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*** 

 
ر من تدهور األوضاع في غزة في  .1   2019األمم المتحدة تحذ ِّ

إلنسانية في األرض رام هللا: حذر جيمي ماكغولدريك، منسق األمم المتحدة للشؤون ا –غزة 
الفلسطينية المحتلة، من تدهور األوضاع في قطاع غزة، في ظل شح حاد في الوقود الالزم لتشغيل 
المشافي ومحطات توليد الكهرباء، مع دخول فصل الشتاء. وقال إن الوضع في غزة لم يتحسن بل 

مسؤول اللجنة الشعبية  تدهور بشكل كبير، ودعا السياسيين لوضع حد لهذه األزمة، في وقت أكد فيه
 مليون دوالر. 300الـ  2018خسائر غزة االقتصادية جراء الحصار خالل عام  زعن تجاو 

ال يوجد لدينا وقود يكفي لتشغيل »وأضاف في تصريح صحافي نشره موقع األمم المتحدة، أنه 
 «.المستشفيات ومحطات توليد الطاقة لتعمل شبكات المياه والصرف الصحي

انه سبق وأن ناشد من أجل توفير مليوني دوالر، من أجل الحصول على مزيد من وأشار إلى 
 «.انقاذ الحياة للمستشفيات والعيادات»الوقود، وأكد كذلك الحاجة الطارئة للوقود من أجل 

وتحدث عن موقف خاص لمسه، حين زار قسم الطوارئ ألحد مشافي األطفال، حيث انقطع التيار 
، وبدأ العمل بالمولد، مشيرا إلى أن ما بين انقطاع التيار وعمل المولد، بلغ الـ الكهربائي وقت الزيارة

ثانية، وهو ما دفع األطباء لضخ األكسجين يدويا في رئات األطفال الموضوعين على أجهزة  55
 التنفس الصناعي.

ص في إنه وضع يتكرر كل يوم، هناك أشخا»وأشار إلى أن هذا الوضع ال يحدث ليوم واحد، وقال 
المستشفيات ال يستطيعون مغادرتها لعدم توافر الكهرباء في منازلهم، فيظلون عالقين في 

 «.المستشفيات، وفي المنازل تصاب الحياة بالشلل لعدم توافر الكهرباء سوى لساعات محدودة
ة لوقف ، دفع هذه المنظمة الدولي«األونروا»وقال أن قيام الواليات المتحدة بتقليص الدعم المقدم لـ 

تمكنت األونروا من إبقاء المدارس والعيادات مفتوحة ومواصلة توفير »عدد هائل من الخدمات. وقال 
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إمدادات الغذاء للسكان. ولكن األنشطة األخرى غير المرتبطة باألونروا قد تلقت تمويال يقدر بثالثين 
 «.في المئة حتى اآلن هذا العام
يبدو أن وضع التمويل والواقع »وتابع «. أفضل من العام الحاليال يبدو »وأشار إلى أن العام المقبل 

الجيوسياسي سيظالن في وضع سيىء يشابه العام الحالي، وربما أسوأ، فيما يبقى التمويل على ما 
 ، مؤكدًا أن غزة تشهد كارثة إنسانية حادة تزداد سوءًا.«هو عليه أو ينخفض، فإن االحتياجات تتزايد

األمر يتعلق أكثر بتوفير الحماية والحقوق وقضايا انتهاكات »الغربية، قال  وحين تحدث عن الضفة
على سبيل »وتابع وهو يشير إلى ما تقوم به سلطات االحتالل من أفعال ضد المدنيين «. الحقوق

، الفتا «المثال هناك قرية خان األحمر البدوية المعرضة لخطر الهدم، وقد صدر حكم قضائي بذلك
رية أخرى مماثلة في الضفة الغربية، يعيش سكانها في هذه المناطق منذ عقود، ق 40إلى وجود 

 ويعتمدون في كسب رزقهم على الرعي، بعدما نقلوا قسرًا من األماكن التي كانوا يتمركزون فيها.
انتهاكا للقانون الدولي، وأيضا جزءًا من »وأكد أنه في حال جرى إخالء القرية، فإن ذلك سيكون 

، مؤكدا أنه في حال قيام سلطات االحتالل بإخالء باقي التجمعات «ع المستوطناتجهود توسي
البدوية، فإن التواصل الجغرافي للدولة وحل الدولتين سيواجهان تحديات، كون أن الضفة الغربية 

 ستنقسم إلى نصفين فيما تتواصل المستوطنات من القدس الشرقية إلى أريحا.
، داعيا «يخسر أمام السياسة»صى ما يمكن، إال أن هذا العمل وأنه رغم عملهم اإلنساني ألق

حل يمكن المواطن في غزة والضفة »السياسيين للجلوس معا على طاولة التفاوض والتوصل إلى 
 «. الغربية من عيش حياة كريمة

 31/12/2018القدس العربي، لندن، 

 
 ل المسجد األقصى ومحيطهبلجنة دولية لكشف الحفريات أسفتطالب  "فلسطينيةالالخارجية " .2

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، يوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف 
مخططات األنفاق االستيطانية في القدس المحتلة، وتحديدا أسفل المسجد األقصى، ومحيطه وفي 

األنفاق االستيطانية التهويدية، وذكرت الوزارُة "مخاطر وتداعيات تلك الحفريات و  بلدة سلوان القريبة.
خاصة على المنازل الفلسطينية التي تسكنها في العادة أعداد كبيرة من المواطنين، الذين تحرمهم 

وقالت إن "الحفريات تستهدف  سلطات االحتالل من التوسع العمراني وعمليات ترميم منازلهم".
انها، لتسارع بعد ذلك بلدية االحتالل إحداث تصدعات بالغة في أساسات المنازل الفلسطينية وجدر 

بإخالئها وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها، بذريعة أنها لم تعد صالحة للسكن، في عملية تطهير 
ورفضت السلطات اإلسرائيلية مرارا على مدى السنوات الماضية  عرقي ممنهجة وواسعة النطاق".
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ن المقدسة داخل مدينة القدس للتعرف على السماح لخبراء منظمة يونسكو بالوصول إلى األماك
 حالتها التراثية الحالية.

 29/12/2018، 48عرب 
 

 وحدة سكنية في حي الندى شمال قطاع غزة 75الحساينة يعلن انطالق مشروع إنشاء  .3
وحدة سكنية في حي  75أعلن وزير األشغال العامة واإلسكان انطالق العمل في مشروع إنشاء  :غزة

اع غزة، بتمويل من الحكومة اإليطالية، ضمن إعادة اعمار أبراج الندى التي الندى شمال قط
وشكر الحساينة باسم الرئيس محمود عباس،  .2014تعرضت للتدمير خالل العدوان اإلسرائيلي عام 

 ورئيس الوزراء رامي الحمد هللا، الحكومة اإليطالية على جهودها في دعم أبناء شعبنا الفلسطيني.
بناية  11ماليين يورو، هو يتكون من  4ر الحساينة أن هذا المشروع تبلغ قيمته أكثر من وقال الوزي

 .2014وحدة سكنية ألصحاب البيوت المدمرة خالل العدوان اإلسرائيلي عام  75سكنية بواقع 
واضاف: إن الحكومة تمضي قدما في تنفيذ مشاريع االعمار، وسيتم قريبا نشر عطاءات إعادة 

وأكد الوزير أن الوزارة تبذل كل الجهود من أجل التخفيف من معاناة  المجمع اإليطالي. اعمار أبراج
سكان جديدة.  أبناء شعبنا الفلسطيني وتنفيذ مشاريع اعمار وا 

 30/12/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عيد الميالديزور كنيسة دير الالتين ُمهنئًا ببغزة مدير عام قوى األمن الداخلي  .4

زار مدير عام قوى األمن الداخلي، اللواء توفيق أبو نعيم، ظهر اليوم األحد، كنيسة دير الالتين : غزة
ورافق اللواء أبو نعيم كل من رئيس جهاز المخابرات العامة د.  بغزة، ُمهنئًا بعيد الميالد المجيد.

ومدير شرطة محافظة غزة العميد جميل محمد دبابش، والمتحدث باسم وزارة الداخلية أ. إياد البزم، 
 الدهشان، حيث كان في استقبالهم راعي الكنيسة األب يوسف أسعد وعدد من مساعديه.

وقّدم وفد "الداخلية" التهنئة لألب أسعد وجميع مسيحيي قطاع غزة بمناسبة أعياد الميالد المجيد، 
 ن باألمن والسالم.ُمعربًا عن أمله في أن ينعم أبناء شعبنا من مسلمين ومسيحيي

وأكد اللواء أبو نعيم أن مسيحيي قطاع غزة هم جزء ال يتجزأ من الشعب الفلسطيني، لهم ما له 
وعليهم ما عليه، وهم شركاء في القضية والهّم والمصير، ُمعبرًا عن اعتزازه بهذه الشريحة األصيلة، 

 لعدوان المتواصل.الحصار اإلسرائيلي الظالم وا -كسائر أهل القطاع  -التي تتحمل 
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بدوره، شكر األب يوسف أسعد اللواء أبو نعيم والوفد المرافق له على هذه اللفتة الطيبة، مثمنًا دور 
 وزارة الداخلية وأجهزتها األمنية في حفظ أمن المواطنين بمسلمهم ومسيحيهم.

 30/12/2018فلسطين أون الين، 
 

 كانون األولمن  28بها قبل الـ جات التي كان مصرحاً "الزراعة" تعيد العمل بتصاريح االستيراد للمنت .5
أعلنت وزارة الزراعة، مساء يوم األحد، عودة العمل بإصدار تصاريح االستيراد للمنتجات  :رام هللا

وبنفس آليات العمل دون تغيير، بعد تراجع الجانب  28/12/2018التي كان مصرحا بها قبل تاريخ 
مزارعينا وفتح المعابر مرة أخرى للخضار والفواكه الفلسطينية  اإلسرائيلي عن قراره الظالم بحق

 .1948للوصول إلى أسواقها داخل أراضي عام 
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنها تحتفظ بحقها للعودة إلى أية ترتيبات تراها مناسبة في حال حاولت 

 شكال.حكومة االحتالل المساس بالمزارع الفلسطيني من جديد بأي شكل من األ
وأضافت الوزارة أن هذا القرار جاء بعد مراجعة مجلس الوزراء، و"في ظل دعمه ممثال بموقف رئيس 
الوزراء رامي الحمد هللا الداعم والمساند للقطاع الزراعي وكافة القطاعات، وبتنسيق عال مع الوزارات 

أثبتت وزارة الزراعة قدرتها  والمؤسسات الحكومية وعلى رأسها الهيئة العامة للشؤون المدنية، وبعد أن
على قيادة القطاع الزراعي وترتيب العمل بين مؤسساته وأفراده، وتمكنها من الرد على قرارات حكومة 
 االحتالل بالمثل وتمسكها بحق المزارع الفلسطيني في أرضه وسوقه وأنه عنوان عمل الوزارة وهدفها".

 30/12/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 أفرجت عنهم مصر بجهود من قيادة الحركةفلسطينيين هنية يستقبل ثالثة  .6
رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية ثالثة شبان فلسطينيين من قطاع غزة، استقبل 

أفرجت عنهم السلطات المصرية بعد اعتقالهم عدة أشهر، في أعقاب تدخل وجهود قامت بها قيادة 
وهّنأ رئيس المكتب السياسي للحركة كاًل من حسام أبو وطفة، ومحمد غيث، والدكتور  س.حركة حما

أيمن مليحة، وعوائلهم بمناسبة اإلفراج عنهم وعودتهم برفقة وبجهود من عضو المكتب السياسي 
 للحركة المهندس روحي مشتهى.

