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 اليوميات الفلسطينية
 2019 نايري/ ثانيكانون ال

 1/1/2019 ،الثالثاء

 محمود عباس  الفلسطينية استنكرت حركة حماس ما ورد من عبارات في خطاب رئيس السلطة
، والتي تهجم فيها على حركة 31/12/2018 ،مساء يوم اإلثنين في ذكرى انطالقة حركة فتح

في بيان صحفي، أن تلك  ،وأكدت حماس سيس".حماس، ووصفها بأنها مجموعة من "الجوا
العبارات "عكست شخصية عباس المهزومة، والتي ال تليق برئيس، وال يتشرف بها الشعب 

تلك العبارات أظهرت "حجم البؤس واليأس الذي يتملكه جراء أن  إلىمشيرة  ،الفلسطيني المقدام"
تخذها على مدار حكمه، وفرضها على السياسات الفاشلة التي اتبعها، والمواقف المدمرة التي ا

 1رت على وحدته ورؤيته السياسية والنضالية المتعلقة بإدارة الصراع".الشعب وكل مكوناته، وأث  
  قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أسامة الحج أحمد، إن  قدَح أي من

في  ،وقال الحج أحمد قبول" بالمطلق.أبناء الشعب الفلسطيني ونعته بـ"الجاسوس" أمر "غير م
تصريحات خاصة لـ"فلسطين أون الين"، إن نعت عباس بطريقة غير مباشرة لحركة حماس 
والتيار اإلصالحي في حركة فتح بـ"الجواسيس": "يصب الزيت على نار االنقسام والفرقة، ويزيد 

 2من توتر األجواء الداخلية، ويوجد مناخات سياسية غير مناسبة".
  الصهيوني المعسكررئيس  علنأ Zionist Camp، حزب العمل  ورئيسLabor Party اإلسرائيلي، 

 The Movement (هتنوعا) حزب الحركةأنه سيحل الشراكة مع رئيسة  Avi Gabay آفي غباي

(Hatnua)  تسيبي ليفنيTzipi Livni، في  ،وأكد غباي نهما لن يخوضا االنتخابات سوية.وأ
 تشكيل جبهة موحدة ضد   دير ينه أ ،Knesset في الكنيست الصهيوني كرالمعس جلسة لقائمة

وشكك  ،نه ال يمكنه متابعة العمل مع ليفنيإقال  ه، ولكنBenjamin Netanyahu بنيامين نتنياهو
زعيمة للمعارضة  Shelly Yachimovichعي ن غباي شيلي يحيموفيتش و  لقيادته. "والئهاـ"ب

 3ية، خلفًا لليفني.سرائيلاإل

  قال مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية وشؤون المسجد األقصى الشيخ عزام الخطيب، إن أعداد
 2017.4سنة عن  %17 زيادةب، 2018خالل  801,29اليهود المقتحمين للمسجد األقصى بلغت 

 حتى نهاية فلسطيني  3,911استشهاد مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنها وثقت  ذكرت
الجئًا تحت التعذيب في السجون  564بسبب الحرب الدائرة في سورية، منهم  ،2018 سنة

آخرين بسبب نقص الرعاية الطبية والحصار المشدد الذي فرضه  205والمعتقالت السورية، و
معتقاًل فلسطينيًا في  1,711 وجود ، فيما وثقت المجموعةعلى مخيم اليرموكالجيش السوري 

 5األفرع والمعتقالت السورية.



 اليوميات الفلسطينية  ___________________________________________________________ 

  2 للدراسات واالستشارات            مركز الزيتونة         

 2/1/2019 ،األربعاء

 جلعاد أردان ي سرائيلأعلن وزير األمن الداخلي اإلGilad Erdan عن وضعه خطة لتشديد ،
في مؤتمر  ،وقال أردان ية.سرائيلداخل السجون اإل الفلسطينيينظروف اعتقال آالف األسرى 

لفزة التي من عدد قنوات الت صحفي، إن الخطة تشمل تقليص ساعات زيارات ذوي األسرى، والحد  
قف زيارات أهالي و  وذكر الوزير أنه تم   يسمح لهم بمتابعتها، ووقف ودائع السلطة الفلسطينية لهم.

ة تشمل إنهاء الفصل ما بين أسرى حماس من قطاع غزة. وأضاف أن الخطاألسرى من حركة 
لغاء مسمى "ممثل األسرى" إال في الحاالت الخاصة. ها، كما لن ُيسمح بموجب حماس وفتح، وا 

تخفيض محكوميات األسرى "ولو ليوم واحد"،  لألسرى بتحضير الطعام داخل الزنازين، ولن يتم  
 6بحسب الوزير.

  تصريح على حسابه ، أشرف القدرة، في في قطاع غزة الفلسطينية الصحةوزارة قال الناطق باسم
ل أيام  "تحذر الوزارة من توقف عدد من خدماتها خال ،Facebook الخاص في موقع فيسبوك

 7التقشفية التي تتبعها في المستشفيات والمراكز الصحية". اإلجراءاتجراء أزمة الوقود، رغم 

 حول االنتهاكات ،هللا الحوراني للدراسات والتوثيق تقريره السنوي "حصاد" أصدر مركز عبد 
ر التقرير ذكو  ،2018 سنةخالل  في الضفة الغربية وقطاع غزة الشعب الفلسطيني بحق   يةسرائيلاإل

في  262حيث استشهد  سيدات،وثالث  طفالً  57، من بينهم فلسطينياً  312 أنه خالل السنة استشهد
من  ،فلسطيني 31,500نحو  وأشار التقرير إلى إصابة .الضفة الغربية والقدسفي  50قطاع غزة و
 ،طينياً فلس 6,489ذلك قامت سلطات االحتالل باعتقال  إلى غزة.في قطاع  26,000 بينهم نحو
نحو  2018، وبلغ عدد األسرى حتى نهاية صحفياً  38و ،سيدة 140و ،طفالً  1,063من بينهم 

أقرت بناء  "إسرائيل"أن تقرير الذكر و  .سيدة 54طفاًل و 250بينهم ، من أسير   6,000
صادقت على كما  .2018 سنةفي القدس خالل  2,600منها  ،وحدة استيطانية في الضفة 10,298

 "إسرائيل"ورصد التقرير مصادرة  مليون دوالر أمريكي. 230استيطانية جديدة بتكلفة  إنشاء طرق
وأضاف  .2018خالل  في الضفة الغربية ألغراض التوسع االستيطاني (2كم 439.3) دونماً  439,3
القدس، بما فيها في مختلف مناطق الضفة  2018ومنشأة خالل  منزالً  538هدمت  "إسرائيل"أن 

 8ومنشأة. منزالً  460ـ صدار إخطارات هدم ووقف بناء لإضافة إلى إ

 3/1/2019 ،الخميس

  يبدو أن  المصالحة في عهد  :، لـ"الرسالة نت"حركة حماس في الخارج رئيسماهر صالح، قال"
ر إلى استمرا اً ر يشم ،قسام ليس في مصلحتنا كفلسطينيين"عباس غير ممكنة، مع تأكيدنا أن االن

 9.من أجل ذلك حركة ومصرالتواصل بين قيادة ال
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  غزة لـ"العربي الجديد"، أن السلطة الفلسطينية في رام هللا  قطاع ومسؤولون نقابيون في موظفونأكد
وا حرم وذكروا أن آالف الموظفين في غزة بدأت فعليًا بتطبيق سلسلة من العقوبات على قطاع غزة.

والمدنيين في القطاع دون سابق  بدفعها لموظفيها العسكريين من رواتبهم التي بدأت السلطة
ولم يجد آالف الموظفين الذين حرموا من رواتبهم، تفسيرًا لألمر لدى مسؤولي المصارف  إنذار.

 10المحلية أو المسؤولين في نقابة موظفي السلطة الفلسطينية.
  عن تشكيل "التجمع الديموقراطي  فصائل رئيسية في منظمة التحرير الفلسطينية خمسةأعلنت

وحضره  ،الذي أعلن عنه خالل مؤتمر عقد بالتزامن في غزة ورام هللا ،ويضم التجمع لسطيني".الف
سبعمئة شخص، الجبهتين الشعبية والديموقراطية وحزب الشعب وحزب االتحاد الديموقراطي 
 ،الفلسطيني )فدا( وحركة المبادرة الفلسطينية، كصيغة ائتالفية تعمل داخل إطار منظمة التحرير

 المستوى الشعبي من أجل بناء كتلة شعبية متنامية تسهم في تفعيل المقاومة الشعبية ضد  وعلى 
 11.االحتالل، والدعوة النتخابات عامة

 المواطنين والمؤسسات الفلسطينية في السلطة الفلسطينية دعت الهيئة العامة للشؤون المدنية ،
"اإلدارة بـاالجتماعي مع ما يسمى كافة إلى عدم التعامل المباشر أو من خالل مواقع التواصل 

 12ية في المحافظات الشمالية والجنوبية.سرائيلالمدنية" اإل

 وبداية النتفاضة  ،قالت الحركة الفلسطينية األسيرة في سجون االحتالل إنها تواجه حربًا شرسة
 بنا.بجماهير األمة وشع ثم   ،باهلل مسيخوضها األسرى مسلحين بإيمانهم ووعيهم وثقته ،معتقالت

أن األسرى يتعرضون لمستوى ومرحلة جديدة من القمع تهدد  ،في بيان لها ،وأوضحت الحركة
 13.همحيات

  كشف التقرير السنوي لواقع الحريات اإلعالمية في فلسطين، الصادر عن لجنة الحريات في نقابة
يين خالل الصحفيين الفلسطين في حجم انتهاكات االحتالل بحق   %12بنسبة  ارتفاعاً الصحفيين، 

، مسلطًا الضوء على االرتفاع الواضح في الشروع بالقتل انتهاكاً  838سج ل و  .2018 سنة
رصاصة دخلت أجساد الصحفيين والصحفيات في فلسطين، أدت إلى استشهاد  122 بإحصائه
صابات خطيرة. هم،وبتر أعضاء عدد من ،صحفيين  14ودخولهم المستشفيات للعالج من جروح وا 

   تقدم  "إسرائيل"، وأن "إسرائيل"عبد الفتاح السيسي بالتعاون العسكري مع  لمصريالرئيس ا أقر
 سأسي بي  وفي مقابلة مع شبكة مساعدات للجيش المصري على نطاق لم يسبق له مثيل.

CBS التنظيمات في سيناء  تقدم المساعدات لمصر في حربها ضد   "إسرائيل"، أكد السيسي أن
على سؤال حول ما إذا كان الحديث عن "تعاون وثيق غير  ورداً  التي وصفها بـ"اإلرهابية".

 15على مدى واسع من الجوانب". يتم   إسرائيلالسيسي إن "التعاون مع  قالمسبوق"، 
 نفقًا بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، وأوقف  37إنه دم ر  له، في بيان ،قال الجيش المصري

 2018.16 سنةخالل  ألفًا من المهاجرين غير الشرعيين، 19قرابة 
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 حتى تنصلح أحوال إسرائيل"التطبيع مع إنهم تلقوا نصائح بـ قال الرئيس السوداني عمر البشير "
: "نصحونا بالتطبيع مع في الخرطوم مشايخ الطرق الصوفيةلقائه  خالل ،وأوضح البشير البالد.
على أن القضية  اً شددم لتنفرج عليكم، ولكننا نقول األرزاق بيد هللا، وليست بيد أحد"، إسرائيل

 17الفلسطينية هي قضية "عقدية )قضية عقيدة( وليست سياسية".
 رسجأدت عضو الكون Congress طليب رشيدةقراطية و الديم ،عن والية ميشيغان Rashida Tlaib، 

وتواجدت في القاعة التي أدى النواب  .كييرس األمر جاليمين الدستورية للكون ،بثوبها الفلسطيني
 18مع طليب. ها مجموعة من الفلسطينيات اللواتي ارتدين الثوب الفلسطيني تضامناً قسمهم في

 4/1/2019 ،الجمعة

  المجلس  قررت حل   الفلسطينية محمود عباس إن المحكمة الدستورية يةفلسطينال السلطةرئيس قال
يون نه يتم صرف ملإويأخذ رواتب كبيرة، حيث  عاماً  12التشريعي الذي ال يعمل أي شيء منذ 

إجراء انتخابات  قررت الدستورية أيضاً و للمجلس الذي ال يعمل بين رواتب ونثريات،  دوالر شهرياً 
إذا لم يحصل انتخابات في القدس لن أقبل أي انتخابات، " . وأكد عباس أنهشهرأ ستةخالل 

 دفع شهرياً ونحن بصدد اتخاذ أي إجراء آخر إذا لم يسيروا وينفذوا هذا القرار، فأنا غير مستعد أن أ
حماس حركة أنه يتم إدخال مبالغ كبيرة ل ذكر عباسو  ."مليون 110مليون دوالر والتي كانت  96

مواضيع غير محتملة  3لذلك نحن أمام "عن طريق نتنياهو من خالل كشوفات أسماء الموظفين، و
حياتي ي، واإلخوان المسلمين، ألن القادم خطير ولن أنهي سرائيلوهي الوضع األمريكي، واإل

 19."أقول ال، ولدي شعب يقول ال أيضاً  أنولكن أستطيع  ،وال يوجد لدي سالح أحارب ،خائناً 
 .وقال  اقتحم مجهولون مقر تلفزيون فلسطين غرب مدينة غزة، وأقدموا على تخريب بعض المعدات

رات رأفت القدرة إن خمسة رجال اقتحموا المقر، وحطموا كامي في قطاع غزةتلفزيون المدير مكتب 
وقال "من يحكم غزة عليه أن يوفر الحماية للجميع فيها". ، ألف دوالر 150ومعدات قيمتها نحو 

"حركة حماس غارقة في هذه المؤامرة  :رئيس هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية ،وقال أحمد عساف
عقلية حركة حماس عد "تعبيرًا واضحًا عن قالت فيه إن العملية تُ  وأصدرت الهيئة بياناً  بكل وضوح".

سكاتها بكل الطرق". واتهم  وعصابات اإلجرام التي ال تؤمن إال بصوتها وتسعى إلى قمع الحريات وا 
"أنها هي من  ،الناطق باسم األجهزة األمنية للسلطة الفلسطينية اللواء عدنان الضميري حماس

 الفلسطيني ألمن الوطنيأكدت وزارة الداخلية واومن جهتها  تلفزيون فلسطين في غزة". تحر ض ضد  
وقال المتحدث ، حادثالغزة أنها ستتخذ اإلجراءات القانونية الالزمة من أجل الوقوف على قطاع ب

دان  وفي السياق ذاته، إياد البزم: "نستنكر ما حدث، ونؤكد أن هذا فعل مرفوض". الوزارةباسم 
 20هذا السلوك. قتحام، معبرًا عن رفضهة االيعملالمكتب اإلعالمي الحكومي بغزة 

  محاميًا يعملون في هيئة شؤون األسرى الفلسطينية بإنهاء خدماتهم وتمثيلهم األسرى  11فوجئ
. 2008 سنة، إذ لم ُتجدد الهيئة عقود عملهم السنوية كما جرت العادة منذ ةيسرائيلمحاكم اإلالأمام 
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في قضايا  مشهورينآخرين الخطوة رئيس الدائرة القانونية في الهيئة إياد مسك، ومحامين وطالت 
 21.عن تقديم أسباب واضحة لذلك ألسرى، في وقت امتنعت فيه الهيئةا

  أعلن الناطق باسم حركة فتح في قطاع غزة، عاطف أبو سيف، أن الحركة قررت "إغالق كافة
في تصريح  ،ألي اعتداءات عليها". وقال أبو سيف اً مكاتبها ومقار عملها في القطاع، تحسب

ت من قبل إن "حركة فتح تتعرض لفوضى مقصودة بغزة، والعتقاال :األناضول خاص لوكالة
 22بناء فتح تلقوا تهديدات".وأن "العديد من أ ،"األجهزة األمنية بغزة

  أن: "موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية، وزير الخارجية العراقي، محمد الحكيم أكد
والتي أعيد التأكيد عليها في القمة العربية ببغداد  ،2002ام والمستند إلى المبادرة العربية للسالم لع

، يتجسد في الدعم المستمر السترجاع األراضي الفلسطينية المغتصبة من الكيان 2012
عن دعم جهود السلطة الفلسطينية في المؤتمرات والمحافل الدولية في كل من  فضالً  ،الصهيوني

بعض التصريحات واألخبار التي  "صدرت مؤخراً  :له قال الحكيم، في بيانو  جنيف ونيويورك".
تداولتها وسائل اإلعالم ومنصات التواصل االجتماعي حول تصريح وزير الخارجية بشأن موقف 

تناقله هو  الدولتين، وبهذا الصدد نود أن نبين أن ما تم   العراق من القضية الفلسطينية وحل  
 23مجاف للواقع وعار عن الصحة والحقيقة".

