرنتتامج اطممتتي متتن أن شانعتتدام اطمتتن الغتتإائي فتتي ازديتتاد ،ويتتؤثر علتتى ثلتتث ستتكان ال تتف

الغربي وقياع غزخش .وقال إن ما يلرب متن  70فتي المائت متن ستكان قيتاع غتزخ ،شيعتانون متن انعتدام
اطمن الغإائي ،وفلار للنتائج اطولي لمسم ويني حديث عن اطمن الغإائيش.

القدس العربي ،لندن2018/12/19 ،

 .51الشيوخ األمريكي يبحث االعتراف بـ"السيادة اإلسرائيلية" على الجوالن
واش تتنين  -مع تتاإ العم تتري :يبح تتث مجل تتس الش تتيور ب تتالكونجرس مش تتروع قت ترار ي تتن
اطمريكي بالسيادخ السرائيلي على د ب ومرتفعا

عل تتى العتت تراب

الجولن المحتل .

وللمرخ اطولى منإ حرب عام  ،1967يرح مشروع اللرار (حصتل

شالشترق اطوستيش علتى نستخ منتا)

التتإي قدمتتا ع توا مجلتتس الشتتيور الجمدوريتتان الستتيناتور تيتتد كتتروز والستتيناتور تتتوم كتتوتن إلتتى ستتاح

النلاش تح

تح

قب الكونجرس ،الإي يشتير فتي نصتا إلتى أنتا شحتتى عتام  ،1967كانت

سييرخ سوري التي كان

تستغلدا لشن دجما

على إسرائيلش.

د تب الجتولن

ويتترة المشتترعان فتتي مستتودخ الل ترار الملدم ت للشتتيور للنلتتاش ،أن حتترب  1973أثبت ت أن شدتتإه المستتاح

تش تتكل عملت تار اس تتتراتيجيار حيويت تار بالنس تتب لست ترائيل ،واآلن تمو تتع إيت تران وحلفاؤد تتا ف تتي س تتوري  ،ود تتم

يداجمون إسرائيل من اط ار ي السوري ش .وحسب وثيل المشروع شمن غير الممكن

تمان أمتن إسترائيل

متتن الجبدتتتين الستتوري واللبنانيت متتن دون ستتيادتدا علتتى الجتتولن ،وأمتتن إس ترائيل يعتبتتر جتتزءار متتن اطمتتن
المش تتروع .وأ تتاب الس تتيناتوران ف تتي بي تتان لدم تتا :إن شالح تتدود

الل تتومي للولي تتا المتح تتدخش ،بحس تتب نت ت
الشتتمالي لسترائيل مدتتددخ متتن اقبتتل اللتوا اليرانيت وحلفائدتتا فتتي لبنتتان وستتوري  ،بمتتا فتتي إلتتم  150ألتتب
صارور يملكدا (حزب هللا) ،ويائ ار مسيرخ دجومي  ،وأنفاق إردابي تم الكشب عندا حديثار ،وغيرداش.

وبحسب خي المشتروع الملتدم ،ستييرح علتى مجلتس الشتيور ميلتع العتام الملبتل ( )2019ليتتم إقت ارره،

ترمب من أجل سن قانون كدإا بعد إلم.
وستبإل الجدود التشريعي للحصول على موافل الرئيس ا

الشرق األوسط ،لندن2018/12/20 ،
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 .50األمم المتحدة :ال مخارج في "إسرائيل" لألنفاق التي اكتشفت على الحدود مع لبنان
اطمتتم المتحتتدخ :انتد ت

جلس ت مجلتتس اطمتتن التتتي يلب ت

فيدتتا شإس ترائيلش والوليتتا

المتحتتدخ اجتمتتاع

مجلتتس اطمتتن اطمتتم المتحتتدخ لدان ت حتتزب هللا بحفتتر أنفتتاق ،أمتتس ،متتن دون نشتتر إعتتالن أو إدان ت أو

التعبير عن الللق .وقال مساعد اطمين العام لألمتم المتحتدخ لعمليتا
مجلس اطمن :شلم يثب

الستالم ،جتان بيتار لكتروا ،أمتام

التحليق الإي أجرتا اطمم المتحدخ بعد اكتشاب أربع أنفاق على الحدود بين

لبنان واسرائيل ،حتى اآلن ،أن دإه اطنفاق لدا مخار في الجانب السرائيليش.

وأو تتم ،بحستتب تص تريحاتا التتتي نللتدتتا وكال ت الصتتحاف الفرنستتي  ،أن شإج تراء تحليتتق معمتتق لتحديتتد

مستا ار ونلتاي منشتأ اطنفتاق مدمت معلتدخ .إإ تلتتع اطنفتاق علتى عمتق يتراوح بتين  29و 46متت ارر تحت

اطرض ،ويصتتعب اكتشتتافدا واغالقدتتا وتلتتع قتترب المنتتايق الحساست لكتتال اليترفين .ورغتتم أندتتا تشتتكل

انتداكار خيي ارر لللرار  1701ل يبدو أن اطنفاق لدا مخار على الجانب السترائيليش .وأ تاب لكتروا:
قتتوخ اطمتتم المتحتتدخ فتتي لبنتتان وجتتود أربع ت أنفتتاق جنتتوب الختتي

شيبل تار لستتتنتاجاتدا الخاص ت  ،أكتتد

اطزرقش .وتابع :شدنام اثنان على اطقتل متن دتإه اطنفتاق ،أحتددما قترب الميلت (قترب كفتركال شتمال
الخي اطزرق) وآخر قرب زرعيت

انتداكار لللرار 1701ش.

