
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 
 

 حماس: عباس مضطرب ومختل التوازن وغارق في التفرد
 فتح: حماس صنيعة إسرائيلية وجدت لتكون بدياًل عن الثورة الفلسطينية

 2018قصى خالل ألف متطرف اقتحموا المسجد األ 29الخطيب: 
 نتنياهو: "دواًل عربية تعّد إسرائيل حليفة ال غنى عنها" في محاربة إيران
 د. محسن محمد صالحانعكاسات حّل المجلس التشريعي على البيئة السياسية الفلسطينية... 

عباس في ذكرى انطالقة فتح يتهم 
حماس بـ"الجاسوسية" ويؤكد أن 
 إجراءات واشنطن العقابية لن تهزنا
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  حوارات ومقاالت

 48 محسن محمد صالحد. ... انعكاسات حّل المجلس التشريعي على البيئة السياسية الفلسطينية  72.
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 62 :كاريكاتير
*** 

 
 لن تهزنا قابيةالع واشنطن إجراءاتأن  ويؤكدم حماس بـ"الجاسوسية" يتهفتح عباس في ذكرى انطالقة  .1

مااا قاماات باار ااداري األمري يااة ماان انحياااز "محمااود عبااا   ن  يةفلسااطينال الساالطةقااار رسااي   :رام هللا
نا، وندار سافاري بهد اا  ليهاا، واتااإ اا  جاراءات عدابياة  اد   ،اسراسير باعترافهاا بالداد  عاصامة لهاا

 ما أن  ر إلك لن يزير أو يدوض حدنا في الدد ، ولن يجعلنا نتنازر عن ثوابتنا الوطنية  لن يهزنا،
وحدوقنا المشروعة، ولان يجعلناا نوافال علاق صافدة عصار ماالفاة للشارعية الدولياة، ولان ي يار حديداة 

ة لناا أن الدد  الشرقية  ي عاصمة دولتنا الفلسطينية، فالداد  ليسات عداارال للبيال، بار تحمار، بالنساب
قيمااال دينيااة وتاريايااة وح ااارية، ولاان ت ااون فلسااطين دون الدااد  بالمسااجد األقصااق و نيسااة الديامااة 

 ."عاصمة لها
فاتح،  ، في الإ رى الرابعة والامسين النطهقة حر ة31/12/2018 ، في  لمتر يوم االثنينعبا وأ د 
عان الح وماة الفلساطينية، وعان  نا مان ااداري األمري ياة بدطال المسااعداتالعدوبات الموجهة  د  "أن 

األونروا، لن ي ير مواقفنا، ولن يل ي ملف الهجسين وحدوقهم الم فولة طبداال لدارارات الشارعية الدولياة، 
 ."194وعلق رأسها الدرار 

لاق  عبا وأ اف  جانبهاا جميال شاراسح شاعبنا وفصااسر العمار الاوطني الفلساطيني "أن فتح قادمت، وال
سااارى والجرحاااق الاااإين نجل هااام جميعاااال، ونداااور لهااام،  نناااا ال زلناااا علاااق العهاااد  افاااة، قوافااار الشاااهداء واأل

والدسم، نتمسك بالثوابت الوطنية، ونحمي مشروعنا الاوطني، وقرارناا المساتدر، بدياادي مناماة التحريار 
الفلسااطينية الممثاار الشاارعي والوحيااد للشااعي الفلسااطيني، وبيتاار السياسااي والمعنااوي فااي أمااا ن تواجااد  

ر اااي المسااتوطنين، و اادم المنااازر، واناال االقتصاااد  ." افااة وتااابل أن "االعتداااالت، واالجتياحااات، وال
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الفلسااطيني، وفاارض الدااوانين العنصاارية، لاان يجلااي األماان والسااهم اسااراسير، باار سااي دي  لااق توساايل 
راقة الدماء".  داسري العنف والفو ق والتطرف وال

وناااادعو بدياااة دور العااااالم ألن تعتاااارف بدولااااة دولااااة،  139: "لدااااد حصاااالنا علاااق اعتااااراف عباااا وأردف 
، وبعاصاامتها الدااد  الشاارقية، ونواصاار العماار ماان اااهر الوساااسر 1967فلسااطين علااق حاادود العااام 

السياساية والدبلوماساية، وقواعاد الدااانون الادولي، وبالمداوماة الشاعبية الساالمية، مان أجار تحديال أ اادافنا 
 في الحرية واالستدهر والبناء".

ت لياف لجناة االنتااباات المر زياة با جراء مشااورات فورياة   نار تام   عباا د الاداالي، قاار وعلق الصاعي
جااراء االنتاابااات التشااريعية اااهر  لتنفيااإ قاارار المح مااة الدسااتورية الدا ااي بحاار   المجلاا  التشااريعي وال

 الجميل لهستعداد اجراء  إ  االنتاابات. ستة أشهر، داعيال 
حاادتنا الوطنيااة، ونعماار ماال األشااداء فااي مصاار ب اار  اااه  ماان وأ اااف ساايادتر: "نسااعق لتحدياال و 

 ، م  ادال "، وصاوالل لح وماة واحادي وقاانون واحاد، وساه  شارعي واحاد2017أجر تطبيال اتفاال أ تاوبر 
مواصاالة العماار "ماان أجاار دعاام أبناااء شااعبنا، ومواجهااة المشاااريل المشاابو ة لفصاار  اازي عاان الااوطن، 

 ر أر نا، وقدسنا ومددساتنا".فصراعنا يجي أن يستمر فدط مل من يحت
 54"النطهقاة حر اة فاتح، بمدار الرساساة فاي رام هللا:  54 الشاعلة الاا  يدااداهر مهرجان  عبا ،وقار 
اساااتمرت الثاااوري بااا رادت م، بااادماء الشاااهداء، بااادم الجرحاااق، بمعانااااي األسااارى، معانااااي  اااإا الشاااعي  عامااال 

"ماا زار  نااك مان يحاربهاا،  أ ااف قااسهل:و  ."ستستمر حتق يحصار علاق الدولاة الفلساطينية المساتدلة
الشعلة في  زي، من يفعر  إا  و   يدادومن يحاور أن يدمر ا، يتجا لها، اسسوا أولسك الإين يمنعون 

مااان أمثاااالهم  ثيااارون مناااإ  ااااارن عااان الصاااف الاااوطني، مااان يمنعناااا ااااارن عااان الصاااف الاااوطني، مااار  
 ناك، و م  لق مزابر التاريخ".انطلدت الثوري، ونحن نعاني من الجواسي   نا و 

 31/12/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 : ال يوجد لدينا أي معتقل من حركة فتحالفلسطينية في غزة الداخلية .2
أعلنات وزاري الداالياة واألمان الاوطني ب ازي عان عادم وجاود أي معتدار لادى أجهزتهاا األمنياة مان  : زي

حر ااة دث باساام الاوزاري  يااد الباازم، عان اساات رابر مان االفتاراءات التااي تادعيها وعباار المتحا حر اة فاتح.
وقااار الباازم، "ال يوجااد لاادينا أي معتدلااين ماان حر ااة فااتح،  فااتح بوجااود اعتداااالت لعناصاار ا فااي  اازي.

شاصاال مان محافااات قطااة  ازي  افاة فاي  طاار  جاراءات المحافااة  38أنر جرى استدعاء  مو حال 
وأي أعماار تاار بااألمن  ،ومنل تفاقم االحت اك الداالي بين عناصر حر اة فاتح، وءعلق الناام والهد
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في حر ة فتح  لق التحلي  اااويوأ اف "ندعو   اهء سبيلهم جميعال في حينر. م  دال أنر تم   ،العام"
 برو  المس ولية، ووقف حملة الت لير والهجوم علق األجهزي األمنية".

ر أ ثار ااعتداب األجهازي األمنياة فاي  ازي اتهامث باسام حر اة فاتح، قاد و ان عااطف أباو سايف، المتحاد
 . 30/12/2018يوم األحد من قادتها وأبناسها منإ مساء  500من 

 31/12/2018 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 من حماس ناشطاً  28أمن السلطة يعتقل  :لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة .3
ن أ، 31/12/2018 المعتدلين السياسايين فاي ال افة المحتلاة، فاي بياان لهاا، ااثناينأفادت لجنة أ الي 

أن  االبيتهم ينتماون  لاق  علق الفية سياسية فاي ساجونها، علماال  مواطنال  28السلطة الفلسطينية تعتدر 
من جنين  4من المعتدلين من الالير، و 8ووفدا احصاسية لجنة أ الي المعتدلين، ف ن  حر ة حما .

ماان بياات  1ماان ساالفيت، و 2ماان طوبااا ، و 2ماان نااابل  و 2ماان قلديليااة، و 3مااثلهم ماان طااول رم، وو 
 لحم، ومثلر من رام هللا.

 1/1/2019 ،48عرب 
 

 النائب فتحي القرعاوي: االعتقاالت السياسية تدمر السلم األهلي في الضفة .4
اوي، أن سياسااااة أ ااااد الناسااااي فااااي المجلاااا  التشااااريعي عاااان محافاااااة طااااول رم فتحااااي الدرعاااا: طااااول رم

االعتداالت السياسية التي تمارسها السلطة ت رل الشارة الفلساطيني، وتادمر السالم األ لاي فاي ال افة 
، أن بعااض العاااسهت الفلسااطينية 31/12/2018 ووأ ااح الدرعاااوي فااي بيااان لاار، يااوم االثنااين ال ربيااة.

السالطة، فيماا عااسهت أاارى  المجا دي تدفل الثمن مارتين،  اون أبناسهاا معتدلاين لادي االحاتهر ولادى
 عليهم. وأ اديميال  واجتماعيال  تمار  عليها السلطة واالحتهر سياسة الباي الدوار، ما ي ثر نفسيال 

وأ اااف الدرعاااوي أن اعتداااالت الساالطة واالحااتهر لاام تتوقااف، "ل اان المهحااا فااي الفتااري األايااري  ااو 
سااهم إلااك فااي تاادمير الساالم األ لااي فااي ال اافة ماان أن ي ازدياااد وتيااري االعتداااالت المزدوجااة"، محااإرال 

ال ربيااااة والت سااااي  لحالااااة ماااان الساااااط وعاااادم االسااااتدرار لدياااار، ااصااااة فااااي ااااار الو اااال السياسااااي 
 واالقتصادي الإي تعيشر ال فة ال ربية تحت نير االحتهر.
ي التدار العدهء  افة، ب رور  ، مناشدال وطالي الدرعاوي ب روري أن تتوقف االعتداالت السياسية فورال 

عاان المعتدلااين السياساايين فااي سااجونها،  مااا عاتااي م سسااات  اافاارانلاادى الساالطة الفلسااطينية ليااتم 
 المجتمل المدني والم سسات الحدوقية التي تتجا ر  إ  االعتداالت. 

 31/12/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 تح يستهدف المشروع الوطنيمن يستهدف فو مجدالني: "عصابات حماس" في غزة تقوم بسلوك انتقامي  .5
حمااد مجاادالني أن مااا أ .د ،أمااين عااام جبهااة الن ااار ،اعتباار ع ااو اللجنااة التنفيإيااة لمنامااة التحرياار

حر ااة حمااا  فااي قطاااة  ازي ماان اعتداااالت لمنا االي حر ااة فااتح عشااية انطهقااة  |عصااابات"تداوم باار 
ال تا من بالشارا ة السياساية الثوري الفلسطينية وحر ة فتح  او سالوك يانم عان سالوك انتداامي مان قاوى 

 ااإا الساالوك  ااو اسااتمرار لاانه  " ن  فااي حااديث اإاعااة "صااوت فلسااطين" ،وقااار مجاادالني والوطنيااة.
و او ي  اد مان جهاة أاارى أن قارار  ،حتاق الياوم 2007االندهي األسود الإي بدأ في حزيران من عام 

نهااءبا ن المصاالحة  ،التاي توجههاا وتادير ا ،المسالمين ااااوانحر ة حما  وقيادي حر ة   االندساام وال
نماااا ،لاااي  علاااق جااادور أعمالهاااا والتسااااول مااال  ،مربااال االنفصاااار  لاااقاالنتداااار مااان مربااال االندساااام  وال

 ."المشروة التصفوي األمري ي وما يسمق بصفدة الدرن
فشار  حباطالمطلوي  و "وشدد مجدالني علق أن  المشروة الماططات األمري ية بفصر  زي عان  وال

قال اافة   يااان سياسااي فااي الدطاااة وتداساام وايفااي فااي ال اافة، وإلااك باالعتماااد علااق جمااا ير  امااةوال
شعبنا وقوا  الحية التي حمت المشروة الوطني والتي ش لت مهد وانطهقة الثوري الفلسطينية المعاصري 

  لاق مجادالنيوأشار  ."54 اإ رى انطهقة فتح بإ را ا ال  حياءو إا ما يايف حما  لإلك فهي تمنل 
 لهندسااااامالشاااارة للتعبيااار عاااان رف اااها وسااااطها   لااااقأن حماااا  تاشاااق ااااارون الجماااا ير الشاااعبية 

 علق رفض حما  وسيطرتها علق الدطاة. و و ما يش ر استفتاء شعبيال  واالنفصار
 ، اوانيااال   سااهمويال  باار مشااروعال  فلسااطينيال  وطنيااال  وأو ااح مجاادالني أن مشااروة حمااا  لااي  مشااروعال 

دف حر اااة فاااتح يساااتهدف المشاااروة الاااوطني ومناماااة التحريااار ومااان يناااافل حر اااة وبالتاااالي فمااان يساااته
 حما  ويمالدها فهو شريك لها.

وبي ن مجدالني أن الديادي بدأت بتحور  ام في المسار السياسي تتمثر بدايتر بدرار المح مة الدستورية 
ار االنتداااار العملاااي طااا المجلااا  التشاااريعي الاااإي  ااو نتاااان للمرحلاااة االنتدالياااة و اااإا ي ااعنا فاااي  بحاار  

 لدارارات المجلا  الاوطني والمر ازي. الفلساطينية تطبيداال  األرا ايوالفعلي وتجسيد دولة فلسطين علاق 
مجلاا  ت سيسااي  أووأ ااد مجاادالني أن الاطااوي الدادمااة ساات ون بالتح ااير النتااااي برلمااان فلسااطيني 

تش ير ح ومة  اابات ومن ثم  حوار ومرسوم رساسي بتحديد موعد االنت  لقلدولة فلسطين و إا بحاجة 
في معالجة ثهثة ملفات بش ر  منامة التحرير اداري االنتاابات والش ن الوطني العام، والم ي قدمال 

داريمترابط  ي ملف العهقة  المرحلاة االنتدالياة   نهااء، ملاف األمري ياةالصراة مل الواليات المتحادي  وال
زالةملف  نهاء االندسام  دولة، وأايرال تجسيد ال  لقوتبعاتها واالنتدار من السلطة   أسبابر. وال

 31/12/2018 ،إذاعة "صوت فلسطين"موقع 
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 الحكومة الفلسطينية تتهم حماس بتنفيذ "عدوان" على المحتفلين بتأسيس فتح .6
عناصاااار حمااااا  نفإتاااار علااااق قالاااات  ن الااااإي  "،الهجااااوم ا ثاااام" الفلسااااطينيةح ومااااة الداناااات  :رام هللا

وقاار المتحادث الرسامي باسام الح وماة يوساف المحماود، مسااء  .حر ة فاتحطهقة المحتفلين بإ رى ان
الح ومة تعري عن أسفها الشاديد  زاء  اإا العادوان علاق عماوم الماواطنين "،  ن 31/12/2018 االثنين

النطهقاة ثااوري شاعبنا البطار، أعااام وأنبار ثااورات  54وعلاق الديااديين الااإين يحتفلاون بالاإ رى الساانوية 
 ".  افة  لق االعتداء علق الصحفيين الإين تداطروا لت طية الحدثالعصر، 

 31/12/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تهم حماس باعتقال عناصر من فتح في غزةيالمرصد األورومتوسطي  .7
تااي تتباال ناادد المرصااد األورومتوسااطي لحدااول اانسااان بديااام األجهاازي األمنيااة ال :األرا ااي الفلسااطينية

واعتدااار واسااتدعاء عشاارات األشاااا  فااي  ،فااي التجماال الساالمي لحمااا  فااي قطاااة  اازي بتدييااد الحاال  
مناطل ماتلفة من قطاة  زي بش ر تعسفي، وإلك باالتزامن مال دعاوات أطلدتهاا حر اة فاتح لهحتفاار 

ن احتجااز أن فريدار وث ال ااهر الياومين الما ايي وباين المرصاد الحداوقي الادولي .54بإ رى ت سيسها 
شاصااال علااق األقاار بشاا ر تعساافي،  20جهاااز األماان الااداالي التااابل لساالطة حمااا  فااي قطاااة  اازي 

معامهم من النشطاء في حر ة فتح، ف اهل عان اساتدعاء ياارين، باا اافة  لاق قمال عادي تجمعاات 
 . احياء إ رى ت سي  حر تهم 31/12/2018 ااثنين يومسلمية قام بتنايمها أفراد من حر ة فتح 

 1/1/2019 ،المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان
 

 ليبرمان يكشف للفلسطينيين مالمح الخطة األمريكية: دولة في غزة وسيادة للسكان في الضفة .8
دور ليبرمان جفيأ السابل ااسراسيلي دفاةقار مس ولون فلسطينيون  ن وزير ال: محمد يون  -رام هللا 

وقاااار  .2018ناااوفمبر  /يااار اساااتدالتر منتصاااف تشااارين الثااااني شاااف لهااام مهماااح الاطاااة األمري ياااة قب
دولاااة فلساااطينية فاااي قطااااة  ااازي، وسااايادي للسااا ان مااان دون   قاماااةالمسااا ولون  ن الاطاااة تااان  علاااق 

وقار المسا ولون لاا"الحياي"  ن  ص يري من ال فة ال ربية، وحوافز اقتصادية واسعة. أجزاءفي  األرض
السايادي الفلساطينية سات ون علاق  أنمان اساتدالتر،  أسابوعينبار ليبرمان أو ح لوفاد فلساطيني التداا  ق

من مسااحة  %13الس ان ولي  علق األرض، وانها ستدتصر علق  امر منطدة )أ( التي تش ر نحو 
وعلق جازء صا ير مان المنطداة  ،من ال فة %18من المنطدة )ي( التي تش ر  أجزاءال فة، وعلق 

 ااسااراسيليةات، والساايطري عمر أي ااال علااق بداااء المساات وتاان  ماان ال اافة. %60)ن( التااي تشاا ر نحااو 
 والميا  واأل وار. األمنعلق معابر ال فة وحدود ا الاارجية، وعلق 
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شارقي الداد  المحتلاة.  مان واأل بار األ امي ال بداء السيطري ااسراسيلية علق الجزء أوتت من الاطة 
اقاماة البنياة التحتياة للدولاة الفلساطينية فاي  ما تشمر الاطة توفير مبالغ مالية  بيري مان دور العاالم 
 قطاة  زي من مطار وميناء ومعابر وممر بحري و ير ا.