  األمريكي مايك بومبيو الخارجيةوزير قال Mike Pompeo ،في مقابلة له مع قناة نيوز ماكس 
Newsmax ودول عربية،  "إسرائيل"طو رت عالقات بين  المتحدةيات التلفزيونية المحلية، إن الوال

، في "كييو"وصلناهم ببعضهم البعض لتشكيل تحالف في الشرق األوسط يحافظ على األمن األمر 
 24ودول عربية، في مواجهة إيران. "إسرائيل"لى عالقات غير معلنة بين إشارة إ

  ًي كنداسرائيلمع فرع "الصندوق القومي اإل تجري سلطات الضرائب الكندية تحقيقا The Jewish 

National Fund of Canada"شملت ، يسرائيل، على خلفية تقديمه تبرعات من كنديين للجيش اإل
إلعداد الشبان لمرحلة الخدمة اإلسرائيلي سة تعمل في إطار الجيش مشاريع تمويل نشاطات لمؤس

مدير فرع قال من جهته،  العسكرية، وكذلك تمويل عمليات تطوير قاعدة تدريب عسكرية.
 رداً  ،لوسائل اإلعالم الكندية Lance Davis في كندا النس ديفيس يسرائيلالصندوق القومي اإل
، بعدما تبين له أن 2016ي عام سرائيليم تبرعات للجيش اإل"إنه أوقف تقد ،على هذه المعلومات

 25ذلك مخالف للقانون الكندي".
 5/1/2019 ،السبت

 حماس هي حركة إن  عدنان الضميري قال الناطق باسم األجهزة األمنية للسلطة الفلسطينية
 في غزة". 2007المسؤولة عن "ما سمي بالربيع العربي، وهو الدمار العربي، الذي بدأ في انقالب 

، هدد الضميري حركة حماس بقوله على صفحتها على فيسبوك وفي لقاء بثته وكالة شهاب
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حماس بأنها تأخذ أهالي غزة إلى الدمار، وأنها تريد أن ترى في غزة ما  "انتهت اللعبة"، متهماً 
 26.ةحصل في سوري

  في التلفزيون العبري(،  13و 12ية )القناتان سرائيلالسياسية في شركة األخبار اإل الُمراِسلةكشفت
بإعداد  تقام "إسرائيل"أن  عن ، نقاًل عن مصادر رفيعة  في تل أبيب، Dana Weiss دانا فايس

إلى النظر كشف  رسمي   عم ا أسمته باألمالك اليهودي ة المتروكة في كل   من ليبيا وتونس، الفتًة 
العاِجل سيت م نشر قيمة األمالك  بقريمليار دوالر، وفي ال 50ت إلى لأن  قسيمة هذه األمالك وص

 27مليار دوالر، على حد  تعبيرها. 250والذي يصل إلى  ،في جميع الدول العربية
 عن إيقافها جميع المسؤولين عن الفلسطيني في قطاع غزة أعلنت وزارة الداخلية واألمن الوطني ،

إلى أن  لها، في بيان ،خليةوأشارت الدا .4/1/2019 في ها،تخريب مقر تلفزيون فلسطين وممتلكات
عدم تعاون إدارة التلفزيون  من رغمبالأجهزتها األمنية باشرت التحقيق في الحادث بعد قوعه 

خلية أنه اوبي نت الد معها، وامتناعها عن تقديم المعلومات والتفاصيل المتوفرة لديها حول الحادث.
ى هوية األشخاص، وعددهم خمسة وهم التعرف عل من خالل التحقيق وتتب ع كاميرات المراقبة تم  

ينتمون لحركة فتح وجميعهم من موظفي السلطة الفلسطينية الذين قطعت رواتبهم مؤخرًا، وتبين 
 28قطع راتبه الشهر الماضي. أن أحدهم يعمل موظفًا في تلفزيون فلسطين قد تم  

 6/1/2019 ،األحد

  فة موظفي السلطة الفلسطينية العاملين سحب كا الفلسطينية لهيئة العامة للشؤون المدنيةاأعلنت
: "إن هذا ، في بيان لهاوقالت الهيئة .7/1/2019 ثنينعلى معبر رفح، ابتداء من صباح يوم اإل

القرار يأتي على ضوء التطورات األخيرة والممارسات الوحشية لعصابات األمر الواقع في قطاعنا 
وللتخفيف عن كاهله مما يعانيه من  ،قطاع غزة الحبيب، وتبعًا لمسؤولياتنا تجاه شعبنا الحبيب في

ومنذ أن تسلمنا معبر رفح وحماس تعطل أي مسؤولية لطواقمنا هناك، وتحملنا  ،ويالت الحصار
أكدت وزارة ومن جهتها،  الكثير حتى نعطي الفرصة للجهد المصري الشقيق إلنهاء االنقسام".

حرصها على حفظ مقدرات  لها، ي بيانف الفلسطيني في قطاع غزة، الداخلية واألمن الوطني
 29الشعب الفلسطيني ومكتسباته، وبقائها أمينة وحريصة على مصالحه ومنها معبر رفح.

  استمرار لمسلسل  غزة من معابر قطاع السلطة الفلسطينية سحب موظفيأكدت حركة حماس أن
طه المباشر في غزة، وتأكيد على تور  قطاععباس االنتقامية من أهل الرئيس محمود إجراءات 

فراغ وفوضى  إيجادالمتعلقة بفصل غزة عن الوطن، وتكرار محاولة  "صفقة القرن"تنفيذ بنود 
فوزي برهوم وقال  بالتماهي مع المخططات الصهيوأمريكية. الفلسطيني شعباللزيادة معاناة 
في إن هذه اإلجراءات تعكس مستوى االنحدار الوطني والقيمي الكبير حماس، الناطق باسم 

تفكير عباس وفريقه، ومدى اإلفالس واليأس الذي وصلوا إليه جراء سياساتهم المشينة مع شعبهم 
القرار: تعقيبًا على  ماس،عضو المكتب السياسي لح ،موسى أبو مرزوقوقال  ومكوناته المختلفة.
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 ،الشعب أبناءمن  %70من سلطة المقاطعة عبر تصريحات من عباس بتخوين  إعالمي"هجوم 
 ،لقطع رواتب غير الموالين من أبناء فتح باإلضافةومذابح،  ةحماس تخطف غزة وتريد فتنن أو 

وتسليم  ،لفوضى تمهيداً  ،وقراراتهم باالحتفال ،وما تبعه من هجومهم على مقر تلفزيون فلسطين
 30والقادم أسوء وغزة صامدة رغم األذى". ،المعبر

 ضد   يها من معبر رفح، ورأت فيه تصعيداً نددت الفصائل الفلسطينية بقرار السلطة سحب موظف 
قرار بأنه قرار سياسي تصعيدي ال، في بيان لها ،كة الجهاد اإلسالميووصفت حر  قطاع غزة.

قرار "يزيد القالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن و  المواطنين في قطاع غزة المحاصر. ضد  
على لسان عضو مكتبها السياسي  ،لسطينية لتحرير فديموقراطورأت الجبهة ال من معاناة شعبنا".
حذر ومن جهته،  ".اً قرار "يعمق االنقسام ويزيد المشهد السياسي تعقيدالأن  ،طالل أبو ظريفة

 31.إلى إنه ينذر بإغالق المعبر كامالً  اً منبه ،قرارالحزب الشعب الفلسطيني من خطورة 

  إسدال الستار على وعلى عياته، حماس رفضها العودة إلى االنقسام الفلسطيني وتدا أكدت حركة"
ل مكتب العالقات وقا .يضمن حماية استراتيجية المقاومة"تلك الحقبة بما فيها وما عليها... بما 

إن "موجة التحريض السافر التي تقودها فتح ال تخدم القضية الوطنية"، الحركة الوطنية في 
 ينتهجها رئيس السلطة محمود عباس.سياسة التفرد واإلقصاء التي  اً رافض ،يضر بالسلم األهليو 

الذي ظهر على منصات الحركة ومواقعها  ،إلى أن الخطاب اإلعالمي الفتحاويالمكتب وأشار 
وعد  المكتب اتهام الفصائل  ".اً "يوحي بمخطط أُعد مسبق ،وألسن الناطقين اإلعالميين والقيادات

قصاءها  32.قصاء العدمية التي ينتهجها عباسنتيجة طبيعية لحالة التفرد واإل ،بـ"الجاسوسية" وا 

 يومكانت دعت له  ،إلغاء احتفال  بذكرى انطالقتها في قطاع غزة أعلنت حركة فتح في قطاع غزة 
 ، مشددة  على"االكتفاء بفعالية إيقاد الشعلة"قررت إنها  ،في بيان لها ،وقالت ،7/1/2019 ثنيناإل

 33للدماء". اً ى أبناء شعبنا، وحقنأن القرار ينطلق "من أمانة المسؤولية والحرص عل
  ال او ادعى موقعWalla خالل فترة  ،ي في السنوات األخيرةسرائيلأن الجيش اإل اإلخباري العبري

ألف  15، دمر Gadi Eisenkotرئيس هيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي غادي آيزنكوت 
ونقل  اس في قطاع غزة.كانت في طريقها من سيناء المصرية إلى حركة حم ،صاروخ متطور

ية في سيناء بحجة أنها سرائيلالموقع عن مصادر استخباراتية وتقارير أجنبية، أن الهجمات اإل
كانت مجرد في سيناء )داعش(  الذي يطلق على نفسه اسم تنظيم الدولة اإلسالمية تنظيمال ضد  

 34ذريعة لمنع نقل أسلحة وصواريخ متطورة إلى حماس.

  التجمع الوطني الديموقراطي )بلد(أعلنت القيادية في National Democratic Assembly  في
 9/4/2019.35المحددة في  الكنيستقرارها بعدم الترشح النتخابات  ،حنين زعبيالداخل الفلسطيني 

  هآرتس  صحيفةذكرتHaaretz اعتداء نفذه مستوطنون  482وقوع  تشهد 2018 سنةأن  اإلسرائيلية
العدد الذي ثالثة أضعاف أكثر من ب الضفة الغربية، ما يشكل ارتفاعاً  فلسطينيين في ضد   يهود

وقالت الصحيفة إن الحصيلة غير نهائية وال تشمل  اعتداء. 140 البالغ 2017 سنةشهدته 
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الصحيفة عن أجهزة األمن  تنقلو  .2018ديسمبر / كانون األولاألسبوعين األخيرين من شهر 
 ،"Hilltop Youth شديدي التطرف تحت مسمى "فتية التاللمستوطن  300تقديراتها بوجود نحو 

 36.ني اعتداءات عنيفة على الفلسطينييمنهم عشرات مشتبه بمشاركتهم ف
  ،أجرت رشيدة طليب، أول امرأة من أصل فلسطيني تنتخب عضوًا في الكونجرس األمريكي

فقد   اسم فلسطين منخلت تعدياًل على خريطة العالم الموجودة في مكتبها بواشنطن، والتي 
صورة  ،Hannah Allam ما عال  ن  هاإلخباري األمريكي،  BuzzFeed نشرت مراسلة موقع بازفيد

المنشور بالتعليق التالي: "قام مرفقة ، Twitter للخريطة المعدلة على حسابها في موقع تويتر
 37جرس".شخص ما بتغيير بسيط على الخريطة المعلقة في مكتب رشيدة طليب الجديد بالكون

  قرب مدينة ببمهرجان مركزي أقيم  ،ة الحركةالنطالق 54 الذكرى الـ في لبنان فتحأحيت حركة
 ،فتح وفصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات ر أمين سر حركةوعب   .اللبنانية صيدا

تعزيزها  وضرورة ،عن حرص الفلسطينيين في لبنان على العالقات األخوية اللبنانية الفلسطينية
 38بما يخدم مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني.

  وزير السياحة اإلسرائيلي يريف لفينقال Yariv Levin ماليين 4.12بلغ  ،من السياح قياسياً  ن عدداً إ، 
دوالر إلى الخزانة  اتمليار  5.8، مضيفين 2017عن  %14، بزيادة 2018 خالل "إسرائيل"زاروا 

 39.ماليين 4دد السنوي للزائرين المرة األولى التي يتجاوز فيها العوهذه هي  العامة للبالد.

 7/1/2019 ،اإلثنين

  محمود عباس الفلسطينية عن أن رئيس السلطة  "الشرق األوسط"فلسطينية رفيعة لـ مصادركشفت
حركة حماس في قطاع غزة، سعيًا إلى تقويض  ضد   "سلسلة من اإلجراءات القاسية"بصدد اتخاذ 
. "اللعبة انتهت"قوله إن  عباسونقلت المصادر عن  اك أو إجبارها على تسليم القطاع.سلطتها هن

بما في ذلك نيته سحب عناصر "وأضافت أنه أبلغ نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بقراراته، 
قرر أن ينتقل إلى مرحلة التنفيذ تحت ". وأشارت إلى أن عباس "السلطة من معبر رفح الحدودي

 40."ء أو ال شيءشعار كل شي
 حسين  ،عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ،قال وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية

معبر رفح هو جلوس حركة حماس بكل جدية على طاولة  موظفيالشيخ إن الشرط الوحيد لعودة 
غزة قطاع  إلىفي مقابلة مع قناة الغد: "إمكانية أن نذهب  ،وأضاف الشيخ إنهاء االنقسام.

ما فلتتحمل حماس  بالمفرق غير مجدي، إما أن نذهب باتفاق بالجملة على كل الملفات، وا 
 41"سنتخذ أي إجراء كفيل بمحاصرة حماس في غزة". ، مضيفاً "مسؤولية غزة كسلطة أمر واقع

  عن تسلم طواقمها جميع مرافق معبر  غزةقطاع ب الفلسطيني وزارة الداخلية واألمن الوطنيأعلنت
 42تفقدوا جاهزيتهم للعمل.و  ،رفح
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  سعى إلى تحويل المواجهة يإن عباس  صالح البردويلعضو المكتب السياسي لحركة حماس قال
إن ، في لقاء عبر فضائية األقصى ،وأضاف مع االحتالل إلى الصف الداخلي الفلسطيني.

لة تزوير احتفال حركة فتح في ذكرى انطالقتها، ولكنها حاولت أن توقف "مهز  حركته ليست ضد  
"اللغة الهابطة التي أن شدد البردويل على و  التاريخ من قبل عباس وحسين الشيخ وماجد فرج".

والفصائل مطالبة بإعادة النظر  ،يستخدمها عباس دليل على عدم أهليته لقيادة الشعب الفلسطيني
التحية  اً وأوضح البردويل أن هناك وعي عند بعض أبناء حركة فتح في قطاع غزة، مقدم فيها".

 43الداخلي. لالقتتالللقرار الذي اتخذته قيادة فتح بغزة برفض تنفيذ وصفة عباس 

   في مناطق مختلفة بالضفة الغربية واعتقال حملة دهم وتفتيش  يسرائيلجيش االحتالل اإل شن
، في قرب سلواد، شرقي رام هللا فعات أسافجبينهم منفذ عملية  ،فلسطينياً  15طالت 

 العام األمنزعم جهاز و  سير المحرر عاصم البرغوثي، شقيق الشهيد صالح.األ ،13/12/2018
يخطط لتنفيذ  كانالبرغوثي  أن Israel Security Agency-ISA (Shabak)( الشاباك) اإلسرائيلي

العثور على أسلحة وذخيرة ومعدات للرؤية  المزيد من عمليات إطالق النار في الضفة، حيث تم  
 44مع شقيقه صالح. 9/12/2018في  عوفرافي عملية  برغوثي كان شريكاً ال الليلية، كما زعم أن

  المرحلة  بتجميدأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر  20ية إسرائيلتلفزيونية المحطة الذكرت
وقالت المحطة إن قرار نتنياهو جاء بدعوى  الثالثة من تحويل األموال القطرية إلى قطاع غزة.