(قترب الراميت شتمال الختي اطزرق) يعبتران الختي اطزرق ويشتكالن
الشرق األوسط ،لندن2018/12/20 ،

 .52الءات إيهود باراك ومستقبل إسرائيل
د .محمد السعيد إدريس

لم يصدر تعليق واحد من جانب أي فرد من أع اء اليبل السياسي الحاكم في الكيان الصديوني

ردار على مليع الفيديو الإة بثتا قناخ شحداشو نيوزش السرائيلي ت من تصريحا

لت شنيكي دايليش

رئيس الوفد اطمريكي باطمم المتحدخ خالل حفل أقامتا البعث السرائيلي في المنام الدولي

الخميس ( )2018/12/6ابتداجار بما اعتبره السرائيليون واطمريكيون انتصا ارر تاريخيار لصالم الكيان
السرائيلي بالحصول على تأييد  87دول من أع اء الجمعي العام لألمم المتحدخ لمشروع قانون
يدين شحرك الملاوم السالمي ش (حماس) بسبب إيالقدا صواريخ على دول الحتالل .في دإه

الملابل قال
شرح

دايلي :شاتصل بي الرئيس وسألني( :نيكي ما الإة حدث !!)ش .وأكمل  ،بعد أن

لا ما حدث داخل الجمعي العام وكيب أسلي

حصولا على تأييد  87دول  ،وكيب فلت

الجمعي العام المشروع اطمريكي رغم

حرك شحماسش من دإه الدان الدولي  ،وقال

إن الرئيس

قال لدا :شممن يجب أن ننزعج  ..على من تريدينني أن أصرر  ..ومن دم الإين سنأخإ أموالدم !ش.
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كالم قبيم وفا م لكنا مر دون أي تعليق إسرائيلي .المؤكد أن معام دإه اليبل السياسي الحاكم
إلى أقوال الرئيس اطمريكي التي يؤكد فيدا ما سبق أن

في إسرائيل من مدنيين وعسكريين استمع

أفصم عنا من أن السبب اطساسي للوجود العسكري اطمريكي في الشرق اطوسي دو شحماي الوجود
السرائيليش ،وأن سبب دفاعا (ترامب) عن ولى العدد السعودي محمد بن سلمان في ق ي اغتيال

الصحفي السعودي جمال خاشلجي دو شحرصا على مصالم إسرائيلش .عندما كشب الرئيس
اطمريكي عن حليل شالحماي اطمريكي ش لسرائيل ،التي تف م عجز دول الحتالل الصديوني عن
حتى

حماي نفسدا ،ناديم عن عدم قدرتدا على تدديد اآلخرين تفجر الغ ب السرائيلي ولم يصم

اآلن ،فدم يريدون أن يعيش العالم أكإوب بإلوا جدودار دائل لترسيخدا حول شالتفوق العسكري

السرائيلي الميلقش على كل دول المنيل مجتمع وحول شالردع السرائيلي المتفوقش ،في محاول

لفرض إسرائيل شدول مديمن ش إقليمي  ،ولفرض النكسار والندزام في الوعى السياسي والثلافي العربي

لللبول بمشروع السالم السرائيلي الإة يعنى الل اء على كل الحلوق المشروع للشعب الفلسييني.
ما نللتا نيكي دايلي على لسان ترامب بلدر ما يف م السياس اطمريكي وأساليبدا غير اطخالقي

في التعامل مع الدول ،بلدر ما يؤكد حليل العجز السرائيلي عن إقناع المجتمع الدولي طن يصو
لصالم ق ار ار

تريددا .فلول الدعم اطمريكي كان من المستحيل أن يحصل مشروع اللرار الإي

أسليتا الجمعي العام على كل تلم اطصوا

العجز السرائيلي الإي كشفتا تصريحا

التي حصل عليدا.