في مصر، الذين لهم دور وأشاد هنية بهذه الخطوة المصرية التي تؤكد تطور العالقة مع األشقاء 
 أيضا في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من معاناة شعبنا وكسر الحصار عنهم.

 30/12/2018موقع حركة حماس، غزة، 
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 أبو زهري: حماس جاهزة النتخابات شاملة غير االنتقائية .7
لمشاركة أكد القيادي في حركة حماس د. سامي أبو زهري أن حماس جاهزة ل يحيى اليعقوبي: - غزة

وقال أبو زهري لصحيفة "فلسطين": "جاهزون  في االنتخابات، شريطة أن ُتجرى بكل أشكالها.
للمشاركة في االنتخابات، ولكن يجب أن تشكل كل أشكال االنتخابات بعيدا عن االنتقائية، وهذا 

وتابع: "ال  يعني أن تكون انتخابات مجلس وطني ورئاسية وتشريعية ومحليات، بعيدا عن االنتقائية".
بد أن تكون هناك ضمانة الحترام حركة فتح لنتائج العملية االنتخابية، ألن حل فتح للمجلس 

  التشريعي يؤكد عدم احترامهم لالنتخابات إال إذا ضمنت فوزهم".
وعّد أبو زهري تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية التي قال فيها: "إذا 

دم الذهاب إلى االنتخابات، سنذهب إلى صيغة أخرى للحفاظ على مؤسسات أصرت حماس على ع
  الدولة"، "فئوية ال تخدم المصلحة الوطنية".

 30/12/2018، فلسطين أون الين
 

 حفاظ على مؤسسات الدولةللنتخابات سنذهب إلى أي صيغة اال  رفضإذا أصر ت حماس على اشتية:  .8
المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية، ان "فتح" تّكن احتراما  قال عضو اللجنة: عماد فريج -رام هللا 

ن حل المجلس التشريعي، والدعوة إلى  كبيرا للقانون والمحاكم التي تم انشاؤها بهذا الخصوص، وا 
انتخابات واالحتكام إلى شعبنا، هو المخرج اليتيم إلعادة وحدة الوطن، بعد أن وصلت المصالحة مع 

وأضاف: "حماس لديها منظور آخر مبني على التقاسم الوظيفي، ماذا  "حماس" إلى طريق مسدود.
 لنا وماذا لهم، وهذا المنظور غير مقبول بالنسبة لنا".

سنة، والقيادة تعاملت مع  11وتابع: "حماس لم تلتزم باتفاقات المصالحة، وجوالت الحوار على مدار 
فسنا، لذلك المخرج اآلن هو أن نذهب إلى سنوات وعملًيا كّنا نمّول انقالًبا على أن 10قطاع غزة 

وقال اشتية: "كل ما أردنا إعادة الحياة الديمقراطية هناك )فيتو( من . انتخابات، وأن نحتكم إلى شعبنا
حماس، انتخابات مجالس الطلبة جرت بالضفة ولم تسمح حماس بإجرائها في غزة، وكذلك انتخابات 

ريعية نريد لها أن تجري في الضفة الغربية بما فيها القدس الهيئات المحلية، ولكن االنتخابات التش
وقطاع غزة، ألننا ال نريد أن نتهم أننا عملنا انتخابات في الضفة وحدها وتركنا غزة والقدس، لن نقبل 

وأشار إلى أن "حماس تّدعي أنها تريد انتخابات، لكن هناك استحقاق لهذه االنتخابات، فنحن  بذلك".
ت تحت )بوليس( حماس. نريد وحدة المعلمين، وحدة رجال األمن، وحدة المؤسسة، ال ندير انتخابا

وأضاف: "إذا أصّرت حماس على أنها  ولجنة االنتخابات المركزية هي المشرف الرئيسي والحقيقي".
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ال تريد انتخابات، بالنسبة لنا لكل حادثة حديث، سنذهب إلى أي صيغة أخرى من أجل الحفاظ على 
 لة".مؤسسات الدو 

 29/12/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 حماس تنفي بشكل قاطع ما ورد في شهادة مبارك .9
نفت حركة "حماس"، بشكل قاطع، ما ورد في شهادة الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، 

اح السجناء التي أشار فيها إلى إرسال حركة حماس ثمانمائة عنصر إلى القاهرة؛ إلطالق سر 
 م.2011المصريين والفلسطينيين والعرب من السجون المصرية خالل ثورة يناير 

واستهجنت حركة حماس في تصريح صحفي اإلصرار على الزج بالحركة في قضايا تتعّلق بالشؤون 
وجددت الحركة التأكيد على التزامها التام بسياستها القائمة على عدم التدخل في  الداخلية المصرية.

 الشؤون الداخلية للدول، ومنها مصر.
 29/12/2018، غزة، موقع حركة حماس

 
 النخالة: المقاومة ال تزال تبتكر وسائل جديدة للمواجهة .01

أكد األمين العام لحركة الجهاد االسالمي في فلسطين، زياد النخالة بأن هدف جميع مشاريع : طهران
شيرًا الى أن كافة هذه المشاريع فشلت ألنها لم االحتالل اإلسرائيلي، م وهو حمايةالتسوية واحد، 

وقال في حديث متلفز عبر قناة العالم الفضائية، . تحقق الحد األدنى من أهداف الشعب الفلسطيني
الجهود اآلن تتمثل في صفقة ترامب، التي تشكل مؤامرة جديدة لفرض  أبرزمساء يوم األحد، إن: "

ر أن أمريكا آتية في المنطقة بسيناريوهات جديدة، هي نوع من اإلرهاب في المنطقة، على اعتبا
وأوضح أن الدول العربية فشلت في االجابة على موضوع وجود  طرحها". وفشلت منذباألصل قديمة 

 "إسرائيل" في المنطقة، الفتًا الى أن التطبيع مع االحتالل خرج في اآلونة األخيرة الى العلن.
 30/12/2018، فلسطين أون الين

 
 2018خالل في الضفة  مقاوماً  عمالً  4367أكثر من ير: تقر  .00

ارتفاًعا ملحوًظا في عمليات المقاومة، التي  2018شهد عام  خضر عبد العال: - غزة، رام هللا
استنزفت االحتالل اإلسرائيلي باستمرار، فلم يكد يوم يخلو من مواجهات في أغلب المناطق، فضاًل 

 ن الفينة واألخرى.عن العمليات الفدائية النوعية بي
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ويذكر مدير مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطيني عماد عواد أن الضفة الغربية 
م، تلته سلسلة عمليات 2015المحتلة شهدت اندالع انتفاضة القدس في تشرين األول )أكتوبر( 

مليات قليلة العدد لكنها استمرت عدة أيام، ثم تطّور العمل المقاوم هناك إلى مرحلة العمل النوعي، ع
ويؤكد عواد لصحيفة "فلسطين" أن العمليات النوعية أثقلت كاهل  مؤلمة لجنود االحتالل ومستوطنيه.
ويشير إلى أن احتمالية حدوث  التعامل مع المقاومة. استراتيجيةاالحتالل أكثر، ما أدى إلى فقدانه 

 لجمهور اإلسرائيلي، ال يستطيع التعايش معه.عمليات فدائية بين الفينة واألخرى أمر مؤرق كثيًرا ل
 11عماًل مقاوًما في الضفة الغربية، أوقع  4367م أكثر من 2018وبحسب إفادة مركز القدس شهد 
 آخرين، حتى نهاية تشرين األول )أكتوبر(. 159قتياًل إسرائيليًّا، وأصاب أكثر من 

يلي )شاباك( تضاعف حالة العمليات النوعية وفي المقابل يرجح ما يسمى جهاز "األمن العام" اإلسرائ
 خالل المدة القادمة في الضفة المحتلة، وفًقا لكالم عواد.

من منفذي العمليات  %90إلى أن األهم من تقدير )شاباك( هو أن  النظر ويلفت مدير مركز القدس
يظهر انتماؤهم  هم من خارج حسابات الدائرة األمنية اإلسرائيلية؛ فإنهم ليسوا أسرى سابقين، وال

 لتنظيم معين.
 30/12/2018، فلسطين أون الين

 
 وفد من حماس برئاسة هنية يزور كنيسة الالتين بمدينة غزة .02

زار رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية ووفد رفيع من قادة الحركة كنيسة دير 
اد، مشدًدا على العالقة المتينة بين الالتين بغزة، حيث قدم التهاني للطائفة المسيحية بمناسبة األعي

 المسلمين والمسيحيين في فلسطين باعتبارهم أبناء شعب واحد ووطن واحد وقضية واحدة.
وأّكد خالل الزيارة تضامنه الكامل مع المسيحيين في مواجهة السياسات والمشاريع الصهيونية الهادفة 

وقال إن "محاوالت  الناصرة وبيت لحم.لطمس الهوية المسيحية والحقائق الدينية داخل القدس و 
استصدار قانون من الكنيست اإلسرائيلي لوضع اليد على األوقاف المسيحية في مناطق عديدة من 

 فلسطين أمر مرفوض وال يمكن أن نسّلم به".
وشارك في الزيارة إلى جانب هنية كل من الدكتور صالح البردويل، والمهندس محمد الجماصي، 

حسن الجوجو، والدكتور باسم نعيم، واألستاذ طاهر النونو، واألستاذ فوزي برهوم، وفضيلة الشيخ 
 باإلضافة إلى األستاذ محمود مرداوي.

 29/12/2018موقع حركة حماس، غزة، 
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 حركة في قطاع غزةالقيادات وكوادر من  العشراتفتح تتهم حماس باستدعاء واختطاف  .03
العشرات من قيادات وكوادر حركة س باستدعاء واختطاف : اتهمت حركة فتح حركة حماغزة ،رام هللا

فتح في قطاع غزة يوم األحد، لمنعهم وتهديدهم من إقامة أي فعالية لها عالقة بانطالقة الثورة 
وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح إياد صافي، إن أجهزة حماس منذ ساعات  الفلسطينية.

ات الحركة من كافة األقاليم، والشبيبة الفتحاوية، الصباح تقوم بحملة اتصاالت على كافة قياد
 وتهددهم من إقامة أي فعالية، وأن هناك قرار بأن من يشارك وينظم فعالية سيتحمل المسؤولية.

بدوره، قال عضو المجلس الثوري إياد نصر: تم استدعائي من قبل أجهزة حماس من أجل مقابلة يوم 
 ير رسالة بمنع إقامة أي فعالية لالنطالقة.غٍد عند الساعة العاشرة صباحًا، لتمر 

 30/12/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 فتح تقرر إحياء انطالقتها بمهرجان مركزي في غزة .04
 54قالت حركة "فتح" في قطاع غزة إنها قررت إقامة مهرجان مركزي إحياًء لذكرى انطالقتها الـ: غزة

 في ساحة السرايا وسط مدينة غزة الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا. 2019يناير  7يوم االثنين 
وذكرت الحركة في بيان صحفي األحد أنه سيتم إيقاد الشعلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم 

 في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة. 31/12/2018االثنين الموافق 
فاعلة مع المحافظة على أعلى درجات النظام ودعت الحركة الجماهير الفلسطينية للمشاركة ال

 كما دعت الجميع أن يجعل من هذه المناسبة الوطنية يومًا للوحدة ونبذ االنقسام. واالنضباط.
 30/12/2018، فلسطين أون الين

 
 محررون: الحاضنة الشعبية الضامن الستمرار المقاومة بالضفةأسرى  .05

ون من الضفة إلى قطاع غزة، أهمية الحاضنة أكد أسرى محررون ومبعد طالل النبيه: -ة غز 
الشعبية في نمو وتطوير المقاومة ضد االحتالل، وحمايتها من عمالئه والتنسيق األمني بين السلطة 

، في أحاديث منفصلة مع 2011وعدَّ أسرى محررون في صفقة وفاء األحرار عام  واالحتالل.
ا عن دور المقاومين الذي ينفذون العمليات صحيفة "فلسطين"، أن الحاضنة الشعبية ال يقل دوره

الفدائية ضد االحتالل، وأن الطريق األمثل لتحرير فلسطين هو التمسك بخيار المقاومة، ونبذ 
 التنسيق األمني.
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األسير المحرر ابن مدينة الخليل مهدي شاور والمبعد إلى قطاع غزة، أكد أن الميدان الفعلي 
اإلسرائيلي هي ساحة الضفة الغربية، وقال لصحيفة "فلسطين": والحقيقي للمواجهة مع االحتالل 

 "أهالي الضفة الغربية يمثلون الرصاصة األولى في المواجهة".
من جهته، أكد األسير المحرر رجائي الكركي من سكان مدينة الخليل بالضفة الغربية، والمبعد إلى 

جون االحتالل، قائاًل: "جماهير فلسطين قطاع غزة، أن الخير قادم إلى الضفة الغربية واألسرى في س
 التي احتشدت في قطاع غزة بمهرجان انطالقة حماس لن تخذل قضية فلسطين".