طالق قذيفة من قطاع غزةإسرائيلنوبي التصعيد األخير ج"  45."، وا 
  أبو ظبي سراً زار  آفي غباي حزب العمل اإلسرائيلي أن رئيسالقناة اإلسرائيلية العاشرة ذكرت ،

، على مستوى وزراء، وأعلى يةحكومة اإلماراتالفي مع ثالثة مسؤولين ، واجتمع 2/12/2018 في
ي مقرب من المسؤولين في مغرب طريق وسيط أن الزيارة قد نظمت عنالقناة ذكرت و  .من ذلك
وأضافت القناة أن الوسيط نفسه كان له دور في السابق في تنظيم لقاءات لغباي مع  .اإلمارات

 46مسؤولين في العالم العربي.
  رواندا إيرالطيران الوطنية الرواندية  شركةتبدأ RwandAir بالقيام برحالت جوية مباشرة بين ،

للمرة األولى، وذلك في أعقاب توقيع اتفاق الطيران في إطار مشروع "السماء  "إسرائيل"رواندا و
في مكتب وزير االستخبارات والمواصالت اإلسرائيلي يسرائيل كاتس  هتوقيع تم  الذي المفتوحة"، 

Yisrael Katz جوزيف روتابانا "إسرائيل"، بحضور السفير الرواندي لدى Joseph Rutabana.47 

 8/1/2019 ،الثالثاء

  عميالً  45أن أجهزتها األمنية اعتقلت  الفلسطينية في قطاع غزة وزارة الداخلية واألمن الوطنيكشفت 
مقطع فيديو  وزارةالنشرت و  .11/11/2018لالحتالل منذ الحادث األمني شرق خانيونس في 

محور حول أساليب إسقاطهم من قبل أجهزة يت، عمالءهؤالء اليتضمن اعترافات خمسة من 
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رات االحتالل، والمهام التي كلفتهم بها في قطاع غزة، إلى جانب توجيههم رسالة ندم على مخاب
 48ما اقترفوا من أفعال بحق أبناء شعبهم ومقاومته.

  أعلن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام األحمد عن خطوات
كل المجاالت في غزة على الطاولة "إلى أن  النظر مقبلة لتقويض سلطة حماس في غزة، الفتاً 

بما فيها التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والبنى التحتية، فإما أن تتحمل حماس 
وتابع: "خاطفو غزة إما أن  المسؤولية كاملة أو تبتعد، وسنبحث كيف نقوم بواجبنا تجاه أهلنا".

 49ض االنقسام".تتالية حتى نقو  يدفعوا الثمن أو ينهوا االختطاف، وسنستمر بخطوات م

  قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدالني في حديث مع "القدس
هناك مشاورات لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة من فصائل منظمة التحرير  إن، "العربي

قال وزير الشؤون و  .من حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها رامي الحمد هللا الفلسطينية، بدالُ 
المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، إنه لم يعد هناك ما يبرر بقاء حكومة 

في منشور عبر  ،وأوضح الشيخ الوفاق الوطني، بعد منعها من القيام بمسؤولياتها في قطاع غزة.
 50.ت وطنيةفيسبوك، أن المطلوب حكومة وحدة فصائلية من قوى منظمة التحرير وشخصيا

 ي يوني بن مناحيم سرائيلالصحفي اإل قالYoni Ben-Menachem رئيس السلطة الفلسطينية  نإ
تضييق الحصار على حماس من ـ"عبد الفتاح السيسي بالمصري طالب الرئيس  محمود عباس

أجل عودة السلطة كاماًل إلى غزة، لكن السيسي رفض وأبلغه أن العالقة المصرية مع حماس ال 
بذلك وهي تخدم المصالح المصرية، كما أبلغه أنه في القريب سيفتتح معبر رفح الجديد تسمح 

 51".إسرائيلإلدخال جميع البضائع المصرية بموافقة 
  أكدت حركة حماس أن اعتقال العدو الصهيوني ومالحقته للمقاومين في الضفة الغربية لن

صحفي تعقيبًا على اعتقال في تصريح  ،وشددت الحركة عليها. يقضي المقاومة أو يضعف
االحتالل عاصم البرغوثي، أن مقاومة االحتالل متجذرة في شعبنا، ويحمل رايتها جيل بعد جيل، 

52وأن محاوالته جميعها باءت بالفشل.
 

  ية سرائيلأن أجهزة األمن اإلرئيس هيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي غادي آيزنكوت ادعى
وأشار  .ولم يحدد الفترة الزمنية لذلك إلى قطاع غزة المحاصر، فةقذيألف  20-15أحبطت إدخال 

ات غالف غزة، إلى أن األموال عمر خالل اجتماعه مع رؤساء المجالس اإلقليمية لمست ،آيزنكوت
أو رشوة لضمان الهدوء،  ،حماسحركة التي يتم تحويلها إلى قطاع غزة، ليست "مكافأة" ل ،القطرية

في تحريك االقتصاد في غزة، ما قد يسفر عن هدوء نسبي  "إسرائيل"حة لمصل أنها تأتي تنفيذاً و 
أن يستمر وقف إطالق النار حتى نهاية  هملأ ، معبرًا عنعند السياج األمني الحدودي للقطاع

إن "فرص وقال ، قطاعال مععند الشريط الحدودي  الجدار، حتى يتسنى االنتهاء من 2019سنة 
 53ع غزة خالل األسابيع المقبلة، هي متوسطة".حدوث جولة تصعيد أخرى في قطا
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 أظهرت بيانات مجلس يشع االستيطاني Council of Jewish Communities  ،في الضفة الغربية
الضفة، باستثناء شرقي  اتعمر بلغ عدد المستوطنين القاطنين في مست 2018 سنةأنه مع نهاية 

 54ة.عمر مست 150يعيشون في  ،اً مستوطن 672,448 ،القدس

 القائمة المشتركة لالنشقاق عن  طلباً  أحمد الطيبي لرئاسة الكنيست رسمياً  دم النائبقJoint List 
 55.اإلسرائيلي الكنيستالعربية في  األحزابالتي تضم ممثلي 

 لبناء حي (2كم 2.1) دونم 200,1خصصت  اإلسرائيلية ذكرت صحيفة هآرتس أن الحكومة ،
هآرتس إن الحي الجديد سيوسع  توقال ينة بيت لحم.جنوب مد  ة عمر استيطاني جديد، في مست

المساحة المبنية في الكتلة االستيطانية المسماة غوش عتصيون، لتصل إلى ضواحي مدينة بيت 
 56ات.مستعمر لحم من الناحية الجنوبية، وبذلك تكتمل عملية إحاطة المدينة بال

  ن قطاع غزة، بعد سحب الفلسطينيين من الدخول إلى أراضيها م المصرية السلطاتمنعت
 57.الفلسطينية من معبر رفح الحدودي الموظفين التابعين للسلطة

 ن قرارات السلطة الفلسطينية ضد  إأمين عام حزب الوحدة الشعبية األردني،  ،قال سعيد ذياب 
وأضاف  وال تنسجم مع الدور الوطني الذي يجب أن يقوم به محمود عباس. ،خطيرةقطاع غزة 

عباس يفقد دوره الوطني كرئيس لكل الشعب "خاص لوكالة شهاب، أن في حديث  ،ذياب
صدام مع  إلىل صدامه مع حماس ويحو   ،ويفرض العقوبات عليها ،فهو ُيحاصر غزة ،الفلسطيني
 58وهذا غير مقبول البتة". ،غزة ككل

 النائب وقال  .2018خالل سنة  "إسرائيلـ"نفى برلمانيون عراقيون االدعاءات المتعلقة بزيارتهم ل
والتي ضمت النواب في الدورة النيابية الحالية  ،ن زيارة وفود عراقية ثالثةإ" العراقي خالد المفرجي:

وخالد المفرجي، إضافة إلى النائبين  ،وعالية نصيف ،وعبد الرحيم الشمري ،أحمد الجبوري
 59".ال أساس له من صحة إسرائيلالسابقين عبد الرحمن اللويزي وأحمد الجربا، زاروا 

  فشل مجلس الشيوخ األمريكي في إقرار تشريع يؤكد على الدعم األمريكي للحلفاء في الشرق
، وذلك بسبب خالف "إسرائيل"إجراء لمعاقبة األمريكيين الذين يقاطعون  ذلكاألوسط، بما في 

وجاء تصويت مجلس الشيوخ  سياسي داخلي تمخض عن إغالق جزئي للحكومة االتحادية.
لصالح "قانون تعزيز األمن األمريكي في الشرق األوسط"، لكنه يقل  44مقابل  صوتاً  56بواقع 
 60الالزمة إلقراره. صوتاً  60 ـالعن 
 9/1/2019 ،األربعاء

 بمقره بمدينة غزة،  نواب حركة حماس خالل جلسة عقدها ،الفلسطيني التشريعي صادق المجلس
رئيس السلطة الفلسطينية السياسية عن على تقرير اللجنة السياسية الذي ينص على نزع األهلية 
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بأحكام القانون والدستور،  عمالً  ،والسعي نحو تحويل صالحياته لرئيس المجلس ،عباسمحمود 
ضرارهلخيانته  لمحاكمته نظراً  وتمهيداً   61بمصالح المجتمع والشعب الفلسطيني العليا. وا 

 لة الفلسطينية سهى جبارة، بعد أفرجت األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية عن المعتق
ونفت  اعتقال استمر ألكثر من شهرين على خلفية اتهامها بجمع وتلقي أموال غير مشروعة.

العائلة االتهامات بشكل قاطع، وقالت إن جمع األموال كان بهدف تقديم معونات للمحتاجين، 
 62مؤكدة أن اعتقال ابنتهم يندرج ضمن االعتقاالت السياسية.

  بفتائل مشتعلة أطلقت ات غالف قطاع غزة بفعل بالونات مذيلة مستعمر حرائق في  ةعداندلعت
 63.من قطاع غزة

  يائير البيد قالYair Lapid (مستقبل يوجد) عتيد يشحزب ، رئيس Yesh Atid ،إنه  المعارض
نه "في حال قدمت الئحة ا  رئيسها الئحة اتهام بالفساد"، و  في حكومة تقدم ضد   "لن يكون شريكاً 

 64رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فعليه االعتزال والذهاب إلى البيت". اتهام ضد  

  تقرير نشره موقع صحيفة يديعوت أحرونوتكشف Yedioth Ahronoth ، عن فشل مشروع
، فإن أحد العاملين في وحدة التنصت تقريرال. وبحسب ي سري جداً إسرائيلاستخباري عسكري 

وصف بأنه لمشروع في تل أبيب كشف عن توقف تام  الدفاعارة التابعة لسالح الجو في مقر وز 
وهو عبارة عن  عليه. المتواصلمن العمل  أعوام ةفي المقر، بعد ثالث، ""ضخم وسري جداً 

تابع لالستخبارات العسكرية يتصل بالتنصت واالتصاالت، وذي أهمية عمالنية كبيرة "مشروع 
مليون  800بلغت تكلفته أكثر من ، رية بوجه خاص"ي عامة، والمهمات االستخباسرائيلللجيش اإل

 65.مليون دوالر( 6.21)نحو  شيكل
  أن السلطة  حسن يوسفعن كتلة التغيير واإلصالح  الفلسطيني عضو المجلس التشريعيأكد

وقال يوسف: "حسب ما  الفلسطينية قطعت الراتب التقاعدي لنواب الحركة في الضفة الغربية.
المجلس التشريعي المنحل قد حصلوا على راتبهم التقاعدي، باستثناء علمنا، فإن جميع نواب 
 66: "سنلجأ إلى القضاء الفلسطيني حتى نحصل على حقوقنا".نواب كتلة حماس"، مؤكداً 

 قيادة حركة حماس في قطاع غزة  التقى اً أوروبي اً بلوماسييد اً وفدأن قناة الجزيرة الفضائية  ذكرت
جراءات رئيس السلطة ،وتفاهمات التهدئة ،رزها معبر رفح البريعدة قضايا أبمؤخرًا، وناقشا   وا 

 67القطاع. محمود عباس ضد   الفلسطينية
 ه الرئيس اللبناني ميشال عون انتقادات حادة لـ"صفقة القرن"، فيما حذ ر من أن "التهديدات  وج 

وتساءل  ي".)للمنطقة( والحلول الغامضة، تؤسس لحروب جديدة وتهجير وتطهير عرق يةسرائيلاإل
بلوماسي المعتمدين لدى لبنان: "أين نبحث عن يفي خطاب ألقاه أمام أعضاء السلك الد ،عون

العدالة الموعودة والحرية المنشودة؟ هل في ضياع القدس؟ أم في صفقة القرن التي ستسرق من 
 68ئهم فيها؟".الفلسطينيين أرضهم وهويتهم؟ أم في مخيمات النازحين السورين التي يسعى العالم إلبقا
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 ضمن برنامج "أرض الصوان"  لهفي كلمة  ،أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة
على فضائية األقصى، أن الضفة المحتلة هي العمق الحقيقي والبعد األهم في معادلة المواجهة 

في الضفة  أن مستقبل المقاومة الفلسطينية على ي، مشدداً سرائيلالمستقبلية مع االحتالل اإل
 69المحتلة ترسمه طعنات األحرار ورصاصات الثوار.

  اإلسالمية )كير( - األمريكية العالقاترفع مجلس Council on American-Islamic Relations 

(CAIR)   والية ماريالند  لوقف إجراء رسمي من شأنه حظر تعامل الجهات  دعوى قضائية ضد
 70."إسرائيل"التي تقاطع التابعة للوالية مع الشركات والمؤسسات 

  ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا ،السابق الدفاع اإلسرائيليوزير قال Yisrael Beitenu"، دور جأفي
"سياسة الحكومة  في تصريحات إلذاعة الجيش اإلسرائيلي، إن ،Avigdor Liebermanليبرمان 

سرائيلية بشأن غزة فشلت و سرائيلاإل خر آحركة حماس في استسلمت لحماس، وقدمت انتصارًا ل ا 
ية منحت الحصانة لقادة حماس والفصائل سرائيل"الحكومة اإلذكر ليبرمان أن و  جولة من القتال".

 71الفلسطينية الذين يدعون إلى قتلنا وليسوا خائفين من أي شيء".

  أي 2018خالل سنة  بحوادث مختلفةُقتلوا  إسرائيلياً  جندياً  43 أن تقرير للجيش اإلسرائيليذكر ،
أشارت المعلومات الواردة في التقرير السنوي لقسم القوة و . 2017 سنةعن  شخصاً  12ل بـ أق

في  ملموساً  جنود شهدت انخفاضاً الن حاالت االنتحار بين أالعاملة في هيئة األركان العامة إلى 
وأوضحت  .2017 سنةفي  16، فيما سجل انتحار جنود على االنتحار 9، حيث أقدم 2018 سنة
في حوادث  14في حوادث عسكرية، و 2وجنود آخرين قتلوا في نشاطات عسكرية،  8ت أن البيانا

كما تشير المعطيات العسكرية اإلسرائيلية إلى إصابة  نتيجة حاالت وفاة طبيعية. 10طرق، و
 2018.72سنة بجروح خطيرة في  جندياً  41

 10/1/2019 ،الخميس

  وبحث الطرفان تفاهمات تثبيت وقف  ،ةوفد المخابرات المصري حماساستقبلت قيادة حركة
أكد الوفد المصري و  ...بر رفح، والمصالحة الفلسطينية، ومعاالحتالل اإلسرائيليإطالق النار مع 

على استمرار الجهد المصري في تثبيت وقف إطالق النار، ومواصلة العمل على رفع المعاناة 
على استمرار عمل  اً فلسطينية، مشددعن قطاع غزة، وتسخير قدراته إلتمام الوحدة الوطنية ال

 73في كال االتجاهين. رفح معبر
  أفاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، بتأجيل زيارة رئيس المكتب

  بسبب انشغال 15/1/2019السياسي للحركة إسماعيل هنية، إلى روسيا، والتي كانت مقررة في 
 74وزير الخارجية الروسي.