ترامب كما نللتدا نيكى دايلى ليس سياسيار فلي ،ولكنا

أي ار عسكري ،فلد سبق أن أكد الرئيس اطمريكي نفسا دإه الحليل عندما أعلن أن الوجود اطمريكي

في الشرق اطوسي دو لحماي إسرائيل .فالحرب الدعائي السرائيلي المكثف

د إيران لن تلود ،بأي

حال من اطحوال إل حربا ،إإا لم تكن مدعوم أمريكيار وعربيار ،واستع ار ا

بنيامين نتنيادو رئيس

حكوم الكيان في منيل الحدود مع لبنان حاليار
اطعمال الدندسي التي تلوم بدا الجرافا

من ما يسميا بعملي شدرع الشمالش لن تتجاوز

لددم ما يسمونا شأنفاقارش أقامدا شحزب هللاش ،وأن دإه

اطعمال ستبلى محصورخ في شمال فلسيين المحتل ولن تتجاوزدا إلى ددم امتداداتدا داخل

اط ار ي اللبناني  ،ولن يخاير نتانيادو بالتوري في حرب مع شحزب هللاش ،وكل ما ييمم إليا دو
افتعال أزم سياسي داخل لبنان ،لدفع الدول اللبناني  ،بلوادا السياسي المختلف  ،لل غي على شحزب

هللاش لددم تلم اطنفاق داخل اط ار ي اللبناني  ،وحتى دإه المدم يسعى نتانيادو إلى الحصول عليدا

من خالل دعم أمريكي ودولي وعربي لل غي على شحزب هللاش .دإا يعنى أن إسرائيل بات
أي ار عن خوض معرك سياسي

عاجزخ

د أعدائدا ،بلدر ما دي عاجزخ عن خوض حرب عسكري

د

دؤلء اطعداء ،وأندا في الحالتين في حاج إلى دعم الحلفاء واطصدقاء ،ودإا كلا يؤكد أندا لم تعد
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مديأخ لفرض نفسدا قوخ إقليمي مديمن قادرخ على السييرخ و بي التيو ار
الإة تريده .دإه الحلائق ليس

القليمي على النحو

جديدخ ،فلد سبق أن كشفدا إيدود بارام ،رئيس الحكوم ووزير

الحرب السرائيلي اطسبق ،علب انتداء العدوان السرائيلي على لبنان في صيب  ،2006فعلب
انتداء دإا العدوان جاء إيدود بارام وزي ارر للحرب في محاول للململ الدزيم  ،واستعادخ الثل للجيش
السرائيلي ،لكن صدم بارام كان

دائل مما اكتشفا من حلائق تخ

عجز دإا الجيش وتخ

الكيان السرائيلي كلا ،أبرزدا أن إسرائيل لم تعد قادرخ على شن حرب ،وليس من مصلحتدا أن
تتوري في حرب .من دإا الدرام خر بارام بت شأربع لءا

استراتيجي ش مازال

تحكم جودر

الستراتيجي العسكري السرائيلي دي :ل لمبادرخ إسرائيلي بشن حرب ..ل لخوض حرب إل إإا
كان

خار اط ار ي السرائيلي  ..ل طة حرب يويل الزمن ،ما يعنى أن إسرائيل ل تحتمل

الدخول في حرب مفتوح الزمن ..ول للتوري في أي حرب تددد الجبد الداخلي السرائيلي  .ستبلى
إسرائيل أسيرخ دإه الت شلءا

با

اطربع ش التي استخلصدا إيدود بارام طن اطيراب اطخرة المعادي

في ملدوردا أن تفرض الحرب على شأرضش إسرائيل ،وأن تتحكم في توقي

انتدائدا ،وأن تجعل

الجبد الداخلي السرائيلي أول من يدفع أثماندا بحكم ما تمتلكا من ترسان صاروخي قوي

ومتيورخ ،ومن دنا تأتى خيورخ ما أفصم عنا الرئيس اطمريكي في تصريحاتا اطخيرخ التي أكد

حليل أن إسرائيل شمحمي أمريكي ش ،وقد ل تكون دإه الحليل دي اطخرة حليل جديدخ ،لكن الجديد

يؤمن لسرائيل دإه الحماي اطمريكي  ،فأمريكا أ ح
دو أن المستلبل لم يعد ِّ
ودونالد ترامب ،با
يواجدا من أزما

مديأ للرحيل عن البي

مثلل بدمومدا،

اطبيض بعد أقل من عامين من اآلن ،في ال كل ما

داخلي آخردا أنا أصبم من المحتمل أن يمثل أمام المدعى الخا

روبر مولر

المكلب بالتحليق في احتمال قيام تنسيق معين بين روسيا وفريق حمل ترامب خالل النتخابا

الرئاسي اطخيرخ ،وعنددا سيواجا السرائيليون السؤال المصيري الإة يتدربون منا ودو :ما دو

مستلبل إسرائيل

األهرام ،القاهرة2018/12/18 ،

 .53هل هي نهاية الحقبة الفلسطينية؟
د .ناجي صادق شراب

أقصد بنداي الحلب الفلسييني نداي الل ي الفلسييني  ،ومن ثم بداي مرحل سياسي جديدخ،
لخاري جديده للمنيل  ،تكون فيدا إسرائيل أحد الفواعل الرئيس  ،ويختفي دور فلسيين ،كأساس
للخاري العربي او المناوم العربي التي لعب
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الل ي الفلسييني شكل

أساس اطمن اللومي العربي ،والإي دو أساس الناام القليمي العربي

الإي تجسده الجامع العربي  ،ليتم استبدالا بناام لم تعد فيا الل ي تشكل دإا اطمن ،ولم تعد فيا
إسرائيل الخير الإي يتددد اطمن اللومي العربي ،وبالتالي ل بد من البحث عن معالم خاري

سياسي جديدخ ،وقد تكون دإه الخاري دي الغاي والددب الرئيس لصفل اللرن.