أما األسير المحرر عمر عصيدة من مدينة نابلس، والمبعد إلى قطاع غزة، وجه تحية خاصة إلى 
 بلس.عائلة بشكار التي احتضنت الشهيد المقاوم أشرف نعالوة، في مخيم عسكر بنا

 30/12/2018، فلسطين أون الين
 

 نتنياهو: نقل سفارة البرازيل إلى القدس مسألة وقت .06
قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم )األحد( إن الرئيس البرازيلي : ريو دي جانيرو

 «.مسألة وقت»المنتخب جاير بولسونارو أبلغه بأن نقل سفارة بالده من تل أبيب إلى القدس 
قال لي »وقال نتنياهو اليوم خالل اجتماع مع قادة الجالية اليهودية في ريو دي جانيرو بالبرازيل: 

 «.بولسونارو إنها )مسألة وقت( وليست ما إذا كان سينقل أم ال السفارة للقدس
ير نولي أهمية هائلة للبرازيل والبرازيل في سياق أميركا الالتينية... هذا يبشر بتغ»وأضاف نتنياهو: 

وقال نتنياهو، الذي قابل بولسونارو الجمعة، إن الرئيس البرازيلي المنتخب قِبل دعوته  «.تاريخي
 لزيارة إسرائيل وهي زيارة ستحدث على األرجح في مارس )آذار(.

 30/12/2018الشرق األوسط، لندن،  
 

 بينيت وشاكيد ُيعلنان تأسيس حزب "اليمين الجديد" والليكود يرد .07
تعليم، نفتالي بينيت، ووزيرة القضاء، آييلت شاكيد، مساء اليوم، السبت، تأسيَس حزب أعلن وزير ال

ويدوُر الحديث عن حزب  أطلقا عليه اسم "اليمين الجديد"، كما ذكرت وسائُل إعالم إسرائيلية.
 للمتدينين والعلمانيين يدعو لعدم االعتراف بدولة فلسطينية مستقلة أبدا.

الصحافي الُمشترك، الذي ُأقيم في تل أبيب: "إذا نجحنا في الماضي في وقال بينيت في المؤتمر 
 منع إطالق سراح اإلرهابيين أو تقدُّم الدولة الفلسطينية، فقد فقدنا قوة تأثيرنا هذه اآلن".

وأضاف بينيت: "لقد أدرك رئيس الحكومة )بنيامين( نتنياهو أن الصهيونية الدينية في جيبه وأنهم 
 ئما"، في إشارة إلى انصياع األحزاب الدينية لمعظم قرارات نتنياهو.سيذهبون معه دا
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وذكر بينيت أن الشراكة الجديدة، هي شراكٌة حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مؤكًدا أن 
"اليمين هو اليمين، بدون؛ ولكن.. أو تقريًبا. اليمين هو ضد إقامة دولة فلسطينية، وضد إطالق 

 سراح األسرى".
ّدثت شاكيد في كلمتها حول ضرورة وجود شراكة حقيقية بين العلمانيين والمتدينين، وقالت: "في وتح
، حيث تتجسد الشراكة الحقيقية بين المتدينين والعلمانيين. لقد "البيت اليهودي"وصلنا إلى  2012عام 

شعرت أنني في مرت ست سنوات وأنا ممتنة للصهيونية الدينية التي فتحت أبوابها أمامي، فلطالما 
المنزل"، ُمضيفًة: "لقد أصبح البيت اليهودي قوة كبيرة، حزب صغير من حيث العدد، ولكن تأثيره 

 كبير، لقد حققنا العديد من اإلنجازات".
-، عضو الكنيست شولي معلم’البيت اليهودي"وأشارت وسائل إعالم إسرائيلية، إلى أن رئيسة قائمة 

وشاكيد، وبهذا يتحّقق العدد المطلوب من األعضاء لالنشقاق عن رفائيلي، سوف تنضّم إلى بينيت 
القائمة، شريطة موافقة لجنة الكنيست التي يتوّجب عليها فحص الخطوة غًدا األحد، حتى يتمكن 

 الطرفان من االلتزام بالجدول الزمني المطلوب.
، ستعود إسرائيل إلى ’لجديداليمين ا"رفائيلي: "لقد حان الوقت لتوسيع البيت، مع -بدورها، قالت معلم

األبد، وسيعمل الحزب )الجديد( على تعزيز التسوية، وستستجيب بشكل صحيح لالحتياجات 
 االجتماعية للمجتمع اإلسرائيلي".

وقال عضو الكنيست، سموتريتش: "إن األمر )قرار االنسحاب وتشكيل حزب جديد( تطّلب الكثير 
ُيمكن القيام بها من خالل الصهيونية الدينية"، مشيرا إلى من الوقت، كي يفهموا أن هذه الخطوة ال 

 أنه قرر ترشيح نفسه لرئاسة حزب "االتحاد القومي" ُمنافسا ألوري أريئيل.
وقال وزير المواصالت والشؤون االستخبارية، يسرائيل كاتس، الذي ُيعد أحد قياديي حزب "الليكود"، 

، "لن ُيضيف أصواتا للمعسكر القومي )اليمين ’الجديد اليمين"إن تقسيم البيت اليهودي وتشكيل حزب 
ضعافه، والّتسبب بعودة  بشكل عام(، بل العكس هو الصحيح، فإن األمر سوف يؤدي إلى بعثرته وا 

 اليسار إلى السلطة".

بدوره، هاجم وزير السياحة، ياريف ليفين، بينيت وشاكيد، واصفا قرارهما بأنه "انتهازي وعكس 
 مكن أن يخدم اليسار فقط".مصالح اليمين وي

 29/12/2018، 48عرب 
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 إلى ائتالف برئاسة نتانياهو.. ويرفض االنضمام يعلون ينتقد نقل األموال القطرية لغزة .08
انتقد وزير الجيش اإلسرائيلي السابق موشيه يعلون،  -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا

وقال يعلون في تصريحات نقلها موقع  ى قطاع غزة.اليوم السبت، عملية نقل األموال القطرية إل
يديعوت أحرونوت، إن تلك األموال تنقل إلى غزة، وتتصرف فيها حماس كما تشاء، مشيرًا أن 

وتطرق يعلون للعملية العسكرية على  الحركة أعطت أموااًل للمتظاهرين الذين يصلون إلى السياج.
قائاًل "إن التعامل مع األنفاق في الشمال كان خطوة الحدود الشمالية للبحث عن أنفاق حزب هللا، 

وعن االنتخابات المقبلة، شدد على أنه لن يدخل في ائتالف يقوده حزب الليكود برئاسة  سياسية".
 بنيامين نتنياهو. مشيرًا إلى أنه يعمل مع أطراف عدة من أجل تشكيل كتلة موحدة لمواجهة نتنياهو.

 29/12/2018القدس، القدس، 

 

 تطالع إسرائيلي: الليكود ونتنياهو ما زاال يتمتعان بقوة والبيت اليهودي في تصادم ومعطلاس .09
نشرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء يوم األحد، نتائج استطالع  -وفا 2018-12-30تل أبيب  

رأي أجرته شركة األخبار)القناة الثانية سابقا( بعد يوم واحد من تأسيس الحزب الجديد "مناعة 
 .حزبًا جديدًا "اليمين الجديد"نفتالي بينت، واييليت شاكيد،  ، وتأسيسسرائيل" بقيادة بيني غانتسإ

 وجاءت نتائج االستطالع كما يلي:
 الليكود ونتنياهو ما زاال يتمتعان بقوة أكبر وبأمان، أما البيت اليهودي فهو في تصادم ومعطل.

مناعة  –مقعدا )حزب حوسين إلسرائيل  14على  بيني غانتس يحصلأما  الليكود يفقد بعض القوى.و 
 9المعسكر الصهيوني ، مقعدا 12القائمة المشتركة ، و مقعدا 12حزب "يوجد مستقبل" ،  و إسرائيل(
مقاعد وهي نتيجة غير مشجعة  6اليمين الجديد )بينت وشاكيد( ، مقاعد 7"يهودات هتوراة" ، مقاعد

 –حزب الجسر ، مقاعد 6"ميرتس" ، مقاعد 6"شاس"  عد.مقا 6حزب "كلنا" ،  للوزيرين بينت وشاكيد
أما تأثير حزب بينت وشاكيد  مقاعد. 5ليبرمان  –حزب إسرائيل بيتنا ،  مقاعد 5"جشر" اورلي ليفي 

 على البيت اليهودي فسيحصل على أربعة مقاعد.
 30/12/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ل بالجدار وتزيل سواتر ترابية قديمةتستكمل العم "إسرائيل" .21

استأنف جيش االحتالل اإلسرائيلي العمل بالجدار اإلسمنتي بين مستعمرة المطلة شمال : بيروت
سواتر  بإزالةفلسطين المحتلة وبلدة كفركال الحدودية قرب بوابة فاطمة، اللبنانية، وقامت جرافاته 

 ترابية قديمة.
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نقل  إلى باإلضافةال رفع السواتر الترابية مقابل منتزهات الوزاني، كذلك استأنفت قوات االحتالل أعم
والصخور الى قرية الغجر السورية مع تواصل اعمال الجرف للطريق المحاذي للسياج التقني  األتربة

الطيران الحربي اإلسرائيلي  أن" الرسمية لإلعالم"الوكالة الوطنية  وأفادت للجهة المقابلة لبلدة كفركال.
أمس على علو متوسط فوق مناطق حاصبيا، العرقوب، جبل الشيخ، مزارع شبعا والجوالن حلق 

 المحتل.
 31/12/2018الحياة، لندن، 

 
 انهيارات أرضية جديدة في سلوان بسبب حفريات االحتالل .20

أكد مركز معلومات وادي حلوة، بأن الحفريات المستمرة التي تنفذها سلطات : القدس المحتلة
القدس، خاصة في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى تسببت في االحتالل في 

 اآلونة األخيرة بأضرار كبيرة في المباني والشوارع في المنطقة.
تشققات في منازل  إلىمنزاًل تضررت بشكل كامل إضافة  70ولفت مدير المركز جواد صيام إلى أن 

 حوال الجوية.أخرى محذًرا من زيادة هذه األضرار مع سوء األ
كما المركز أمس الجمعة، بوقوع انهيار أرضي جديد في حي وادي حلوة ببلدة سلوان وهو األقرب 
إلى الجدار الجنوبي للمسجد األقصى بسبب حفريات االحتالل وجمعياته االستيطانية المتواصلة 

ى وباحة البراق أسفل الشارع الرئيسي ومنازل المواطنين لصالح شق شبكة أنفاق تتجه أسفل األقص
 المجاورة.