 ي جاهز للحرب، وذلك إلى سرائيلية بنيامين نتنياهو إن "الجيش اإلسرائيلكومة اإلقال رئيس الح
على الفجوات التي ما زالت قائمة" في جهوزية الجيش  جانب الحاجة إلى مواصلة توفير رد  
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ي سرائيلخالل اجتماع حول استنتاجات لجنة فحص جهوزية الجيش اإل ،نتنياهوشدد للحرب. و 
أفضل لمواجهة  ي إلى جهوزيةسرائيلسيجلب الجيش اإل 2030األمن  ن "مفهومعلى أ، للحرب

 75تحديات المستقبل".

  فتية يهود من مدرسة دينية في  خمسةمشتبهين من أصل أربعة  ية سراحإسرائيلأطلقت محكمة
ة بالضفة الغربية، اعتقلوا بشبهة الضلوع في قتل الشهيدة عائشة الرابي وجرح زوجها، مستعمر 

فيما مددت المحكمة اعتقال أحد  .2018 / أكتوبررتهما بالحجارة، في تشرين األولجراء رشق سيا
 76أيام. ستةرابي، لمدة الالمشتبهين بقتل الشهيدة 

 تبعد أيام قليلة من افتتاح شارع في مدينة القدس، مخصص ليستخدمه الفلسطينيون، افتتح 
"، لكن الفلسطينيين يطلقون 4370رع بـ"شا يم  سُ  ،، في الشارع نفسه مقطع خاص باليهود"إسرائيل"

)الفصل العنصري("، لكونه يفصل بين سيارات  Apartheid برتهايدعليه اسم "شارع األ
الشارع ويربط  .أمتار ثمانيةبجدار يصل ارتفاعه إلى ، الفلسطينيين واإلسرائيليين وركابهما

ويقع بين مفرق التلة  القدس"، –" أو شارع "تل أبيب 1بشارع رقم " ة غيفاع بنيامينمستعمر 
 77الفرنسية وبين النفق المؤدي إلى جبل المشارف، ويبلغ طوله ثالثة كيلومترات ونصف.

  لمشاركة في بطولة "بارا للسباحةايين إسرائيلأكدت الحكومة الماليزية رفضها السماح لرياضيين 
Para Swimming في  4/8/2019-29/7 خالل الفترة الممتدة، والتي ستقام 2019سنة ل" العالمية

إنه لن يسمح للوفد  ،، رئيس الوزراء الماليزيMahathir Mohamadمهاتير محمد وقال  ماليزيا.
مؤكدًا أن  ،حتى لو سحبت حقوق استضافة البطولة من ماليزياي بالمشاركة، سرائيلالرياضي اإل

 78"حضورهم جريمة".
  ية في القاهرة، مريكفي الجامعة األ ، في خطاب ألقاهاألمريكي مايك بومبيو الخارجيةوزير تعهد

 طالبو  ، بذريعة مواجهة التهديدات اإليرانية."إسرائيلـ"بأن تواصل بالده تعزيز القوة العسكرية ل
كد أن واشنطن "تعمل على إقامة وأإنهاء الخصومات القديمة، بدول الشرق األوسط بومبيو 
أن هذا  اً ضحمو  ،في المنطقة" في الشرق األوسط لمواجهة أهم األخطار استراتيجيتحالف 

 79التحالف سيضم "دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى األردن ومصر".
 أندريه بلينكوفيتش أعلن رئيس الوزراء الكرواتي Andrej Plenković  عن إلغاء صفقة تبيع

 ية الصنع، إلى كرواتيا، وذلك إثر اعتذارأمريك F16أو  16ف أطائرة  12 "إسرائيل"بموجبها 
 80مليون دوالر. 500 ي عن إتمام الصفقة المقدرة بـإسرائيلرسمي 

 11/1/2019 ،الجمعة

 وال  ،أن السلطة الفلسطينية تعيش "أزمة حقيقيةحركة حماس محمود الزهار  في يالقياد رأى
على الكسر ال بالحصار وال باالعتداء،  ألن برنامج المقاومة أصبح مستعصياً  ،تعرف ماذا تفعل
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ورأى أن سحب السلطة لموظفيها من معبر  ل إغالق المعابر والتضييق على غزة".ولذلك تحاو 
إلى أن "مصر تخطط لفتح معبر تجاري مع غزة، أشار الزهار و  "محاولة إلرباك المشهد". رفح

ذا تم   أن  الزهاروأك د  تفعيل ذلك فلسنا بحاجة للتبادل التجاري ال مع االحتالل وال مع غيره". وا 
 81لخوض االنتخابات، "لكن الذي يرفضها هو عباس ألنه يعلم أنه سيخسر". حركته جاهزة

  وآخرون بالرصاص،  مواطناً  25عقب إصابتها برصاصة في الرأس، وأصيب  فلسطينيةاستشهدت
 82سلمية في عدة مناطق شرق قطاع غزة.العودة ال، إثر قمع قوات االحتالل مسيرات باالختناق

 ية استهدفت محيط دمشق، إسرائيلإن طائرات حربية  (سانا) لألنباء قالت الوكالة العربية السورية
نه تم ت أونقلت الوكالة عن شهود عيان  ما أسفر عن إصابة أحد مستودعات مطار العاصمة.

مشاهدة أكثر من ثمانية أهداف معادية تنفجر في السماء، بينما ذكرت وسائل إعالم مقر بة من 
 83ية.إسرائيلصواريخ  ثالثةت النظام أن الدفاعات الجوية أسقط

  إن  ، خالل خطاب وداع له،رئيس هيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي غادي آيزنكوتقال
: قائالً  . وأضاف"لبنان بشكل علني إذا تموضعت هناك إيران عسكرياً  جاهز ليعمل ضد  "جيشه 

ولكن محاولة إيران الحثيثة  ،لبنان وال نهاجم فيه بصورة جلية تعمل حاليًا بشكل سري في إسرائيل"
قامة مصانع أسلحة ستجعلنا نرى في كل موقع وكل قاعدة هدفًا عسكريًا  إدخال أسلحة وا 

 84."للضرب

   المنتهية واليته يتسحاق بريك سرائيليجيش اإلالر مفوض شكاوى الجنود في حذ Yitzchak Brick ،
وفي مقدرته على نقل  ،قبليةحرب مست ضفي استعدادات الجيش لخو  من وجود تقصير خطير جداً 

إن تقليص عدد العساكر النظاميين وتخفيض مدة  بريك ساحة المعركة. وقال إلىالقوات بسرعة 
 85ين المهام المطلوبة وعدد القوات.فجوة غير قابلة للردم ب إحداثفي  الجندية للرجال تسببا أيضاً 

 12/1/2019 ،السبت

  تفعت وتيرة االعتداءات اإلرهابية اليهودية في الضفة ي، ار سرائيلاإلشاباك البحسب معطيات جهاز
 اعتداءً  295، حيث ارتكبت منظمات "اإلرهاب اليهودي" 2018 سنةخالل  %50الغربية بنسبة 

ن اعتداءات م 42الشاباك، فإن لمعطيات  اً ووفق .2017 سنةخالل  197مقارنة مع  اً عنيف
اعتداء  14 ، مقارنة بـية في الضفةسرائيلمن اإلقوات األ توجيهها ضد   ، تم  المنظمات االستيطانية

سنة ، كما أشارت إلى أن معظم الجرائم التي ُرصدت %300، أي بزيادة وصلت 2017 سنةفي 
 86ة يتسهار والبؤر االستيطانية المحيطة في نابلس.مستعمر ، وقعت في محيط 2018

  بيني موريس  يسرائيلاإلمؤرخ الأكدBenny Morris وأن "إسرائيلدولة ـ"مستقبل ل أنه ال يوجد أي ،
نه "لن تكون هناك تسوية إقليمية، هآرتس إلصحيفة موريس  قالو  اليهود سيهربون من فلسطين.

 87ولن يكون سالم على أساس تقسيم البالد".
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 13/1/2019 ،األحد

  أحمد بحر، ببرقية عاجلة لرؤساء  الفلسطيني األول لرئيس المجلس التشريعي النائبأبرق
مين عام ألنات العربية واإلسالمية والدولية، والمنتديات والتجمعات البرلمانية، باإلضافة البرلما

جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون اإلسالمي، ورئيس اتحاد البرلمان األسيوي حول 
 بحر أن عباس يمارس اغتصاب السلطة أىور . نزع األهلية القانونية والسياسية عن محمود عباس

الجهات  بحر وطالب .الدستورية كرئيس للسلطة، وهو تاريخ انتهاء واليته 9/1/2009منذ 
والمؤسسات التي خاطبها بضرورة اعتبار عباس فاقدًا لألهلية القانونية والسياسية، مؤكدًا أنه لم 

 88.يعد رئيسًا للشعب الفلسطيني
  األجهزة األمنية الفلسطينية إن وت للجيش اإلسرائيلي غادي آيزنك العامةرئيس هيئة األركان قال

جلسة الحكومة  خالل ،آيزنكوت وقال .في الضفة الغربية لحركة حماس واصل إحباط عملياتت
"أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تواصل إحباط عمليات لحماس حتى ، إن اإلسرائيلية األسبوعية

ومتفجرات تابعة لتنظيم  خالل هذه األيام، حيث ضبطت خالل األيام الماضية، أسلحة وذخيرة
القناة العاشرة في نقلت ، بحسب ما يتبع لحركة حماس في مناطق )أ( في الضفة الغربية"

 89.، عن وزراء شاركوا في االجتماعالتلفزيون اإلسرائيلي

 إنها تعرضت  ،المفرج عنها من سجون السلطة الفلسطينية ،قالت الناشطة الفلسطينية سهى جبارة
وأوضحت  لتعذيب خالل فترة اعتقالها في معتقل اللجنة األمنية بمدينة أريحا.ألنواع قاسية من ا

إلى أنها أجبرت على التوقيع تحت  مشيرة ،سهى أنها تعرضت لتعذيب قاس وشتائم وسوء معاملة
أثناء نقلها بين في التهديد على وثيقة اعترافات باتهامات زائفة، كما تعرضت لسوء المعاملة 

 90داخل المعتقل. يوماً  27رة إضرابها عن الطعام الذي استمر المستشفيات في فت

  ذكرت صحيفة هآرتس أن مجموع ما فرضته محاكم االحتالل العسكرية من غرامات مالية على
، تجاوزت 2017–2015 سنتيبين  الممتدةمواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية خالل الفترة 

هم لوائح فلسطيني قدمت ضد   10,454ن من بين وأفادت الصحيفة أ مليون دوالر أمريكي. 16
منها اتهامات تتعلق  2,072، كان أكثر من نصفها بسبب مخالفات سير، و2017اتهام في 

 اتهاماً  1,064بخرق النظام )مواجهات مع قوات االحتالل(، و اتهاماً  1,020بمقاومة االحتالل، و
 91بارتكاب مخالفات جنائية. اتهاماً  432بالمكوث غير المشروع داخل الخط األخضر، و 

 14/1/2019 ،اإلثنين

 قوات ها تبعد أن حاصر  ،عن المسجد األقصى المبارككسر حصار االحتالل  ونالفلسطيني استطاع
 مستوطناً  90 ، فيما سمحت لـحالت دون أداء صالة الظهر برحابه، و ساعات ست  االحتالل مدة 
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سلطات االحتالل عن مطلبها باقتحام المسجد وتراجعت  اقتحام المسجد األقصى، بحراسة مشددة.
 92وتنفيذ اعتقاالت من داخله، وتمكن المصلون من دخوله والصالة فيه "الظهر والعصر".

  الصحة في قطاع غزة إن استمرار أزمة نفاد الوقود في المرافق الصحية سيكون لها  وزارةقالت
 كهربائية خالل بضعة أيام.تداعيات كارثية على مرضى قطاع غزة عند توقف المولدات ال

جهاز لغسيل  128مريض بالفشل الكلوي يرتادون  800وأشارت الوزارة إلى أن األزمة تهدد حياة 
عملية  250غرفة عمليات تجري  40طفاًل، فيما سيتوقف عمل  30منهم  ،مرات أسبوعياً  ثالثالكلى 

السيدات الحوامل اللواتي يحتجن  أن األزمة تهدد أيضًا حياة مئات رةاالوز  وبينت جراحية يوميًا.
 93إجراء عمليات والدة قيصرية عند توقف غرف العمليات في أقسام الوالدة.

 على  خالل مشاركته في حفل أقامته كنائس رام هللا، ،رامي الحمد هللا الفلسطيني كد رئيس الوزراءأ
على حماس  قد أصبح لزاماً "ل :قائالً  هلل الحمد وتابع الوحدة والمصالحة الفلسطينية. تحقيقضرورة 

إنهاء تفردها بالسلطة في قطاع غزة، لتكريس وحدتنا وتحصين مشروعنا الوطني، ولنواجه 
 94مجتمعين متآلفين كافة التحديات المصيرية التي تعصف بنا".

  حضور ممثلين لفصائل ب ،اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية مقرًا رسميًا لها في دمشق هيئةافتتحت
إطار خطة يسعى خاللها التلفزيون إلى افتتاح   وذلك في حرير الفلسطينية وحركة فتحمنظمة الت

 95مقار له في مختلف الدول العربية.

  نهإي، سرائيلفي مقابلة مع إذاعة الجيش اإل ،وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردانقال 
لى أن إعادة احتالل غزة سيمنح إ اً يين. مشير سرائيلالهدوء والتوصل التفاق يضمن أمن اإل يفضل

وحذر  فرصة الحفاظ على الهدوء لكن يجب االستعداد لدفع ثمن مثل هذه الخطوة. "إسرائيل"
بالعودة إلى سياسة االغتياالت في حال  اً قيادة حماس من تجاوز الخطوط الحمراء، مهدد أردان

 96تجاوزوا تلك الخطوط.

  رائيلي السابق، بني جانتسرئيس هيئة األركان العامة للجيش اإلستعهد Benny Gantz بالعمل ،
مع في حديث ، جانتس. وقال "قانون أساس: إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي"على تعديل 

، مشيرًا أهمية من ذلك فلدينا تحالف حياة لدينا تحالف دماء، ولكن ليس أقل" :يينإسرائيلدروز 
على أنه سيفعل  جانتس شددو  ر على القتال فقط"."الروابط العميقة بيننا يجب أال تقتص إلى أن

 97عي للعمل من أجل تعديل القانون".كل ما في وس"

 انتخب عضو الكنيست بتسالئيل سموتريتش Bezalel Smotrich بغالبية كبيرة لقيادة كتلة االتحاد ،
ريتش سموت حصلو  .Uri Arielأوري أريل على منافسه الوزير  ، متغلباً National Union القومي
 98.يلفقط ألر  صوتاً  40، مقابل صوتاً  83على 

 والصين 77مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة رسالة إلى مجموعة الـ  80عثت ب 
أكدت فيها بأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لم يعد له أي صفة  ،التابعة لألمم المتحدة
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في رسالتها: إن "الحديث باسم الشعب  ،مؤسساتوقالت ال شرعية في تمثيل الشعب الفلسطيني.
سنوات فقط، وهي  4 للقانون األساسي الفلسطيني الذي حدد مدة والية الرئيس بـ الفلسطيني وفقاً 

 99".2009المدة التي انتهت بالنسبة لعباس منذ العام 
  ي القاهرةف ،، خالل اجتماع على مستوى وزراء الطاقة"إسرائيل"اتفقت سبع دول متوسطية، بينها، 

وعلى أن تكون العاصمة المصرية مقره، بحسب وزارة  ،"منتدى شرق المتوسط للغاز" إنشاءعلى 
منتدى  إلنشاءبعنوان "إعالن القاهرة  لها في بيان ،وأكدت الوزارة .المصرية البترول والثروة المعدنية

 واألردنونان وقبرص والي إيطالياالذي يضم كذلك  ،المنتدى غاز شرق المتوسط"، أن هدف
سوق غاز إقليمية تخدم مصالح األعضاء من خالل تأمين  إنشاءهو "العمل على  وفلسطين،

العرض والطلب، وتنمية الموارد على الوجه األمثل وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار 
، Yuval Steinitz زيوفال شتاينت اإلسرائيليوزير الطاقة قال و  تنافسية، وتحسين العالقات التجارية".