لإلم فلصفل اللرن ددفان اطول تفكيم والتخل

من مكونا

الل ي الفلسييني بتسوي ما ،والغاي

الثاني السعي لرسم خاري سياسي جديدخ إسرائيل أحد فواعلدا .ودنا التساؤل
الل ي الفلسييني إلى نداياتدا ولم تعد فعال ق ي العرب التي كان

سياسا الدول العربي  ،بل إن أولويا السياسا الداخلي كان

كثيره :دل فعال وصل

تفرض نفسدا على أجندا

مردون بالل ي الفلسييني

ودل فعال لم تعد الل ي الفلسييني الل ي الملدم للشعوب العربي

كل

فأي شديد فلسييني كان

يحرم الشارع العربي ،لتمتد كل المااد ار العربي رافع علم فلسيين قبل علم الدول العربي إاتدا

الجاب على دإه التساؤل

تأتي بنعم .والاوادر على تأكيد نداي الحلب الفلسييني كثيرخ وعلى

كاف المستويا  :فلسيينيا ودإا اطدم ،النلسام السياسي الفلسييني بين شحماسش وشفتمش والإي

تجاوز العلد وتخللتا الخالفا

والحرب العالمي  ،والعتلال  ،والتداما

المتبادل  ،كان سببا كافيا

لمات الل ي الفلسييني لدة المواين العربي ،و عب السلي الفلسييني  ،وردن اللرار السياسي

الفلسييني فصائليا وسليويا سادم أي ا في تراجع الل ي الفلسييني .

واسرائيليا :إسرائيل تم ي قدما في الستييان وقتل حل الدولتين ،واصدار قانون اللومي اليدودي
الإي يلغي أي حق للفلسيينيين على ار دم ،والتعامل معدم ككتل سكاني  ،وعربيا ودإا المدم
أي ا :صحيم أن الل ي الفلسييني ما زال

ق ي ادتمام وليس أولوي عربيا ،فاليوم كما نرة لم

تعد الل ي الفلسييني دي المحدد لألمن العربي ،بل إن كل دول عربي بات
مغاير ،وإلم مع بروز تدديدا

الجماعا

أمني جديدخ كالتدديد اليراني الإي با

السالمي المتشددخ ،ولم تعد المحرم للمواين العربي.

ولعل ما نلرأه عبر وسائل التواصل الجتماعي ،وعبر الكتابا

ترة أمندا من مناور

ملموسا وواقعيا ،وخير

للكثير من اطقالم في عدد من

الصحب العربي يو م لنا بدون أدنى شم أن الل ي الفلسييني لم تعد تحرم الشارع العربي،
والدليل على إلم الحروب التي شددتدا غزخ ،والشدداء الإين يتساقيون ،مسي ار

العتداءا

السرائيلي ليس

عادي على صفحا

كافي للتحريم ،بل تحول

الصحب ،أو في نش ار اطخبار.

العودخ وكل

أخبار فلسيين وأحداثدا الى مجرد خبر

ودوليا لم تعد ق ي فلسيين الل ي الدولي اطولى ،فادتماما

الدول المعني بالل ي الفلسييني قد

تبدل  ،أمريكا وشعاردا أمريكا أول ،ودعم وتبني وجد نار إسرائيل بالكامل ،وق ارراتدا باللدس
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عاصم لسرائيل ،ونلل السفارخ إليدا ،وما نلحاا من تحركا

بعض الدول في نفس التجاه،

وروسيا معني بسوري وأوكرانيا أكثر من فلسيين ،والصين لدا رؤيتدا الستراتيجي في شرق أسيا،
المتحدخ ،وأما الدول القليمي كإيران وتركيا فلم تكن الل ي الفلسييني

وتنافسدا التجاري مع الوليا

أكثر من وسيل لتحليق أددافدما اللومي  .ولعلي ل أإدب بعيدا ان التصوي
اطمريكي لدان حماس يادر دإا التراجع ،فعندما نلول  87دول أيد
ومن بيندا دول كان

 57اعتر

 13امتنع

مؤيده تلليديا للل ي الفلسييني  ،فدإا مؤشر خيير على المستوة الدولي

السلبي ،كل دإه الرداصا

تو م لنا أننا على أبواب نداي الحلب الفلسييني  ،وبداي مرحل وحلب

جديدخ لكن ثمندا السياسي دو الل ي

الستراتيجيا

اطخير على المشروع

الفلسييني  ،واإا لم نسارع لنداء النلسام ،وو ع

التي تعيد للل ي ديبتدا ومكانتدا ،فسنجد أنفسنا خار دإه الخاري .