أن االنهيار الجديد وقع في جزء من أرض بالقرب من "جامع العين" وسط حي  إلىولفت المركز 
أرضية وتشققات وتصدعات في  انهياراتوادي حلوة بسلوان، مؤكدًا أن الحفريات وما تسببه من 

 المباني باتت تشكل خطورة حقيقية على حياة السكان.
 29/12/2018 ،فلسطين أون الين

 
 إحالة الشيخ رائد صالح إلى الحبس المنزلي في أم الفحم .22

وصل الشيخ رائد صالح، مساء اليوم، األحد، إلى منزله في أم الفحم، حيث سيقضى بقّية عقوبته 
في الحبس المنزلي بعدما استجابت محكمة الصلح في حيفا، في وقت سابق اليوم، لطلب انتقاله من 

 ّتة أشهر.كفر كنا، حيث قضى س
وقال المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن الشيخ صالح، إن "المحكمة قررت اليوم تحويل 
الشيخ رائد إلى الحبس المنزلي في مدينة أم الفحم مع اإلبقاء على الشروط المقيدة على حالها، ومنها 
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أو اللقاء مع  منعه من التواصل مع اإلعالم ومنعه من الصالة في المسجد القريب من بيته
 الجمهور".

وأضاف أنه "طلبنا من المحكمة أن تسمح للشيخ بإقامة الصلوات في المسجد القريب من بيته، لكنها 
رفضت استنادا إلى قرار المحكمة العليا األسبوع الماضي، والتي ثبتت الشروط المقيدة وأبقتها كما 

 نا".كانت عليه خالل تواجد الشيخ باإلقامة الجبرية في كفر ك
 30/12/2018، 48عرب 

 
 2018فلسطيني خالل عام  6,500االحتالل اعتقل  .23

أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية )رسمية(، في تقريرها السنوي حول : رام هللا
مواطًنا من  489، ستة آالف و2018االعتقاالت "اإلسرائيلية"، بأن قوات االحتالل اعتقلت خالل عام 

 سطينية المحتلة كافة.األراضي الفل
وقالت الهيئة في تقرير لها اليوم السبت، إن قوات االحتالل صّعدت خالل العام الحالي من نطاق 

 فلسطينيًّا. 6489اعتقاالتها ألبناء الشعب الفلسطيني، حيث وصل مجموع االعتقاالت 
 صحفيًّا. 38نواب، و فتاة وامرأة، إلى جانب ستة 140طفاًل، و 1,063وأوضحت أن من بين المعتقلين 

أمًرا  389أمر اعتقال إداري خالل الفترة ذاتها، منها  988وذكرت أن محاكم االحتالل أصدرت 
 أمر تجديد. 599جديًدا، و

وأكدت أن شهر كانون ثاني/ ديسمبر الحالي، قد شهد أعلى نسبة اعتقاالت من بين شهور العام، 
 يًّا.فلسطين 675حيث بلغ عدد المعتقلين خالله نحو 

ومن حيث التوزيع الجغرافي لالعتقاالت، فقد كانت محافظات الضفة الغربية في المرتبة األولى، 
في المائة من إجمالي االعتقاالت خالل  69.3، وشّكلت ما نسبته 4,495حيث بلغ عدد معتقليها 

 العام.
في المائة، كما  27.8حالة اعتقال، أي ما نسبته  1,803وتلتها محافظة القدس المحتلة، حيث سجلت 

فلسطينيًّا من المحافظات الجنوبية في قطاع غزة، ويشكلون ما نسبته  191اعتقلت قوات االحتالل 
 في المائة. 2.9

ولفتت الهيئة الحقوقية، النظر إلى أن جميع من مّروا بتجربة االعتقال، كانوا قد تعرضوا لشكل أو 
إليذاء المعنوي واإلهانة أمام الجمهور وأفراد أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، أو ا

 العائلة.
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آالف أسير، موزعين على  6، نحو 2018وبلغ عدد األسرى داخل سجون االحتالل مع نهاية عام 
سجًنا ومعتقاًل ومركز توقيف أبرزها؛ نفحة، ريمون، جلبوع، شطة، النقب، عوفر، مجدو،  22قرابة 

 .هداريم، الرملة، عسقالن، بئر السبع
فتاة وامرأة، وثمانية من نواب  54طفاًل بينهم فتاة قاصر، و 250ومن بين المعتقلين داخل السجون، 

أسيًرا مريًضا؛ بينهم  750معتقاًل إداريًّا. باإلضافة لـ  450أسيًرا صحافيًّا، و 27المجلس التشريعي، و
 حالة بحاجة إلى تدخل عاجل وتقديم الرعاية الالزمة. 200حوالي 
حالة ألسرى يعانون من مرض السرطان، وآخرون مصابون بأمراض  34الهيئة إلى وجود  وأشارت

 خطيرة ومزمنة.
، منهم 2018أسرى خالل  5شهيًدا، حيث استشهد  217وارتفع شهداء الحركة األسيرة هذا العام إلى 

طالق النار من كان يقبع في األسر لسنوات، ومنهم من استشهد بعيد اعتقاله بساعات أو أيام بسبب إ
 عليه بهدف القتل.

 30/12/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 في المائة 60اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين زادت  .24
أكد تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان، أن جرائم  تل أبيب:

. إذ صّعدت عصابات المستوطنين من 2018المستوطنين شهدت ارتفاعًا بنسبة كبيرة خالل العام 
تنفيذ اعتداءات ضد الفلسطينيين في بيوتهم وأراضيهم وعلى الطرقات الرئيسية؛ حيث تنفذ هذه 

 االعتداءات في غالبيتها بوجود قوات من جيش االحتالل.
ووفقًا للتقرير، وصلت االعتداءات ذروتها بإطالق المستوطنين الرصاص الحي على بيوت 

، كما بدأت هجمات منظمة للمستوطنين ضد المواطنين في مناطق مختلفة بالضفة المواطنين
 الغربية، مع توجيه دعوات لشن هجمات واعتداءات تطال الفلسطينيين.

في المائة خالل العام الحالي، مقارنة  60وشهدت جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين ارتفاعًا بنسبة 
حالة اعتداء، تم تعريفها على  79سجل  2017ت أنه في عام ؛ حيث أظهرت المعطيا2017مع العام 

أنها وقعت على خلفية قومية ضد الفلسطينيين في األراضي المحتلة، في الضفة الغربية، ومنذ مطلع 
 أيام من قبل المستوطنين. 3حالة اعتداء، ما يعني أن اعتداء واحدًا ينفذ كل  127سجل  2018عام 

ستوطنين ثقب إطارات السيارات واقتالع األشجار والكتابات العنصرية وتشمل اعتداءات عصابات الم
صابات واعتداءات جسدية وقتل واعتداء على المواشي، وقد سجل أعلى نسبة  على الجدران وا 
اعتداءات في قرى محافظات نابلس ورام هللا والخليل، ويتولى جيش االحتالل توفير الحماية 
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عزز جيش االحتالل تحصين مواقف المستوطنين على شوارع  العتداءات هؤالء المستوطنين، إذ
 الضفة الغربية. 

وشهدت المناطق الفلسطينية في السنوات الماضية أيضًا محاوالت إلحراق عائالت فلسطينية، 
 وأفرادها نيام، مثلما حصل لعائلة دوابشة والفتى محمد خضير.

 31/12/2018، الشرق األوسط، لندن
 

 ... أرقام وحقائق48ضي الفلسطينيون في أرا .25
يقّدر تعداد السّكان الفلسطينيّين في إسرائيل )باستثناء القدس والجوالن( أواسط : أحمد الشيخ محّمد

في منطقة  %32، ونحو %51مليون نسمة، تسكن أكثريتهم في الجليل بواقع  1.5بنحو  2018العام 
نصفهم في قرى غير معترف بها  في النقب، %17المثلث ومدن الساحل الفلسطيني، في حين يسكن 

 رسميا.
يمتاز بكونه فتًيا جًدا، رغم التغييرات الديموغرافية  48وما زال المجتمع الفلسطيني في أراضي 

، بلغت نسبة األفراد حتى الرابعة عشرة من العمر نحو 2017الحاصلة في العقد األخير. ففي العام 
قبل عقد  19عاما مقارنة بـ  22لغ العمر الوسيط ، كما ب2007في العام  %40.3، مقارنة بـ %34.1

، بينما تصل %35.0من الزمن، ويظهر أن النسبة األكبر لهذه الفئة العمرية هي من المسلمين 
بين الدروز، في المقابل يالحظ ارتفاع في نسبة  %26.7ونحو  %22.1النسبة بين المسيحيين إلى 

 قبل عقد من الزمن. %3.2مقارنة بـ %4.4سنة فصاعًدا، حيث بلغت  65المسّنين من جيل 
 29/12/2018، 48عرب 

 
 2018في  مليون دوالر 300خسائر اقتصاد غزة تجاوزت  .26

هو  2018قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إن حصاد : غزة
 .1967األقسى على قطاع غزة منذ االحتالل "اإلسرائيلي" عام 

تصريح صحفي صدر عنه اليوم األحد، على أن قطاع غزة يمر بأوضاع وشدد الخضري في 
نسانيًّا بشكل غير مسبوق، حيث تجاوزت الخسائر االقتصادية المباشرة وغير  مأساوية اقتصاديًّا وا 

 مليون دوالر خالل العام الجاري. 300المباشرة 
كثر كارثية على غزة بسبب األ 2018وأشار الخضري إلى أن اللجنة الشعبية أطلقت على هذا العام 

عامًا، وآثار ثالث حروب ُمدمرة، حيث ما زالت 12الحصار "اإلسرائيلي" المفروض على القطاع منذ 
 .2014مئات العائالت تعاني بسبب عدم إعمار منازلها التي ُدمرت خالل عدوان 



 
 
 
 

 

 19 ص             4826 العدد:             12/31/2018االثنين  التاريخ:  

                                    

لذي يمثل وأكد أن الحصار المستمر والممنهج يهدف بشكل أساسي إلى ضرب االقتصاد الوطني ا
 العمود الفقري للصمود والثبات.

وقال: "ما زال االحتالل يمنع دخول مئات السلع إلى غزة، أهمها المواد الخام الالزمة للصناعة، ما 
من المصانع، وفاقم معاناتها بسبب تأثيرات الحصار الذي قلص بشكل  %90أدى لتضرر حوالي 

ألف عامل، إضافة آلالف  300تعطل قرابة  كبير السيولة لدى المواطنين لقلة الدخل، نتيجة
 ".%65الخريجين، حيث ارتفعت معدالت البطالة بين الشباب إلى قرابة 

وأوضح الخضري أن مئات المحال التجارية والمصانع والورش أغلقت أبوابها بشكل كامل خالل هذا 
 العام، في تطور غير مسبوق في تأثير التراجع االقتصادي.

يعيشون تحت خط الفقر، ما  %85الفرد اليومي وصل أقل من دوالرين، فيما  وبين أن معدل دخل
ضاعف المعاناة وأنهك األسر، وقلص فرصة الحصول على احتياجاتها األساسية بالحد المعقول، 
نتيجة لكل المؤشرات الخطيرة لمعدالت الفقر والبطالة التي تتصاعد بشكل كبير، وهي في معظمها 

 األسوأ عالميًّا.
 30/12/2018، مركز الفلسطيني لإلعالمال

 
 على التوالي 57الـ لليومأجهزة أمن السلطة تواصل اعتقال سهى جبارة  .27

واصلت أجهزة أمن السلطة اعتقال الفلسطينية سهى جبارة من بلدة ترمسعيا شمال رام هللا : رام هللا
بارة لمراسلنا إن وضعها وقالت مصادر من عائلة المعتقلة ج وسط تردي وضعها الصحي. 57لليوم الـ

الصحي في تردٍّ مستمر وباتت في خطر وصراع مع الموت بسبب التعذيب التي تعرضت له خالل 
ضرابها عن الطعام. وبحسب عائلة جبارة فإن أجهزة أمن السلطة توجه للمعتقلة السياسية  التحقيق، وا 

 سهى جبارة تهمة مساعدة أسر الشهداء واألسرى.
 30/12/2018، إلعالمالمركز الفلسطيني ل

 
 مظاهرة لدعم حق العودة للفلسطينيين في أمستردام .28

شهدت العاصمة الهولندية أمستردام، األحد، مظاهرة لدعم حق العودة : أمستردام/ عبد اله أشيران
 للفلسطينيين، عرض خاللها مجسم ضخم للمفتاح، رمز العودة.