خالل مشاركته في المؤتمر: "يسعدني أن أمثل إسرائيل وحكومتها هنا في القاهرة، هذه زيارة رسمية 
: "لذلك قائالً  وأضاف ".2011وأول دعوة من حكومة مصر لوزير إسرائيلي منذ قيام الثورة في  ،أولى

 100ل ومصر".هذه أيضًا عالمة بارزة على تطور العالقات والتعاون بين إسرائي

 15/1/2019 ،الثالثاء

  أفيف كوخافيحكومة اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مراسم ترقية الاستغل رئيس Aviv Kochavi  في
للجيش اإلسرائيلي  ليوجه تحذيرًا إليران بمواصلة الهجمات  العامةمنصب رئيس هيئة األركان 

س األركان المنتهية واليته، غادي اإلسرائيلية على قواعدها في سورية، فيما أثنى على دور رئي
 .يزنكوت وقادة جيوش عربيةآعن لقاءات بين  اً شفاك ،يزنكوت، بالتقر ب من دول عربية لم يسم هاآ
"كلما كنا أقوى فإننا نزيد من فرص تحقيق السالم. فبفضل قدراتنا االستخباراتية،  :نتنياهوقال و 

 101لعالم العربي كما لم يحدث في الماضي".والعملياتية والتكنولوجية، تتعزز عالقاتنا مع ا

   سنةوالصين ل 77 رئاسة مجموعة الـ ، خالل تسلمهمحمود عباس ةالفلسطيني السلطة رئيس رعب 
إلى  الصراع سلميًا، وصوالً  عن "التزام دولة فلسطين بالقانون الدولي والشرعية الدولية، وحل   ،2019

، بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسالم على إنهاء االحتالل وتحقيق استقالل دولة فلسطين
قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها مسألة  ، وحل  إسرائيل، إلى جانب دولة 1967حدود عام 

 102".2002الالجئين واألسرى استنادًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السالم العربية لعام 

 في الضفة الغربية إن إنهاء االقتحامات التي  الفلسطينية سلطةقال مسؤولون في أجهزة أمن ال
 ها قوات االحتالل يوميًا في مدن الضفة سيكون في زيادة التنسيق األمني مع االحتالل.تشن  

 ،األجهزة األمنية أكدوا يأن مسؤول إلىوأشار بيان صادر عن القنصلية البريطانية في القدس 
على "التزام الجانب الفلسطيني ، Philip Hall ي فيليب هولمع القنصل البريطان ئهمعقب لقا
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، على أساس االتفاقات الموقعة بين الطرفين، كما أعربوا عن أملهم إسرائيلبالتنسيق األمني مع 
 103."وعدم تقييد حركة السكان ،االقتحامات إنهاءي من أجل سرائيلبزيادة التنسيق من الجانب اإل

 إضراب  فذاالجتماعي، نُ قانون الضمان  ية في الضفة الغربية ضد  في إطار االحتجاجات الفلسطين
، وعلت شامل للعمال في المصانع والمؤسسات الخاصة، كما نظمت تظاهرة شارك فيها اآلالف

 104.فيها هتافات مند دة بالقانون وقرارات الحكومة الفلسطينية

 حصلوا مقدسياً  فلسطينياً  3,413ية، أن سرائيلكشفت معطيات جديدة، نشرتها صحيفة هآرتس اإل ،
تقديمها خالل  تم   طلباً  11,180ية، من أصل سرائيلالماضية، على الجنسية اإل 16في السنوات الـ 

 105.هاذاتالفترة 
  قال األمير هشام بن عبد هللا العلوي "موالي هشام"، ابن عم العاهل المغربي محمد السادس، إنه

زيوني على األمير هشام، خالل لقاء تلف شددو  ينية"."لوال حركة حماس لما ُعرفت القضية الفلسط
وليست  ،"حماس استطاعت الحفاظ على القضية الفلسطينية ، على أنعربيةالقناة بي بي سي 

تعرض للعديد من الضغوطات  Jimmy Carter وأكد األمير المغربي أن جيمي كارتر السلطة".
 106وتمكن من مالقاة الحركة بمصر. األمريكية، بعدم مالقاة قيادات حماس، إال أنه راوغ

 16/1/2019 ،األربعاء

 من  %90إن "صفقة القرن" تنص على إقامة دولة فلسطينية على  13 يةسرائيلقالت القناة اإل
القدس  شرقي أجزاء منأن  ،القناة اإلسرائيليةبحسب  وتقضي الخطة، .أراضي الضفة الغربية

ع البلدة القديمة في المدينة، حيث يقع المسجد تشكل عاصمة الدولة الفلسطينية، في حين تخضس
ر إلى مصير ولم يشر التقري األقصى المبارك وسائر األماكن المقدسة، تحت سيطرة االحتالل.

 107، كما لم يتناول وضع قطاع غزة في هذه الخطة.الالجئين الفلسطينيين
 أي خطة سالم ال تتضمن نبيل أبو ردينة إن  السلطة الفلسطينية قال الناطق الرسمي باسم رئاسة

سيكون  ،1967 سنةعلى حدود  "القدس الشرقية"إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها كامل 
 108مصيرها الفشل.

  اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون الالجئين أحمد أبو  عضوأكد
وضعت خطة تحرك لحشد الدعم  ،لمغتربينبالتنسيق مع وزارة الخارجية وا ،هولي أن المنظمة

األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين وكالة  السياسي في األمم المتحدة لتجديد تفويض عمل
 United Nations Relief and Works Agency forالفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا( 

Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) إن أبو هولي وقال  .194لقرار الممنوح با
ببدء التنسيق مع مجلس السفراء العرب  جامعةالجامعة الدول العربية أعطت تعليماتها لبعثة 

 109المتحدة لحشد التأييد لتجديد تفويض األونروا. األممفي  األعضاءإلجراء االتصاالت مع الدول 
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 ا السنوي الذي يوثق انتهاكات تقريره الغربية أصدرت الدائرة اإلعالمية لحركة حماس بالضفة
وبحسب  .2018 سنةالفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس خالل  ي بحق  سرائيلاالحتالل اإل

انتهاكًا، تنوعت ما بين عمليات القتل  32,252ية بلغت سرائيلالتقرير فإن مجموع االنتهاكات اإل
والمنع من  ،المقدسات تداء علىاالعو  ،ومصادرة الممتلكات ،ومداهمة المدن والمنازل ،المتعمد
، فيما بلغ القدسمنزاًل في  66منها ، منزالً  136 هدمت قوات االحتاللذكر التقرير أن و  ...السفر

، فيما عملية 369ممتلكات الوبلغ عدد عمليات مصادرة  .3,361عدد المنازل التي تمت مداهمتها 
 لة اعتداء نفذها المستوطنون بحق  حا 762ورصد التقرير  عملية. 381دمرت ممتلكات أخرى في 

 110فلسطينيًا من السفر. 429,3المواطنين الفلسطينيين، فيما منعت قوات االحتالل 

  عاموس يدلينقال الجنرال Amos Yadlin،  دراسات األمن القومي اإلسرائيليرئيس معهد The 

Institute for National Security Studies (INSS)دوث مواجهة عسكرية مؤشرات احتمالية ح ، إن
، على الرغم من أن خطورة التهديد من 2019 سنةمع حركة حماس في قطاع غزة مرتفعة للغاية في 
" جهودها إسرائيلعلى ضرورة أن ُتركز " دلينوأكد ي جهة القطاع أقل بكثير مقارنة بالجبهة الشمالية.

 111، من خالل ضربها بشدة.حماس والفصائل الفلسطينية نحو قطاع غزة، إلعادة بناء الردع ضد  
 هللا سيف الدين عبد أعلن وزير الخارجية الماليزي Saifuddin Abdullah  أن بالده لن تستضيف

يين من المشاركة في إسرائيلمنع سباحين  "، مؤكدًا أنه تم  إسرائيلأي فعاليات جديدة تشارك فيها "
كومة هذا القرار إلظهار موقفنا الصارم بشأن قضية هللا: "لقد اتخذت الح مسابقة مقبلة. وقال عبد

 112ر عن "القتال نيابة عن المظلومين"."، مشيرًا إلى أن ذلك يعب  إسرائيل

  إلى  زوزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينتفي مصر النقاب عن زيارة  ةيسرائيلسفارة اإلالكشفت
 113.طقة القلعة السياحيةمنو  ،أحد أكبر المساجد األثرية بالقاهرة ،مسجد محمد علي

 دوالر مليون  373رس، المصادقة على جطلبت القوات البرية للواليات المتحدة األمريكية، من الكون
المضاد للصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، من  ،القبة الحديديةلشراء بطاريتين من منظومة 

 114."إسرائيل"
 17/1/2019 ،الخميس

  س أن سلطات االحتالل "استغلت الوضع اإلقليمي العربي في القد اإلسالميةأكدت الهيئات
ي كي تغير من الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة مريكواإلسالمي، واستعانت بالقرار األ

)مجلس األوقاف والشؤون  اإلسالميةالهيئات  وأشارت القدس والـمسجد األقصى الـمبارك".
إلسالمية العليا(، قدس، ودار اإلفتاء الفلسطينية، والهيئة اوالـمقدسات اإلسالمية، ودائرة أوقاف ال

دعامات في جزء من الجدار  17/1/2019 ، إلى أن االحتالل نصب يوم األربعاءفي بيان مشترك
 115.قصى من جهة الـمتحف اإلسالميالغربي للـمسجد األ
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 مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان  -منظمة بتسيلم  تقالB'Tselem - The Israeli 

Information Center for Human Rights in the Occupied  قتلت قو ات  2018 سنةإنه خالل
 ،في الضفة الغربية بما في ذلك شرقي القدس 34و ،في قطاع غزة 254) اً فلسطيني 290 االحتالل

 في غزة الشهداءمن بين وأشارت المنظمة إلى أن . اً قاصر  55بينهم  ،("إسرائيل"في داخل  2و
لم تتمك ن بتسيلم من  15شاركوا في أعمال قتالية، و 90و ،أعمال قتالية لم يشاركوا في أي   149

 116معرفة ما إذا شاركوا أم لم يشاركوا في أعمال قتالية.

 عن توقف الخدمات الحيوية في الفلسطينية المتحدث باسم وزارة الصحة ،أعلن أشرف القدرة ،
جراء أزمة الوقود الحادة التي أدت إلى توقف المولد  ،غزة مستشفى بيت حانون شمال قطاع

األدنى من  من خالل مولد صغير لإلبقاء على الحد   فيه، حيث يعمل حالياً  يالكهربائي الرئيس
وحذر من أن خمس مستشفيات أخرى ستكون عاجزة عن  خدمات المستشفى لساعات إضافية.

 117تقديم خدماتها للمرضى خالل الساعات القادمة.

 عمال قطاع غزة يعيشون ظروفًا صعبة  أنفي بيان له،  ،االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أكد
وجود زيادة غير مسبوقة في نسب البطالة  إلىاالتحاد  وأشار عامًا. 12وكارثية منذ أكثر من 

كمؤشر  ،%80ومعدالت الفقر فاقت  ،%54.9ما يزيد عن  إلىومعدالت الفقر، حيث وصلت 
عبر عن تردي الوضع االقتصادي وتدهور القطاعات الحياتية المتعددة في غزة، في حين خطير ي

 2018.118 سنةألف عامل خالل  295بلغ عدد العاطلين عن العمل ما يزيد عن 
 رئيس مجلس األمن أن  يةسرائيلبيان صادر باللغة العربية عن مكتب رئيس الحكومة اإل ذكر

، Meir Ben Sahabat ، مئير بن شباتNational Security Council (NSC)اإلسرائيلي  القومي
التي مرت فوق األراضي  ،Air Indiaزار الهند برحلة جوية على متن شركة الطيران الهندية 

 119.مانسلطنة عُ و  السعودية

  جيروزاليم بوستصحيفة ذكرت The Jerusalem Post أن اإلدارة األمريكية تنوي وقف  يةسرائيلاإل
. ونقلت الصحيفة عن ديف 2019كانون الثاني/ يناير ت المقدمة للفلسطينيين نهاية كافة المساعدا

قوله إن الوكالة األمريكية  ،الرئيس السابق للبعثة األمريكية إلى المنطقة ،Dave Harden هاردن
 United States Agency for International Development ()يو أس آيدللتنمية الدولية 

)(USAID  120وقف تمويل كافة المشاريع في مناطق السلطة الفلسطينية.تنوي 
 18/1/2019 ،الجمعة

  المقاومةأن أفاد تقرير إحصائي من إعداد الدائرة اإلعالمية لحركة حماس في الضفة الغربية 
، أوقعت 2018 سنةخالل  عماًل مقاوماً  6,117في الضفة الغربية والقدس نفذت الفلسطينية 
فلسطينيًا  49جريحًا، في مقابل ذلك استشهد  216يًا، باإلضافة إلى سرائيلإقتياًل  13بمجملها 
عملية  51من تنفيذ  2018 سنةتقرير أن المقاومة تمكنت خالل الوأفاد  .آخرين 3,567وأصيب 

عملية  74عملية دعس ومحاولة دعس، و 22عملية طعن ومحاوالت طعن، و 39إطالق نار، و
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عملية إلقاء زجاجات حارقة صوب آليات  347لية الصنع، وأو إلقاء عبوات ناسفة مح ،زرع
لقاء حجارة 798,4ومواقع االحتالل العسكرية، كما شهدت مناطق الضفة والقدس   121.مواجهة وا 

  ي أوفير أكونيسسرائيلالعلوم والتكنولوجيا اإل وزيرأعلن Ofir Akunis  رفضه فكرة الدولة
ُيعتبر "، مضيفًا أن هذا المشروع "أكل عليه الدهر وشرب مشروعًا قديمًا كالحاً "ها د  الفلسطينية، وع

تنفيذ القرار الذي اتخذه مؤتمر "إنه سيسعى إلى  أكونيس وقال ."سرائيلكارثة وعملية انتحار إل
ي على المستوطنات، وفرض السيادة سرائيل، القاضي بفرض القانون اإلLikud ليكودالحزب 

 9/4/2019.122التي ستجري في  "،رة بعد انتخابات الكنيستية على الضفة الغربية، مباشسرائيلاإل
 ت شاكيد أييل ةاإلسرائيلي عدلوزيرة ال أكدتAyelet Shaked  ى أي تعديل على على أنه لن يجر

على أنها "الوطن القومي  "إسرائيل"واد عت شاكيد أنه "ال خالف" حول تعريف  ."قانون القومي ة"
"لمنح أداة هو وأن صياغته بهذا الشكل  ،مفهومًا ضمنًا" للشعب اليهودي، القانون يقول شيئاً 

 123للمحكمة العليا عندما يناقش قضايا مثل قانون المتسللين".

 جراء قمع قوات االحتالل لمسيرة  11بجراح متفاوتة، منهم  اً فلسطيني 59 أصيب ، بالرصاص الحي 
 124تصار".العودة األسبوعية في قطاع غزة، التي حملت اسم "الوحدة طريق االن

  وروغواي األأكد وزير خارجية و  العترافها بدولة فلسطين. تخليداً  بريدياً  طابعاً  األورغوايأصدرت
 سنةعلى استمرار دعمها للدولة الفلسطينية منذ  Ariel Bergamino رييل بيركامينوأبالوكالة 

دة الالجئين عو  وحق   ،، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير1947
125.الده للدولة الفلسطينية المستقلةإلى ديارهم، وأن إصدار هذا الطابع هو تأكيد على اعتراف ب

 

 19/1/2019 ،السبت

 صائب عريقات إن رئيس الوزراء رامي  الفلسطينية قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الة قبل ثالثة أيام إلى اإلدارة األمريكية، الحمد هللا، وبتعليمات من الرئيس محمود عباس، وج ه رس

 126مفادها أن السلطة الفلسطينية ال تريد المساعدات التي تقدمها واشنطن في مجال األمن.
 إلى محققي األمم المتحدة  مشتركاً  فلسطين، تقريراً -قدمت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال

 أثناء مسيراتفي ي لألطفال الفلسطينيين يلسرائيشرح بالتفصيل عمليات قتل قوات االحتالل اإل
ويشير التقرير إلى أن  السلمية في قطاع غزة، وهو سلوك يرقى إلى مستوى جرائم الحرب. العودة

في  45منهم ، 2018 سنةُقتلوا على أيدي قوات االحتالل والمستوطنين خالل  فلسطينياً  طفالً  57
ويؤكد التقرير أن الغالبية الساحقة من  .30/3/2018في  عودةقطاع غزة منذ انطالق مسيرات ال

 127األطفال الذين قتلتهم قوات االحتالل لم يشكلوا أي تهديد على جنود االحتالل لحظة قتلهم.