القدس ،القدس2018/12/20 ،

 .54االحتال ل في مواجهة هبة الضفة والقطاع
حلمي موسى
أثار العمليا

قوا

التي استددف

الحتالل والمستوينين في ال ف الغربي المحتل مخاوب في

أعلى اطوساي الحكومي اليدودي بأن النفجار الواسع قريب .وتبادل

دويل الحتالل التداما

مع

السلي الفلسييني بشأن المسؤولي عن وصول اطو اع إلى دإا الحال ،حيث اعتبر حكوم
الحتالل أن السلي تشجع على العمليا

الحتالل وانسداد أفق التسوي .
تحاول جدا

فيما شدد

قيادخ السلي على دور المستوينين وعنجدي

إقليمي ودولي منع تددور الو ع والتوصل إلى صيغ لتحريم العملي السلمي .

ومن المؤكد أن تنامي عمليا

الملاوم في ال ف الغربي أربم تلدي ار

الحتالل بإمكاني مواصل

ق م أ ار يدا وتوسيع الستييان واستمرار مصادرخ الحق الفلسييني في تلرير المصير من دون
أثمان .كما أن دإه العمليا

أادر أن محاول

تحليق التددئ في قياع غزخ ل تعني البت وقب

الملاوم بأشكالدا السلمي والمسلح في ال ف الغربي  .والى جانب كل إلم أعاد

دإه العمليا

تصويب اطناار إلى حليل أن كل ما يبإلا الحتالل من جدد لوأد الملاوم وروح الن ال بين

الفلسيينيين ل يحلق دإه الغاي .
ودكإا فإن عمليا

الملاوم المسلح التي ترافل

مع تعاام عمليا

التاادر والنتفاض

د

التدويد والستييان في اللدس المحتل وباقي أرجاء ال ف عزز النيباع بأن لدة الفلسيينيين،

رغم خالفاتدم ،ما يمكن أن يوحددم .وأثار دإه العمليا
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أعاد
العمليا

دإه

العتبار للكثير من الليم التي اعتبردا البعض بالي في مواجد عدو متغيرس .وشجع

عددا من كبار المعللين اليدود على حث حكوم نتنيادو على عدم التمادي في ردود الفعل

العصبي والسعي لحتواء الموقب.

ومعروب أن حكوم الحتالل سع

على مدة السنوا

الفائت لوأد شرعي السلي الفلسييني

واتدامدا بالفشل في قيادخ الفلسيينيين نحو مستلبل أف ل ل لشيء إل طندا رف
السياسي اطمريكي وشالسرائيلي ش .ومن جد أخرة فإندا يوال الوق
المعار

لندج التسوي بالرداب وتحاول تجنيد اطسرخ الدولي

نتنيادو جدد

من أجل إثبا

كان

المالءا

تتدم الفصائل الفلسييني

ددم .ودكإا فإن حكوم بنيامين

أن الفلسيينيين ،سواء كانوا من أنصار التسوي أو الملاوم  ،سواء

ودم جميعا ليسوا شركاء في شيء.

واآلن ثم بين كبار الستراتيجيين اليدود من يرة أن مرادن نتنيادو ،واليمين الصديوني ،على
شجنرال الوق ش لم ا
يجد نفعار .صحيم أن عمليا ق م اط ار ي في ال ف الغربي تتواصل وأن
نتنيادو أحرز بعض التلدم في عالقاتا مع إدارخ ترامب وربما أي ا مع بعض الدول ،لكن الموقب

الفلسييني والعربي والدولي ،ال تلريبا على حالا .فالفلسيينيون ،كما أثب

الواقع في منايق

الحتالل ،سواء في ال ف أو اللياع ،ل يتنازلون عن حلوقدم ودم يبإلون الدماء من أجل صيانتدا.
ومن الجائز أن تعن

نتنيادو في مصادرخ دإه الحلوق صار يلرب الفلسيينيين أكثر من بع دم

ويشجع على محاول إنداء النلسام.

بدا من
ولم يجد نتنيادو ،ودو الإي يبإل قصارة جدده لبعاد ال ف الغربي عن الواجد العالمي  ،ر
إيالق يد الجيش في منايق السلي عموما وفي رام هللا خصوصا لستباحتدا .ووصل عمليا
الستباح إلى اقتحام مؤسسا رسمي فلسييني في رام هللا وتفتيشدا واعتلال موافين فيدا إ اف إلى
ا
تخب قيادخ السلي موقفدا الإي رأة في استباح
استباح بيو الفلسيينيين ومنشآتدم الخاص  .ولم

رام هللا ليس فلي مالحل للملاومين وانما أي ا استددافار لموقفدا من شصفل اللرنش .ودإا ما دفع قيادخ
فتم على لسان رئيس مكتبدا العالمي ،منير الجاغوب لعالن أن شالحتالل دو الخير الدادم الإي
يواجدنا جميعا مدما اختلف

اتجاداتنا كفلسيينيين فدو احتالل ل يفرق بين فلسييني وآخر ،بين

معتدل ومتيرب بين شفتمش وشحماسش .وشدد على وجوب أل ينسى الجميع أن شالتناقض الوحيد دو مع
الحتالل فليش .ورغم أن دإا الموقب لم يترجم بحرفيتا في الخليل ونابلس عند اصيدام قوا

الفلسييني بمتاادرين معار ين إل أنا يعبر عن رغب في التوافق لمواجد عربدخ الحتالل.
وفيما أعلن