 2/1/2019 ،الحياة، لندن
 

 لن تمر "صفقة القرنويؤكد أن " نهاء االنقساميدعو إل المجلس الوطني الفلسطيني  .9
لسطيني لن يدبر بالحلور التي أ د المجل  الوطني الفلسطيني أن "الشعي الف: نادية سعد الدين - انعم  

وشدد،  تنتد  من حدوقر الوطنية المشروعة بالعودي والدولة المستدلة وعاصمتها مدينة الدد  الشريف".
النطهقة حر ة فاتح، علاق "مواصالة الن اار  54بمناسبة الإ رى  31/12/2018ااثنين في بيان أصدر  

ودعا  ."لة إات السيادي علق  امر التراي الفلسطينيالوطني حتق تحديل الحرية واالستدهر وتجسيد الدو 
 لق " نهاء االندسام وتحديل الوحدي الوطنية، ومنح الشعي الفلسطيني الفرصة للتعبيار عان  رادتار الحاري، 

 لبناء الم سسات، ومواجهة المااطر المحدقة بالد ية الفلسطينية والمشروة الوطني".
الفلسااطينية، ماان اااهر مااا بااات يعاارف بصاافدة الداارن، لاان   ن "مشاااريل تصاافية الد ااية المجلاا  وقااار
ودعااا "الااوطني الفلسااطيني" المجتماال الاادولي  لااق "تحماار مساا ولياتر الدانونيااة واألاهقيااة تجااا   تماار".

الشعي الفلسطيني باتااإ الدرارات والاطوات العملية التي تحمير من بطش االحتهر وجراسمار وتجبار  
عية الدولية ب نهاء احتهلر ورفل الالم الواقل علق الشعي الفلساطيني مناإ علق االنصياة لدرارات الشر 

 عامال، حفااال علق األمن واالستدرار في المنطدة." 70ما يزيد علق 
 1/1/2019 ،الغد، عّمان

 
 في إعادة تأهيل مخيم اليرموك لإلسراععباس يدعو  .11

مان  ، ااهر لداسار عاددال 1/1/2019 ثهثااءمحمود عباا ، ياوم الالسلطة الفلسطينية  د رسي  أ :رام هللا
، علاق  ااروري االساتمرار ب عااادي ةماايم اليرمااوك فاي سااوري  عمااار  عااديعلااق  ااشارافلجنااة  أع ااء

ودعاااا عباااا   لاااق سااارعة  نجااااز  زالاااة األندااااض وفاااتح الشاااوارة فاااي ماااايم اليرماااوك  ت  يااار الماااايم.
 ي  ر المهجرين من المايم  لق منازلهم."بالتعاون مل األشداء السوريين"، والعمر علق تسهير عود

من األنداض وفتح الشوارة في ماايم اليرماوك، ماا  %70ع اء اللجنة عبا  ب تمام  زالة نحو أ بلغ أو 
 عاسلة من س ان المايم، من الإين ا طروا لم ادرتر. 280أتا  عودي 

 1/1/2019 ،القدس، القدس
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عالمية  :غزة .11  كويتية للتطبيع مع "إسرائيل"وزارة اإلعالم تدين دعوة كاتبة وا 
 زي بشدي، دعاوي ال اتباة وااعهمياة ال ويتياة فجار الساعيد دطاة بالفلسطينية دانت وزاري ااعهم  : زي

قامااة عهقااات اقتصااادية بااين العباار منشااور لهااا ب فيساابوك للتطبياال ماال  يااان االحااتهر ااسااراسيلي، وال
، مسااء الثهثااء، أن إلاك األمار يبعاد بمنزلاة طعناة وبينت الوزاري في بياان صاحفي ال ويت و" سراسير".

 في اهر جهود مداطعة االحتهر ومحاربة التطبيل سيما علق المستوى الشعبي والثدافي وااعهمي.
 1/1/2019 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 وحدة سكنية جديدة في غزة بتمويل كويتي 124األشغال تسلم وزارة  .12

 ،مفياد الحسااينة د. فاي الح وماة الفلساطينية ر األشا ار العاماة وااسا انقاار وزيا: رامي رماناة -  زي
وحااادي سااا نية جديااادي  ااامن  124،  ن وزارتااار ساااملت 31/12/2018ياااوم ااثناااين  فاااي مااا تمر صاااحفي

داري البناك  مشروة البرنام  المت امر لتطوير قرية وادي  زي، بتمويار مان الصاندول ال اويتي للتنمياة وال
وعبار عان امتنانار لدولاة ال ويات ح وماة وشاعبال لمسااندتها  تنفيإ م سسة التعااون.ااسهمي للتنمية وب
وأشااار  لااق أن قريااة وادي  ااازي تحولاات بف اار الاادور المانحااة، قطاار، ال ويااات،  للد ااية الفلسااطينية.

وحااادي سااا نية  400تر ياااا، وتاااداهت وزاري األشااا ار العاماااة وااسااا ان  لاااق أحيااااء سااا نية ت ااام قراباااة 
 المواصفات والمرافل الادماتية والبنية التحتية الهزمة.مجهزي ب حدث 

 1/1/2019 ،فلسطين أون الين
 

 : عباس مستمر في الحكم وفق سياسة "فرق تسد"سابق ضابط إسرائيلي .13
ال ااابط السااابل فااي جهاااز االسااتابارات العساا رية  ،قااار يااوني باان مناااحيم: عاادنان أبااو عااامر - اازي 
يمساك باين يديار ب امار " ن الرسي  محماود عباا   ،لش ون الفلسطينيةفي ا ، الابيرسراسيلي "أمان"اا

صهحيات المناومة السياسية الفلسطينية، ما ياهر    ي دي تاتوري عربي يعمار علاق تالياد سالطتر 
وأ ااااف،  دون  جاااراء انتااباااات، فاااي حاااين أن الفصااااسر الفلساااطينية تساااعق للتنبااا  باطوتااار الدادماااة".

"، أن "اطوات عبا  بدأت قبر 21لمددسي للش ون العامة، وترجمتر "عربيبمدالر علق موقل المعهد ا
المجلاا  التشااريعي باساام المح مااة الدسااتورية، و ااو البرلمااان الااإي تساايطر  أيااام، حااين أعلاان عاان حاار  

جراء انتاابات اهر ستة أشهر".  حما  علق ثلثي مداعد ، وال
ر ستواصاار عدااد االجتماعااات الدوريااة وأو ااح أن "ماان الوا ااح أن حمااا  لاان تستساالم لهااإا الداارار، باا

 م قتاال  للمجل  التشريعي ب زي، حتق لو عدد عبا  المجل  المر زي لمنامة التحرير باعتبار  برلماناال 
 حتق  جراء انتاابات عامة، وفي  إ  الحالة ي ون للفلسطينيين برلمانان في الوقت إاتر".
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نية قريااااي ماااان الصاااافرا بساااابي االندسااااام وأ ااااد أن "احتمااااار  جااااراء انتاابااااات فااااي األرا ااااي الفلسااااطي
واالنفصار الداسم بين ال فة ال ربية وقطاة  زي، وبين حر تي فتح وحما ، ما يعني أن عبا  ينوي 

أن مدربياار يتحاادثون عااان  الااإ اي  لااق تنفيااإ اطااوات أحادياااة   ااافية فااي األشااهر الدادمااة، فاااي ااار  
 ب جراء انتاابات". اشيتر من قوي حما  المتنامية، ولي  معنيا بصوري جدية

وأشاار باان مناااحيم  لااق أن "عبااا  يعاارض مشااروة االنتاابااات ألناار يعلاام أناار لااي  أمااام اقتاارا  جاادي، 
و ي ت ون أمامر مبررات واقعية لفرض عدوبات جديدي علق حما ، وباالتزامن يواصار عباا  فارض 

لمجلااا  المر ااازي نفاااوإ  وسااايطرتر علاااق  امااار الم سساااات الفلساااطينية، بماااا فيهاااا المجلااا  الاااوطني وا
المجلا  التشاريعي  وأو ح بن مناحيم أن "قرار عبا  بحر   واللجنة التنفيإية و ير ا من الم سسات".

نزة عان حماا  وزعيمهاا فاي ال افة ال ربياة عزياز دوياك الورقاة الدساتورية التاي  اانوا يتسالحون بهاا، 
سااي،  مااا أن الداارار يحاارم للساالطة الفلسااطينية فااي حااار حاادوث فاارا  سيا م قتااال  و ااي أن ي ااون رسيسااال 

ناواي حمااا  فاي المجلاا  التشاريعي ماان الحصاانة الدانونيااة، ماا يماانح عباا   م انيااة  صادار قاارارات 
 باعتدالهم، والتحديل معهم لدى أجهزتر األمنية بال فة ال ربية".

ر واتم ال اتي مدالر بالدور  نر "من الوا ح أن عبا  تحور مل مرور الوقت  لق حا م مر زي، بيدي
 ر مفاعيار الداوي، بحياث سايطر علاق  امار السالطات التنفيإياة والتشاريعية، و اإلك علاق حر اة فاتح. 
ور م و عر الصحي المتد ور، ف نر يرفض حتق ا ن تعيين ناسي لر في رساسة السلطة الفلسطينية، 
مر  ما يرفض منح ناسبر فاي رساساة فاتح الصاهحيات الهزماة، بار ويتبال سياساة فارل تساد باين اصاو 

وأ د أن " ار  اإ  الم شارات حاور عباا ، ساواء عهقتار مال حماا  المت زماة، أو  المتطلعين لوراثتر".
سالو ر دااار فاتح، تعناي أن عباا  يرياد البدااء فاي  رساي الح ام حتاق يومار األايار، دون  جاراء أي 

 انتاابات قد تهدد سلطتر". 
 2/1/2019 ،"21موقع "عربي 

 
 عن الثورة الفلسطينية دت لتكون بديالً صنيعة إسرائيلية وج حماسفتح:  .14

أ دت حر ة فتح أن شعلة الثوري الفلسطينية، التي  ان لدطاة  زي وأبطالر وقادتر وجما ير   :رام هللا
 المسا مة ال بيري ب يداد ا، لن تستطيل "حما " وال من يدف الفها  طفاء ا.

اسير ومن يدف الفها والمتآمرين علق وشددت الحر ة، في بيان لها، مساء يوم االثنين، علق أن  سر 
عاما الما ية في  طفاء شعلة الثوري وت ييبها، م  دي أن شعلة  53 الد ية الفلسطينية فشلوا طوار الا

الثوري ستبدق وقادي و اجة في  ر أما ن تواجد شعبنا وفي المددمة قطاعنا الحبيي، ل اية تحديل 
بر "حما " اليوم ي  د للداصي والداني أن "حما " وأ افت أن ما قامت  أ داف ثورتنا المجيدي.
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صنيعة  سراسيلية وجدت لت ون بديه عن الثوري الفلسطينية ولتدبر ما ترف ر  إ  الثوري، ممثلة 
 بمنامة التحرير وعمود ا الفدري حر ة "فتح"، من تنازالت عن الثوابت الفلسطينية.

ال يمت للمشروة الوطني بصلة، وأنها جزء من وتابعت أن " ر يوم تزداد قناعتنا أن مشروة حما  
صفدة العصر، و ر ما تدوم بر من أجر تمرير  إ  الصفدة اقامة دويلة مسخ في  زي علق حساي 
دولة فلسطين الحري المستدلة في  زي وال فة والدد ، وما محاوالتها المستميتة لتحييد حر ة فتح في 

ا ون ار قياداتها في  ر م ان،  ال اير دلير علق قطاة  زي، ومحاوالت تشويهها وتشوير ن اله
إلك بالر م من تمسك فتح برساسة الرسي  محمود عبا  بالثوابت الفلسطينية ورف ر لصفدة العصر 

 وصمود  أمام  ر التهديدات ااسراسيلية وال  وطات من  ر حدي وصوي".
د سدوط  ر األقنعة التي ارتدتها وقالت "فتح"  ن "حما  تدف اليوم عارية أمام الشعي الفلسطيني بع

طوار الفترات الما ية، تاري باسم الدين وتاري أارى باسم المداومة، والدين والمداومة وأاهل شعبنا 
 بريسة من  ر ما قامت وتدوم بر حما ".

 31/12/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 التفردحماس: عباس مضطرب ومختل التوازن وغارق في  .15
استن رت حر ة "حما " ما ورد من عبارات في اطاي رسي  السلطة محمود عبا  في إ رى 
انطهقة حر ة فتح، والتي تهجم فيها علق  زي وحر ة حما ، ووصفها ب نها مجموعة من 

، أن تلك العبارات "ع ست شاصية الثهثاء وأ دت حما  في بيان صحفي، يوم "الجواسي ".
تلك   لقلتي ال تليل برسي ، وال يتشرف بها الشعي الفلسطيني المددام" مشيري عبا  المهزومة، وا

العبارات أاهرت "حجم الب   والي   الإي يتمل ر جراء السياسات الفاشلة التي اتبعها، والمواقف 
المدمري التي اتاإ ا علق مدار ح مر، وفر ها علق الشعي و ر م وناتر، وأثرت علق وحدتر 

 ة والن الية المتعلدة ب داري الصراة".ور يتر السياسي
وقار بيان حما : "لدد أاهرت تصريحات عبا   م  و مستعر  ا ي حانل  اسي عن الوعي 
والمشهد السياسي والداالي، فاقد للإا ري، م طري، ماتر التوازن،  ارل في التفرد، ممعن 

أللفاا تسمم العهقة  ال امر م ار بااقصاء واالندسام واستمرار  من اهر قراراتر المتعجلة، واستاد
أفعالر وأقوالر المتمثلة بتددي  التنسيل األمني، ووصف  ال الوطنية، وتفاقم األزمة الداالية، متناسي

بش ر  ال المداومة باار اي، والصواريخ بالعبثية، والعمليات االستشهادية باالنتحارية الحديري، معلن
مداد ا، و رر إلك في لداءات واطابات  علني عن مطاردي المداومة ومنل عملياتها وتسليحها وال

 المتبدية". %10عن الا ال من العمليات المداِومة، مت سف %90متعددي، ويار ا اعترافر بمنل 



 
 
 
 

 

 14 ص             4827 العدد:             1/2/2019االثنين  التاريخ:  

                                    

وإ ر بيان حما  أن عبا  حاور جعر التنسيل األمني مل االحتهر الم تِصي  د الشعي 
صلحة الوطنية الفلسطينية، في سابدة لم يعهد لها مدبوالل يحدل الم ال وطني ال وحماية المستوطنين ايار 

 .تاريخ الثورات والشعوي واانسانية مثيهل 
وتابل: "علق الر م من  إا التجاوز واالنزاللا فلن تتصرف حر ة حما  بردات فعر متسرعة، ووفل 

ية، عداري دقاسل ساعة رسي  السلطة، وت  د تمس ها بالوحدي الوطنية، والدفاة عن الديم الوطن
والسعي الداسم  لق تعزيز  ر فر   نجا  المداومة في مواجهة االحتهر الإي يستمر في 

 االستيطان، وتهويد الدد ، وحمهت المدا مة واالعتدار في ال فة والدد ".
وطالبت حما   ر الفصاسر الوطنية وااسهمية والشاصيات األ اديمية والندابية والمستدلة و ر 

سطيني ونابر ومداومير ورموز  بالعمر الفوري الجاد والمشترك في مواجهة م ونات الشعي الفل
د تاتورية عبا  وناامر الشمولي الدمعي الماتطف للسلطة والد ية الفلسطينية، واعتماد اطة  نداإ 
وطني تحاري الفساد وتحافا علق اارث والتاريخ الن الي للشعي الفلسطيني وتعيد الدوامة لديادي 

المتمس ين بالحدول الفلسطينية، ومنل الهبوط بالسدف األاهقي، وحماية طهاري الحوار المداومة و 
 السياسي من االنزالل لهإا المستوى.