  ر مجلس األمن القومي إغالق المدارس التابعة لوكالة األونروا في شرقي القدس،  يسرائيلاإلقر 
رو . Israeli Public Broadcasting Corporation (Kan) (كان)مهيئة البث اإلسرائيلية ل وفقاً   قر 
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وأعلن أنه بداية من العام الدراسي  ،"أن تحل محلها مدارس تخضع إلشراف الدولة" المجلس
 128المقبل لن ُتصَدر تراخيص لمدارس "األونروا".

  العرس  ، إقامةمحمود عباس، شهدت مدينة صيدا اللبنانية يةفلسطينال السلطةتحت رعاية رئيس
 ةشارك، بمعريس وعروس من مختلف المخيمات الفلسطينية في لبنان 400لـ  الجماعيالوطني 

 129خوية والتاريخية بين الجانبين.، في إطار التأكيد على العالقات األلبنانياً  وعروساً  عريساً  50
 20/1/2019 ،األحد

 العودة  حق   علىاعية، بيروت الصادر عن القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتم إعالن أكد
قرار الجمعية  خصوصاً وفقًا لقرارات الشرعية الدولية،  ،والتعويض لالجئين الفلسطينيين وذريتهم

، والتأكيد على 1948 سنةل 194رقم  United Nations General Assembly العامة لألمم المتحدة
رفض أي قرار يهدف إلنهاء أو التفويض الدولي الممنوح لوكالة األونروا وفقًا لقرار إنشائها، و 

على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة  عالنوشدد اإل تقليص دورها.
، وضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية نحو توفير التمويل الالزم زايدةالمت يةسرائيلاإلاالعتداءات 

طة االستراتيجية للتنمية لتنفيذ المشروعات الواردة في الخ ،شراك المنظمات والجهات ذات الصلةإب
بالقانون  االلتزامجميع الدول إلى اإلعالن . ودعا (2022–2018)القدس القطاعية في شرقي 

، وعدم ة القانونية الخاصة بمدينة القدسالدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكان
 130.أو نقل السفارات إليها ،يسرائيلاإلاالعتراف بها عاصمة لالحتالل 

  ضخمًا للتجسس على كبار قادتها، عبر أجهزة إلكترونية  اً يإسرائيل مخططاً  بغزة المقاومةكشفت
مصادر في أمن المقاومة تفاصيل وصفتها بـ"الخطيرة" حول  تنقلو  متطورة وغير معهودة.

"مخطط كبير" حاول العدو من خالله التجسس على قائد أركان كتائب القسام، مروان عيسى، 
 131موعة من األجهزة المتطورة التي ال تعتمد على تتبع االتصاالت فقط.باستخدام مج

 بلوماسية بين بالده وتشاد، ينياهو استئناف العالقات الدي بنيامين نتسرائيلأعلن رئيس الوزراء اإل
نتنياهو أن  في القدس نتنياهو أفاد مكتبو نجامينا،  عاصمة تشاد إلى بهاوذلك خالل زيارة يقوم 

بلوماسية بين تشاد يأعلنا استئناف العالقات الد Idriss Débyادي إدريس ديبي والرئيس التش
لى أن "الزيارة إلى بلد مسلم كبير عنياهو نتشدد و  .1972 سنة"، بعدما قطعتها نجامينا إسرائيل"و

 132جدًا له حدود مع ليبيا والسودان تشكل اختراقًا تاريخيًا".
 مستشفيات  زة من حدوث "كارثة إنسانية" بعد توقف ست  حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غ

 133رئيسية في القطاع عن العمل بسبب نقص في الوقود الالزم لتشغيل المولدات داخل المستشفيات.

 تصدرت المدن الفلسطينية في عدد حاالت  القدس مدينةل مركز أسرى فلسطين للدراسات إن قا
وهي تشكل ثلث نسبة  ،حالة اعتقال 1,800ن حيث رصد ما يزيد ع 2018سنة االعتقال خالل 
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وذكر  حالة اعتقال. 5,700والتي بلغت  السلطة الفلسطينية، االعتقاالت التي جرت في أراضي
قاصرات، منهن  74 ،المتحدث باسم المركز رياض األشقر أن حاالت االعتقال تضمنت نساء

ن كبار السن تجاوزت أعمارهم م 22، واً عام 12 أعمارهمطفاًل بينهم أطفال ال تتجاوز  450و
ذ حمالت اعتقال واسعة لمنع المقدسيين من مواجهة سماسرة أن االحتالل نف   عامًا، مبيناً  55

 134األراضي الذين يبيعون المنازل للمستوطنين.
 إن  ،رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة من مكتبه في الدوحة ،قال السفير محمد العمادي

بعدما  23/1/2019مليون دوالر، ستصل إلى غزة يوم األربعاء  15وهي بقيمة أحدث دفعة رواتب، 
ية سرائيلأجلت الحكومة اإل" :Reuters وقال العمادي لرويترز في بادئ األمر. "إسرائيل"أجلتها 

)هذه الدفعة( بسبب العنف على الحدود. االتفاق مشروط بأال يكون هناك قدر كبير من العنف. 
وقال العمادي إنه لن  ."( الجمعة الماضية على )إرسال( الدفعة الثالثةإسرائيلوبالتالي وافقت )

جرى  جديداً  لكن نظاماً  ،يحمل الرواتب بنفسه ويسلمها في غزة مثلما فعل في الدفعتين السابقتين
 135اإلدالء بتفاصيل عن هذا النظام. إقراره بهذا الصدد، رافضاً 

  ًكم من  18يقع على بعد  ،ي بالقرب من حدودهإسرائيلمطار  على إقامة دولياً  قدم األردن اعتراضا
 136مدينة إيالت، قرب الحدود األردنية.

  ،أثناء عودته في صادق السودان على مرور طائرة رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو
تدير الخطوط الجوية السودانية المجال  حيث من تشاد، فوق المجال الجوي الجنوب سوداني

 137في التلفزيون اإلسرائيلي. 12بحسب ما ذكرت القناة   جوي  ال

  سامي مشعشع أنه لم يتم إعالم األونروا بخصوص  األونرواأكد الناطق الرسمي باسم وكالة
 138.شرقي القدسإغالق المدارس التي تديرها في 

 21/1/2019 ،اإلثنين

  وأصيب  ،الجيش السوري قتلوا عناصر من أربعةأعلن المركز الوطني إلدارة الدفاع في روسيا أن
إلى أضرار جزئية في البنية التحتية  آخرون بجروح جراء قصف إسرائيلي على سورية، مشيراً  ستة

 Sputnik قال مصدر عسكري سوري رفيع المستوى لوكالة سبوتنيكو  لمطار دمشق الدولي.
زعت بين محيط ، تو إسرائيلياً  صاروخاً  38، إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت الروسية

على  وأضاف المصدر أن الهجوم اإلسرائيلي تم   العاصمة دمشق وريفها وريفي القنيطرة والسويداء.
ووسائط  ،أن "العدوان اإلسرائيلي الحالي هو األعنف ، مؤكداً موجات صاروخية متتالية أربع

 139دفاعاتنا الجوية أثبتت جدارتها بالتصدي لهذا العدوان".
 واحتراق ثالث غرف  ،بإصابة أكثر من مئة أسير في معتقل عوفر لفلسطينيا أفاد نادي األسير

القمع التابعة إلدارة معتقالت االحتالل على  نفذتها قواتبالكامل، جراء االقتحامات المتتالية التي 
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أقسام األسرى، واستخدمت خاللها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز، والقنابل 
 140والكالب البوليسية. الصوتية، والهراوات،

  الفلسطينية اإلدارة األمريكية أنها ستمتنع عن الحصول على أي دعم مالي أمريكي  السلطةأبلغت
، ردًا على تعديل الكونجرس األمريكي قانونًا 1/2/2019لألجهزة األمنية الفلسطينية، ابتداء من 

وأرسل رئيس الوزراء الفلسطيني  .لإلرهاب، يتيح للمواطنين األمريكيين مقاضاة السلطة الفلسطينية
قرار ووزير الداخلية رامي الحمد هللا رسالة إلى وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو، أخبره فيها ب

 141السلطة وقف تلقي المساعدات.

  بعد إطالق الرصاص عليه فلسطينياً  الجزيرة إن قوات االحتالل اإلسرائيلي قتلت شاباً  مراسلقال، 
وقال الجيش  نفيذ عملية طعن قرب حاجز حوارة العسكري جنوبي مدينة نابلس.محاولته ت عدب

 142أثناء محاولة الطعن. في لم يصب اإلسرائيلي إن أحداً 
 ق الخاص لألمم المتحدة لكد أ نيكوالي مالدينوف  "عملية السالم في الشرق األوسطـ"المنس 

Nikolay Mladenov لتخفيف من معاناة سكان قطاع أن جهات في السلطة الفلسطينية ال تريد ا
العقابية عن قطاع غزة، قائاًل:  اإلجراءاتلرفع  ،في تصريحات صحفية ،مالدينوفودعا  غزة.

ومع كل من يرغب بمساعدة غزة لتقديم المساعدات،  ،ودولة قطر ،"نعمل جاهدين مع مصر
 143وسنستمر في إدخال السوالر والمواد الخام لغزة".

 22/1/2019 ،الثالثاء

  نتنياهو، عدم تحويل المنحة المالية القطرية إلى قطاع  بنيامينر رئيس الحكومة اإلسرائيلية، قر
 144.، بذريعة حدوث تصعيد أمني عند السياج المحيط بالقطاع23/1/2019األربعاء  يوم غزة،

  والتي طالت الرئيس محمود  ،هاضد   "إسرائيل"رفضت الحكومة الفلسطينية االتهامات التي كالتها
 اس، عقب امتناع وزير المالية شكري بشارة عقد لقاء مع نظيره اإلسرائيلي موشيه كحلونعب

Moshe Kahlon منتدى دافوس االقتصادي، على هامش World Economic Forum in Davos 
وأكد المتحدث باسم وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية عبد الرحمن بياتنة، أن سبب  .في سويسرا
 145جبتها من الضرائب. إعطاء السلطة أمواالً  "إسرائيل"اع يعود لرفض إلغاء االجتم

  أحد عناصرها، جراء قصف مدفعي لجيش االحتالل ألحد مواقع  استشهادن عأعلنت كتائب القسام
قصف، الخرين جراء آ أربعة إصابةوزارة الصحة  ، وأعلنتالرباط القريبة من الحدود شرق البريج

 146في عملية قنص على حدود قطاع غزة. إسرائيلي عبرية إصابة ضابطبينما أعلنت وسائل إعالم 

 أن 21 أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، في تصريحات لـ"عربي ،"
وترى أنها المخرج من مأزق  ،رت أكثر من مرة عن ترحيبها باالنتخاباتحركة حماس عب  "

لجنة االنتخابات المركزية ستكون موضع ترحيب، ن "إ قائالً  وأضاف المصالحة وما وصلت إليه".
 147.فهي موضع ثقة الجميع" ،ولها كامل الحرية في تجهيزاتها



 اليوميات الفلسطينية  ___________________________________________________________ 

 26 للدراسات واالستشارات            مركز الزيتونة         

  القدسأصدرت محكمة االحتالل اإلسرائيلي المركزية في القدس أمر حجز مؤقت على أرض في 
 وتقع األرض المحتلة تعود ملكية جزء صغير منها للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

، يمتلك منها عرفات (2ألف م 7.2) دونم 7.2المشار إليها في جبل الزيتون، وتصل مساحتها إلى 
. ويأتي أمر المحكمة هذا استجابة لدعوى تعويض تقدم بها 2م135، أي ما يعادل 5.0%

 148وميراث عرفات. ،السلطة الفلسطينية إسرائيليون يطلقون على أنفسهم "ضحايا إرهاب"، ضد  
  على  ، إضرابهم عن الطعام، احتجاجاً 1,200الفلسطينيون في ُمعتقل عوفر، وعددهم  األسرىأعلن

21/1/2019.149 اإلثنينيوم هجمة قوات القمع عليهم 
 

  في محاولة  مشاركاً  تاعتقل انهأ ، في بيان لها،مديرية التوجيه - اللبناني قيادة الجيشأعلنت
أضاف و  .14/1/2018في وبي لبنان اغتيال القيادي بحركة حماس محمد حمدان في صيدا جن

 ،تمكنت من توقيف حسين أحمد بتو ،تابعة للجيش، المديرية المخابراتله، أن  في بيان ،الجيش
 الذي قام بعمليات االستطالع والرصد قبل تنفيذ عملية التفجير. ،صيدا –في منطقة الشرحبيل 

، وأنه 2014 سنةسرائيلي منذ اإل Mossadوقد اعترف الموقوف بتشغيله من قبل جهاز الموساد 
 150التقى مشغ ليه خارج لبنان وتسل م أعتدة وأجهزة إلكترونية خاصة بالرصد والتواصل.

  ال تلتزم بالقوانين الدولية، وتواصل أنشطة االحتالل  "إسرائيل"قال رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد إن
سؤال أحد الصحفيين خالل مؤتمر صحفي  ، ردًا علىمحمدوقال واالستيطان في األراضي الفلسطينية. 

بمقر األمم المتحدة في فيينا بخصوص عدم سماح ماليزيا لإلسرائيليين بالمشاركة في بطولة دولية 
 151اإلسرائيليين "قادمين من دولة إجرامية"، وهم "غير مرحب بهم" في ماليزيا. ىن بالده تر ، إللسباحة

   ق الخاص لألمم المتحدة لحذ نيكوالي مالدينوف من  "ية السالم في الشرق األوسطعملـ"ر المنس 
 UN في جلسة مجلس األمن الدولي ،ر مالدينوف"كارثة إنسانية محتملة في قطاع غزة". كما حذ  

Security Council  التي عقدت بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك حول الحال في الشرق
، مجددًا تضاؤل إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة من ،سيما القضية الفلسطينية األوسط، وال

 152موقف األمم المتحدة الرافض للتوسع االستيطاني اإلسرائيلي في األراضي الفلسطيني المحتلة.
 أطلقت منظمة الصحة العالمية World Health Organization  ،في األرض الفلسطينية المحتلة

بدعم  ،ة الصحية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملةلتحسين األنظم ،لمدة عامين مشروعاً 
 153من التعاون اإليطالي.

 23/1/2019 ،األربعاء

  على أن تسريب العقارات الفلسطينية لالحتالل بمثابة  الفلسطيني التشريعيأكد نواب المجلس
عالوة  من يرتكبها، إعدامخيانة وطنية ُتوجب  أنهاجريمة كبرى يعاقب عليها القانون، مؤكدين 

على أنها تساوق مع مشاريع االحتالل التهويدية، األمر الذي أجمع فقهاء العالم اإلسالمي على 
، المجلس في قطاع غزة بمقر تقدخالل جلسة عُ  ،وناقش النواب حرمته وضرورة محاربته.
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تقرير لجنة القدس الذي ، وحماس البرلمانيتين )التيار اإلصالحي( بحضور نواب من كتلتي فتح
 2018.154 سنةالمسجد األقصى خالل  صد االنتهاكات الصهيونية في القدس وبحق  ر 
  للشؤون السياسية واألمنية  المصغرالمجلس الوزاري وافق(كابينت Cabinet)،  خالل جلسة

 155على تحويل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة. ،خاصة
  إن رئيس اللجنة حنا الفلسطينية ة، المدير التنفيذي للجنة االنتخابات المركزيكحيلقال هشام ،

مع الفصائل المختلفة ومؤسسات  سيلتقيقطاع غزة في األسابيع المقبلة، و  إلىناصر، سيذهب 
أن لجنة االنتخابات كحيل المجتمع المدني المختلفة، للتحضير والدعوة إلجراء االنتخابات. وأكد 

 156ال توفر المناخ الالزم والمالئم إلجرائها."جاهزة من الناحية اللوجستية"، إلجراء االنتخابات في ح

  إن المسجد األقصى 2018 سنةقالت وزارة األوقاف والشؤون الدينية، في تقريرها السنوي عن ،
انتهاك إسرائيلي، ما يعني تزايد عدد  1,300 والحرم اإلبراهيمي وسائر دور العبادة، تعرضت لـ

، األقصىاالنتهاكات، حسب التقرير: المسجد وشملت  المقتحمين. وأعداداالقتحامات ونوعها، 
والمخططات  ،واإلبعاد ،ودور العبادة والمقامات، إضافة إلى االعتقاالت ،اإلبراهيميوالحرم 

ولجنة  اإلسالمية األوقافالتهويدية، واالعتداء على المقابر والمساجد، وسدنة وحراس وموظفي 
 157المسيحية، والتصريحات التحريضية. األمالك، واالستحداثات، واالعتداء على اإلعمار

  عائشة الرابي بالحجارة  الفلسطينيةن المتهمين بقتل ين المتطرفيحاخام إسرائيلي المستوطندعا
إلى عدم الخوف من ، ، بعد أن أفرج عنهم من السجن2018 / أكتوبرقرب نابلس في تشرين األول

لى قيادة "الدولة".السجن الذي قال إنه "يخر ج الملوك" ويقودهم إلى القمة،   158وا 

  قالت رئاسة البرلمان العراقي إن أي تطبيع مع الكيان اإلسرائيلي "لن يحدث"، مؤكدة أن الموقف
عضو هيئة رئاسة البرلمان حسن الكعبي، خالل  وقال العراقي من القضية الفلسطينية "لن يتغير".