الفلسطيني في هولندا، بميدان دام بالعاصمة، وتجمع العشرات في المظاهرة، التي دعا إليها البيت 
 ووضعوا أمام المجسم أكاليل زهور حملت كتابات "العدالة"، و"المساواة"، و"الحرية".

 كما وضع المتظاهرون أمام المجسم ورودا حمراء تكريما للضحايا الذين ارتقوا في سبيل فلسطين.
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أوقفوا حصار غزة"، و"أوقفوا االحتالل وحمل المتظاهرون أعالم فلسطين، والفتات كتب عليها "
 اإلسرائيلي لفلسطين"، وهتفوا قائلين "فلسطين حرة"، و"إسرائيل إرهابية".

 30/12/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 عمرو بني عودة بطال لمسابقة القارات "للكيك بوكسينغ" .29
، على حزام بطل حصل الالعب عمرو فوزي بني عودة من بلدة طمون جنوب طوباس: كواالمبور

 .ISKAفي ماليزيا تحت رعاية أقيمتالقارات في بطولة "الكيك بوكسينغ" والتي 
وماليزيا دعته للمشاركة باسمها في البطولة مع توفير كافة  أسترالياوقال بني عودة: "إن منتخبات 

علمها عاليا أن ارفع  األحقلكنه رفض رفضا قاطعا؛ الن فلسطين هي  والتدريبيةالمادية،  اإلمكانات
وأضاف: "كنت بدأت مشواري كهاو منذ سنتين، وانتقلت بعد  في المسابقات والبطوالت العالمية".

كانت  6-جوالت قتال، فزت بها جميعها  8المستوى المحترف، وخضت  إلىتدريب وجهد شخصي 
 بالضربة القاضية.

، وهي عبارة عن دوري  k1"وتابع بني عودة: "انتقلت بعدها للمنافسة في بطولة "الكيغ بوكسنج 
العالم، من خالل التدريب في أندية مختلفة على العاتق  أنحاءتصنيفي بين العبين من مختلف 
 أنحاءشهور ومواجهة العبين من تصنيف النخبة من مختلف  9الخاص وخوض المباريات لمدة 

 العالم".
 30/12/2018، فلسطين أون الين

 
 2011لوع حماس في اقتحام السجون المصرية عام ض يزعمالنائب المصري مصطفى بكري  .31

أكد النائب المصري مصطفى البكري عالقة حماس بقضية اقتحام السجون المصرية عام : رام هللا
شريكا أساسيا في اقتحام  األخيرةوجود اتفاق بين جماعة اإلخوان وحماس لتكون  إلى، مشيرا 2011

طالقهاالسجون،   34ن، بينهم عدد من أفراد حماس، إضافة إلى الــــألف سجي 11سراح ما يقارب  وا 
 خرين من قيادة اإلخوان.آ

وقال البكري في حديث لبرنامج ملف اليوم عبر شاشة تلفزيون فلسطين، إن العالقة بين حماس 
اللقاء  إلىوجماعة اإلخوان هي عالقة الجزء مع الكل، وتجذرت على مدى أعوام طويلة، مشيرا 

زهار والرئيس المخلوع محمد مرسي في الرابع عشر من شباط/ فبراير للعام بين محمود ال األول
العرب في مصر بين عدد  األطباءفي مقر نقابة  2007يونيو عام  6، ومن ثم اللقاء الثاني في 2006

 من قادة حماس بحضور محمد مرسي وآخرين.
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يق وحضور اجتماعات العالقة تطورت إلى شكل آخر من أشكال التوافق والتنس أنوأضاف بكري 
في تركيا، إذ االتفاق على ضرورة أن يكون تنسيق مشترك حال حدوث فوضى في  اإلخوانتنظيم 

البالد، وتبع ذلك لقاءات في لبنان على هامش ملتقى بيروت الدولي، واتفق الجانبان على جاهزية 
 حال حدوث فوضى في مصر. اإلخوانحماس للتدخل إلى جانب تنظيم 

إلى أن اللواء الراحل عمر سليمان أبلغه شخصيا أن جهاز المخابرات المصرية تلقى بكري  وأشار
جماعة اإلخوان، مكونة  إلىحماس  ، من2011برقية، في السابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير 

شخص اقتحموا  800من كلمتين "الفرصة مناسبة"، موضحا أن جماعات من حماس يقدر عددها بــ
شرطة وقتلوا عددا من  أقسامية عبر الخط الدولي الساحل رفح الشيخ زويد، وحرقوا الحدود المصر 

 الضباط والجنود، ثم قسموا انفسهم إلى ثالثة فرق.
 30/12/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 انعم  في  "علم إسرائيل"دوس وزيرة فوق  على واقعة إسرائيلياحتجاج  .30

أعرب األردن، اليوم األحد، عن احترامه لمعاهدة السالم مع إسرائيل، رًدا على : عمان/ليث الجنيدي
 احتجاج تل أبيب إزاء واقعة دوس وزيرة فوق علم إسرائيل بعمان.

والتقطت الكاميرات صوًرا لوزيرة الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة 
اإلسرائيلي خالل دخولها مبنى مجمع النقابات المهنية،  غنيمات، الخميس، تمر بقدميها فوق العلم

 لحضور اجتماع رسمي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين األردنية ماجد القطارنة إن بالده تتعامل مع 

وأضاف  هذا الموضوع "عبر القنوات الدبلوماسية ووفقًا لألصول المرعية في مثل هذه الحاالت".
ة، في بيان، تلقت األناضول نسخة منه، أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية طلبت لقاء القائم القطارن

 باألعمال في السفارة )األردنية( في تل أبيب لذات الموضوع.
وأوضح أن السفارة اإلسرائيلية في عمان اتصلت بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين وطلبت إيضاحات 

" تم إعالم الجانب اإلسرائيلي أن المبنى هو مبنى خاص والوزيرة وأوضح القطارنة  حول الواقعة.
وأكد القطارنة، في ختام بيانه، "احترام الحكومة  دخلته من المدخل الرئيس لحضور اجتماع رسمي".

 لمعاهدة السالم مع إسرائيل".
يلية نقلت وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيلية، مساء السبت، إن وزارة الخارجية اإلسرائ

رسالة االحتجاج عبر السفارة األردنية، كما استدعت السفير األردني في تل أبيب غسان المجالي 
 لطلب توضيحات منه اليوم األحد.
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ووصفت الصحيفة مجمع النقابات المهنية األردني بأنه "الهيئة الرئيسية في األردن التي تقود حملة 
لم اإلسرائيلي على أرضية مدخل مقر المجمع وعليه ضد التطبيع مع إسرائيل"، لذلك ألصقت الع

 أحذية كي يدوسه كل من يدخل المقر. أثارطبعات 
 30/12/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 "إسرائيل"علم  داست علىوزيرة أردنية األردني ل تصفيق في البرلمان .32

جمانة  األردنيةة حظيت وزيرة االتصال الناطق الرسمي باسم الحكوم”: القدس العربي“عمان ـ 
بالدوس  إسرائيلالبرلمان بعد أن اتهمتها  أعضاءغنيمات بتصفيق حماسي ومساندة علنية من بعض 

 على علم االحتالل في مقر النقابات المهنية في العاصمة عمان.
الدوس على العلم  ونقابي حادثةوتفاعلت ظهر األحد وعلى نطاق دبلوماسي وسياسي وشعبي 

 احتج الجانب اآلخر وبطريقة رسمية. نأبعد  اإلسرائيلي
وأعلن النائب صداح الحباشنة تحت قبة البرلمان وأمام الحكومة أنه وجميع األردنيين يقفون مع 

 عبورها بوابة مجمع النقابات المهنية. أثناء اإلسرائيليالوزيرة غنيمات المتهمة بالدوس على العلم 
 ات وتضامن معها ضد الحملة الصهيونية عليها كما قال.كما أيد النائب خالد الفناطسة الوزيرة غنيم

وفي غضون ذلك صفقت النائب المعارض ديمة طهبوب للوزيرة غنيمات عندما دخلت قبة البرلمان 
حتى ظهر األحد عن  األردنيةرأسها مطلوبا وزاريا لدولة االحتالل. وامتنعت الحكومة  أصبحوبعدما 

 بيان رسمي بالخصوص. أيسرائيل. ولم يصدر التعليق على حادثة الدوس على علم إ
احتجت رسميا على صورة للوزيرة غنيمات التقطت وهي تعبر المقر  اإلسرائيليةوكانت وزارة الخارجية 

ومنذ سنوات طويلة نكاية في  األرضالمرسوم على  اإلسرائيليالرئيسي للنقابات المهنية فوق العلم 
 التطبيع.

 30/12/2018، القدس العربي، لندن
 

 "قناة البحرين"تفاهم أردني ـ إسرائيلي جديد على  .33
بعد تأخير عدة شهور وشكوك كبيرة في جدية الحكومة اإلسرائيلية تجاه المشروع، أعلن  تل أبيب:

مصدر في وزارة التطوير والتعاون اإلقليمي في الحكومة اإلسرائيلية، عن تفاهمات جديدة مع األردن 
، الذي من المفترض أن يضخ المياه إلى «قناة البحرين»، مشروع تعيد إلى رأس سلم األولويات
 األردن، وينقذ البحر الميت.



 
 
 
 

 

 23 ص             4826 العدد:             12/31/2018االثنين  التاريخ:  

                                    

وقال المصدر إن الوزير اإلسرائيلي تساحي هنغبي، عقد محادثات مع مسؤولين في الحكومة 
األردنية، وبدد مخاوف عمان من أن حكومته قررت التخلي عن المشروع. وطمأن هنغبي المسؤولين 

يين بأن العقبات التي وقفت أمام التقدم في المحادثات حول المشروع، بدأت تتهاوى. وأضاف: األردن
قناة البحرين ستمكن األردن من التغلب على نقص المياه، والسماح لنا بالعمل إلنقاذ البحر الميت »

مع دولة من الجفاف، واألهم من ذلك تعزيز السالم بيننا وبين دولة عربية تحافظ على اتفاق سالم 
إسرائيل. وهذه أهداف مهمة للشعبين، ونحن متمسكون بها. فمنذ التوقيع على االتفاقية في واشنطن 

 «.، ظهرت عقبات كثيرة حالت دون تنفيذها من وقت آلخر2013في عام 
ومع أن الوزير هنغبي لم يوضح إذا كانت هناك تفاهمات جديدة حول المواضيع الخالفية، فإن 

ة تؤكد أن العودة إلى المشروع تمت بتشجيع مباشر من الملك عبد هللا، ورئيس المصادر السياسي
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، اللذين يريان هناك أهمية وحيوية في إعادة تقوية العالقات مع 
األردن. وبعد سلسلة من المحادثات السرية التي عقدت مؤخرًا في نيويورك بين وزير التعاون 

ي تساحي هنغبي، ووزير المياه األردني رياض أبو السعود، بإشراف أميركي مباشر، تم اإلقليم
 االتفاق على التفاصيل.