اطمن

الفصائل الفلسييني عن توحيد جدوددا في مواجد الدجم اليدودي الجديدخ التي لم

تلتصر على اغتيال المنا لين وانما سع
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السلي الفلسييني بتدخل دولي لوقب العدوان .وفي الملابل ونا ارر لشدخ الفعل الملاوم تزاحم
الحتالل التدديدا

بمالحل الفلسيينيين عبر استخدام قيعان المستوينين للعربدخ في الشوارع

وقرب المستوينا  .وإدب بعض قادخ شإسرائيلش من اليمين اطقصى ،مثل زعيم البي

نفتالي بين

إلى التدديد بزعزع الحكوم إإا لم تتخإ ق ار ار

واللياع على حد سواء .وأعلن بين

ينفإون عمليا

في

حازم

اليدودي،

د الفلسيينيين في ال ف

أن الفلسيينيين شتوقفوا عن الخوب منا ،وعندما ل يخافون فإندم

اللتلش ويالب بتمرير قانون ليرد عائال

منفإي العمليا

في ال ف وددم بيوتدم.

غير أن السؤال الإي ال يؤرق قيادخ الحتالل بلي كما دو :ما العمل في مواجد الملاوم
الفلسييني في ال ف واللياع .ويرة المعلق العسكري لللناخ العاشرخ ،ألون بن دافيد أن ق ار ار

حكوم نتنيادو في اطيام الملبل دي ما سيحدد وجد اطمور تصعيدار أو تددئ  .وأشار إلى شالنإار
الستراتيجيش الإي كان

نشرتا شعب الستخبا ار

العسكري قبل أشدر قليل حإر فيا من شاندلع

العنب في الحلب الفلسييني ش مو حار أن أحداث اطسبوع اطخير تنإر ببداي إلم حيث يمكن أن
ي ير الكيان للمواجد في العام  2019على ثالث جبدا .

ويحاول قادخ الحتالل والمعللون السياسيون في ال اطو اع الرادن معرف السبيل إلى منع انتفا
أخرة في ال العجز عن منع انفجار انتفا

فلسييني جديدخ ومن نوع خا

المعللين السياسيين في شيديعو ش ،ناحوم بارنيع ،إلى فشل التلدي ار

الفلسيينيين عن الملاوم وأي ا فشل تكتيم التسديال

أي ا .ويشير كبير

بأن العلوبا

الجماعي تردع

القتصادي كوسيل لتجنب الحل السياسي.

ويبين بارنيع المفارق اطساسي في مندجي عمل حكوم نتنيادو التي تتلخ

في أن شأبو مازن

وشحماسش يسعيان لبادخ شإسرائيلش ...ددب شإسرائيلش دو تخليد الو ع اللائم  -حكم شفتمش
في رام هللا وحكم شحماسش

عيب

عيب في غزخ ،وتغإي العداء بيندما .إإا كان دإا يكلب ثمن جول

عنيف في غالب غزخ مرخ كل أربع سنوا

أو موجا

إرداب متكررخ في ال ف  ،فليكلب .المدم أل

نحسم ،أل ندز السفين  ،وأل نعود بأي حال إلى ياول المفاو ا ش.

ومن المؤكد أن الفلسيينيين بكل فصائلدم ليسوا على استعداد للرق

على أنغام شإسرائيلش ودإا

يشجع على التلارب أكثر .وفي كل اطحوال فإن أحداث ال ف الغربي تو م أن ترابي الن ال مع

غزخ دو الوسيل اطمثل لمواجد الحتالل واجباره على أخإ الحق الفلسييني بالعتبار.

الخليج ،الشارقة2018/12/19 ،
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 .55التطبيع مع العرب يبدأ بالفلسطينيين
عاموس جلعاد واودي افنتال
مؤخ ارر تشغل بال المؤسس السياسي ت اطمني في إسرائيل مسألتان إسرائيليتان مركزيتان :دل التلارب

السني  ،والإي يستند إلى تماثل متعمق للمصالم ،يؤدي إلى تيبيع بين اليرفين على
مع الدول العربي ُ
نحو منليع عن النزاع السرائيلي  -الفلسييني .ودل يمكن ربي الدول العربي لل غي من الخار على

السلي الفلسييني كي تليب حدخ مواقفدا وتلبل عناصر شصفل اللرنش التي بلورتدا إدارخ ترامب.
إن الخوب من تيلعا

السنوا

الديمن اليراني والحاج إلى مكافح الرداب والسالم المتيرب تبينا في

اطخيرخ كدافع عايم اللوخ في عملي التلارب بين إسرائيل واطنام العربي  ،المؤيدخ طمريكا.