"تغيير الحكومات العراقية، لم لقائه بوفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عمران الخطيب، أن 
 159ولن يغير من موقف العراق وشعبه من قضيته األولى فلسطين".

 24/1/2019 ،الخميس

 خليل ، السياسي لحركة حماس المكتبعضو  وقال ،حركة حماس استقبال المنحة القطرية ترفض
 ،االحتالل ردًا على سلوك بذلك،السفير القطري  تأبلغإن الحركة  الحية، خالل مؤتمر صحفي،

السفير وأضاف الحية أن  ومحاوالت التملص من التفاهمات التي رعتها مصر واألمم المتحدة وقطر.
م موقفنا، موضحًا أن حماس لن تقبل تفه   ،رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة ،محمد العمادي

 160صهيونية الداخلية.أن تكون غزة والتفاهمات جزءًا من عملية االبتزاز والعملية االنتخابية ال

   أموال الدفعة الثالثة من في قطاع غزة قرار حركة حماس رفضها دخول  فلسطينيةنت فصائل ثم
وأعربت حركة الجهاد عن تأييدها  المنحة القطرية، بالرغم من موافقة االحتالل على تحويلها.
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عد ت كما  سرائيلي".لرفض حماس للمنحة القطرية "إذا كانت توضع أداة ابتزاز في يد االحتالل اإل
قرار خطوة ممتازة وفي االتجاه الصحيح، فالشكل الذي اتبعه االحتالل الالجبهة الشعبية 

عضو المكتب السياسي  ،رحب وليد العوض ،من جهتهو  .بخصوصها مرفوض جملة وتفصيالً 
ن أالقيادي في الجبهة الديموقراطية،  ،طالل أبو ظريفة رأىو  ،حماسلحزب الشعب، برفض 

 161وعدة أطراف. ،ض حماس خطوة مهمة وضرورية وفيها رسالة لالحتاللرف

  حركة على رفض معلقًا رئيس حزب العمل اإلسرائيلي آفي غباي، في تغريدة له على تويتر، قال
بالكرامة اإلسرائيلية بتقديمه الرشوة لحماس  ن "نتنياهو يمس  إ حماس استالم المنحة القطرية،

أما زعيمة حزب  حتى اإلرهابيين يرفضون قبول حقائب األموال".... بخمسة عشر مليون دوالر
خطير تمكنت حماس عبره من إمساكنا  الحركة، تسيبي ليفني، فقالت: "لقد ورطنا نتنياهو في حل  

 162من قطر إلى غزة بتوصيات من المنظومة األمنية". مليوناً  15من الرقبة، وذلك من خالل نقله 

 إن  قدس،قات العامة واإلعالم في دائرة األوقاف اإلسالمية في المسؤول العال ،قال فراس الدبس
برفقة  األقصى اقتحم المسجد Yoram Halevy هليفيقائد شرطة االحتالل في القدس يورام 
، وسط حراسات أمنية مشددة. وقال 1967 سنة المسجدعشرات "المحاربين القدامى" الذين احتلوا 

هناك ازدياد واضح وملموس في عدد إن يخ يوسف ادعيس وزير األوقاف والشؤون الدينية الش
إلى  ،2009 سنةفي  5,658فقد ارتفع عدد المقتحمين لألقصى من  ،ونوعية المقتحمين لألقصى

 163.من المستوطنين اً مقتحم 695,35

  عوفر  معتقلأفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين بتوصل ممثلي األسرى التفاق مع إدارة
 164وبات التي كانت تنوي اإلدارة فرضها بحقهم.يقضي بإلغاء العق

   على مشروع قانون مقاطعة منتجات المستعمرات  ،ت مجلس النواب اإليرلندي، بالقراءة األولىصو
 نائباً  78، فإن سرائيليةاإل Maariv معاريف وبحسب موقع صحيفة اإلسرائيلية في الضفة الغربية.

 165عن التصويت. 3نع ، وامت45أيدوا مشروع القانون، فيما عارضه 
  سامي مشعشع أن الوكالة مستمرة في وجودها بمدينة القدس  اونرو األأكد المتحدث باسم وكالة

 166المحتلة، معربًا عن رفض إدارتها أي محاوالت إلضعاف دورها في المدينة.
 حشمت اإلسالمي اإليراني  الشورىفي مجلس  والسياسة الخارجيةرئيس لجنة األمن القومي  انتقد

أس  أنظمة الدفاع الجوي الروسيةعملية تعطيل  Hishmat Allah Faht Bisha فالحت بيشه هللا
 167سورية. علىالكيان الصهيوني هجماته  حين يشن   ،المنتشرة في سورية 300S أو 300
 25/1/2019 ،الجمعة

 ة، قرب بلدة سلواد شرقي رام هللا، وآخر شرقي رفح بقطاع غز  ،استشهد فلسطينيان، أحدهم فتى
 168برصاص االحتالل اإلسرائيلي.
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  غزة على فوهة بركان قطاع أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري أن
أنها تمثل مسار انتصار على مع االحتالل الصهيوني، وأن المقاومة ال تقبل االبتزاز، مشددًا 

"نحن لم نبرم مع  ألقصى:وقال العاروري في لقاء خاص عبر قناة ا .الفلسطيني شعبالصمود 
االحتالل اتفاق سالم أو هدنة دائمة، بل نحن نخوض معركة مع االحتالل"، موضحًا أن كل 

 Oslo Accords برمجتها عبر اتفاق أوسلو تم   الفلسطينية معركة ينجم عنها تفاهمات، وأن السلطة
كة فتح أربعة حماس عرضت على حر إن العاروري  وقال لمواجهة مقاومة الشعب الفلسطيني.

أن المداخل األربعة هي االنتخابات الشاملة، أو عقد   و مداخل الستعادة وتحقيق الوحدة الوطنية
مجلس وطني توحيدي، أو عقد اإلطار القيادي لمنظمة التحرير، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية 

 169يقف من ورائها ويراقب عليها المجلس التشريعي.
 ون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، عن اتفاق لتشكيل رئيس دائرة شؤ  ،أعلن نبيل شعث

 170"لجنة سياسية عليا" لشؤون المغتربين.
  قطاع أعلنت الجامعة األمريكية في بيروت عن تكف لها بتكاليف تعليم طالب من الضفة الغربية و

وأوضح  ين.بعد إعالن اإلدارة األمريكية وقفها المنح لتعليم طالب فلسطيني ،غزة حتى تخرجهم
بعد أن أطلقه مكتب تنسيق  ،2007 سنةبيان الجامعة أن برنامج "قادة الغد" دخل حي ز العمل 

 ينؤ الكفدعم الطالب  ،المساعدات في قسم شؤون الشرق األدنى في وزارة الخارجية األمريكية
ولدى  )الشرق األوسط وشمال إفريقيا(، MENAمينا  فكريًا، والبارعين مهني ًا في دول منظومة

يأتون من الضفة  16طالبًا منضويًا في البرنامج، منهم  82الجامعة األمريكية في بيروت حاليًا 
أضاف البيان: "من أجل ضمان أن يتمكن هؤالء الطالب الفلسطينيون  غزة.قطاع الغربية و 

ن مليو  1.2المتمي زون من مواصلة تعليمهم، ستقوم الجامعة األمريكية في بيروت بتأمين مبلغ 
 171".دوالر من األموال الالزمة لضمان تمك نهم من استكمال دراستهم حتى التخر ج

 إسرائيليين، معربين عن اعتراضهم  أكاديميينعن مبادرة لمقاطعة  اً يوناني اً وباحث اً أكاديمي 61 أعلن
لدعوة  وتنديدهم باالعتداءات اإلسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية للفلسطينيين، وذلك استجابة

 Boycott, Divestment andحركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات )بي دي أس( 

Sanctions (BDS) campaign .لتزم بمقاطعة برامج ونشاطات عريضة ت ووقعوا في فلسطين
 172.لها عالقة بالمستعمرات ومؤسسات أبحاث إسرائيلية أكاديميةوندوات لها عالقة بمؤسسات 

 26/1/2019 ،السبت

  المركزية لحركة فتح، عزام األحمد، إن حماس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير و  ةاللجنقال عضو
السياسية الُمقبلة. وأضاف األحمد، في تصريح له، أن هناك مشاورات  الحكومةلن تكون طرفًا في 

 173.لتشكيل حكومة فصائلية جديدة من فصائل منظمة التحرير
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 عائلة ثمانمئةأكثر من إن  ،له ريرقفي ت ،فاع عن األرض ومقاومة االستيطانقال المكتب الوطني للد 
، القسري في القدس عن منازلها لصالح جمعيات استيطانية يهودية اإلجالء هافلسطينية يتهدد

بذريعة ملكيتهم لها. وأوضح أنه بهذه الطريقة، وغيرها من الوسائل، يتزايد عدد المستوطنين حتى 
 174قلب األحياء الفلسطينية بالقدس.مقيم في مستوطن  500,3بلغ عددهم نحو 

 تحولت  الفلسطينية قال األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين زياد النخالة إن السلطة
في حوار أجراه مركز  ،وأكد النخالة لمصلحة االحتالل اإلسرائيلي. المواطنينإلى شرطة تقمع 

وقال: "ليس أمام الشعب الفلسطيني خيار  نتاج اتفاق أوسلو.باحث للدراسات، أن ذلك كان من 
إال  القتال إذا أراد العودة إلى فلسطين والعيش بكرامة، أما الطرق األخرى، فهي ال تؤد ي إلى 

 175في إشارة إلى مشاريع التسوية. ،فلسطين"
  عن أن هناك ، دينفي مقابلة مع قناة الميا ،حسن نصر هللااللبناني  األمين العام لحزب هللاكشف

ألننا نعتمد الغموض  ،أو متى ،أنفاقًا في الجنوب اللبناني، و"لسنا ملزمين بأن نعلن عمن حفرها
ونحن نقررها في حال  ،أن أي عملية باتجاه الجليل "تحتاج إلى كل الحدودوأوضح البناء"، 

وهي لن  ،ليلن "لن يعلموا من أين سندخل إلى الجيوقال إن اإلسرائيلي حصول حرب علينا".
.. فجزء من خطتنا هو الدخول إلى الجليل، ونحن .تحصل إال في حال العدوان على لبنان

نصر هللا أن "المقاومة تمتلك صواريخ  وأكد ونقرر وفق مجريات الحرب". ،قادرون على ذلك
 176وضرب أي هدف نريده". ،وبالعدد الكافي للمواجهة في أي حرب مقبلة، دقيقة

 27/1/2019 ،األحد

  أوصت اللجنة المركزية لحركة فتح، في اجتماعها برئاسة محمود عباس، في رام هللا، بتشكيل
وأوصت اللجنة بتجميد  حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة.

العمل بقانون الضمان االجتماعي لفترة زمنية محددة، واستمرار الحوار حول ذلك مع كل الجهات 
 177ة والمختصة.المعني

  توصية اللجنة المركزية لحركة فتح تشكيل حكومة فصائلية سياسية من  حماس حركةعد ت
ضعاف للجبهة  فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة أنها انتهاك جديد، وتعميق لألزمة، وا 

ر وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في حديث صحفي: "إن هذا القرا الداخلية الفلسطينية.
 كل مبادرات المصالحة الفلسطينية". هو ضربة جديدة وانتهاك آخر من حركة فتح، ويقف ضد  

وأضاف: "القرار يعق د الوصول لمصالحة فلسطينية  ألنه ينتهك ما اتُّفق عليه، ممثاًل بتشكيل 
 178حكومة وحدة وطنية تشرف على انتخابات شاملة".

  شارك في حكومة ت، إن الجبهة لن تحرير فلسطينل القيادي في الجبهة الشعبية ،مزهرقال ماهر
 179تزيد من األزمة وتعمق االنقسام".فصائل المنظمة، ألنها "س
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 إن الجبهة لتحرير فلسطين عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية ،قال طالل أبو ظريفة ،
اإلطار ترفض تشكيل أي حكومات خارج إطار التوافق الوطني، مضيفًا: "أي حكومة خارج هذا 

 180ستزيد الوضع الداخلي تعقيدًا".

  الدولية البارالمبيةأعلنت اللجنة International Paralympic Committee (IPC)  لأللعاب أنها
، والتي 2019يوليو  /تبحث عن بديل لماليزيا إلجراء بطولة دولية للسباحة البارالمبية في تموز

إن وزارة  ،بعد اجتماعها في لندن ،بيان اللجنة وقال .ةماليزيالكانت مقررة في مدينة كوتشينغ 
الداخلية الماليزية خالفت البروتوكوالت المتعلقة بالنشيد واألعالم والتأشيرات المطلوبة، ولم تمنح 

 181السباحين اإلسرائيليين الضمانات الكافية لمشاركتهم في البطولة بأمن ودون تمييز.
   تنص على أن تقدم ، غزة مذكرة تفاهم مع األمم المتحدةقطاع عت اللجنة القطرية إلعادة إعمار وق

مليون دوالر أمريكي لمدة عام، لصالح تنفيذ برامج "النقد مقابل العمل"  20اللجنة القطرية 
لمصلحة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، على أن يتم تنفيذ هذه المشاريع بالتنسيق الكامل مع 

 182اللجنة القطرية.

 وثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد الالجئين كشف فريق الرصد والت
 2011في سنة بداية األزمة السورية منذ  الفلسطينيين الذين قضوا جراء استمرار الحرب في سورية

 183.الجئاً  411,1فقط بلغ الضحايا من أبناء مخيم اليرموك  وأن عدد الجئ، 913,3بلغ 

 منشأة فلسطينية في  471ان قيام سلطات االحتالل بهدم رصدت هيئة مقاومة الجدار واالستيط
بأن مجموع المخططات  وأفادت الهيئة .2018 سنةالضفة الغربية والقدس وضواحيهما خالل 

نقاشها أمام ما تسمى "مؤسسات التنظيم اإلسرائيلية" في الضفة  التنظيمية االستعمارية التي تم  
وحدة استعمارية  9,348، تضمنت بناء أكثر من مخططاً  274الغربية بما فيها القدس، بلغت 

أمرًا عسكريًا من قبل سلطات االحتالل، تقضي بوضع جيش  15ووثقت الهيئة إصدار  جديدة.
 184من األراضي الفلسطينية.( 2ألف م 25.344)دونمًا  25.344االحتالل يده على 

 28/1/2019 ،اإلثنين

  يوسف المحمود إن رئيس الوزراء رامي الحمد هللا  الفلسطينية حكومةالقال المتحدث الرسمي باسم
 185محمود عباس. الفلسطينية ضع حكومته تحت تصرف رئيس السلطةو 

  لسنة  19بوقف نفاذ القرار بقانون رقم  ،بقانون محمود عباس قراراً  يةفلسطينال السلطةأصدر رئيس
 186من تاريخه. اعتباراً  ،بشأن الضمان االجتماعي وتعديالته 2016

 يد الُقططي، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، أن تفاهمات كشف ول
، بوساطة إقليمية ودولية، "إسرائيل"التهدئة غير المباشرة التي تمت بين الفصائل الفلسطينية و

"العالقة مع ذلك "، وأن أكد الُقططي أن حركته جزء أساسي في "محور المقاومةو  "شبه متوقفة" 
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وقال تشهد تطورًا باتجاه توحيد الجبهات الشمالية )سورية ولبنان( والجنوبية )قطاع غزة(". المحور 
قام انتخابات تشريعية في الضفة دون غزة، وتشك ل حكومة دون حماس خطوة "أن تُ  الُقططي:

 187للمأزق السياسي الفلسطيني". ستنقل حالة االنقسام نحو االنفصال، وهذا يعتبر تكريساً 

  السياسي للجبهة الديموقراطية المشاركة في تشكيل الحكومة التي دعت اللجنة  بالمكترفض
 المركزية لحركة فتح إلى تشكيلها من الفصائل الفلسطينية، داعية إلى إجراء حوار وطني شامل.