 31/12/2018، الشرق األوسط، لندن
 

 في مجلس األمن "إسرائيل"لبنان يشكو  .34
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، األحد، أنها تقدمت بشكوى أمام مجلس األمن  وكاالت:–بيروت 

ولي بشأن الخروقات اإلسرائيلية الخطيرة، التي تهدد االستقرار في المنطقة، وتشكل خرقا سافرا الد
 .1701للقرار 

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن وزير الخارجية، جبران باسيل، أعطى التعليمات إلى قنصلية لبنان 
تم إعدادها بالتعاون مع وزارة  العامة في مونتلاير، إليداع المنظمة الدولية للطيران المدني شكوى، قد

العدل، ضد ممارسات إسرائيل، التي شكلت خطرا على حركة الطائرات المدنية، وكادت تتسبب 
وبحسب البيان فإن "الوزارة تقوم بكل ما يلزم لردع إسرائيل عن خروقاتها  بكارثة بشرية كبيرة.

أن يخيف المواطنين والسياح  الفاضحة وتعريضها حياة اللبنانيين للخطر، األمر الذي ال يجب
لى لبنان".  والزوار، من أخطار أمنية على حياتهم لدى توجههم من وا 

وجاء موقف بيروت، بعد بيان سابق لوزير الخارجية اللبناني دان فيه الغارات الجوية اإلسرائيلية، 
 ني للخطر.التي استهدفت سوريا من األجواء اللبنانية مؤخرا، والتي عرضت سالمة الطيران المد

 30/12/2018الدستور، عم ان، 
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 االستيطانية تهدد األمن الدولي "إسرائيل"الجامعة العربية: توسعات  .35

اعتبرت الجامعة العربية استمرار حكومة االحتالل اإلسرائيلي في تسريع تنفيذ مشاريع : لقاهرةا
الدولتين وتهديد للسلم  االستيطان ومواصلة سرقة األراضي الفلسطينية تدمير لكل فرص السالم وحل

 واألمن الدوليين.
وقال األمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة، سعيد أبوعلي، في بيان، 
الجمعة، إن التصعيد االستيطاني غير المسبوق األخير لدولة االحتالل بعد إعالن مصادقتها بناء 

الضفة الغربية "انتهاك صارخ ومتعمد لجميع القوانين وحدة استيطانية جديدة في  2200أكثر من 
واعتبر ما يحدث "هدية انتخابية للمستوطنين في محاولة من بنيامين نتنياهو رئيس  والقرارات الدولية".

الوزراء اإلسرائيلي لحصول حزبه على المزيد من األصوات من اليمين خالل االستحقاقات االنتخابية 
 )نيسان( المقبل على حساب حقوق وممتلكات الشعب الفلسطيني".أبريل  9التي ستجري في 

وطالب أبوعلي المجتمع الدولي بأسره بتحمل مسؤولياته، وأن يمارس اختصاصه "إزاء هذا التحدي 
 الصارخ إلرادته وقراراته وللقانون والشرعية الدولية".

 28/12/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 حياة العلمية بالقدس في العهد العثمانيمؤتمر في إسطنبول يستعرض ال .36
انطلقت في مدينة إسطنبول صباح السبت، فعاليات مؤتمر دولي يلقي : إسطنبول / صهيب قاللوة

 الضوء على الحياة العلمية في مدينة القدس إبان العهد العثماني.
فاتح التركية، وينظم المؤتمر هيئة علماء فلسطين بالخارج، بالتعاون مع جامعة السلطان محمد ال

وبلدية "باغجلر" )منطقة بالقسم األوروبي من إسطنبول(، وجمعية رجال األعمال والصناعيين 
ورقة بحثية حول  30ومن المقرر أن يبحث المؤتمر على مدار يومين،  المستقلين األتراك "موصياد".

لسطينية في العهد أوضاع التعليم والقضاء واألوقاف وغيرها من المجاالت العلمية بالمدينة الف
ويستعرض  العثماني، وما تعرض له ذلك اإلرث من اعتداءات على يد االحتالل اإلسرائيلي.

 المشاركون ما وفرته الدولة العثمانية من أسباب ازدهار العلم، ودور األوقاف التي ُخصصت لذلك.
في حركة "حماس"،  ويشارك في المؤتمر أكاديميون ومسؤولون فلسطينيون وأتراك وعرب، بينهم قادة

 وسفير دولة فلسطين لدى أنقرة فايد مصطفى، و"أسامة الرفاعي" رئيس المجلس اإلسالمي السوري.
 29/12/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 قرقاش يثير عاصفة بالترويج لمقال وكاريكاتور لبن سلمان ونتنياهو .37
الخارجية، أنور قرقاش، انتقادات واسعة  تلقى وزير الدولة اإلماراتي للشؤون”: القدس العربي“ -لندن

من مغردين سعوديين، بعد أن نشر تغريدة على تويتر، اعتُبرت مسيئة للسعودية وولي عهدها محمد 
 بن سلمان.

تضمنت مقاال للباحث البريطاني، إيد حسين، ” تويتر“التغريدة التي نشرها قرقاش في حسابه على 
ريطانيا والغرب عموما إلى عدم التخلي عن ولي العهد يدعو فيه ب” ذي سبيكتاتور“على موقع 

، ومساعدته على تغيير صورة السعودية خاصة في الجانب ”الخطر اإليراني“السعودي في مواجهة 
 الديني.

لكن ما أثار انتقادات المغردين السعوديين، هو أن المقال الذي شاركه قرقاش في تغريدته، احتوى 
د بن سلمان وهو يحمل سيفا فوق دبابة في مواجهة دبابة إيرانية، على كاريكاتير يظهر فيه محم

 وخلفه يجلس رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وعاب المغردون السعوديون على قرقاش عليه نشر كاريكاتير يظهر السعودية كأنها تحارب إيران 

يصدر من وزير في دولة لصورة السعودية و  مسيءبالوكالة عن إسرائيل. معتبرين أن الرسم 
 اإلمارات، وهي الحليف األقرب للقيادة السعودية.

 30/12/2018، القدس العربي، لندن

 
 بولسونارو يشيد بنتنياهو ويتجاهل وعده بنقل السفارة إلى القدس .38

قال الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو، إنه سيقوم بزيارة إلسرائيل في  برازيليا –تل أبيب 
س )آذار( المقبل، تلبيًة لدعوٍة من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو. وذكرت صحيفة مار 
، أمس )السبت(، أن بولسونارو أوضح أن زيارته تأتي ردًا على زيارة نتنياهو «جيروزاليم بوست»

)الجمعة(،  الحالية للبرازيل. ولم تعلن البرازيل في ختام محادثات بولسونارو ونتنياهو، أول من أمس
أّي موقف بشأن نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وهي خطوة من شأنها إغضاب الدول العربية 

 والتأثير سلبًا على صادرات البرازيل من اللحوم إلى األسواق العربية.
وكان بولسونارو، المنتمي إلى أقصى اليمين، قد أكد عقب انتخابه في أكتوبر )تشرين األول( 

«. تاريخياً »عده االنتخابي بنقل سفارة بالده إلى القدس، في إعالن اعتبره نتنياهو آنذاك الماضي، و 
أشارت إلى أن لقاء بولسونارو ونتنياهو في ريو دي جانيرو، الجمعة، لم « رويترز»لكن وكالة 

إلى « رويترز»يصدر في ختامه إعالن برازيلي بنقل السفارة إلى القدس، كما توقع بعضهم. ولفتت 
أن نتنياهو، وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور البرازيل، تناول الغداء مع بولسونارو في قلعة على 
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شاطئ كوباكابانا قبل أن يدليا بتصريحات للصحافيين. وقال نتنياهو إن إسرائيل تستطيع تقديم 
 المساعدات في قطاعات االقتصاد واألمن والزراعة والموارد المائية.

أن بولسونارو تعّرض منذ انتخابه لضغوط من داعمين أقوياء في القطاع الزراعي  «رويترز»وذكرت 
للتخلي عن فكرة نقل السفارة إلى القدس نظرًا إلى خشيتهم من أن تضر الخطوة بمبيعات اللحوم إلى 

من صادرات البرازيل من لحوم البقر  %20دول عربية. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن قرابة 
سرائيل  17مليارات دوالر تذهب إلى  5 وقيمتها دولة عربية، مضيفًة أن حجم التجارة بين البرازيل وا 

 مليار دوالر. 1.2يبلغ حاليًا 
، من جهتها، أن الجامعة العربية أبلغت الرئيس البرازيلي المنتخب بأن نقل السفارة «رويترز»وأوردت 

، وذلك وفقًا لخطاب اّطلعت عليه الوكالة في إلى القدس سيمثل انتكاسة للعالقات مع الدول العربية
أن مثل هذا اإلجراء سيمّثل تحواًل « رويترز»وقت سابق من ديسمبر )كانون األول( الحالي. وتابعت 

حادًا في سياسة البرازيل الخارجية، وهو ما حدث مع الواليات المتحدة عندما أعلن الرئيس دونالد 
 ميركية إلى القدس.ترمب في مايو )أيار( نقل السفارة األ

وقال بولسونارو خالل لقاء مع أفراد من الطائفة اليهودية البرازيلية في كنيس في ريو دي جانيرو يوم 
لدينا مع دول أخرى مثل الواليات المتحدة ذات اآليديولوجيا المماثلة »الجمعة، بحضور نتنياهو، إن 

، حسب الوكالة الفرنسية، التي «داننالبلدنا، كل شيء لمساعدة بعضنا البعض وتحقيق منافع لبل
أشارت إلى أن بولسونارو، الضابط السابق بالجيش، سبق له أنه تعهد بمكافحة الجريمة المستشرية 

ترمب المناطق »والفساد. وفي تصريحاته يوم الجمعة، أشار بولسونارو الذي يطلق عليه أحيانًا 
نالد ترمب، إلى العالقات التي يريد أن يقيمها مع لتماثل أسلوبه مع الرئيس األميركي دو « االستوائية

نحن أكثر من شركاء، سنكون إخوة في المستقبل في االقتصاد والتكنولوجيا وكل ما »نتنياهو، وقال: 
 كما تحدث عن التعاون في المسائل العسكرية والزراعية.«. يمكن أن يعود بالفائدة على بلدينا

 31/12/2018الشرق األوسط، لندن، 
  

 غضب شعبي برازيلي ضد نتنياهو يلغي جولته األثري ة .39
احتّج مئات السياح والمستجمين البرازيليين في موقع "تمثال المسيح الفادي" الشهير في ريو دا 
جانيرو، على الحراسة المشّددة لرئيس الحكومة اإلسرائيلّية، بنيامين نتنياهو، أثناء زيارته الموقع، 

 جبره على االنسحاب من المكان.صباح اليوم، اإلثنين، ما أ
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وذكرت القناة العاشرة اإلسرائيلّية في موقعها اإللكتروني أّنه تم منع نتنياهو من مغادرته موكبهم 
لـ"دواٍع أمنّية"، في أعقاب الغضب الذي عّم مئات الزوار في المكان، ما أجبر نتنياهو على البقاء في 

 يائير، جولًة سياحّيًة في المكان. السيارة ريثما تكمل عقيلته، ساره، ونجله،
وقالت القناة إنه مع وصول موكب نتنياهو ذي الحراسة المشّددة إلى المنطقة األثرّية، وبدء إغالق 
المكان، قام مئات من سائقي الحافالت بإطالق صافرات حافالتهم احتجاًجا على ذلك، وهتفوا 

 بهتافات مناهضة لنتنياهو.
 31/12/2018، 48عرب 

 

 ندا تدين النشاط االستيطاني بالضفةهول .41
وحدة استيطانية  2200على إنشاء حوالي « إسرائيل»أدانت هولندا، أمس السبت، مصادقة : )معا(