 1/1/2019موقع حركة حماس، غزة، 
 

 شعبنا بالجواسيس صب للزيت على النار عباس : نعت"الشعبية" .16
لتحرير فلسطين، أسامة الح   قار ع و اللجنة المر زية للجبهة الشعبية أحمد المصري: - زي 

 أحمد،  ن  قدَ  أي من أبناء الشعي الفلسطيني ونعتر با"الجاسو " أمر " ير مدبور" بالمطلل.
وقار الح  أحمد في تصريحات ااصة لا"فلسطين أون الين"،  ن نعت عبا  بطريدة  ير مباشري 

زيت علق نار االندسام لحر ة حما  والتيار ااصهحي في حر ة فتح با"الجواسي ": "يصي ال
وأ د أن الحر  والفرقة، ويزيد من توتر األجواء الداالية، ويوجد منااات سياسية  ير مناسبة".

الجإري  و الإ اي نحو الوحدي الفلسطينية بعدد ااطار الديادي الم قت لمنامة التحرير الفلسطينية 
ولفت الح  أحمد  لق أن أ مية اجتماة  .بمشار ة األمناء العامين للفصاسر الوطنية وااسهمية ال فور 

ااطار الديادي الم قت تتمثر بجسر  للهوي السياسية ال بيري التي أوجد ا االندسام، وتنفيإ اتفال الدا ري 
أ د علق  2017التفاقات المصالحة األارى، مشدد علق أن اتفال بيروت  ال بوصفر أساس 2011

ودعا الح  أحمد رسي  السلطة للارون بالحالة   روري عدد مجل  وطني توحيدي في الاارن.
الوطنية من التصريحات والتصريحات الم ادي، و روري الح مة وتساير الطاقات  افة لمجابهة 

 االحتهر وعدوانر و طرستر وتحوير التناقض معر فدط.
 1/1/2019، فلسطين أون الين

 



 
 
 
 

 

 15 ص             4827 العدد:             1/2/2019االثنين  التاريخ:  

                                    

 فتح من إيقاد شعلة االنطالقة الشيخ: لن يكون حوار مع حماس بعد اعتداءاتها ومنعها أبناء .17
قار ع و اللجنة المر زية لحر ة فتح، حسين الشيخ،  ن ما قامت بر حر ة حما  بحل  :رام هللا

أبناء فتح في قطاة  زي واالعتداء عليهم ومنعهم من  يداد شعلة االنطهقة يجعلنا نعيد النار 
عمر ال وطني وال يم ن أن يندرن تحت بعهقتنا معها ب ر أش الها، معتبرا ما قامت بر حما  ب نر 

وأ اف، في لداء مل تلفزيون فلسطين  من برنام  "ملف اليوم"،  ن الفتحاويين في   إا ااطار.
  زي أوقدوا شعلة انطهقة الثوري في بيوتهم، الن فتح في قلوبهم.

عها حوار، وتابل: حر ة فتح لن تجتمل مل قيادي حما   طهقا بعد سلو ها األاير، ولن ي ون م
مشيرا  لق أنر تم تبليغ مصر وقطر وعدي أطراف، ب نر في حار منعت حر ة حما  أبناء فتح من 
 يداد شعلة االنطهقة لن ي ون  ناك حوار، فالمصالحة مل حما  وصلت  لق طريل مسدود والح م 

هور، ودعا ش 6بيننا  و الشعي ولنإ ي لصندول االقتراة، مشيرا  لق أن االنتاابات ست ون اهر 
عاما من االندسام وحما  تجبي وتسرل أثمان  12وأردف:  ال ر لهلتزام بدرار المح مة الدستورية.

 12التي جبتها وتجبيها منإ  األموارال هرباء وال راسي، مشيرا  لق  روري س ار حما  عن  إ  
 من موازنة السلطة تصرف علق قطاة  زي. %50عاما، م  دا في الوقت إاتر أن 

أى الشيخ أن حر ة حما  تسير في تطبيل صفدة الدرن ومنسجمة مل مشروة دولة  زي، و ي ور 
وأشار  لق أن حما  ت ون ماطسة   ارقة في الم امري اقامة  ماري لإلاوان المسلمين في قطاة  زي.

  إا اعتددت أنر ال يوجد لدينا ال ثير من األورال لنارجها ونحرجها بها.
مليون دوالر عبر  سراسير  لق  زي ب شوف يتم تدديمها للشاباك  15عني  داار وتساءر الشيخ: ماإا ي

ااسراسيلي؟  إا يعني تنسيل حهر!، وقار "محدش يدلي أوسلو.. ألنهم إا بون  لق أقر من أوسلو، 
ألف  600 أعادتوأ اف: اتفاقية أوسلو  نحن من وقل أوسلو ونحن من يطالي بتعديلر ا ن".

وتابل: ل ن حما  من  هم، و إا ال يعني التنازر عن حل العودي أو المسا  فير.فلسطيني  لق وطن
يعيش في نعيم أوسلو أ ثر من الجميل، فرواتبهم من أوسلو وجوازات سفر م من أوسلو وأصبحوا 

وأ د الشيخ أن حر ة فتح من تواجر أوسلو، في وقت تإ ي  وزراء وأع اء تشريعي بسبي أوسلو.
 ي  زي.فير حما  لدويلة ف

 31/12/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 نطالقة في قطاع غزةاال من إضاءة شعلة لماذا نمنع  ال نفهمالعالول:  .18
  يدادقار ناسي رسي  حر ة "فتح"، ع و اللجنة المر زية فيها محمود العالور اهر مهرجان : رام هللا

اليوم االثنين، بمدر الرساسة في مدينة رام هللا: "أربعة  النطهقة حر ة "فتح" مساء 45الشعلة الا
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، واانجازاتوامسون عاما، و إ  الثوري والمسيري مستمري من المعاناي، والت حيات، واالنتصارات، 
وأ اف: "نتحدث عن تاريانا لننار للمستدبر الإي يدودنا أبو مازن باتجا ر، وننار  والثوري".

من ستصنعونر، وحر ت م  أنتمتنا واستدهلنا، ف يها األاوي المستدبر حري  نجازللمستدبر من اجر 
وتابل العالور: "نحن نفهم أن  صنعت مجدا لألمة وعلي م أن تحافاوا علير و إ  مس لة أساسية".

تحاصر الدد  وأن يمنل منا لونا ومحافا الدد  من أن ي ونوا بيننا ول ن ال نفهم ما يجري في 
ن   اءي شعلة انطهقة الثوري، ور م إلك أطفار  زي سي يسون مسات قطاة  زي، أن تمنل م

 الشعهت في مسات المواقل".
 31/12/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 النخالة يلتقي الرئيس اإليراني في طهران .19

ني المالوم قار الرسي  اايراني حسن روحاني:  ن السبير الوحيد ليحصر الشعي الفلسطي: طهران
علق حدوقر  و الصمود ومحاربة ال يان ااسراسيلي، مشيرال  لق أنر يجي علق  ر المسلمين تدديم 

 الدعم للشعي الفلسطيني احدال حدوقر وعودي الهجسين.
من حر تر أن  ال ووفد -األمين العام للجهاد ااسهمي-وأ اف روحاني لدى استدبالر زياد الناالة 

الر م من اتفاقيتي مدريد وأوسلو لم يعترفوا بحل الشعي الفلسطيني، مشددال علق  ااسراسيليين وعلق
 أن الطريل الوحيد  و ال فا  والمداومة اعادي حدول الشعي الفلسطيني، وتر يل العدو الصهيوني.

من جانبر أثنق الناالة علق الدور اايراني ال بير الإي تلعبر في  زيمة المساعي التي تهدف  لق 
ا علق  يران  ي جزء أمري وأشار الناالة  لق أن   وط  هل ملف حدول الشعي الفلسطيني.  

 أي ال من مشروة صفدة الدرن.
 1/1/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 الحركةطالقة نبا رفض طلب موالين لعباس بإيقاد شعلة موحدة بغزة احتفاالً  " بفتحاإلصالحيالتيار " .21
 شف الديادي في حر ة فتح )التيار ااصهحي( عدلي صادل، أن  نور الدين صالح: -  زي

مس ولين في "فتح" من الموالين لرسي  السلطة محمود عبا ، حاولوا  قناة قيادي "التيار ااصهحي" 
 بش ر موحد في الدطاة. 54في  زي، ايداد شعلة االنطهقة الا 
ن موالين لعبا  اقناة التيار ااصهحي " انت  ناك محاولة م وقار صادل في مدار نشر ، اليوم:

 ب زي ب تاحة الفرصة للديادي بفتح أحمد حل  ايداد الشعلة، ل ن ر رفض إلك الطلي".
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وأ اف أن "قيادي التيار رف ت ألن األمور ال تتجزأ ولي    إا تتحدل وحدي الحر ة"، مشيرال  لق 
 مرال عامال سابعال لحر ة فتح.أن التيار ال يعترف بنتاس  اجتماة عبا  الإي سما  م ت

وبي ن أن قيادي التيار ااصهحي، تددمت قبر أ ثر من شهر بطلي  قامة مهرجان الشعلة من األجهزي 
وأو ح أن الموالين لعبا  لم يفعلوا إلك، ألنهم يعرفون أن  عهن حر  األمنية في قطاة  زي.

أزمة المشهد الفلسطيني وتسميم العهقات التشريعي وما رافدر من تعديات لفاية علق حما  ومفاقمة 
وتابل صادل، أن عبا  نفسر لن  الوطنية، لن يبساعد علق  قامة مهرجان تبرفل فير صور عبا ".

يبددم الموازنة ال افية لندر النا   لق المهرجان في حار وافدت حما ، مو حال أن  ر ما يتعلل 
تدابير ااقصاء، "لإلك لم يطلبوا تصريح  قامة ب زي، ولو لت طية  لفة طباعة صوري عبا  مشمور ب

وبي ن أن عبا  يستعر   بال، ألن تيار فتح ااصهحي بات يتصدر المشهد  المهرجان"، وفل قولر.
 الفتحاوي، وجما ير  تعبر عن تمنيات  ر الفتحاويين الإين معر الإين تجبنوا قطل أرزاقهم.
 1/1/2019، فلسطين أون الين

 
 من عناصرنا في غزة 500ل تعتق سفتح: حما .21

اتهمت حر ة "فتح" في قطاة  زي، يوم ااثنين، حر ة "حما " باعتدار أ ثر : نور أبو عيشة - زي 
 شا  من قياداتها وعناصر ا، منإ مساء األحد الما ي.  500من 

وقار عاطف أبو سيف، المتحدث باسم الحر ة، في بيان تلد ت "األنا ور" نساة عنر ااثنين:" 
من قادتها  500جهزي األمنية ب زي )تدير ا حر ة حما ( اعتدلت منإ مساء أم  أ ثر من األ

وأبناسها". وأو ح أبو سيف، أن االعتدار جاءت بسبي " صرار حر تر علق  حياء فعاليات إ رى 
وأ اف أبو سيف:" يتعرض أبناء  في قطاة  زي، والتي تصادف يوم  ٍد الثهثاء". 54انطهقتها الا 

لق معاملة الحر   ة  لق عمليات ااتطاف من الشوارة ومدا مات للبيوت وتفتيشها واستدعاءاتا وال
سيسة وتعإيي ال تليل بشعبنا". وبي ن أبو سيف أن األجهزي األمنية "صادرت المواد ااعهمية 

 والدعاسية الااصة ب حياء إ رى انطهقة الحر ة". 
 31/12/2018، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 ": ممارسات حماس بغزة من شأنها أن تعكر األجواءالديموقراطية" .22

أدان ناسي األمين العام للجبهة الديموقراطية قي  عبد ال ريم، االعتدار السياسي ورفض  افة : رام هللا
الممارسات التي تدوم بها حر ة "حما "،  د  وادر حر ة فتح في قطاة  زي، التي من ش نها أن 
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طالي عبد ال ريم في تصريحات اإاعة صوت فلسطين، حر ة حما  بوقف  إ  و  تع ر األجواء.
 الممارسات والتحرك باتجا  تنفيإ اتفال المصالحة وصوال لتحديل الوحدي الوطنية لمواجهة االحتهر.

انطهقة الثوري الفلسطينية بمثابة صفحة جديدي مشرقة في تاريخ شعبنا، وقار:  أنوأ د عبد ال ريم 
استراتيجية وطنية  فاحية جديدي رسمت معالمها الدرارات الهامة التي   لقلبون باالنتدار  ننا مطا

اتاإ ا المجل  الوطني في دورتر األايري، وأ د عليها المجل  المر زي في أ ثر من دوري،  إ  
االستراتيجية تدوم علق تعزيز الوحدي الوطنية من أجر تم ين حر تنا الوطنية من مجابهة  افة 

عادي النار بالعهقات مل ا يما يتعلل بوقف التنسيل األمني وسحي االعتراف   سراسيرلتحديدات وال
 بها والعادي النار باتفال باري  االقتصادي وتصعيد المداومة الشعبية من أجر  نهاء االحتهر.

 31/12/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 التزامها بالقرارات كافة الستعادة شرعية مؤسسات السلطةفتح تؤكد في ذكرى االنطالقة  .23
جاني الدرارات الصادري عن المح مة الدستورية،   لقأ دت حر ة "فتح" وقوفها ب ر قوتها : رام هللا

والتزامها بها، لما فيها من أمر الستعادي شرعية م سسات السلطة الوطنية، وتدوية مناعة الناام 
ين فلسطين لهنف اك من االتفاقيات التي لم تلتزم بها دولة االحتهر، ولما السياسي الفلسطيني، وتم 

فيها من فرصة لتجسيد قرارات المجلسين الوطني والمر زي لهنتدار من مرحلة السلطة الق مرحلة 
تنطلل نحو  أنها، تهاالنطهق 54 ما أ دت في بيان صدر عنها يوم االثنين، لمناسبة الإ رى الا الدولة.

وأ دت  صالحة وتعزيز الوحدي ارت ازا علق مبدأ الحوار والشرا ة السياسية مل  ر الدوى الفلسطينية.الم
بالبرنام  السياسي الوطني لمنامة التحرير الفلسطينية الممثر الشرعي والوحيد للشعي التزامها 

نها الستمرار وجود وجددت ت  يد ا أن الوحدي الوطنية الفلسطينية،  ي الرو  التي ال بد م الفلسطيني.
، ااسراسيليالشعي الفلسطيني وانتصار ق يتر، و ي سهحنا لهنتصار في صراعنا مل االحتهر 

 .ومواجهة الم امرات ال برى لتصفية الد ية الفلسطينية وأحدثها ولي  يار ا صفدة الدرن
 31/12/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بغزة الحركةفي ذكرى انطالقة  صار فتحعراك داخلي بين أن .24

شابت توترات بدء احتفاالت حر ة فتح بإ رى انطهقتها الرابعة والامسين،  إ ن: أمجد أيم -  زي
جلت مناوشات وبصفت ب نها داالية بين أنصار ا في مدينة  زي.   سب

في منطدة الساحة فدبر ساعات من  يداد شعلة االنطهقة، فرقت األجهزي األمنية بعض المتاا رين 
والسرايا وسط مدينة  زي بعدما حدث عراك داالي بين أنصار فتح، حيث اندسمت جما ير ا بين 
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أنصار الديادي المفصور محمد دحهن التي تجمعت في منطدة الساحة، وبين أنصار الرسي  
دة وجرت الاهفات بين أنصار عبا  ودحهن في منط محمود عبا  في منطدة الجندي المجهور.

الساحة بعد  طهل ماجد أبو شمالة مس ور "التيار ااصهحي" التابل لدحهن تصريحات أمام 
الجما ير ب ن  ر أبناء فتح في الدطاة موحدون ويريدون قيادي ال ت من بالتنسيل األمني مل 

وبدا أن تلك ال لمات استفزت أنصار عبا ، مثلما استبفز أنصار  االحتهر وتعيد لها  رامتها.
 دحهن بعدما أطلل عبا  تصريحات قار فيها  ن "دحهن وأعوانر جواسي ".