، أكد المكتب أنه يرى أن تشكيل حكومة فصائلية ال يندرج ضمن أولويات القضية له وفي بيان
وسياسة حكومة االحتالل في بناء ما تسمى "دولة إسرائيل  ،ي لـ"صفقة القرن"والتصد ،الوطنية

 188الكبرى" على حساب القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.
  ن حركته لن تشارك في أي أ، القيادي في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، عنبتاويأكد سامر

"أي حكومة قبل التوافق الوطني، من  أن ، مشددًا علىحكومة فلسطينية دون توافق وطني شامل
 189شأنها تعزيز االنقسام".

  قرر رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو عدم السماح بمواصلة عمل بعثة التواجد الدولي
 Temporary International Presence in Hebron (TIPH).190 المؤقت في الخليل

 ألف عربي  36 نحولتهجير  طة  خ وضع ليلي أوري أريأنهى وزير الزراعة وتطوير النقب اإلسرائ
". ووفقًا Israel Hayomإسرائيل اليوم بدوي من قراهم مسلوبة االعتراف، بحسب ما ذكرت صحيفة "

، على أن يستمر  31من شمال شارع  ، إذا ما صودق عليها،سنةال هللخط ة، فإن التهجير سيبدأ هذ
بميزانية تتم زيادتها سنويًا، عبر  ،2021 سنةير الكلي في لمد ة أربع سنوات، في حين سيبدأ التهج

 191تكثيف عملي ات سلطات إنفاذ القانون، في إشارة إلى الشرطة اإلسرائيلية ووزارة األمن الداخلي.
 ،إنه  زيارته البؤرة االستيطانية نتيفي هأفوت، خالل قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو

نما العكس، طالما أن األمر متعلق به. ،عمراتلن يتم اقتالع مست اجتمع و  أو وقف االستيطان، وا 
نتنياهو مع المستوطنين في البؤرة االستيطانية، بعد أن أصدر تعليمات بتخصيص عشرات 

قال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار و ل لبناء حي جديد للمستوطنين. كالماليين من الشوا
فلسطينية  أراضيعلى  استيطانياً  نتنياهو افتتح حياً  إنيجية، واالستيطان في بيت لحم حسن بر 

الحي االستيطاني يقع  أنوأضاف بريجية  .إعالميفي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وسط تعتيم 
192.(2ألف م 20) دونماً  20مساحتها  أرضقطعة  على

 

  ًلصالح  الر(ألف دو  27.26)نحو  لكألف شي 100بحجز  أصدرت محكمة االحتالل المركزية أمرا
وهو  ،قتلها فلسطينياً  مواطناً  أنتلت قبل أربع سنوات، وزعمت سلطات االحتالل نة قُ ستوطِ عائلة مُ 

بخصم  أمراً وأصدر مكتب التنفيذ التابع لوزارة مالية االحتالل  اآلن أسير في سجون االحتالل.
 193بالتعويض.نة طالبت عائلة المستوطِ  أنالمبلغ من عائدات الضرائب الفلسطينية، بعد 



 2019 نايري/ ثانيكانون ال ______________________________________________________

  33       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 اقتحم عضو الكنيست اإلسرائيلي الحاخام المتطرف يهودا غليك Yehuda Glick  المسجد األقصى
على رأس مجموعة من المستوطنين المتطرفين، ضمن طقوس دينية تلمودية لمناسبة  ،المبارك
 194غليك "تقديس زواجه بحسب طقوس تلمودية" بتصوير بث  مباشر بهاتفه النقال.ق وث  و  زفافه.

  أقر مجلس الشيوخ األمريكي سلسلة قوانين حول سياسة الواليات المتحدة األمريكية في الشرق
حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات األوسط، أحدها يضي ق الخناق على 

إقرارها يناهض سياسات  وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن أحد القوانين التي تم   .دي أس( )بي
ووفقا للقناة، فإن المجلس أقر أيضًا مشروع قانون لتنظيم مذكرة  أس(، ويمنع نشاطاتها. )بي دي

مليار دوالر  38، لدعمها بمبلغ 2016 سنةفي  "إسرائيل"التفاهم الموقعة بين الواليات المتحدة و
 195سنوات. 10على مدى 

  أصدر المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسانEuro-Mediterranean Human Rights Monitor 
الفلسطينيين في  والهدم والتنكيل بحق   التعسفيتقريرًا حقوقيًا مفصاًل تناول انتهاكات االعتقال 

إلى أن السياسات اإلسرائيلية في التقرير ، وخلص 2018ديسمبر  خالل كانون األول/القدس 
لى تهجيرهم، المدينة المقدسة، بكافة صورها، تمتاز بالعنصرية تجاه الفلسطينيين، وتهدف إ

دول العالم إلى التحرك لحماية ودعا وتنتهك حقوقهم األساسية كسكان تحت االحتالل، 
الفلسطينيين في القدس من سياسات التهجير والتنكيل اإلسرائيلية الممنهجة بحقهم، باعتبارها 

 196مسؤولية دولية.

 29/1/2019 ،الثالثاء

  قالة حكومة رامي الحمد هللا، وكلفها بتسيير محمود عباس، استالسلطة الفلسطينية َقِبَل رئيس
 197األعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

  قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم إن حكومة الحمد هللا كان لها الدور األكبر في ترسيخ
استقالة  ،في تصريح صحفي ،برهوم وعد   .الفلسطيني شعبالمصالح  وتعطيلاالنقسام وتعزيزه، 

أنها تأتي في إطار تبادل األدوار مع حركة فتح ورئيسها محمود عباس  لترك المجال  الحكومة
198وحركة فتح. عباسلتشكيل حكومة انفصالية جديدة تخدم أجندة 

 

  في تصريح له عبر حسابه على تليجرام ،باسم كتائب القسام أبو عبيدة الناطقدعا Telegram 
من خالل عملة  ة العادلة لدعم المقاومة مالياً كل محبي المقاومة وداعمي القضية الفلسطيني

 199عبر اآلليات التي ستعلن عنها المقاومة قريبًا.، Bitcoinالبتكوين 

  الهوائي "التلفريك القطارصادقت ما تسمى بـ"لجنة البنى التحتية اإلسرائيلية" على مخطط 
Téléphériqueويهدف لربط شرقي القدس  بساحة البراق، الزيتونالذي يربط جبل  ،" بالقدس القديمة

وزارة وبادرت  لتقديم االعتراضات على المشروع. يوماً  ستينبغربها، وحددت اللجنة للجمهور مهلة 
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الذي صادقت عليه الحكومة االحتالل  ،للمشروع السياحة وما تسمى "سلطة تطوير القدس"
 200.مليون دوالر( 4.54)نحو  مليون شيكل 200اإلسرائيلية، ورصدت له ميزانية أولية بقيمة 

  بأنها "دولة إجرامية"، وذلك بعد قرار اللجنة  "إسرائيل"وصف رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد
 األولمبية الدولية حرمان بالده من استضافة بطولة للسباحة، لرفضها استقبال سباحين إسرائيليين.

إلسرائيليين من دخول في منع ا في بيان صدر عن مكتبه: "نحن نحتفظ بالحق   ،وقال محمد
في القول إن العالم منافق، وحديثه عن  وعندما يديننا العالم لهذا السبب، فلدينا الحق   ...بلدنا

 201حقوق اإلنسان وسيادة القانون هو كالم فارغ".

 كشف أمين سر مجلس األمن القومي اإليراني علي شمخاني Ali Shamkhani ن الصواريخ أ
وأضاف شمخاني أن   اللبناني والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.الدقيقة باتت بحوزة حزب هللا

 202على أي حماقة محتملة من "إسرائيل" وستحولها إلى جحيم. هذه الصواريخ جاهزة للرد  

  أطلق بيير كرينبولPierre Krähenbühl لجمع  استغاثة، نداء اونرو األ، المفوض العام لوكالة
ة والمساعدات اإلنسانية المنقذة لألرواح يدمات الحيوية الرئيسمليار دوالر من أجل تمويل الخ 1.2

في تصريح  ،وأوضح كرينبول ن الجئ من فلسطين في الشرق األوسط.ييمال 5.4لما مجموعه 
مليون دوالر من أجل  750صحفي، أن من إجمالي المبلغ المطلوب، تحتاج األونروا إلى 

في  ماهسواإلغاثة والخدمات االجتماعية، واإلة التي تشمل التعليم والصحة يالخدمات الرئيس
 2030.203تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 

 30/1/2019 ،األربعاء

  المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أن حركته لن تشارك في "حكومة  عضوأكد
في تغريدة له  ،وانتقد أبو مرزوق فيشي القادمة، الخالية من أي إرث وطني، وتعزز االنقسام".

 على تويتر، تصريحات "قادة فتح" بشأن عدم دعوة حماس للمشاركة في حكومة منظمة التحرير.
من  %78إن من تنازل عن  ...وقال أبو مرزوق: "إن هذه الحكومة تهيئ إلتمام صفقة القرن

من الضفة الغربية، المهم فتح الرصاصة  %90وَقِبل تبادل األراضي سيقبل  ،أرض فلسطين
 204ولى واألخيرة".األ

  االنتخابات التشريعية ستجرى في القدس  عباس على أنمحمود  يةفلسطينال السلطة رئيسأكد
 205والضفة الغربية وقطاع غزة.

  في القدس المحتلة،  مباركفلسطينية سماح زهير الفتاة الأطلقت قوات االحتالل النار، على
لقوات االحتالل، ما أدى إلى بذريعة أنها حاولت تنفيذ عملية طعن على حاجز تابع 

 206استشهادها.
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 أمنستي(  قالت منظمة العفو الدولية(Amnesty International  ن بي أير بي إإن شركات
Airbnb،  وبوكينج دوت كومBooking.com كسبيديا ، وتريب أدفايزر Expedia، وا 

TripAdvisorت، تغذي ، وهي شركات عمالقة لحجز أماكن اإلقامة والرحالت عبر اإلنترن
المستعمرات من الفلسطينيين، بإدراجها مئات الغرف واألنشطة  انتهاكات حقوق اإلنسان ضد  
 207القدس.شرقي المحتلة، بما فيها  الضفة الغربيةاإلسرائيلية القائمة على أراضي 

   139.208 مساكن قرية العراقيب، في النقب، للمرة الـ اإلسرائيليمت آليات وجرافات االحتالل هد 

  مليون، منهم  1.3وزير العمل مأمون أبو شهال، إن عدد القوى العاملة المشاركة في فلسطين قال
عاطلون  %30في االقتصاد اإلسرائيلي، وو  ،وفي القطاع العام ،يعملون في القطاع الخاص 70%

، بينما %85معدل البطالة في صفوف النساء في القدس بلغ  أنعن العمل. وأضاف أبو شهال 
 209في قطاع غزة. %73، و%1.23 في الضفة

  ونروا في لبنان كالوديو كوردونياألأعلن مدير وكالة Claudio Cordone بتحمل الوكالة  التزام
 بدوره، أكد مدير عام الوكالة في سورية مايكل أمانياو  مسؤولياتها تجاه الالجئين الفلسطينيين.

Michael Amanya الالجئين الفلسطينيين في سورية.، استمرارها في جهودها لتخفيف المعاناة عن 
أشار إلى بقاء كما  منشأة تابعة لها تضررت بشكل كامل داخل مخيم اليرموك، 18ولفت إلى أن 

 210خارجها. ألفاً  120ألف الجئ فلسطيني داخل األراضي السورية، ونزوح أكثر من  438حو ن

 31/1/2019الخميس، 

  بمقر الرئاسة في رام هللا، وفدًا اقتصاديًا ، محمود عباس، الفلسطينيةرئيس السلطة استقبل
 The Breaking الفلسطينية -مؤسسة كسر الجمود اإلسرائيلية من  ثالثين اقتصادياً  ضم   إسرائيلياً 

the Israeli-Palestinian Deadlock foundation ،برئاسة شموئيل ميتار Shmuel Meitar وعب ر .
: "أتمنى أن نتفاوض قالوالجانب اإلسرائيلي،  عن أمله بتجديد المفاوضات معللوفد  عباس

وحول التنسيق األمني مع االحتالل، لفت  كطرفين متساويين يعترف كل منا بوجود اآلخر".
إلى ضرورة استمرار التنسيق األمني على الرغم من عدم التقدم على الصعيد  النظرعباس 

أن يحترم الجيش اإلسرائيلي أمننا، ونحن ونأمل  ،بلوماسي، وقال "إننا نحترم األمن اإلسرائيلييالد
 211والتحريض في كل مكان في العالم". ،والتطرف ،واإلرهاب ،العنف ضد  

  أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن وقف المساعدات أكد
ي غنى عن هذه وقال: "نحن ف .2019 سنةخالل  هااألمريكية لألجهزة األمنية لن تؤثر على عمل

وال نريد أن نفتح  ،: "لم نفتح معركة مع الواليات المتحدة األمريكيةقائالً  واستدرك المساعدات".
معركة مع أي جهة أخرى، ولكن عندما تفتح علينا المعارك، ويستخدم علينا هذا األسلوب من 
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ها، ووقف دعم االبتزاز في قطع المساعدات عن المؤسسات التعليمية والصحية والقضائية وغير 
 212وقال عريقات: "نحن نقول بكل بساطة، القدس ليست للبيع". األونروا، ما الذي يتبقى بعد ذلك؟".

  أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة عن بدء استقبال الدعم للمقاومة الفلسطينية من خالل
 213."القسام"ر على موقع عبر عنوان المحفظة الرسمي والوحيد المنشو  عملة البتكوين اإللكترونية

  العبرية النقاب عن طباعة منهاج إسرائيلي جديد في التربية  أحرونوت يديعوتكشفت صحيفة
طالب بيلغي كلمة فلسطين وعبارات قومية فلسطينية أخرى من المنهاج الخاص  ،المدنية

عبارات لمترجمين بتحريف ترجمة بعض ال ةأوعزت وزارة التعليم اإلسرائيليو  .1948فلسطينيي 
دخالها في المنهاج، وجرى استبدال القدس ب ،للعربية  214"فلستينا".ـوفلسطين ب ،"أورشليم القدس"ـوا 

   ودعت األمم  ا يزال يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة.مرت األمم المتحدة من أن قطاع غزة حذ
ك حاجة إلى المتحدة المانحين الدوليين إلى "تقديم الدعم المستمر لشعب غزة، حيث ستكون هنا

 215".2019، مقابل العمل داخل القطاع في مليون دوالر الستخدامها نقداً  148
 لدعم الُمزارعين  مليون دوالر( 2.7)نحو  مليون يورو 2.37االتحاد األوروبي عن تقديمه  أعلن

ن عدد الُمزارعين الفلسطينيي إنوقال االتحاد  الفلسطينيين والمشاريع الزراعية في الضفة الغربية.
مزارع ومشروع زراعي تضررت  241ام سيصل إلى هساإل اوالمشاريع الزراعية المستفيدة من هذ

 مزارع. 365باالحتالل اإلسرائيلي، وبهذا يصل مجموع عدد المستفيدين من البرنامج حتى اآلن إلى 
 ويور  ماليين 7يصل حجم الدعم المالي الكلي من خالل برنامج مساعدة الزراعة في الضفة إلى و 

 216.مزارع 450حو ن، ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين إلى دوالر(ماليين  8)نحو 
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