العاجل دفع جانبار التزام الدول العربي التلليدي بو ع المو وع الفلسييني

فالنشغال بدإه التحديا

في مركز جدول اطعمال القليمي.
من خلب الكواليس ،عمل

اطنام العربي السني التعاون مع إسرائيل بشكل غير مسبوق ،مثلما

صرح رئيس الوزراء ،وغير مرخ ل تتردد حتى في العالن عن العالقا

معدا .فلد أجرة رئيس

الجودو في أبو ابي ،واجتمع

الوزراء زيارخ رسمي إلى سلين ُعمان وعزب شدتكفاش في مباريا
وزراء إسرائيليون علنار مع محافل عربي رسمي  ،ورئيس اطركان منم وسيل إعالمي سعودي ملابل
صحافي أولى من نوعدا .إ اف إلى إلم ووفلار لتلارير في وسائل العالم ،تجري اتصال
عالقا

مع البحرين والسودان ،واست اب الرئيس السيسي نتنيادو في زيارخ سري إلى مصر في

شدر أيار من دإا العام ،والدول العربي معني بالتكنولوجيا والستددافا
المجال

لقام

اطمني .

وتعكس العالقا

السرائيلي  ،بما في إلم في

المتوثل مع الدول العربي تغيي ارر في مكان إسرائيل كحليف في المنيل وتثير قللار

عميلار في السلي الفلسييني التي تخشى من تآكل مكانتدا كمن تمسم بمفتاح التيبيع ول يزال .إن
أساس التعاون مع اطنام العربي يجري شمن تح

الرسمي العليا؛ أما العالقا

الشعبي فنادرخ؛ فالشارع ويبل المثلفين العرب ،ول سيما في دولتي السالم

مصر واطردن ،معاديان لسرائيل ،والللاءا

على المستوة الرسمي ،فإن عمق العالقا

المفاو ا

مع الفلسيينيين ،حين عمل

مسؤولون إسرائيليون

الياول ش ومن شريح

يل للغاي من المستويا

غير الرسمي ( )Track 2تلغى أكثر من مرخ.

بين اليرفين متدن اليوم عن مستواه في إروخ سنوا

مكاتب مصالم وتجارخ في عدخ دول في الخليج ،وحل

يوفار في و م الندار في اللادرخ والتلوا علنار الرئيس مبارم في وجبا

سمم

في شرف قصره ،ومع الليادخ اطمني المصري  .ومنإ الدجوم على سفارتدا ،تعمل إسرائيل دون مبنى

سفارخ في اللادرخ ،والعالقا
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على المستوة السياسي ،في أثناء زيارخ مبعوثي الرئيس ،كوشنير وغرينبل

إلى دول المنيل  ،التليا

زعماء عربار يتمسكون علنار بموقب الفلسيينيين :حل الدولتين في حدود  67مع شرقي اللدس
كعاصم الدول الفلسييني .

أما الوحيد الإي اتخإ صورخ من يبدي الستعداد للخرو عن الصب العربي وال غي على أبو مازن

فكان ولي العدد السعودي ،بن سلمان ،ولكن دو أي ار شدعي إلى الناامش من أبيا وتراجع ليسير
على الخي مع الموقب التلليدي لباقي الدول العربي  .ومنإئإ ،في أعلاب ق ي خاشلجي ،وصم

بالعار وادتز جدار مكانتا في العالم ،وفي داخل المملك  ،وقل دراماتيكيار الحتمال المتدني أصالر،
في أن يتمكن من أن يدفع إلى اطمام في المدة المناور مواقب مرن أكثر بالنسب للنزاع السرائيلي

ت الفلسييني ،أو الخرو عن بنود المبادرخ العربي /السعودي  ،فما بالم تعديلدا

في نارخ إلى المستلبل ،يبدو أن زعماء العرب لم يكونوا مستعدين للتيبيع مع إسرائيل ،في غياب

مسيرخ مع الفلسيينيين ،خوفار من رد الرأي العام وعلى استلرار حكمدم .فالخوب العميق من شالشارعش
العربي ،عاد ليتجسد في تجند كل الدول العربي لمنع قرار في اطمم المتحدخ ،حتى

د حماس.

في السير اطخير ،فإن جوانب التيبيع بين إسرائيل والدول العربي اليوم ،أ يق مما كان

الما ي ،ول سيما العالقا

والتعاون معدا تجري س ارر من تح

في

السيم .وحسب قواعد اللعب في

الشرق اطوسي ،فإن قيم ما يلال في شالغرب المغلل ش متدني ملارن بالتصريحا

والباد ار

الييب

تيبيعي كامل فلي

العلني  ،ومن شأنا أل ينجو من النعيافا

القليمي  .وبالتالي فإن عالقا

ستؤدي إلى تعميق وتعزيز وترسيخ عالقا

سالم حليلي ومستلرخ .ودإه ستصيدم بت شالسلب

الزجاجيش الفلسييني ،يالما ل توجد ،على اطقل ،مسيرخ سياسي مع السلي الفلسييني  ،التي

بخالب حماس تتمسم بيريق السالم وتبلي على تعاون أمني عايم الليم مع إسرائيل.

افتتاحية يديعوت 2018/12/19
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 .56في الضفة "اإلرهاب" جيد لليهود!
تسفي برئيل
خالل السنوا

الما ي تجادل مواينو دول إسرائيل اطف ليا

سإاج  ،ول نريد أن نلول غباء ،جعل

التي يمكن لإلرداب أن يمنحدا لدم.