وقبر يومين قررت داسري التعبسة والتنايم في حر ة فتح  قامة مهرجان االنطهقة ب زي علق أرض السرايا 
في السابل من الشهر الجاري، ل نها فوجست بت اري مواعيد  يداد شعلة االنطهقة التي  انت تديمها 

 ا في ساحة الجندي المجهور، بعد أن دعا فصير محمد دحهن اقامة التجمل في نف  الموعد.سنوي
بهإا الش ن، اعتبر ع و الهيسة الديادية العليا لحر ة فتح في  زي جمار عبيد أن حما  تمنح  طاء 
لبعض المفصولين عن حر ة فتح وتشار هم في  يداد شعلة االنطهقة، مشيرا بإلك  لق أنصار 

ويدور عبيد "نرب  بحما  أن تدار في بند المحرمات في العهقات الوطنية، بمنحها  طاء  هن.دح
لبعض المفصولين والاارجين عن الحر ة ايداد شعلة فتح ب زي، و إا ما ال تدبلر الحر ة أبدا، مما 

 حدي".يتسبي في تعديد األمور التي نجتهد في فتح علق أن ت ون شعلة انطهقتنا  ي الدعوي للو 
 1/1/2019نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 : ممارسات حماس بغزة مرفوضةمصطفى البرغوثي .25

أعلن أمين عام المبادري الوطنية مصطفق البر وثي رف ر للممارسات التي قامت بها حر ة : رام هللا
حما  في قطاة  زي من اعتدار المسات من  وادر حر ة فتح، لمنل  حياء المهرجان المر زي في 

وأشار البر وثي في حديث اإاعة صوت فلسطين الرسمية،  لق أنر  انطهقة الثوري الفلسطينية.إ رى 
تم  به  حما  أن  إ  الممارسات مرفو ة، يمه ب ن تجري االحتفاالت ب زي  ما ال فة بما يليل 

ناء حر ة ودعا البر وثي حما   لق اافران العاجر عن  وادر وأب بحجم الثوري الفلسطينية المعاصري.
والإي  تراميي دونالد مري وأو ح البر وثي ب ننا نعيش أصعي لحاة جراء قرار الرسي  األ. فتح

نهاء  يحاور ت رار الن بة وتصفية الد ية وأن السبير لمواجهة إلك ي ون من اهر الوحدي الوطنية وال
 االندسام الب يض.

 31/12/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 بينهم قيادي بحماسبالضفة  مواطناّ  36أجهزة السلطة تعتقل  .26
اتهمت لجنة أ الي المعتدلين السياسيين في ال فة ال ربية المحتلة، يوم الثهثاء، أجهزي أمن : رام هللا

بينهم  ساعة، علق الفية سياسية 48مواطنا معامهم أسرى محررين، اهر  36السلطة باعتدار 
 طوبا .من  نادر صوافطة  الديادي في حر ة حما

وأ دت اللجنة في تصريح لها، أن األجهزي األمنية في ال فة ال ربية تصر علق نهجها باعتدار 
المواطنين علق الفية سياسية، دون مراعاي لعرف أو قانون، حيث نفإت في اليومين الما يين 

 عشرات االعتداالت التي طالت في معامها أسرى محررين.
االعتداالت التي رافدها اقتحام للمنازر وانتهاك حرمتها ليه جاءت في وقت تمر  وأو حت أن حملة

 بر ق يتنا في اروف صعبة، و و ما يحتم علق العدهء من شعبنا أن يدولوا  فق لهإ  االعتداالت.
 1/1/2019، فلسطين أون الين

 
 بغزة : إبداعات المقاومة ستتجاوز حاجز االحتالل البحريأمني خبير .27

قلر الابير األمني د.  شام الم اري من ش ن  نشاء االحتهر ااسراسيلي حاجز : نبير سنونو - زي 
بحري قبالة شواطئ المنطدة المسماي "زي يم" شمار قطاة  زي، م  دا أن  بداعات المداومة 

عبرية تصريح الم اري لا"فلسطين أون الين" ي تي بعدما قالت الدناي العاشري ال الفلسطينية ستتجاوز .
عبر موقعها اال تروني اليوم الثهثاء:  ن جيش االحتهر است مر بناء الحاجز البحري شمار 

 مترا، ويشمر أنامة ت نولوجية متددمة، وأجهزي استشعار. 200الدطاة، م يفة أن طولر يبلغ 
يلو وفي مايو/أيار الما ي قالت وزاري جيش االحتهر:  نها ستبني  إا الحاجز علق بعد ب عة  
 مترات من الدطاة، زاعمة أنر "ال ياترل" لمنل ما سمتر "أي عمليات تسلر" محتملة عبر البحر.

علق الدطاة،  لق  2014و ان أربعة  واصين من  تاسي الدسام، تم نوا من الوصور اهر عدوان 
 قاعدي "زي يم" العس رية واالشتباك مل جنود االحتهر.

 1/1/2019، فلسطين أون الين
 

 في لبنان 54 ـتحيي ذكرى انطالقتها الفتح  .28
في مايمات منطدة صور  54"حر ة فتح" إ رى انطهقتها ار : أحيتفادي البردان - صور

الفلسطينية ورايات  األعهموالتجمعات الفلسطينية وإلك بسلسلة مسيرات حمر اهلها المشار ون 
 واألقصق  ومجسمات للدد  حر ة فتح وصورا للزعيمين الفلسطينيين ياسر عرفات ومحمود عبا

وتالر المسيرات  يدادال لشعلة الثوري وإلك بح ور حشد من قادي فتح وممثلي الفصاسر  الشريف.
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"الفلسطينيين  أنفيها  أ دالفلسطينية. والدق الديادي في الحر ة رفعت شناعة  لمة في مسيري الب  
ة مطالبا بوحدي الصف الفلسطيني بيوتهم وقرا م في فلسطين المحتل  لقمتمس ون بدرار العودي 

واستدبلت قيادي "فتح" في مايم الب   الداالي لمواجهة ما يحاك للش ي الفلسطيني وق يتر".
 اللبنانية. واألحزايالمهنسين بانطهقتها حيث ح ر ممثلون عن ماتلف الدوى الفلسطينية 

 1/1/2019المستقبل، بيروت، 
 

 حاجة لقائد قوي مثليب "إسرائيل"االستقالة:  يرفضنتنياهو  .29
ر رسي  الوزراء ااسراسيلي بنيامين نتنيا و، رسالة  لق ناابير في اليمين من الطرف وج   تر أبيي:

ا ار لل ري األر ية، حيث يدوم بزياري  لق البرازير وأعلن أنر لن يستدير من منصبر حتق لو قدمت 
  د  السحة اتهام في ملفات الفساد.

ال تسارعوا في استبعادي من "ا بتصريح نرجسي صدم اصومر،  إ قار: وفسر نتنيا و موقفر  إ
الحياي العامة فدولة  سراسير بحاجة  لق قاسد قوي يعمر علق المستوى الدولي، قاسد مثلي قادر علق 

 .ترامي"ي( مري التحدث مل قادي العالم مثر )الرسي  الروسي، فهديمير( بوتين و)الرسي  األ
اهر م تمر صحافي عدد  في البرازير، للصحافيين ااسراسيليين الإين يرافدونر و ان نتنيا و يتحدث 

في الزياري، فسسر عن رأير في قيام اصومر في المعار ة وحتق في بعض قوى اليمين، بو ل 
ق ية الفساد في قلي المعر ة االنتاابية ومطالبتر بااللتزام باالستدالة من رساسة الح ومة، حالما 

رسي  الح ومة لي  "، ف جاي نتنيا و: "حتق تصان سلطة الناام والدانون"حة اتهام: توجر لر الس
ملزما حسي الدانون باالستدالة من منصبة اهر  جراء جلسات االستماة قبير تدديم السحة اتهام 
 د ، فلي  من المعدور الشروة ب جراء من  إا الدبير واستدعاسي لجلسات استماة في  إ  المرحلة، 

 ." إا ااجراء قد ينتهي بعد االنتاابات ون 
ليست "وردا علق س ار لمراسر ااإاعة ااسراسيلية الرسمية حور  م انية أن يددم استدالتر، قار نتنيا و: 

لدي نيات لهستدالة من منصبي حتق لو قدمت  دي السحة اتهام، فال ثير من وساسر ااعهم أرادني 
ولم أر خ في حينر، وال يوجد سبي يجعلني أر خ اليوم. و ناك  1996أن أستدير قبر انتاابي عام 

ثهثة أسباي لرف ي االستدالة: أوال، االستدالة لن تحدل أي نتيجة في الد ية ولن تعني شيسا، 
والثاني، الدانون ال يلزم رسي  الح ومة باالستدالة، اصوصا في حار  انت  ناك جلسة استماة، 

 ."ية يتم استبدار رسي  الح ومة من اهر صناديل االقتراةوالسبي الثالث، في الديمدراط
البيت "وعد ي نتنيا و علق  عهن الوزيرين نفتالي بينيت وأييليت شا يد، االنشدال عن حزي 

قامة حزي  "اليهودي أاشق أن تسهم  إ  الاطوي في تفتيت معس ر اليمن "، فدار: "اليمين الجديد"وال
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ال أعرف ما الإي سيفعلر بينيت وشا يد بالمداعد، ل ن اطوي من "، م يفال: "لشاايا من األحزاي
 ." إا الدبير من ش نها أن تسهم بتندر المداعد من اليمين  لق معس ر اليسار

و شف نتنيا و أنر يسعق لتش ير تحالف يميني  بير وواسل مدابر جهود اليسار لتش ير تحالف 
مناعة "نرار بيني  انت ، وحزبر الجديد  هإا  د . و اجم رسي  أر ان الجيش السابل، الج

الجميل يعرف ثدر حزي  انت  الجديد. فهو سي اإ أصواتر من اليسار. وقد "قاسه:  "اسراسير
  ي مني عندما سمل  إا الرأي فالتديتر وقلت لر  نني تحدثت  صاحي تجربة. ف ر من يدور  نر 

 ."لي  يمينا وال يسارا  و يسار
صفدة "، المعروفة باتراميي دونالد مري ن رأير في ت جير اطة الرسي  األوعندما سسر نتنيا و ع

 إا المو وة ال يش لني في  إ  المرحلة والدرار " لق ما بعد االنتاابات ااسراسيلية، أجاي:  "الدرن
 ."ي وأنا أحترمر وأرا  قرارا صحيحاأمري لي  بيدي.  نر قرار 

  2/1/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 في محاربة إيران إسرائيل حليفة ال غنى عنها" دّ عربية تع دوالً " و:نتنياه .31

قار رسي  الوزراء ااسراسيلي بنيامين نتنيا و : )أ ف ي( ،"الدد " دوت  وم -ريو دي جانيرو 
عربية تعتبر أن  سراسير "حليفة ال  نق عنها" في محاربة  يران وتنايم الدولة  مساء االثنين،  ن دوالل 

وقار نتنيا و لمحطة  لوبو التلفزيونية البرازيلية اهر زياري  لق ريو دي جانيرو  ن  داعش".المب ن ق "
من أن  يران تحاور  ال وحإ ر نتنيا و مرار  إلك الموقف أحدث "ثوري في العهقات مل العالم العربي".

أسما  "ااسهم  وقار  ن  سراسير أثبتت فعاليتها في محاربة ما تطوير أسلحة نووية لتدمير  سراسير.
المتطرف، ااسهم العنيف،  ن  ان الإي يدود  متطرفون شيعة تدود م  يران، أو الإي يدود  

وأ اف "لألسف لم نحرز أي تددم مل الفلسطينيين. نصفهم  متطرفون سنة يدود م داعش والداعدي".
 تحت ت ثير سه   يران وااسهم المتطرف".

علق التف ير بالجلو  مل زعيم  يراني ومناقشة عملية سهم،  ال قادر  علق س ار بش ن ما  إا  ان ال ورد
 أجاي نتنيا و " إا واصلت  يران تصميمها علق تدميرنا ف ن الجواي  ه".

 1/1/2019القدس، القدس، 
 

 ماندلبليت يقرر عقد جلسة استماع لنتنياهو قبل االنتخابات .31
عبرية الثانية، يوم الثهثاء، عن لداء عدد  المستشار  شفت الدناي ال :ترجمة "الدد " دوت  وم -رام هللا

الدانوني للح ومة ااسراسيلية أفيحاي ماندلبليت مل عدد  بير من المدعين العامين والمستشارين 
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وبحسي الدناي، ف ن ماندلبليت بحث معهم  م انية عدد جلسة استماة  الدانونيين الحاليين والسابدين.
بنيامين نتنيا و بش ن التحديدات الجارية معر قبير بدء االنتاابات في التاسل  لرسي  الوزراء ااسراسيلي
ووفدا للدناي، ف ن النداش دار حور ما  إا  ان  ناك مش لة قانونية في مثر  من أبرير/ نيسان المدبر.

  إ  الاطوي قبر االنتاابات، مبينةل أن جميل من شار وا في النداش أجمعوا علق  روري اتااإ  إا
وقار ماندلبليت للمجتمعين " ن نشر الدرار قبر االنتاابات  و  الدرار وااعهن عنر قبر االنتاابات.

 واجبنا علق الجمهور الإي سياتار، وس بإر أقصق جهد انجاز العمر في أقري وقت مم ن".
 1/1/2019القدس، القدس، 

 
 2019بنان وغزة والضفة في ستحاول تجنب الحرب مع ل "إسرائيل: "رئيس المخابرات العسكرية .32

 "ت يير مهم"تر أبيي: توقل تامير  ايمان، رسي  شعبة االستابارات العس رية ااسراسيلية، حدوث 
، من دون أن يحدد . وأ اف  ايمان، اهر محا ري لر في تر أبيي، 2019في سوريا في عام 

. "روسية شيء نراقبر من  ثيمل عودي االستدرار  لق سوريا تحت مالة "أم ، أن الوجود اايراني 
 ما أ د أن  يران يم ن أن تستادم نفوإ ا المتزايد في العرال لتحويلر  لق منصة انطهل لشن 

يروا العرال مسرحا مهسما لتمر ز مماثر " جمات علق  سراسير. وقار  ايمان  ن اايرانيين يم ن أن 
 ."أن يهدد أي ا دولة  سراسير لما فعلو  في سوريا وأن يستادمو  منصة لحشد عس ري يم ن

 2019العام الجديد "في   ون إلك،  شف مصدر عس ري بارز في تر أبيي أم  الثهثاء، أن 
يحمر توقعات أمنية قاسية، وتتوفر فير  م انية جدية لتصعيد عس ري في  ر الجبهات الدتالية، من 

لق الر م من أن الجيش سيحاور ، ع"سوريا  لق لبنان وحتق قطاة  زي وربما ال فة ال ربية أي ا
  ما في السنة الما ية تجني نشوي حري.

التحديات التي تواجهها  سراسير أاإت تتعاام، والسنة الجديدي مليسة بعدم "وندلت عنر تدارير ان 
اليدين، و ناك احتمار يتزايد مل مرور الوقت بتصعيد قد يشمر  ر جبهة من الجبهات المرشحة. 

مطالبة ب ن تجتاز  إا العام الجديد ب قر قدر من المواجهة العس رية الواسعة،  ولإلك ف ن  سراسير
ألن ل ر اصم وعدو محيط بها تحديات داالية قوية قابلة لهشتعار وااتيار المواجهة مل  سراسير 

 ."بديه عن مواجهة تحدياتها
بل سنوات ونصف السنة سوريا مش ولة ب عادي ترميم الاراي الإي حر بها بعد س"وافاد المصدر أن 

من الحري األ لية الدامية، وحزي هللا يحاور التعامر مل أزمة اقتصادية صعبة ومش هت سياسية 
داالية لبنانية، وحما  تسعق لتحسين الو ل االقتصادي في  زي، وفي ال فة ال ربية منش لون 

يران التي ت لدت في العام المنصرم عددا بد ايا المعيشة ووراثة أبو مازن )الرسي  محمود عبا (. وال
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لي  قليه من ال ربات ااسراسيلية، ستبدق تبحث عن االنتدام المناسي لها. لإلك فاحتمار التصعيد، 
 ."يبدق قاسما، ر م  ر ال وابح السابدة
التحدي ااسراسيلي في األور وا ار يتمثر بمنل اندالة الحري، "وترى مصادر في تر أبيي أن 

ا بها، يجي أن نحدل فيها انتصارا، واهر إلك منل أي وجود عس ري  يراني في ول ن في حار علدن
سوريا، وعدم وصور األسلحة المتطوري لا)حزي هللا(، ال سيما الصواريخ الدقيدة التي تتطلي من 
 سراسير العمر علق األرا ي اللبنانية. وفي الوقت نفسر، ستواصر  سراسير نشاطها في األرا ي 

ففي  زي ستجتهد في الت لي علق مستوى ااحباط والي  ، والعمر علق التفريل في الفلسطينية. 
ال فة ال ربية بين محاربة العمليات المسلحة، وعدم فرض عدوبات جماعية علق الفلسطينيينا  ي 

 ."ال تتسارة محفزات االنتفا ة الجديدي
معال، وزيادي التنسيل مل موس و  سراسير العمر في  ر  إ  المسارات "وتشدد المصادر علق أنر علق 

وواشنطن من جهة، وتوثيل التعاون واالتصاالت ااسراسيلية اقليميال، ما قد يزيد حدي االشتباك مل 
 ."دور معادية مثر تر يا

  2/1/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 تفّسخ في قوى المعارضة اإلسرائيلية.. رئيس حزب العمل يطرد تسيبي ليفني على المأل .33

ساحة المعار ة ااسراسيلية تشهد موجة ، أن تر أبيي، من 2/1/2019الشرق األوسط، لندن، ت إ ر 
 اندسامات تزيد من تفساها وتشتتها وتعزز م انة نتنيا و واحتماالت فوز  من جديد برساسة الح ومة.
  وتتجلق أبرز حاالت التشرإم، بالدرار المفاجئ الإي أعلنر رسي  حزي العمر يفي  باي، صبا

)الحر ة(، التي  " تنوعا "، وفض الشرا ة مل  تلة "المعس ر الصهيوني"أم  الثهثاء، بتف يك 
 تترأسها ع و ال نيست تسيبي ليفني، وقرار  اوض الحزي االنتاابات البرلمانية بش ر مستدر.