، إن «توتير»جيليس بيسشور، عبر« تل أبيب»جديدة بالضفة الغربية. وقال السفير الهولندي في 
«. وني، كونه يتعارض مع القانون الدوليبالضفة الغربية غير قان« إسرائيل»النشاط االستيطاني ل»

بناء وحدات استيطانية في األيام األخيرة يقوض حل الدولتين، وفرص « إسرائيل»قرار »وأضاف أن 
 «.إحالل سالم دائم
أن حكومة بنيامين نتنياهو، صادقت خالل اليومين الماضيين، على « السالم اآلن»وكشفت حركة 
 ية في الضفة الغربية.وحدة استيطان 2191مخططات لبناء 

، يطالب 2016ديسمبر/كانون األول  23، الصادر في 2334ُيذكر أن قرار مجلس األمن رقم 
وتشير تقديرات «. وقف فوري لكافة األنشطة االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة»ب
ها القدس ألف مستوطن في الضفة الغربية بما في 650وفلسطينية إلى وجود نحو « إسرائيلية»

 بؤرة استيطانية. 116مستوطنة و 164الشرقية، يقيمون في 
  31/12/2018الخليج، الشارقة، 

 

 السعودية شريكًا مهمًا وثابتًا لوكالة غوث الالجئين الفلسطينيين عد  ت« األونروا» .40
 ،«األونروا»بيروت: أعلنت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى 

أن المملكة العربية السعودية تعد من كبار المتبرعين للوكالة األممية دعمًا لالجئين الفلسطينيين، إلى 
 «.ألونروا»جانب دعم هيئاتها اإلنسانية والتنموية، وأنها شريك مهم وثابت لـ
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ودية المملكة العربية السع»وقالت الوكالة في بيان نشر على موقعها اإللكتروني في بيروت أمس، إن 
مليون دوالر لألونروا بما في ذلك المشروعات في سائر أقاليم  160تبرعت هذا العام، بأكثر من 

 «.2018عملياتها الخمس مما جعلها من كبار المتبرعين لألونروا خالل عام 
مليون دوالر دعمًا  50تسلمت من المملكة تبرعًا ماليًا جديدًا بقيمة « األونروا»وأوضح البيان أن 

ئين الفلسطينيين في أماكن إقامتهم، في إطار الدعم غير المسبوق الذي حصلت عليه الوكالة لالج
 «.ما مكنها من التغلب على أسوأ أزمة مالية عرفتها»من متبرعيها وشركائها على الصعيد العالمي 

الة األمم وأكد البيان أن تبرع السعودية للوكالة، يأتي بعد االتفاق الذي وقع بين المفوض العام لوك
، والدكتور عبد «بيير كرينبول»المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى لألونروا 

هللا الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال 
لرئيسية في مجال التعليم نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي، لدعم خدمات األونروا ا 28اإلنسانية، في 

 والصحة والخدمات االجتماعية.
إننا ممتنون للغاية للدعم السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية وبثبات على »وقال كرينبول: 

مليون دوالر من أجل خدمات  50بقيمة  2018مدى السنوات الماضية، وأن التبرع المثالي لعام 
 «.ًا بارزًا في التعاون المهم فيما بيننااألونروا الرئيسية يشكل معلم

 30/12/2018الشرق األوسط، لندن، 

 

 يأبى النسيان.."مفتاح العودة" الفلسطيني في أمستردام .42
شهدت العاصمة الهولندية أمستردام، أمس األحد، مظاهرة لدعم حق العودة : األناضول –أمستردام 

 العودة.للفلسطينيين، عرض خاللها مجسم ضخم للمفتاح، رمز 
وتجمع العشرات في المظاهرة، التي دعا إليها البيت الفلسطيني في هولندا، بميدان دام بالعاصمة، 

 ووضعوا أمام المجسم أكاليل زهور حملت كتابات "العدالة"، و"المساواة"، و"الحرية".
 فلسطين. كما وضع المتظاهرون أمام المجسم ورودًا حمراء تكريمًا للشهداء الذين ارتقوا في سبيل

وحمل المتظاهرون أعالم فلسطين، والفتات كتب عليها "أوقفوا حصار غزة"، و"أوقفوا االحتالل 
 اإلسرائيلي لفلسطين"، وهتفوا قائلين "فلسطين حرة"، و")إسرائيل( إرهابية".

 31/12/2018، فلسطين أون الين
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 المصالحة السورية الحمساوية .43
 د. عبد الستار قاسم

السورية بصراعات متنوعة على الساحة العربية، وأهلكت تحالفات وشكلت تحالفات تسببت األزمة 
جديدة، واندثرت عالقات وحلت محلها عالقات أخرى، وكان التنابز والشقاق أهم سمات مرحلة 

 األزمة، وتعددت الخصومات، واحتدم الجدل واشتد.
التجارية التركية كانت ال تتوقف وهي  تركيا كانت تأمل بإلغاء الحدود بينها وبين سوريا، والشاحنات

تنقل بضائعها إلى دول عربية عبر سوريا، وسوريا كانت تطمئن للدور التركي وأنه سيكون عونا لها 
ال عليها. قطر كانت تحتفظ بعالقات طيبة مع سوريا، وسبق للقرضاوي أن زار لبنان وسوريا مشيدا 

معادلة السين السوري )ا يرجون من التعاون السعودي بالمقاومة وبالرئيس السوري. واللبنانيون كانو 
سين( لحل مشاكلهم الداخلية التي تصنعها الطوائف، الخ. انقلبت كل هذه األمور وغيرها بعد نشوب 
األزمة السورية، وتطورت معادالت جديدة في المنطقة استفاد منها أعداء األمة، وجرت الويالت على 

 من شاركوا في صناعة الفتن. مختلف القضايا العربية وعلى كل
اآلن الوضع اختلف وذلك بسبب بحث مختلف األطراف عن خطط ووسائل وأساليب لترميم بعض 
العالقات التي يمكن أن تخدم المصالح. هناك اآلن إعادة تموضع للعالقات على مستوى المنطقة 

فرة بسبب مغامراتها الطائشة العربية اإلسالمية. وا عادة التموضع تتركز حول السعودية كدولة باتت من
يران اللتين باتتا تشكالن نقاط جذب بسبب تحقيق  وتخريبها لعدد من البلدان العربية، وحول سوريا وا 
إنجازات عسكرية في سوريا. بدأ األتراك بتخفيف لهجتهم ضد النظام السوري، وبعض دول الخليج 

العالقات الديبلوماسية، وبعضها يرى من أعاد  سوريا، منهاأخذت بترطيب خطابها السياسي تجاه 
ضرورة تعاون دول الخليج مع إيران، وأن الخصام يلحق الضرر بالجميع. وحماس أخذت بتحسين 
عالقاتها مع إيران وحزب هللا، ولن يكون لديها مانع إذا تكللت جهود إيران وحزب هللا في سوريا 

 الستعادة العالقات السورية الحمساوية.
يتطلب دائما مرونة الحركة دون التوريط الذاتي للتأقلم مع أوضاع جديدة تخدم  المنطق السياسي

المصالح دون المساس بالمبادئ. وهذا ما يجب أن ينتبه إليه الفلسطينيون الذين غامروا حقيقة 
بعالقات مهمة دون أن يحسبوا جيدا كيفية تطور األمور مستقبال. فمثال ورطنا أنفسنا في حرب 

نا أنفسنا في الحرب األهلية اللبنانية، وبعدها بالحرب األهلية السورية وألحقنا أضرارا الكويت، وورط
كبيرة بالالجئين الفلسطينيين ومخيماتهم. لم تعد المعادالت التي تبلورت مع األزمة السورية قائمة 
بشكل صارخ، وتطورات األوضاع بخاصة على المستوى العسكري تتطلب تطويرا يتناسب مع 

 جديدة.ظروف 



 
 
 
 

 

 30 ص             4826 العدد:             12/31/2018االثنين  التاريخ:  

                                    

حماس ليست غافلة عن مجريات األمور، وال عن مصالحها كحركة مقاومة، وهي تملك من المرونة 
السياسية ما يدفعها إلى إعادة صياغة ما كانت تظن أنه الموقف الصحيح. ولهذا تتطلع حماس إلى 

جراء انتخابات رئاسية سورية.  تحسين العالقات مع النظام السوري حتى قبل صياغة دستور جديد وا 
والمسألة اآلن لدى الجانب السوري الذي ما زال يحتفظ بموقف غير متصالح مع حماس. فهل يمكن 
أن يلقي النظام السوري موقف حماس منه خالل األزمة جانبا ويبدأ صفحة جديدة من أجل تعزيز 

موما من أجل محور المقاومة الذي لم يتبلور نهائيا حتى اآلن؟ سوريا بحاجة للمقاومة الفلسطينية ع
أمن المنطقة ومواجهة العدوان الصهيوني وتحرير األوطان، وحماس بحاجة لسوريا لما يمكن أن 
تقدمه للمقاومة في مختلف مستلزمات المواجهة مع الصهاينة؟ هذه مسألة مرتبطة بأدوار إيران 

والمسلمين. وحزب هللا، وبنا نحن على الساحة الفلسطينية في إقناع سوريا بما هو أفضل للعرب 
حماس لم تحسم نفسها تماما على محور المقاومة، وهذا شيء جيد بخاصة أن على الفلسطينيين أال 
يعتمدوا ديبلوماسيا سياسة المحاور لكي يبقى الباب مفتوحا على كل الدول العربية واإلسالمية دون 

جهدا نحو المصالحة مع كل  التفريط بمبدأ المقاومة أو المساومة عليه. ومثلما تبذل إيران وحزب هللا
اإلصالح أن  السورية وابتغواقوى المقاومة، مطلوب من الفلسطينيين الذين أبقوا أنفسهم خارج الفتنة 

يقوموا بالجهود الالزمة للم شمل كل المقاومين للعدوان الصهيوني. ففي جمع الشمل قوة، وفي 
 االفتراق ضعف وخيبة للجميع.

 30/12/2018، رأي اليوم، لندن
 

 نتنياهو المتهم بالفساد يستعد للفوز باالنتخابات! .44
 محمود الريماوي
ليست مبكرة جدًا االنتخابات التي قرر الكنيست اليهودي إجراءها في إبريل المقبل، إذ جرى تقديمها 
خمسة أشهر عن موعدها األصلي في نوفمبر. ورغم أن الحكومة الحالية تضم ائتالفًا يمينيًا متطرفًا، 

طرفًا يمينيًا ممثاًل في الحكومة )حزب البيت اليهودي( هو من أدى إلى تسريع موعد  إال أن
االنتخابات، وذلك بعد احتجاج وزير الحرب أفيغدور ليبرمان على عقد هدنة مع غزة وبالتالي خصم 
األصوات المؤيدة للحكومة في الكنيست من طرف البيت اليهودي. والمقصود أن التيارات المتطرفة 

د تنافسًا واحترابًا فيما بينها، ال يقل عن تنافسها منفردة ومجتمعة مع أحزاب المعارضة. غير ان تشه
المتطرفة، وهي التي يراهن عليها رئيس « القومية»الساحة الداخلية هناك تعج بالحركات الدينية و

)قاد حتى اآلن  21الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة برئاسته هي الحكومة رقم 
 اربع حكومات(.
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وقد حاول نتنياهو جاهدًا أن يبعد عنه كأس انتخابات مبكرة، لكنه أخفق في ذلك. والمفارقة أنه 
سيخوض االنتخابات على رأس حزبه )الليكود( فيما االتهامات بالفساد تعصف به، وقد أعلن أنه لن 

أن اآللية القانونية تجيز له ذلك. وبما  يستقيل، ولن يعزف عن خوض االنتخابات النيابية. والبادي
ُعرف عنه من قدرات استعراضية تلفزيونية، فهو واثق من الفوز مجددًا، إضافة إلى عوامل 
موضوعية ترجح هذا االحتمال، وهو تفشي النزعات العنصرية والمتطرفة، حيث باتت هذه النزعات 

ليه احتسابها لنفسه، مثل التسليم األمريكي سوف يسهل ع« إنجازات»معيارًا للوطنية! هذا عالوة على 
بتسمية االحتالل القدس عاصمة له، ومثل نقل السفارة األمريكية إلى القدس، ووقف المساهمة 

، وا غالق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، واستئناف موجة «األونروا»األمريكية بتمويل وكالة 
في صفوف اليسار والوسط قادرة على جذب تطبيع عربية مع تل أبيب، فضاًل عن غياب زعامات 

 الجمهور. 
وثمة ترجيحات الستطالعات الرأي العام تفيد بأن حزب العمل بزعامة آفي غباي سوف ُيمنى 
بخسارة في انتخابات الربيع، خاصة أنه لم يمض سوى عامين على انخراط هذا الرجل في صدارة 

ن كان من المبكر التكهن بالنتائ ج المحتملة التي تتأثر باألوضاع على الجبهات في العمل الحزبي، وا 
 الشمال مع لبنان، وفي الجنوب مع غزة، وفي المنطقة، كما بأوضاع داخلية.