الإين يواصلون العيش في غرب الخي اطخ ر يفكرون بأنا

يجب عليدم الحفاا على قوانين البناء ،والتأرجم بين لجن محلي وبلدي  ،وأن يفحصوا بعناي
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المخيي الديكلي ،واستصدار رخ
دو ما تفعلا دول قانون.

بناء ،وفلار لرخ

البناء التي حصلوا عليدا .للد اعتلدوا أن دإا

خالل إلم الوق  ،كان ميروح أمامدم حل مددش لمشكل السكن .مسار سريع لتجاوز المع ل
اللانوني والبيروقرايي  ،وحتى المالي التي ترافق معام من يشترون الشلق .وراء الزاوي يعيش يدود

مثلدم ،لكندم أكثر حكم  ،يعرفون كيفي استغالل لحاا

فدم الإين اكتشفوا بدج الرداب.

جنون حكومتدم وتجنيد الرداب لصالحدم.

خيي عملدم التي يمكن تسميتدا المخيي الديكلي ت رد صديوني مناسب ،حصل
على الشرعي الرسمي عندما صادق

في دإا اطسبوع

الحكوم على مشروع قانون شرعن البؤر غير اللانوني في

ال ف الغربي  .وحسب الخدع غير المشروع دإه ،فإن الحكوم ستكون ملزم بالشرعن خالل

سنتين لت  60بؤرخ غير قانوني  .خالل دإه الفترخ ستمنحدم خدما
وميزانيا  ،وسيتم رفض يلبا

بنى تحتي ومباني عام

أصحاب اط ار ي الفلسيينيين وتجميد إجراءا

تيبيق اللانون

د

البناء غير اللانوني .المستشار اللانوني للحكوم يمكنا الصرار والركل ،لكن من سيتج أر على

الوقوب أمام مجموع تحول الحزن والثكل إلى قيع للبناء .ومن سيلب في يريق من يتنافسون
بالركض من أجل الحصول على جائزخ عزيز المستوينين اللانون ،كما تبين لموايني دول إسرائيل،

استددب من يخ ع لا فلي.

لماإا الغ ب إإار من اطف ل التعلم من الخبراء واستنسار النجاح .إإا كان

مستعدخ لشرعن مخالفا

البناء فربما الميلوب دو استدعاء عدخ عمليا

دإه الحكوم الجيدخ

إردابي في تل أبيب أو

العفول  ،وبعد إلم الميالب بالمصادق الفوري على خي رد صديوني مناسب في داتين المدينتين.

مشاكل تيوير في أحياء بيتاح تكفا تعويق متواصل لمشروع إخالء ت بناء في جنوب تل أبيب

نل

في السكن في الخ يرخ  2ت  3عمليا

دقيل ستحرم الجرافا

وتدز البلديا

الكسول  .ما

ينجم في دول المنايق يجب أن ينجم أي ار في إسرائيل .قانون متساو لكل الصديوني  ،بما في إلم

الحق المتساوي في خرق اللانون.

ولكن في الواقع ،فإن دإا اللانون لسوء الحا يميز بين إرداب وارداب .يمكن أن نسأل سكان غالب
غزخ كم انتاروا من الوق

إلى أن قاموا ببناء الغرب اطمن لدم ،وقاموا بتركيب الحمايا  ،ومتى
أو

سيحصلون على التعويض عن إحراق حلولدم وددم بيوتدم ليحاول أحد ما من سدرو بناء بي

مخزن بدون رخص بعد سلوي صارور ،لنراه يتمسم بادعاء الرد الصديوني المناسب من أجل يرد
المراقبين ورجال الشري الإين سيأتون لددم المبنى غير اللانوني .ولكن في بالد الفر

المحدودخ ،في اطرض الحرام التي ترتكز على اللانون اللدي ،كل شيء مسموح.
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الزعرن اللانوني التي اخترعتدا الحكوم على شرب المستوينين ليس

دي أصل الخالب بين

اليمين واليسار ،دي تشكل انل ا ار وحشيار على سلي اللانون ،تشويا حلوق الستئناب طصحاب
اط ار ي الفلسيينيين في محكم العدل العليا ،وتدمير جداز التخييي والبناء ،وباطساس تحويل

الرداب إلى امتياز علاري لصالم مجموع مبتزين مخالفين لللانون .دنا يكمن الكإب وإر الرماد

في عيون من يؤمنون بسلي اللانون.

إن استخدام شالرد الصديونيش كرد على الرداب يعني أن شرعن البؤر الستيياني دي عملي ثأر

مدفوع الثمن .ليس بيندا وبين اطمن أي صل  .ل توجد حرب

اللتل إلى إرداب ممأسس

د الرداب دنا ،بل ترجم أعمال

د اللانون .من يتدم اآلخرين بالتمييز بين دم ودم ،بين قتل مستوين

وقتل مواين إسرائيلي ،ل يمكنا المتناع عن أن يفح

ال ف جيد لليدود ،وفي إسرائيل دو مجرد مشكل أمني .

أي ار خي الربم الفاصل .الرداب في
هآرتس 2018/12/19
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