وقد جاء  إا ااعهن بطريدة فاة بش ر اا ،  إ دعا  باي ليفني للجلو  معر علق المنصة في 
م تمر صحافي، ليصدمها ب عهن االنفصار. وتمنق لها أن تنجح في العثور علق  تلة أارى 

 تاوض معها االنتاابات  إا قررت مواصلة المسيري السياسية.
لق نس  "وااطبها  باي قاسهل:   نت يمر وأتمنق أن ت دي الشرا ة بيننا  لق نمونا وتوسيل صفوفنا، وال

 -ل ن الجمهور يرى أنها شرا ة فاشلة فانفض عنا، وعلير ف تمنق لك  عهقة حديدية وشرا ة متبادلة.
 ."النجا  في االنتاابات، في  ر حزي ست ونين فير -ليفني 

وقد بدا علق ليفني أنها مصدومة من الدرار، فالتزمت الصمت وامتنعت عن أي رد وتر ت قاعة 
من الجيد أن "صحافي أنر  االجتماعات من دون أي تصريح. وفدط بعد ساعات، عدبت في بيان
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تت ح الش وك ويم ننا ا ن التر يز علق التحدي الوطني الإي أمامنا ومن المهم مواجهتر، علينا أن 
 ."ن من بهإا النه  والطريل ب روري  حداث االندهي في االنتاابات المدبلة

جر تعزيز  اجمت  باي وقالت  نر لم يفعر شيسا من أ " تنوعا "ل ن مصادر أارى في حر ة 
الشرا ة والتعاون وااتار فض الشرا ة. وبحسي ع و ال نيست يويسير حسون، و و من رجار ليفني 

 باي لم يدبر في أي مرحلة مبدأ الشرا ة، وتجا ر الحديدة الساطعة ب ن  إ  الشرا ة أثمرت "ف ن 
تطهعات الرأي، مدعدا في االنتاابات السابدة، وبالتالي ف ن تراجل المعس ر الصهيوني في اس 24

 ."جاء بسبي السياسية الفاشلة التي تعمد ا  باي في قيادي الحزي
أنا "و وجم  باي من أوساط  ثيري في حلبة المعار ة، ممن يحاولون توحيد الصفوف. وقار أحد م: 

ال أفهم  إا التصرف الفردي األناني. نحن نسعق اقامة تحالف واسل ي م  باي وليفني وياسير لبيد 
 ."ت  و ير م. فدط بهإ  الطريدة يم ن ت يير نتنيا وو ان

وأشار   الء  لق أن ليفني أثبتت  اهصها للوحدي، فدط قبر أسبوة، عندما توجر  ليها امسة من 
قامة حزي جديد برساستها ل نها رف ت.  اصوم  باي في حزي العمر واقترحوا عليها االنسهخ وال

 يما استهدف   انتها علق المأل بش ر مدصود.واعتبروا طرد ا بهإ  الطريدة  جراء لس
اطة ليفني ب ن تطالي برساسة  تلة المعس ر الصهيوني وتولي " ال أن م يدي  باي تحدثوا عن 
اطوي جريسة تجعلر ". واعتبر   الء تصرف  باي بطرد ليفني "مهمة المرشحة لرساسة الوزراء

حزي العمر  لق الصوري بدوي، بوصفر شاصية قوية في الشارة وتم نر من  حداث ااترال يعيد 
. وقار أحد النواي المدربين من  باي،  يتسيك شموسيلي،  ن الوحدي "الحزي الثاني في ال نيست اليوم

يجي أن تتم بين حزي الجنرار بيني  انت  وحزي العمر بديادي  باي. و ان لبيد، من جهتر، قد 
 ، ل نر اشترط لإلك أن يسير جميعهم وراء  وأن أبدى ت ييد  اقامة تحالف مل العمر وليفني و انت

. "نرجسية علق طريدة نتنيهو"ي ون  و المرشح عنهم لرساسة الح ومة. و و األمر الإي يرونر 
ويتدار  م يدو الوحدي  م انية أن تحر مس لة رساسة ت تر  هإا بواسطة استطهة عميل للرأي العام، 

 لمعس ر.فمن يحا ب علق نسبة ت ييد يتون قاسدا ل
عي ن رسي  حزي العمر ااسراسيلي، يفي  باي، مساء يوم ، أن 1/1/2019، 48عرب وأ اف موقل 

لرسي  حزي  ال الثهثاء، ع و ال نيست، شيلي يحيموفيتش، زعيمة للمعار ة ااسراسيلية، الف
" تنوعا"، تسيبي ليفني، وإلك في أعداي ااعهن عن تف يك  تلة "المعس ر الصهيوني" وفض 

 الشرا ة بين بين حزي العمر و" تنوعا".
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و ان لجنة ال نيست قد صادل في وقت سابل، اليوم، علق تدسيم  تلة "المعس ر الصهيوني"،  لق 
 تلة " تنوعا" و"العمر"، وأ د المستشار الد اسي لل نيست، المحامي  ير يونان، أنر تم حإف اسم 

 دسيم ال تلة. تلة "المعس ر الصهيوني"، من سجهت ال نيست، وت
 

 بعد فشلها في إقناع واشنطن بالتراجع "يونيسكو"تنسحب رسميًا من الـ "إسرائيل" .34
سارت الح ومة ااسراسيلية وراء الواليات المتحدي وسجلت أم   2019تر أبيي: مل بدء سنة 

 ة جهود الثهثاء، انسحابها رسميا من منامة األمم المتحدي للتربية والعلم والثدافة )يونيس و(، راف
 المديري العامة اليهودية أودري أزوالي، لثنيها عن إلك.

وصر  سفير  سراسير في األمم المتحدي داني دانون، ب ن ح ومتر تصر علق موقفها و و االنسحاي 
ألن  إ  المنامة لم تتار عن ر بتها في  عادي  تابة التاريخ، من اهر محاوالت ": "يونيس و"من الا

 سراسير لن ت ون ع وا في منامة  دفها العمر ". وأ اف دانون أن "لدد محو صلة اليهود با
 ." د ا وتحولت  لق أداي است هلية يتهعي بها أعداء  سراسير

أزوالي، أنها تلدت تبلي ا رسميا من الح ومة ااسراسيلية بش ن  "يونيس و"وأ دت المديري العامة للا
 12وفدا للدرار الإي اتاإتر الح ومة ااسراسيلية في انسحابها من المنامة اعتبارا من يوم أم ، 

 أ توبر )تشرين األور( الما ي.
 2/1/2019الشرق األوسط، لندن،  

 
 "حزب هللا" تستعد لعمليات عسكرية ضدّ  "إسرائيل" .35

أعلن الجيش ااسراسيلي عن تدشين اطوي عس ري ة جديدي بش ن "حزي هللا"، وإلك مل : )سبوتنك(
وأفادت المجلة ااسراسيلية الدفاعية "يسراسير ديفين "، ب ن "الجيش  .2019لي مطلل العام الحا

ااسراسيلي أعلن عن تدشين  تيبة احتياط جديدي للتدار السريل أمام "حزي هللا"، بعد التاوف من 
وأشارت المجلة الق أن " ناك  داور "حزي هللا" في مواجهة عس رية مفاجسة مل الجيش ااسراسيلي.

أساسية وراء تدشين ال تيبة العس رية الجديدي،  و التاوف الحديدي من تزايد نفوإ "حزي هللا"  أ دافا
في لبنان، وزيادي تعاونر وتنسيدر مل سوريا، وب ن تدشين  إ  ال تيبة  و باألسا  دفاعي أمام "حزي 

، و م 2012 م في العام ولفتت  لق أن "ال تيبة ااسراسيلية الجديدي سيتم تش يلها مم ن تم  تجنيد هللا".
 حاليا في االحتياط، وأنهم سبل لهم الادمة األساسية في لواء "جوالني".

وأ دت المجلة أن الهدف الثاني انشاء ال تيبة الجديدي يد ي بتنفيإ  جمات أو عمليات عس رية ااطفة 
 والثاني  جومي.وم ثري في قوات و وادر "حزي هللا"، أي أن لتدشين ال تيبة  دفين، األور دفاعي 

  2/1/2019المستقبل، بيروت، 
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 تقابلها ألف قذيفة فلسطينية أطلقت خالل المواجهات: 2018غارة إسرائيلية على غزة في  865تقرير:  .36
تر أبيي: أصدرت قيادي الجيش ااسراسيلي تدريرال  حصاسيال، جاء فير أن عدد ال ارات الجوية التي 

 اري، بواقل أ ثر من  865، بلغ 2018علق قطاة  زي، في سنة  شن ها الطيران الحربي ااسراسيلي
يين في  ر يوم، وفي المدابر أطلدت حر ة  و ير ا من التنايمات الفلسطينية  "حما " جومين جو 

 المسلحة، نحو ألف قإيفة.
بال، أطلدت الصواريخ باتجا  ربل الصواريخ الفلسطينية تدري "الدبة الحديدية"وقار التدرير  ن مناومة 

 سدطت داار بلدات  سراسيلية. 45ودمرتها، باستثناء 
مستوطنال في  199جنود، وأصيي  7 سراسيليال، بينهم  16وأما في ال فة ال ربية المحتلة، فدد قتر 

عمليات  طهل نار وطعن. وقار التدرير  ن عمليات الطعن وقإف العبوات الناسفة شهدت ارتفاعال 
. وشهد عام 2017ات عمليات  طهل النار علق وتيري مشابهة لعام عن العام الما ي، بينما حاف

عمليات في  5عملي ة طعن، مدابر  17عملي ة  طهل نار فلسطينية، بينما وقعت  33، نحو 2018
حالة قإف حجاري تجا  مر بات  سراسيلي ة، في انافاض بمددار النصف  2,057العام الما ي فدط، و

 893ت قإف عبوات حارقة في ال فة ال ربية المحتلة فدد ارتفعت  لق عن العام الما ي، أما عمليا
 في العام الما ي. 848عملي ة، مدابر 

 ما  4,495فلسطينيال في ال فة ال ربية المحتلة، ولي   3,173وقار الجيش ااسراسيلي  نر اعتدر 
 إ ر تدرير  يسة ش ون األسرى والمحررين، الإي نشر أور من أم . 

قطعة سه   475، مدابر 2018قطل سه  اهر عام  406ش ااسراسيلي أنر صادر وأ اف الجي
وفل الجيش ااسراسيلي، فدد اناف ت في عام  "العملي ات اار ابية المعادية"في العام الما ي، أما 

 .2017عملية في عام  97، مدارنة با87 لق  2018
أمتار  9 يلومترال من جدار بارتفاة  13ر بنق أما في الحدود الشمالي ة، ف علن الجيش ااسراسيلي أن

علق الحدود اللبناني ة، باا افة  لق بناء جدار بطور  يلومترين ونصف عند المثلث الحدودي مل 
لبنان وسوريا. ولم ي شف الجيش ااسراسيلي عن عدد ال ارات التي شن ها في سوريا ولبنان عام 

  اري. 100نها تجاوزت ، مل العلم ب ن التدديرات تشير  لق أ2018
 1/1/2019الشرق األوسط، لندن، 

 

 في "ايالت" هذا الشهر جديداً  ستدّشن مطاراً  "إسرائيل" .37
 انون الثاني/يناير  21أعلنت وزاري الندر ااسراسيلية الثهثاء أنر سيتم  تدشين مطار جديد في  :الدد 

سيلي  سراسير  اتز في بيان أن مطار وأ د وزير الندر ااسرا في جنوي  سراسير قري البحر األحمر.
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رامون سيبستادم في البداية لرحهت داالية، علق أن يستدبر الحدا رحهت تجارية دولية، من دون 
  عطاء موعد لوصور الرحهت األولق  لير.

 لم من منتجل " يهت" قري ميناء العدبة األردني، قادرال  18 حواليوسي ون المطار الواقل علق بعد 
، 2030مليون شا  بحلور العام  4,2استدبار ما يصر  لق مليوني مسافر سنويال، وحتق علق 

 انون الثاني/يناير بح ور  21وسيبدام حفر تدشينر في  بحسي موقل المطار اال تروني الرسمي.
أ وقدرت  لفة بناء  إا المطار الإي بد رسي  الوزراء ااسراسيلي بنيامين نتنيا و، بحسي وزاري الندر.

 مليار شي ر. 1,7، با2013في العام 
 1/1/2019القدس، القدس، 

 
حراق عائلة دوابشة .38  محكمة إسرائيلية ترفض اعترافات مستوطن شارك بقتل وا 

و االت: رف ت المح مة المر زية ااسراسيلية بالدد ، ام ، اعترافات مستوطن وصف  -الدد  
حرال عاسلة دوابشة في ناب ،  لق جاني المشار ة 2015ل  نهاية شهر تموز با"الداصر" متهم بدتر وال

 في  حرال  نيسة نور متسيون في الدد  و جمات أارى نفإت  من منامة  ر ابية يهودية.
ووفدا لموقل صحيفة " آرت "، ف ن المستوطن اعترف بالتورط في تلك الجراسم الاطيري بما في إلك 

وبحسي الموقل، ف نر تم رفض  تهمة الدتر.الحرل العمد وتدمير الممتل ات، ل ن تمت تبرستر من 
اعترافات المستوطن بعد اتهامات فريل الدفاة عنر أنر تعرض ل  وط شديدي من قبر محددي 

 "الشاباك" لهعتراف، مشيريل  لق أن إلك أدى ل عف موقف النيابة في  دانتر.
 المستوطن، الشرطةن المحامي اليميني المتطرف  يتمار بن جفير الإي قاد فريل الدفاة ع واتهم

و"الشاباك" بتهديد المستوطن في زنزانتر والعمر علق  إاللر، وتهديد  بالدتر واال تصاي  لق أن 
 حصلوا علق اعتراف.

 2/1/2019األيام، رام هللا، 

 

 "إسرائيل" تستكمل بناء العائق البحري مع غزة .39
ن االنتهاء من بناء العاسل أعلن مصدر عس ري  سراسيلي، يوم الثهثاء، ع :ترجمة ااصة - زي 

وندلت الدناي العبرية العاشري عن المصدر قولر،  ن  البحري مل الحدود الشمالية ال ربية لدطاة  زي.
أمتار، ويت من أنامة ت نولوجية متددمة بهدف منل تسلر  6متر وبارتفاة  200العاسل يبلغ طولر 

أشهر،  7الإي استمر العمر فير مدي وأشارت  لق أن العاسل  أي مسلحين من حما  عبر البحر.
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 امة تم و عها في ميا  البحر، وبداالها جدار إ ي يحتوي علق أجهزي استشعار  ال ي م صاور 
 متدد مة ل شف أي تحرك للمسلحين أو ألي محاوالت ل شف األنفال.

 1/1/2019القدس، القدس، 

 

 

 2018ألف متطرف اقتحموا المسجد األقصى خالل  29الخطيب:  .41
قار مدير عام داسري األوقاف ااسهمية وش ون المسجد األقصق الشيخ عزام الاطيي، : هللا رام 

متطرف،  29.801اليوم ااثنين،  ن أعداد المتطرفين اليهود المدتحمين للمسجد األقصق، بل ت 
 ناك زيادي في  أنوأ اف الشيخ الاطيي، في بيان صحفي اليوم ااثنين،  .2018اهر عام 

عن العام المنصرم، وأن  ر  إ  االقتحامات، جرت بحماية قوات االحتهر  %17ات بنسبة االقتحام
تدر علق تصاعد وتيري االنتها ات بحل  وااحصاسياتوأشار  لق أن  افة الم شرات  ااسراسيلي.

لن تثني داسري األوقاف ااسهمية وعموم  ااجراءات، م  دا أن  افة  إ  2018المسجد اهر عام 
 سلمين عن الحفاا علق قدسية  إا المسجد و ويتر ااسهمية.الم

وأ د الاطيي أن أي مسا  بالمسجد األقصق  و اعتداء صارخ علق عديدي  ر مسلم في  افة 
 أنحاء العالم، واعتداء علق وصاية الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين، التي أجمل العالم عليها.