يسترعي االنتباه أن نتنياهو ُمستغاًل مناسبة االنتخابات، قد تقدم بطلب لإلدارة األمريكية إلرجاء 
مقبل، وقد أجيب طلبه، فيما كان مسؤولون إلى ما بعد إبريل ال« صفقة القرن»اإلعالن عما يسمى 

سوف يشهد اإلعالن عن هذه  2019ُكثر منهم المستشار غاريد كوشنر، قد أعلنوا أن مطلع العام 
الصفقة. وتأتي هذه االستجابة لتدلل بدليل إضافي على أن مصالح االحتالل وحكومته هي التي 

هو في أن يكون متحررًا من وجود هذه تؤطر توّجهات ُمعّدي هذه الخطة، ومع ذلك يرغب نتنيا
الخطة في أجواء الحملة االنتخابية، إذ سيصعب عليه حينذاك وفق منظوره التوسعي، قبول الخطة، 
كما يتعذر عليه رفضها علنًا وذلك بعد الهدايا السخية التي انتزعها ترامب من الحقوق الفلسطينية 

العبرية. وألن الخطة غائبة، وألن موضوع التسوية  وقّدمها للحكومة األشد تطرفًا في تاريخ الدولة
والمفاوضات غير مطروح على األجندات اإلقليمية الدولية، فلسوف تشكل االنتخابات مناسبة جديدة 
إلظهار المواهب المتطرفة لدى نتنياهو وبقية رهط اليمين، وسوف تعلو عبارات مثل: ال تفكيك 

أبدية، ال لدولة غير يهودية غربي نهر األردن. ويراهن للمستوطنات، نعم للقدس الموحدة عاصمة 
نتنياهو على أن السالم مع العرب سوف يتقدم زمنيًا وواقعيًا على السالم مع الفلسطينيين وذلك في 

 ضوء المستجدات التي شهدها العام المنصرم. 
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انتخابات  جملة هذه الظروف سوف تضغط على القوى واألحزاب العربية بعد أن حققت تقدمًا في
، وسوف يكون التحدي أمامها في الحفاظ على تماسكها وفي الترشح مجددًا بقائمة 2015العام 

مشتركة تقطع الطريق على األحزاب اليهودية في اجتذاب الصوت العربي، مقابل بعض الخدمات 
 للجمهور العربي. 

الجديد الذي يقضي بأن يقسم ويواجه النواب العرب ما بعد اإلعالن عن نتائج االنتخابات، القانون 
النواب قسم الوالء للدولة العبرية كدولة يهودية قبيل ُمباشرة التمتع بعضوية الكنيست. وسبق للنواب 

نائبًا( أن وقفوا بقوة ضد مشروع قانون القومية الذي يعتبر الدولة العبرية دولة يهودية.  13العرب )
مها هؤالء النواب وأسالفهم، ال بد أن تمكنهم من التعامل غير أن الخبرة السياسية والقانونية التي راك

مع هذا التحدي، إذ إن يهودية الدولة تعني نفيًا لوجودهم ولحقوقهم التاريخية الثابتة وتجعلهم غرباء 
 في وطنهم.

 31/12/2018، الخليج، الشارقة
 

 الجيش اإلسرائيلي يقتل األطفال لنيل األلقاب .45
 عميره هاس

سنة من ُبعد مئة متر، ال يمكنه أن يكون مستعدًا  11جنوده لقتل طفل ابن  الجيش الذي يربي
لحروب حقيقية. اسحق بريك هو أيضًا غير مستعد، غير مستعد لالعتراف بالمشكلة الحقيقية للجيش 
اإلسرائيلي وجنوده. أي نوع من الجيش المستعد والمؤهل يمكن أن يكون لنا كجنود وقادة وقانونيين 

لمون على التفكير بأن هذا شرعي وطبيعي ـ أن نقتل مواطنين متظاهرين غير مسلحين تعلموا ويع
 خلف حدود القطاع واقتحام بيوت في الليل مليئة باألوالد ونحن ملثمون ومسلحون حتى األسنان.

في « مقاتل»كيف ننتظر استعدادًا للحرب من جنود وقادة على قناعة بأنهم يستحقون الصفة المشرفة 
الذي يقومون فيه بإغالق الشوارع ويطردون الرعاة من مراعيهم، وفقًا ألوامر المستوطنين، الوقت 

ويصيبون مزارعين على أراضيهم أو يرافقون موظفي اإلدارة المدنية عندما يقومون بتخريب بئر ماء 
بأن  أو أنبوب. األسوأ من ذلك هو أن المربين في المدارس مثلهم مقتنعون، وكذلك اآلباء مقتنعون

 صفة المقاتل تناسب الجيش.
الجنرال احتياط بريك، مفتش شكاوى الجنود، بقي في المجال اآلمن والمريح لالنتقاد، والرقابة 
والتوبيخ: السالح ال ينظفونه، والضباط منشغلون بأمور التقاعد، ويتقاعدون مبكرًا، ومكالمات مطولة 

السياسيين والمراسلين منذ نصف سنة. حقيقة في الهاتف المحمول. هذه تعتبر مشاكل خطيرة تثير 
أن جنودنا هم ممثلون مخلصون للشعب اإلسرائيلي، تم ترويضهم كي يعملوا كسجانين وقتلة عند 
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الحاجة لمليوني شخص، هذه ال تعّد مشكلة. وكذلك ليس حقيقة أن جنودنا تم إرسالهم من أجل 
 ضمان نجاح مشروع االستيطان الطردي.

من كراسة شهادات جديدة «: )»نحطم الصمت»قال لنشطاء « الناحل»الزم في ، م2014الخليل، 
كان هناك مقطع يقول إن أحد المستوطنين أعطى فأسًا لجندي أطلق «(. »خط الخليل»لهم بعنوان 

النار على ركبة فلسطيني. نعم فأس، وأيضًا قائد الكتيبة قال: إن كل من يجلس على ركبتيه )تعبير 
نار على األرجل بهدف اإلصابة وليس القتل، في إطار تعليمات إطالق النار يتعلق بإطالق ال

الخاصة بالجيش اإلسرائيلي(، أو يقوم بقتل مخرب، فإنه يحصل على إجازة طويلة في نهاية 
األسبوع. جندي من جنودي جلس القرفصاء قبل مجيئي، حصل على درع تقديرية وخرج إلى إجازة 

وجهونك ألن تكون جنديًا، والجندي يجب أن يرغب في القتال بقدر نهاية أسبوع طويلة. هكذا ي
استطاعته، عندها تصل إلى مكان مثل الخليل، حيث هناك ال توجد حرب، وعندها توجه كل طاقتك 

 «.القتالية إلى جلوس القرفصاء
 جنودنا المحصنون من جهاز قضائي وفلسفة عسكرية وقائية، يعتقدون أن البطولة الوطنية هي أن

متر على شباب غير مسلحين )أو مسلحين باإلطارات  150ـ  100تطلق النار على الهدف على بعد 
المشتعلة(، وأن تقوم بإنزال ركبهم )القطاع مليء بالشباب الذين فقدوا السيقان في األشهر األخيرة(، 

منذ بداية  أو أن تقوم بقنص طفل وتقتله، الذي قد يكون ممسكًا بصاروخ نووي أو ال يكون )حجر(.
طفاًل  35مسيرات العودة في قطاع غزة في نهاية شهر آذار، قام جنودنا ومقاتلونا األبطال بقنص 

)بعبرية تملصية: قاصرين، حيث يتعلق األمر بفلسطينيين(، تظاهروا قرب الجدار ضد خنقهم وخنق 
كون مستعدًا لحرب القطاع. إذا ما كان الهدف المعتاد الماثل أمام جنودنا سهل اإلصابة، كيف سي

 أمام جيش حقيقي؟ هذا السؤال لم يسأله بريك.
كانون األول قتل جنودنا ثالثة متظاهرين فلسطينيين قرب جدار معسكر التجميع الذي  21في 

سنة( من مخيم الشاطئ.. رصاصة أصابت  16صنعناه من القطاع، أحدهم هو محمد جحجوح )
ق اإلنسان. بريك ـ مثل معظم المجتمع اإلسرائيلي رقبته، حسب تقارير المركز الفلسطيني لحقو 

« بتسيلم»والسياسيين اإلسرائيليين، لم يخطر بباله االستناد إلى مصدر فلسطيني. ولكن تحقيقات 
 هي خارج حدود االستقامة والمصداقية لدينا.« نحطم الصمت»و

دنا المقاتلون النار عليهم، تحقيقًا عن أربعة أوالد أطلق جنو « بتسيلم»في نهاية تشرين الثاني، نشر 
وهؤالء األوالد مجهولون بالنسبة لنا، لكنهم العزيزين الذين يفخر بهم آباؤهم. القتلى هم: ناصر 

 16سنة(، وصهيب أبو كاشف ) 15سنة(، وأحمد أبو حبل ) 13سنة(، ومحمد سرساوي ) 11مصبح )
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قاط األنفاس. الحل اإلسرائيلي سنة(. قراءة الشهادات قاسية، تقرأ عدة جمل وتتوقف من أجل الت
 المعتاد ـ تجاهل تحقيقات كهذه وآالف مثلها ـ هو الحل لدى بريك.

مصبح الصغير ـ الذي ولد في الحروب والحصار ـ انضم لشقيقتيه المتطوعتين في الهالل األحمر 
وارسو لمساعدتهما في إنقاذ المصابين في مظاهرات الجدار. األطفال كبروا بسرعة، حتى في غيتو 

وفي حلب المقصوفة. ركض من العيادة المتنقلة وأحضر معدات طبية ضرورية لإلسعاف األولي 
أيلول، الساعة السادسة إال ربعًا، بعد أن ركض إلحضار شيء ألخته كان يبدو  28للمصابين، وفي 
ت )جدار مترًا من النتوءا 80متر من الجدار في منطقة خزاعة، وعلى بعد  100ـ  90واقفًا على بعد 

آخر وضعه الجيش في المنطقة(، لقد نظر نحو الخيام البعيدة أكثر، وفجأة سقط على األرض، 
عندما وصلت كان ملقى على ظهره مع إصابة في رأسه وجزء »ركض نحوه ممرض متطوع وقال 

 11جيش يربي جنوده على أن يطلقوا النار بهدف القتل على طفل ابن «. من دماغه خارج جمجمته
متر عنهم، هو جيش ال يمكنه أن يكون مستعدًا إال لحروب النهب وطرد  100لى بعد سنة ع

 المواطنين.
 30/12/2018هآرتس 

 31/12/2018، ، لندنالقدس العربي
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