 31/12/2019، نية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
 

 بلدية االحتالل في القدس تعمل على إسكات صوت األذان .41
يعمر رسي  بلدية االحتهر ااسراسيلي في مدينة الدد ، موشير ليسون، علق تنفيإ اطة تد ي 
ب س ات أو افض صوت األإان الصادر عن المساجد في بلدات وأحياء المدينة المددسة، ومنها 

لتدرير نشرتر شر ة األابار ااسراسيلية )الدناي  ال فافا، بيت حنينا وشعفاط، وفدجبر الم بر، بيت ص
 يوم الثهثاء.(، مساء ال الثانية سابد

للدناي ف ن "الماطط يد ي باستبدار م برات الصوت الحالية في مساجد األحياء والبلدات  ال وفد
وأشارت الدناي  لق أن  ال و اء"." بدعوى "الحد من ال التابعة للدد  المحتلة، بم برات أص ر حجم

بلدية االحتهر في الدد  ستعمر علق تثبيت م برات تصدر عنها مستويات صوت مناف ة، في 
محاولة لافض صوت األإان علق أال يتجاوز الصوت الدوي المنصو  عليها في لواسح الحد من 

حية افض حجم الصوت  إا وأ دت الدناي أن البلدية ستمنح للشرطة صه ال و اء التابعة للبلدية.
 ما اعتبرت أن مستوى ارتفاعر يتاالف مل اللواسح الماصصة لل و اء.



 
 
 
 

 

 30 ص             4827 العدد:             1/2/2019االثنين  التاريخ:  

                                    

وأو حت الدناي أن بلدية االحتهر رصدت ميزانية أولية لبدء تنفيإ الماطط الإي ستعمر علق تنفيإ  
ة علق نحو تجريبي الاتبار نجاعة عمر البرنام  الجديد بافض صوت األإان في مساجد المدين

 شي رألف  70 - 50المددسة، وأ دت الدناي أن الميزانية األولية التي اصصتها البلدية تتراو  بين 
وندلت الدناي عن ليسون تصريحر أنر يسعق  لق تنفيإ الماطط بالتوافل مل شاصيات  ل ر مسجد.

حد من ، لم يال في عدد من قرى الدد ، وزعم أن قانون  س ات األإان الإي أقرتر ال نيست م ار 
 ال و اء الصادري عن مآإن مساجد المدينة المددسة.

 1/1/2019، 48عرب 
 

 اً المطران عطا هللا حنا: المسيحيون العرب ليسوا جاليات والقضية الفلسطينية هي قضيتنا جميع .42

وديل عواودي: ردا علق بعض التصريحات الصادري عن عدي شيوخ قار سيادي المطران  –الناصري 
ي  أساقفة سبسطية للروم األرثوإ  ، أم ،  ن المسيحيين الفلسطينيين في األرض عطا هللا حنا رس

المددسة  ما وفي  إا المشرل العربي ليسوا جاليات في أوطانهم. واهر استدبالر صحافيين أم  
عابري سبير  أولسنا أقلية  أننايصفنا أحد  إلك،  ما  أنلسنا جالية في فلسطين ونرفض "تابل الدور 

تإ ير ب ن المسيحية انطلدت من   لقنإ ر من يحتاجون  أندنا وفي أر نا المددسة. نود في به
ديارنا والسيد المسيح ولد في بهدنا ونحن لم نستورد المسيحية من ال ري  ما نستورد اليوم  افة 

 ."األدوات الت نولوجية
ر قيم المحبة واألاوي وقار حنا  نر قبر ألفي عام ونيف ولد السيد المسيح في فلسطين  ي ينش

 افة وساسر ااعهم العربية أال تطلل علق المسيحيين   لقوالرحمة بين النا ، ولإلك وجر نداء 
الفلسطينيين والعري صفة الجاليات في أوطانهم ألنهم ليسوا  إلك، م  دا أن الفلسطينيين المسيحيين 

هم م ون أساسي من م ونات شعبهم يصفهم أحد ب قلية ألن أنليسوا أقليات في أوطانهم ويرف ون 
المنا ر والم افح من أجر الحرية، وم ون أساسي من م ونات المشرل العربي الروحية واانسانية 

 والتارياية والح ارية.
لسنا  فارا  ما "وأ اف حنا معبرا عن ردود فعر عاتبة ومستهجنة بعد تصريحات صدرت من  زي 

يصفنا البعض ا ار، فنحن موحدون ن من ب لر واحد يحرض علينا البعض ولسنا مشر ين  ما 
 ."االل للسماء واألرض ونعبد هللا تعالق الإي الدنا جميعا وحبانا بنعمر وأسبغ علينا بمراحمر

االحتراي واالندسام   لقي دي  أنوجود ااتهفات في النواحي العداسدية ال يجوز  أنوشدد علق 
ثاري الفتن في صفوف الشعي  الفلسطيني. وأ د المطران حنا رف ر أي اطاي يحرض والتشرإم وال

ثاري الفتن  أنعلق الطاسفية وال را ية وب ن الدين ال يم ن  ي ون وسيلة لتدسيم المجتمعات وال
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نسانية "والتصدعات في األوطان. الفتا  لق أن  الدين  و ح ور محبة ورحمة وأاوي وقيم أاهقية وال
 ."الديم اانسانيةفي مجتمعنا وعندما ت يي المحبة ت يي 

 2/1/2019، القدس العربي، لندن
 

 هيئة شؤون األسرى تُنهي عمل محامين يدافعون عن األسرى لدى االحتالل .43
أنهت  يسة ش ون األسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية، العمر مل  يحيق اليعدوبي: -  زي

 ر.عدد من المحامين وو هء الدفاة عن األسرى في سجون االحته
ووصف المدير العام لمر ز أحرار لحدول اانسان ف اد الافش ما حدث بالا "مصيبة ال برى 
والمجزري" ب ر ما تعنير ال لمة معنق بحل األسرى الفلسطينيين، في ار زيادي أعداد االعتداالت 

سطين": وقار الافش لصحيفة "فل ااسراسيلية  د الفلسطينيين بال فة ال ربية وحاجتهم لفريل دفاة.
 ن "السلطة قامت بتدلي  أعداد المحامين في وقت سيء، ف ر محام يرافل عن ملفات  ثيري ألسرى 

محاميا  12فلسطينيين في سجون االحتهر"، معتبرا توقيف  يسة ش ون األسرى والمحررين لنحو 
توقيف وبين أن عدد المحامين الموجود  ير  اف، معتبرا قرار  بدون تحإيرات سابدة أمر اطير.

محامين بالش ر الحالي " ارثة" ال يستطيل محام جديد تعوي ها، منبها  لق أن ما حدث نات  عن 
تصفية حسابات فتحاوية المت رر فيها األسرى، تهدف للسيطري علق  يسة األسرى أدت للوصور 

 لهإ  الحالة السيسة.
تهم المالية بعد تجميد ا، من ومنإ أ ثر امسة أشهر لم يتللَّ محامو نادي األسير رواتبهم وماصصا
لت   يسة ش ون األسرى، وسط وعود بصرفها دون تحديد أي مواعيد لها. وأشار  لق أن السلطة حو 

وزاري األسرى والمحررين  لق  يسة ش ون األسرى، ثم سحبت الصهحيات من نادي األسير في 
 الدفاة عن األسرى ودعم المحررين.
رأ  جبرير الرجوي ع و اللجنة المر زية لحر ة فتح، لجنة وفي اطوي لمراجعة ملف األسرى، ت

ااصة ش لتها السلطة وحر ة "فتح"، اعادي  ي لة نادي األسير وم سسات األسرى، واف  ت اللجنة 
 ال يوم 41مستوى تمثير وزاري األسرى  لق  يسة، والتي ش لت بعد  نهاء   راي ال رامة الإي استمر لا

 .2017في شهر نيسان/ أبرير 
 1/1/2019، فلسطين أون الين

 
 "الدامونـ"تفرض عقوبات جماعية على األسيرات ب "إسرائيل" .44

عدوبات جماعية علق عدد من األسيرات  "الدامون"فر ت  داري معتدر : ، و االت"الالي "-رام هللا
(، و ن: االدي جر ار، وصابرين زبيدات، وروان أبو زيادي، وميسون 11الدابعات في  رفة رقم )
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موسق، ونور ان عواد، وياسمين شعبان، وحنين اعمر. وحرمت سلطات االحتهر األسيرات من 
 لمدي شهر، وفر ت عليهن  رامات مالية بعد أن نفإت بحدهن محا مة داالية. "ال نتينا"الزياري و

زر األسيري ياسمين شعبان في  رفة زياري المحامين. وفي اليوم وأقدمت سلطات االحتهر علق ع
 التالي اقتحمت قوات الدمل  رفة األسيرات.

 2/1/2019، الخليج، الشارقة
 

 االحتالل يعتدي على صيادين ومزارعين في غزة .45
، أم ، اثنين من الصيادين في البحر شمالي قطاة "ااسراسيلي"اعتدلت بحرية االحتهر : و االت

عامال(، ونجلر  60ي. وقالت مصادر حدوقية،  ن جنود االحتهر اعتدلوا  هل من عيسق الشرافي ) ز 
أميار بحرية. وأ دت  6عامال( في عرض بحر منطدة السودانية شمالي الدطاة علق بعد  30محمود )

 المصادر أن بحرية االحتهر صادرت المر بة وندلت الصيادين  لق جهة مجهولة. وجاء إلك بعد
، بالسما  بتوسيل منطدة الصيد للصيادين الفلسطينيين في بحر  زي، "ااسراسيلية"قرار وزاري الحري 

 في حين أطلدت قوات االحتهر النار صوي المزارعين في  ر من رفح واانيون  جنوبي الدطاة.
بحري الفاصر ال "السيان الحدودي"و شفت الدناي العبرية العاشري، عن انتهاء جيش االحتهر من بناء 

متر،  200أمتار، وطولر  6أشهر من العمر. وإ رت أن السيان بارتفاة  7مل قطاة  زي، بعد 
 ويحتوي علق أنامة ت نولوجية متطوري، ومصمم لمنل التسلر عن طريل البحر وي شف األنفال. 

ر متر من الصاو  200وأفادت الدناي، أن الحاجز أو السيان الحدودي البحري يمتد علق طور 
ال امة علق الحدود الشمالية للدطاة، وتم تثبيت جدار إ ي فول  إ  الصاور، ويحتوي السيان 

 علق أجهزي استشعار دقيدة.
 2/1/2019، الخليج، الشارقة

 
 مواطنًا في محافظات الضفة 32حملة اعتقاالت تطال  .46

( 32عتداالت طالت )شنت قوات االحتهر ااسراسيلي، الليلة الما ية وفجر اليوم االثنين، حملة ا 
مواطنا من محافاات رام هللا والبيري وجنين والدد ، رافدها تحديدات ميدانية، وتاريي للمنازر، 

 ل ترونية. ومصادري أجهزي 
 31/12/2018، األيام، رام هللا
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 المؤبد لمدان بتهمة بيع عقار للعدو في القدس .47
من قانون  274/2عمهل ب ح ام المادي أصدرت مح مة الجنايات ال برى المنعددي في رام هللا و 

ااجراءات الجزاسية النافإ قرار ب دانة المتهم "ة.ة"، بالتهمة المسندي  لير، و ي محاولة اقتطاة جزء 
، وعطفا 1960لسنة  (16من األرا ي الفلسطينية، و مها لدولة أجنبية من قانون العدوبات رقم )

أصدرت المح مة  2014( لسنة 20( من الدرار بدانون رقم )2علق قرار اادانة وعمه ب ح ام المادي )
وفي تشرين الثاني، دعا ديفيد فريدمان السفير األمري ي لدى  سراسير  الح م باألش ار الشاقة الم بدي.

التهمة التي يشتبر في أنر ارت بها  ي "بيل  لإلفران عن المدان الإي يحمر جنسية مزدوجة، قاسه  ن
ن ا  حتجاز  يتنافق مل الديم األمري ية.أرض ليهودي" وال

 31/12/2018، األيام، رام هللا
 

 وحدة جديدة بالضفة 2,500االحتالل يعزز استيطانه ويقيم  .48
وحدي استيطانية  2,500قررت سلطات االحتهر ااسراسيلي، أم ،  قامة  :نادية سعد الدين -عمان

 بيري من المستوطنين المتطرفين جديدي في ال فة ال ربية، وإلك علق وقل اقتحام مجموعات 
 للمسجد األقصق المبارك واستباحة باحاتر وسط تصدي المصلين وحرا  المسجد لعدوانهم.

دونما من أرا ي المواطنين الفلسطينيين  1182ويمتد الماطط االستيطاني ااسراسيلي  من مساحة 
، التي تدل  من "أفرات"ي مر مستع، شمار بيت لحم بال فة ال ربية، قري "اربة النحلة"في منطدة 

 االستيطاني، الواقل بين الدد  وبيت لحم وبيت جاال. " وش عتصيون"ت تر 
ويستهدف  إا المشروة تدطيل أوصار ال فة ال ربية، وعزر مدينة الدد  عن محيطها الفلسطيني، 

جيروزاليم "وبحسي صحيفة  بما يمنل  قامة الدولة الفلسطينية المستدلة وعاصمتها الدد  المحتلة.
، "السهم ا ن"المشروة، نده عن ما يسمق حر ة "، ااسراسيلية الناطدة بالل ة اانجليزية، ف ن "بوست

توسيعها  " ار حوما"ي مستعمر محاولة لمنل أي تطوير أو توسيل في مدينة بيت لحم، التي تمنل 
 ."وجنوبا بالفعر من المنطدة الشمالية، ما يعني  عاقة أي توسعة للمدينة شماال

است لوا مدتر أحد مستوطنيها  "افرات"ي مستعمر "وقالت نف  الصحيفة، عبر موقعها اال تروني،  ن 
الة "بعملية طعن، في شهر أيلور )سبتمبر( الما ي، لتجديد المطالبة بمشروة استيطاني في 

اني الجديد ي تي في واعتبرت الصحيفة ااسراسيلية أن المشروة االستيط ."، المحاإية لبيت لحم"النحلة
، "مساعي رسي  الوزراء ااسراسيلي، بنيامين نتنيا و، ل سي أصوات اليمين ااسراسيلي" طار 

 المدرري في نيسان ) برير( المدبر. "ال نيست"المتطرف في انتاابات 
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ست ون جزءا من حدود ال يان ااسراسيلي في  " وش عتصيون"ي مستعمر وترى سلطات االحتهر أن 
 فاقية يتم التوصر  ليها للو ل النهاسي مل الفلسطينيين.أي ات

 1/1/2019، الغد، عّمان
 

 2018مليون فلسطيني في العالم مع نهاية  13الفلسطيني: أكثر من  اإلحصاء .49
استعر ت رسيسة جهاز ااحصاء الفلسطيني عه عوض، أو اة الفلسطينيين نهاية عام : رام هللا
 .2019 ، عشية رأ  السنة الجديدي2018

 2018مليون فلسطيني في العالم مع نهاية عام  13أكثر من 
مليون فاي دولة  4.91مليون فلسطينيا  13.05وبلغ عادد الفلسطينيين المددر فاي العالم حوالي 

مليون في الدور  5.85، وما يداري 1948مليون فلسطيني في أرا ي  1.57فلسطين، وحوالي 
 األجنبية. ألف في الدور 717العربية، ونحو 

 أكثر من ثلث السكان يقيمون في قطاع غزة
 1,961مليون في ال فة ال ربية و 2,954مليون فرداا  4,915 اقدر عدد الس ان في دولة فلسطين ب

من مجمر الس ان الفلسطينيين  %42مليون في قطاة  زي، وبل ت نسبة الس ان الهجسين نحو 
 في قطاة  زي. %66ل فة ال ربية وفي ا %26المديمين في دولة فلسطينا بواقل 

 معدالت خصوبة عالية بين الفلسطينيين في األردن مقارنة بالفلسطينيين في سوريا ولبنان
 2.5مدابر  2010مولودا للعام  3.3بلغ معدر الاصوبة ال لي للمرأي الفلسطينية المديمة في األردن 

 .2011ودال في لبنان للعام مول 2.8، في حين بلغ المعدر 2010مولودا في سوريا للعام 
 مجتمع فتي 1948المجتمع الفلسطيني في أراضي 

، 2018مليون فلسطيني نهاية العام  1,568حوالي  1948بلغ عادد الفلسطينيين المددر في أرا ي 
في  %39ولإلناث  %40للإ ور  2017وبل ت نسبة األفراد دون الثامنة عشري من العمر نهاية عام 

 .%5ولإلناث  %4سنة ف  ثر( للإ ور  65فير نسبة األفراد الإين أعمار م )الوقت الإي بل ت 
 معدل نمو السكان للفلسطينيين أعلى من معدل النمو للسكان اليهود في فلسطين التاريخية

، وبلغ معدر النمو 2018للعام  %2.5بلغ معدر النمو الس اني للفلسطينيين في دولة فلسطين نحو 
، في حين بلغ  إا المعدر لليهود نحو 2017للعام  %2.3نحو  1948ي أرا ي للس ان الفلسطينيين ف

 .2017في فلسطين التارياية للعام  1.7%
 31/12/2019، رام هللا ،الفلسطيني لإلحصاءالجهاز المركزي 
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 2018شهيدًا فلسطينيًا بنيران االحتالل خالل  312": شهداء فلسطين" .51
، وفدال 2018نيال أ لبهم من قطاة  زي، بنيران  سراسيلية، اهر عام فلسطي 312د ي أ: استشهد  -رام هللا

، و و منامة  ير "التجمل الوطني ألسر شهداء فلسطين"وإ ر  لتدرير فلسطيني نشر يوم االثنين.
وأ اف أن  في ال فة ال ربية. 42في قطاة  زي و 271ح ومية، في تدرير لر، أن من بين الشهداء 

وأفاد ب ن عدد  عاما. 24طفه، فيما بلغ متوسط أعمار الشهداء  57اث ومن بين الشهداء ست  ن
الإي  2017، مدارنة بعام 2018الشهداء الفلسطينيين ت اعف أربل مرات ونصف، تدريبا، اهر عام 

وأشار التدرير  لق أن عدد جثامين الشهداء المحتجزي لدى السلطات  فلسطينيا. 74ق ق اهلر 
 .1965منإ عام  294جثمانا، وبإلك يرتفل عدد الجثامين المحتجزي  لق  20بلغ  2018ااسراسيلية اهر 

 31/12/2018، ، لندنالقدس العربي
 

 2018الجئًا فلسطينيًا قضوا حتى نهاية  3,911: "مجموعة العمل" .51
أ دت مجموعة العمر من أجر فلسطينيي سورية، أنها وثدت حتق نهاية عام ": مجموعة العمر"

الجسال  564 حية فلسطينية ق ت بسبي الحري الداسري في سورية، منهم  3,911م المنصر  2018
يارين بسبي ند  الرعاية الطبية  205ق وا تحت التعإيي في السجون والمعتدهت السورية، و

والحصار المشدد الإي فر ر الجيش السوري الناامي علق مايم اليرموك بدمشل، فيما وثدت 
 السورية. فلسطينيال في األفرة والمعتدهت تدهل مع 1,711المجموعة أي ال 

التوثيدة التفصيلية لل حايا الفلسطينيين  ااحصاسياتوأشارت مجموعة العمر  لق أنها ستنشر تدرير 
في سورية، اهر األيام الدادمة والإي سيت من توزة ال حايا حسي المدن والمحافاات السورية، 

ا افة  لق األسباي التي أدت  لق ق اسهم.  ما سيت من والمايمات الفلسطينية في سورية، با
 التدرير بحسي المجموعة التوزة الج رافي لل حايا الفلسطينيين السوريين الإين ق وا اارن سورية.

 1/1/2019، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
 

 2018امرأة وفتاة خالل  175االحتالل يعتقل  .52
أسرى فلسطين للدراسات يوم الثهثاء ب ن سلطات االحتهر اعتدلت اهر أفاد مر ز : الرأي –رام هللا 
امرأي وفتاي، وواصلت استهداف النساء باالستدعاء والتحديل دون استثناء الداصرات،  175 2018عام 

 و بار السن، والمري ات.
ف وأو ح المتحدث باسم المر ز الباحث "رياض األشدر" أن قوات االحتهر صعدت من استهدا

النساء والفتيات باالعتدار، واألح ام المرتفعة، بهدف ردعهن عن المشار ة في أية نشاطات سلمية 
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وأشار "األشدر"  لق أن  أو مجتمعية أو مداومة داعمة لحدول الشعي الفلسطيني ومنا  ة لهحتهر.
زوجاتهم، أمهاتهم و  ال سلطات االحتهر واصلت استهداف إوي األسرى من الدرجة األولق، وتحديد

حالة اعتدار  15ورصد المر ز  اهر زياري أبناسهن في السجون، بهدف تشديد الانال علق األسرى.
 حالة لداصرات. 14، وحالتي اعتدار لجريحات، واألولقألقاري األسرى من الدرجة 

وأشار "األشدر"  لق أن سلطات االحتهر صعدت اهر العام الما ي من استهداف الصحفيات 
وإ ر "األشدر" أن العام الما ي  ان من أسوء األعوام علق األسيرات،  إ  وااعهميات.يات والحدوق

علق  ر األصعدي وفق مددمتها الناحية الصحية، ومار  االحتهر  ال وا ح ال شهدت أو اعهن تراجع
اقتحام ال رف،   افة  أوبحدهن أش ار االنتهاك والتعسف، سواء بحرمانهن من حدوقهن األساسية 

ساعة في  12 لق الت ييل عليهن ومحاولة  إاللهن من اهر السفر بالبوسطة، والإي يستمر نحو 
اروف صعبة وسط حرمان من اصطحاي الماء والطعام، بالتزامن مل تدييد ن من األيدي واألرجر، 

 للاصوصية. ال وو ل  اميرات في قسمهن لمراقبة تحر اتهم، مما يعتبر انتها 
 لق سجن  ال المر ز،  لق   هل قسم النساء بسجن  شارون، وندلهن جمعي وعمد االحتهر، وفل

أسيري في اروف صعبة، وال تتوفر فير االحتياجات األساسية  100الدامون في قسم جديد يتسل لنحو 
ولفت  لق استمرار معاناي األسيرات المري ات بسبي اا مار الطبي، وأبرز ن األسيري  سراء  للحياي.

( من الدد ، التي تحتان لعدي عمليات مستعجلة، تماطر  داري السجون في ال عام35" )رياض جعابي 
( من مدينة  زي، والتي ال عام 43 جراسها مما يعرض حياتها للاطر، واألسيري "نسرين حسن أبو  مير" )

تعاني من وجود تمزل في عصي اابهام وال ف، وتشت ي من مرض الس ري، مل تاوفات من بتر 
 مها بعد اهور بدل دا نة تحت أاافر قدميها بسبي ارتفاة الس ري  لق مستويات عالية.أصابل قد

 1/1/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 صحفيًا فلسطينيًا في سجون االحتالل اإلسرائيلي 19اإلعالم:  .53
ر  شفت وزاري ااعهم عن ارتفاة في عدد الصحفيين المعتدلين في سجون االحته: رام هللا

 صحفيال اعتدلوا بش ر ماالف ل افة الدوانين الدولية. 19، ووصر عدد م  لق ااسراسيلي
في بيان لها، اليوم االثنين، أن قوات االحتهر ارت بت بحل الصحفيين  ااعهموأو حت وزاري 

صدار  االعتدارانتها ات صاراة  سياسة تمديد  ااداري مرات عدي دون تهمة أو محا مة، وال
بعاد يارين عن مناطل س نا م وفرض األح ا م العالية  ير المنطدية في المحا م العس رية، وال

الحب  المنزلي عليهم،   افة ل رامات مالية عالية،  لق جاني تعمد اا مار الطبي بحل المر ق 
 والمصابين منهم.
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األطر السا ري وحثت وزاري ااعهم االتحاد الدولي للصحفيين، ومنامة "صحافيين به حدود"، و ر 
 اطهل سرا  األسرى حرا  الحديدة.  روري التحركعلق حرية العمر ااعهمي  لق 

 31/12/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 دون خط الفقر 48من فلسطينيي  %50: المركزي اإلسرائيلي اإلحصاء .54

، الصادر عن م سسة 2017العام   شف تدرير الفدر ااسراسيلي عن: بر وم جرايسي –الناصري 
، بينما %50.3،  انت 48أن نسبة من  م دون اط الفدر بين فلسطينيي  االجتماعي،ال مان 

اشد عمدا مما  و لدى اليهود،  48.  ما أن الفدر لدى فلسطينيي %13.9نسبتها بين اليهود وحد م، 
منإ  48إي يعاني منر فلسطينيو و إا انع ا  لسياسات التمييز العنصري، والحصار االقتصادي، ال

من بين  48المر زية ااسراسيلية، أن نسبة فلسطينيي  ااحصاءسبعة عدود.  ما أاهر تدرير داسري 
 .%18الس ان، بديت عند نسبتها في العام الما ي 

،  لق نسبة 2016في العام  %21.9وقار التدرير،  ن نسبة الفدر تراجعت علق مستوى األفراد من 
، و ان  إا التراجل في  افة شراسح الجمهور،  ال أن التراجل بين اليهود 2017ي العام ف 21.2%

، الإين الفدر لديهم أشد عمدا، علق الر م من التراجل 48وحد م  ان أعلق مما  و لدى فلسطينيي 
 الحاد في معدر الوالدات ااصة في العدد األاير. فحسي تدرير سابل، ف ن معدر الوالدات لدى األم

والدي، وبين األمهات اليهوديات  2.8والدي، بينما لدى األم اليهودية في حدود  3.4العربية في حدود 
 والدي لألم الواحدي بالمعدر. 6.8المتدينات المتزمتات 

 %52، مدابر نسبة %50.3بل ت  48و ما إ ر، ف ن نسبة من  م دون اط الفدر لدى فلسطينيي 
، ول ن نسبة الفدر بين المتدينين %13.9بش ر عام، ف ن نسبة الفدر  . أما لدى اليهود2016في العام 

. وبإلك ت ون نسبة الفدر بين اليهود من %48.7، بل ت  راديةالمتزمتين، الإين يعيشون حياي تدشفية 
، و ي معدالت متداربة مل تلك التي في دور أوروبية متطوري. واهر %8دون المتزمتين، أقر من 

 وحد م، تداري 48در بين أطفار فلسطينيي أي ا أن نسبة الف
 .%10. وبين أطفار اليهود من دون المتزمتين، تدر عن %19.6، بين لدى أطفار اليهود 61%

، وتنع   علق 48و إ  الفجوات  ي انع ا  لسياسة التمييز العنصري التي يعاني منها فلسطينيو 
 4أن نسبة البطالة العامة في حدود   افة مجاالت الحياي، وبش ر اا  في سول العمر، ففي حين

.  ما أن معدر %3، وبين اليهود وحد م في حدود %12، تدفز عن 48، ف نها بين فلسطينيي %
من معدر الرواتي العام، بين معدر رواتي اليهود يصر  %67، في حدود 48الرواتي لدى فلسطينيي 

 من معدر الرواتي العام. %120حوالي   لق
 2/1/2019، الغد، عّمان
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 سلطات االحتالل تسرق اآلثار الفلسطينية: هآرتس .55
و االت: سرقت سلطات االحتهر ااسراسيلي ا ثار والمدتنيات األثرية الفلسطينية من مواقل ماتلفة ال

وقالت صحيفة  في ال فة ال ربية، وعر تها في متحف بمدينة الدد  المحتلة، أور من أم .
، ب ن سلطات االحتهر أم تر علق صدر صفحتها األولق، " آرت " ااسراسيلية، في ابر نشر 

 سرقت يثارا من ال فة ال ربية وعر تها في متحف "أرض ال تاي المدد " بالدد  المحتلة.
ويتعارض  إا العمر مل الدانون الدولي واتفاقية ال اي التي تحار علق دولة االحتهر عرض أو 

 التنديي عن ا ثار في األرا ي المحتلة.
ر ت سلطات االحتهر ا ثار في متحف أرض ال تاي المدد  في الدد ، بح ور ناسي وزير وع

 بن دا ان، ومس ولين يارين في ح ومة االحتهر.  يليجيش االحتهر 
ألف قطعة أثرية من  40، استولق علق حوالي 1967، ومنإ العام ااسراسيلييشار  لق أن االحتهر 

 .الم تشفات األثرية الفلسطينية
 1/1/2019، األيام، رام هللا

 
 ة وبؤرة لتهويد وعزل األغوار الشماليةمستعمر  12سياج استيطاني عبر  .56

عندما شرة المستوطنون ببناء ب ري استيطانية جديدي علق أرا ي اربة السويدي  محمد به :
ت البدوية التي الواقعة علق الحدود األردنية في األ وار الشمالية،  ان االعتداد الساسد لدى العاسه

ي "مس يوت" مستعمر تدطن في تلك المنطدة منإ الددم، أن األمر ال يعدو  ونر محاولة لتوسيل 
الدريبة، حتق أصبحت علق يدين أن ما يحدث علق أرض الواقل يهدف  لق تجسيد سياسات 

ية من اهر ح ومات االحتهر المتعاقبة ب قامة سيان يمن لدولة االحتهر علق امتداد الحدود األردن
 ي وب ري استيطانية.مستعمر  12بناء 

وسارة المستوطنون،  لق بناء وتثبيت المزيد من المسا ن في تلك الب ري االستيطانية، ووسط منطدة 
المزوقح والتي تبعد نحو امسة  يلومترات عن تلك الب ري، ورفعوا علم  سراسير علق الايام 

 دري األرا ي  ناك.وال رفانات التي أح رو ا، استعدادال لمصا
ي وب ر  استيطانية في األ وار مستعمر  12وبحسي الناشط الحدوقي عارف درا مة، ف ن االحتهر أقام 

الشمالية، وتتراو  المسافة التي تفصر بينها بين  يلومتر واحد ول اية ثهثة  يلومترات، وبع ها 
منطدة بال امر وتحرم الفلسطيني أنشئ علق مسافة الصفر من الحدود الشرقية الفلسطينية وت لل ال

 من أر ر.
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ات الداسمة، حيث تسيطر حفنة من مستعمر وأ حت اا ري الب ر االستيطانية ت ا ي باطورتها ال
المستوطنين علق أراٍض واسعة تعمر علق تدطيل أوصار األ وار، وتعزيز سياسة الفصر ااسراسيلية، 

الب ر يتم وفل سياسة  سراسيلية تهدف  لق ت لير قار درا مة لا "األيام"، حيث أ د أن  قامة تلك 
المجتمل الدولي فيما يتعلل باأل داف المناوري لتلك الب ر، حيث تمت  قامة عدد منها  من 

ات الداسمة، وأصبح يطلل عليها اسم "أحياء استيطانية"، فيما تم تشييد ب ر مستعمر الماططات الهي لية لل
 ات جديدي.مستعمر ات، وبالتالي يم ن اعتبار ا نواي لمستعمر لل أارى اارن حدود الماططات الهي لية

 2/1/2019، األيام، رام هللا
 

 االحتالل يجرف عشرات الدونمات في جنين والخليل .57
شرعت قوات االحتهر، اليوم الثهثاء، بتجريف أراض في قرية اهر المالح المعزولة الف الجدار 

قروي اهر المالح عمر الاطيي،  ن جرافات وقار ع و مجل   العنصري، جنوي  ري جنين.
دونما،  ما دمرت شارعا معبدا في الدرية، لمصادري أرا ي  120االحتهر شرعت بتجريف نحو 

 ي "شا يد".مستعمر المواطنين لصالح توسيل 
في السيال نفسر، جرفت قوات االحتهر أرا ي في منطدة بسر شا ين جنوي الالير تعود مل يتها 

 اطنين عرف منهم ز ريا أبو عجمية، وعمران أبو عجميةلعدد من المو 
 1/1/2019، األيام، رام هللا

 
 2019مسيرة العودة ستستمر بحشود أكبر في  .58

أ د مس والن في الهيسة الديادية لمسيري العودي و سر الحصار السلمية استمرار  نبير سنونو: - زي 
انطهقها، منبهان  لق أن  ناك دراسة لها في إ رى  لمليونيةبحشود أ بر تصر  2019فعاليتها في 

 وجهد لتطوير أدواتها، بناء علق سلوك االحتهر ااسراسيلي.
وقار ع و الهيسة ا ر حبيي لا"فلسطين أون الين"، اليوم الثهثاء،  ن أي عمر حتق ي ون ناجحا 

 ة.ال بد أن يبطوَّر، والمسيري ستستمر مادام االحتهر جاثما علق األرض الفلسطيني
وليست  2019من جهتر قار ع و الهيسة الديادية للمسيري محمود الف:  ن فعالياتها ستستمر في 

لا"فلسطين أون الين" أن تطوير أدوات مسيري العودي  وأ اف الف  ناك أي نوايا للتراجل عنها.
 مر ون بسلوك االحتهر ااسراسيلي.

 1/1/2019، فلسطين أون الين
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 وفلسطينيًا إلى النيجر سورياً  50الجزائر ترّحل  .59
أنباء تفيد "، أم  في بيان، تلديها "الرابطة الجزاسرية لحدول اانسان"أعلنت : بوعهم  مراسة-الجزاسر

من الشهر المنصرم،  لق  26و 25رعية فلسطينيال وسوريال، يومي  50ب ن السلطات الجزاسرية رح لت 
وأو ح التنايم الحدوقي أن أطفاالل،  ."جزاسريالنيجر بواسطة حافهت، وبمساعدي الههر األحمر ال

ونساء،  حدا ن حامر في الشهر التاسل،  انوا موجودين  من المرحلين الإين  انوا محتجزين في 
أحد "، بمدينة تامنراست ب قصق جنوي الجزاسر. وندر التنايم الحدوقي عن "مر ز  يواء م قت"

لب ل دقاسل، أن المرحلين موجودون الف الحدود السوريين، تم ن ا من االتصار بر والتحدث معر 
فددان أحد أفراد المجموعة  -حسبر  -. وقد تم "بين الجزاسر والنيجر، و م يعانون من البرد والجوة

أشهر عبر  3دالوا الجزاسر قبر "حين واصر السير بمفرد .وأ اف التنايم الحدوقي أن الهجسين 
من الجزاسرية، طالبين الحماية حسي شهاداتهم. وقد تم الحدود الماليةا حيث اتصلوا بمصالح األ

أشهر حبسال  ير نافإ، بتهمة  3و عهم في مر ز احتجاز، ل ن بعد  دانتهم من طرف الد اء با
 ."الداور  ير الشرعي للتراي الوطني

زار م ممثر عن المفو ية السامية لحدول الهجسين في  إا المر ز، واطلل "وحسي شهاداتهم، فدد 
الرابطة الجزاسرية للدفاة عن حدول اانسان تندد بعملية "وأ اف البيان أن  ."لق حالتهم المزريةع

الترحير الدسري، التي استهدفت أفرادال من طالبي اللجوء، قدموا للجزاسر بحثال عن الحماية واألمان. 
تي صادقت عليها ومثر  إا ااجراء يعد انتها ال مدصودال التفاقية جنيف الااصة بالهجسين، ال

الجزاسر.  ما تعتبر الرابطة أن ترحير األطفار والنساء الحوامر في مثر  إ  الاروف  و انتهاك 
صارخ لهتفاقيات الدولية المعنية بحدول اانسان، ومثر  إ  الممارسات تعتبر جريمة في مناور 

المعنية، من سلطات جزاسرية تطالي الرابطة من  ر الجهات "وتابل البيان مو حال:  ."الدانون الدولي
ودولة النيجر، والمفو ية السامية لحدول الهجسين والمنامة العالمية للهجري، بالتحرك العاجر، قصد 

سعاف األشاا  العالدين في م ان ما علق حدود الجزاسر والنيجر  ." نداإ وال
 2/1/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 قرية معلول نيسةلدى محاولته اقتالع صليب من ك مستوطنضبط  .61

، اهر أم  االثنين،  لق اعتداء عنصري حاور " سراسير"تعر ت  نيسة قرية معلور في  تر أبيي:
فير المجرم أن يدتلل صليبال  بيرال من ساحتها،  ال أنر لم ينجح في  سر ، وا تفق بلي ر وفر   اربال. وقد 

 يهوديال يدوم بعملية التاريي. الناصري الدريبة، ب نر شا د شابال  يافاشهد أحد الشبان من 
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ري، وسام علي الصالح، الإي يس ن اليوم في   نت أتجور "الناصري:  يافاوقار ابن قرية معلور المهج 
في محيط  نيسة معلور، اهر اليوم، ولفت انتبا ي وجود يهودي متدين،  ان قد دار بسيارتر  لق 

في ساحة ال نيسة عن طريل ربطر بالسياري. ساحة ال نيسة، وحاور اقتهة الصليي ال بير الموجود 
فدمت علق الفور بتصوير المعتدي، قبر أن يفر من الم ان، وحين شا دني وأنا أصور  فر   اربال. 
اقتربت من الصليي ال بير فتبين لي أنر ماسرا ل ن المعتدي لم ينجح في اقتهعر، وأحدث لر بعض 

)قرية  "مجدار  عيمك"ة الدريي من ال نيسة في وتوجر علي الصالح  لق مر ز الشرط ."األ رار
المجيدر المهجري( وقدم ش وى  د الشاي اليهودي، وأرفل صوري لر. وفتحت الشرطة تحديدال في 

 االعتداء العنصري.
 1/1/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 اختيار شقيق الشهيد "بركة" ضمن كبار علماء الفيزياءبروكسل:  .61

اديمي في جامعة األقصق الباحث سليمان بر ة مدير مر ز أبحاث الف اء ااتير األ : الرأي – زي 
والفلك في الجامعة، والحاسز علق جاسزي ريناتا بولون الدولية،  من  بار علماء الفيزياء في برنام  

وي م الحفر المإ ور علماء الفيزياء  االحتفار بمسوية  نشاء االتحاد الدولي للفلك وإلك في برو سر.
 م.2019ين علق جاسزي نوبر في الفيزياء، وإلك في أبرير الدادم لعام الحاصل

ووفل بيان صحفي، أ د بر ة علق أ مية العلوم الفل ية في فلسطين ااصة والعالم عامة لَم تحملر 
وتدوم استراتيجية بر ة في  داري  الفيزياء الفل ية من معاني علمية وأاهقية عايمة لألمة اانسانية.

ر ز في توفير بيسة حا نة للمشاريل اابداعية والبرام  التعليمية واألبحاث المبت ري، المر ز تت
يشار  لق أن العالم الفيزياسي يعتبر شديل  والمسا مة في  نتان المواد العلمية الفل ية بمناوٍر جديد.

ية ااصة الشهيد الداسد في  تاسي الدسام نور بر ة، الإي ارتدق في اهر التصدي لدوات  سراسيل
 حاولت التسلر شرل اانيون  قبر عدي أسابيل.

 1/1/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 لقناتي "العربية" و"الحدث" اً عامّ  اً د. نبيل الخطيب مدير  .62
لهما،  ال عام ال نبير الاطيي مدير  .أعلنت  داري قناتي "العربية" و"الحدث"، تعيين الفلسطيني د: رام هللا
وقار وليد البرا يم، مالك مجموعة  الداير الإي ش ر  إا المنصي مدي ثهث سنوات.لتر ي  ال الف

 "  نر يثل بددرات الاطيي، األ اديمية والمهنية، وأن  تعيينر جاء لتعزيز أداء الدناتين.MBCقنوات "
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عهم لإل ال ستاإأوالاطيي الإي يجمر درجة الد تورا  في فدر استادام الل ة في وساسر ااعهم، وعمر 
"، وتولق لفتري MBC،  و صحافي والعهمي فلسطيني بارز، عمر لسنوات في مجموعة "ال وباحث

 .2017ل رفة األابار فيها، حتق  ال طويلة منصي رسي  تحرير قناي العربية ومدير 
وولد الاطيي في قرية بيت ايبا بنابل ، وأس  معهد ااعهم في جامعة بيرزيت، وتولق رساسة داسري 

، و ان 1993" عام MBCوان م الاطيي  لق مجموعة " .2004و 1994في الجامعة، ما بين  ااعهم
"، MBC داري م تي الدد  التابل لمجموعة " 1996وتسلم عام  في م تي الدد  المحتلة. ينإاك مراسهل 

وفي  الفلسطينية والدد . األرا ي، ش ر منصي  داري م اتي العربية في 2002وفي أيلور/ سبتمبر 
 انتدر الاطيي  لق دبي ليش ر موقل رسي  التحرير التنفيإي لدناي "العربية" ااابارية. 2004زيران/ يونيو ح

 1/1/2019، القدس، القدس
 

 جدار الفصل العنصري... كيف عكسه الكتاب الفلسطينيون واإلسرائيليون؟: دراسة مقارنة .63
فصر العنصري وانع اساتر في األدي جدار العار... جدار ال"يسعق  تاي : حمدي عابدين -الدا ري

 لق تدديم دراسة مدارنة تنصي علق ا ثار التي تر ها  إا الجدار،  "العبري والفلسطيني المعاصر
علق األدبين  2002الإي بدأت  سراسير في بناسر بال فة ال ربية المحتلة في يونيو )حزيران( عام 

رحيون العري واليهود المستوطنون، وتعاملوا مل الفلسطيني والعبري، و يف نار  لير الشعراء والمس
 ق ية وجود  من اهر  بداعاتهم نثرال وشعرال.

ال تاي الإي صدر حديثال  من مطبوعات الهيسة المصرية العامة لل تاي، ت ليف الباحثة المصرية 
في  جدار الفصر العنصري وانع اساتر"الد توري داليا سعيد عزام، يت من بابين وااتمة، األور 

جدار الفصر العنصري وانع اساتر في األدي "، وي م فصلين، والثاني "األدي العبري المعاصر
 ، ويحتوي علق ثهثة فصور."الفلسطيني المعاصر

حاولت عزام  براز السمات الااصة ل ر من األدبين، وإلك في تصديهما لتلك الد ية، ولفتت  لق 
دلوجية الصهيونية، ويسعق  لق ربط الشاصية أن األدي العبري موجر في معامر لادمة ا ي

ااسراسيلية باألرا ي المحتلة، و و ما يت ح في التشديد علق االدعاء ب  مية الجدار العازر، وسيلة 
للدفاة المشروة عن الدولة، في مواجهة  جمات أصحاي األرض، أما بالنسبة للشعر الفلسطيني 

رية لحالة ثدافية لها وزنها النوعي عربيال، ميزتها ف شارت الباحثة  لق أنر ي تي بوصفر استمرا
 المداومة، وبها استطاة األديي الفلسطيني مواجهة االحتهر ب ر وط تر ومالفاتر و وراثر.

صفة المداومة  إ  جعلت من الشعر، من وجهة نار عزام، وسيلة لف ح ماططات  سراسير من بناء 
والدومية وااطي اانسانية، و و ما يبدو في تصوير   الجدار،  ما ر ز علق  إ اء الرو  الوطنية،



 
 
 
 

 

 43 ص             4827 العدد:             1/2/2019االثنين  التاريخ:  

                                    

لمعاناي الفلسطينيين اليومية التي نجمت عن بناسر، وما يحدث لهم من  وارث تصر  لق حدود الموت 
علق أسوار  في انتاار العهن والدواء، ف هل عن معاناتهم بحثال عن لدمة العيش، وقد رسم المبدعون 

الإي ت إى  "االتجا  الوجداني"ك العإابات، بدت في اتجا ات ثهثة  ي صورال وأش االل لمداومة تل
، وقد سعق الشاعر الفلسطيني من اهلها  لق بناء "الواقعية الحديثة"بنزعات الشعر ال ربي الحديث و

واقل مواٍز مت ثرال بما يعانير يوميال، ويتميز  إا االتجا  ب ن الدصيدي ت اإ عناصر ا من الحياي، لتدوم 
فرازاتها مادي للشعر ومحفزال ل تابتر.  بتش ير صوري عنها، حيث يجعر المبدة المعاناي وال

من جهة أارى، يتمحور الباي الاا  بانع اسات الجدار العازر علق األدي العبري حور عدي 
ق اياا منها يثار  االجتماعية والنفسية في اابداعات الشعرية والدصصية والمسرحية، وقالت الباحثة 
 ن  إ  الفنون جميعها جسدت أف ارال صهيونية، ألن  تابها ببساطة ي منون بها، وبالتالي ال يم ن 

 دراستها بعيدال عن توجهات الدولة والدناعات الشاصية لل بتَّاي.
ولفتت عزام  لق أن الشعر العبري ع   نوعال من الصمت تجا  الالم الواقل علق الفلسطينيين جراء 

علق حاجز "، أما قصيدي "العهد الجديد" و ما يت ح في قصيدي مرحاف يشورون الجدار العازر، و 
فينتدد الشاعر  يتان  لينس ي الممارسات التي تحدث  د النساء الفلسطينيات اللواتي علق  "حواري

وشك الوالدي، مشيرال  لق أن إلك يحفز الطفر الوليد لي ون نواي لفداسي مداوم، ويجعر  لينس ي 
 محزمال ببندقية وحربة،  ار ال للوجود ااسراسيلي وما فعلر الجنود بر وب مر. "المولود"

 31/12/2018، الشرق األوسط، لندن

 
 "إسرائيل"حذر من تحول العراق إلى منصة لشن هجمات على ت إلسرائيلية العسكريةاالستخبارات  .64

فصاسر العس رية العراقية، تنار  سراسير با تمام وقلل  لق تنامي نفوإ وقوي ال  مار الف: -بيروت 
ف ن فاسض الدوي الإي تمل ر تلك الفصاسر  ااسراسيليةووفل الناري  العرال.وتتحسي للاطر الدادم من 

بعد أن أنهت ب فاءي قتالها  د تنايم الدولة ااسهمية في العرال، يش ر اطرا موجها  د ا 
عد تزايد الم شرات علق اتساة حجم في أحدث التصريحات الصادري من تر أبيي ب األولق.بالدرجة 

الماابرات  أم  رسي اال تمام في  سراسير تجا  ما يحدث داار العرال من تحوالت  ان ما قالر 
الحربية ااسراسيلية الميجر جنرار تامير  ايمان من  ن  يران يم ن أن تستادم نفوإ ا المتزايد في 

 العرال لتحويلر  لق منصة لشن  جمات علق  سراسير.
يران"وقار  ايمان اهر م تمر است افتر تر أبيي  ن  ، مشيرا "العرال اا ل لنفوإ متزايد لدوي الدد  وال

وأ اف أن اايرانيين   لق فيلل الدد  في الحر  الثوري اايراني الإي ينفإ عمليات اارجية سرية.
يستادمو   منصة لحشد يروا العرال  مسر  مهسم للتمر ز مماثر لما فعلو  في سوريا وأن "يم ن أن 
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ولفت قاسد االستابارات العس رية ااسراسيلية  لق أن  ."عس ري يم ن أن يهدد أي ا دولة  سراسير
قد ينارون "اايرانيين، وااصة في ار قرار الرسي  األمري ي، دونالد ترامي، االنسحاي من المنطدة، 

وريا، الست هلر  منطلل لتعزيز قواتهم ما  لق العرال  ساحة مناسبة للتمر ز، مثر ما قاموا بإلك في س
 إا الوجود "في سوريا، وقار أي ا:  2019في  "ت يير مهم". وتوقل  ايمان حدوث "يهدد دولة  سراسير

 ."ايران مل عودي االستدرار  لق سوريا تحت مالة روسية شيء نراقبر عن  ثي
ية المتمر زي بشمار مري سحي الدوات األي م ارا مري مل  عهن الرسي  األ ااسراسيليوازداد الدلل 

ويفسح المجار  والعرال،سيعزز النفوإ اايراني في سوريا  ااسراسيليةو و حسي الناري  سوريا.وشرل 
ويصبح بإلك متاحا  بيروت. وب داد ودمشللدعم التواصر الج رافي البري بين طهران   يرانأمام 
 سراسير.ا الجبهات المناوسةتوحيد  اايرانيينأمام 

وفي يي/أ سط  إ رت رويترز نده عن مصادر  يرانية وعراقية و ربية أن  يران ندلت صواريخ 
، ف ن "رويترز"ووفدا لو الة  في العرال. ونفت ب داد تلك األنباء. حلفاء لهاباليستية قصيري المدى  لق 

ادري علق  ري أ داف في ق "110فاتح "و "زلزار"الصواريخ اايرانية التي ندلت  لق العرال من نوة 
 العرال. يلومتر، وبالتالي قد تصر  لق تر أبيي من  ري  700و 200مدى يتراو  بين 

وفي األسبوة التالي قالت  سراسير  نها يم ن أن تهاجم مثر  إ  المواقل في العرال و و ما سيمثر 
 بش ر فعار توسيعا لحملتها التي تتر ز ا ن علق سوريا.

الفلسطينية زياد الناالة بزياري  لق طهران، إ رت مصادر  "الجهاد"أمين عام حر ة  بالتزامن مل قيام
،  نشاء "الجهاد"عس رية واستاباراتية  سراسيلية، أن المرشد األعلق اايراني علي اامنسي، طلي من 

ي ا لفتح جبهة ثانية  د  سراسير فوفصاسر عراقيةاللبناني  "حزي هللا"مل  " رفة عمليات مشتر ة"
 حار اندالة حري.
اطة اامنسي التي "االستاباراتي ااسراسيلي، عن المصادر، قولها  ن  "ديب ا"وندر تدرير لموقل 

لفيلل الدد  اايراني  التش يهت التابعةطرحها اهر لداسر مل وفد الجهاد في طهران تشمر  م 
 ."ل رفة العمليات التي سيتم  نشا  ا في قطاة  زي

ية قد  ددت  سراسير علق الفية تصعيد ا  د قطاة  زي في تشرين الثاني و انت فصاسر عراق
ردا علق ما وصفتر بالعدوان ااسراسيلي علق  العرال بالتصعيدحزي هللا  و ددت  تاسي الما ي،

  زي الفلسطينية.
 2/1/2019، ي اليوم، لندنأر 
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 "اليونسكو"من  "لإسرائي"يسخر من خروج الواليات المتحدة و اإليرانيوزير الخارجية  .65
طهران: أعري وزير الاارجية اايراني، محمد جواد اريف، عن ساريتر من ارون واشنطن، 

سراسير من منامة األمم المتحدي للتربية والعلوم والثدافة )اليونس و(، قاسه  لربما يارجان دفعة "وال
لثهثاء، علق حسابر جاء إلك في ت ريدي نشر ا الوزير افيراني، ا "واحدي معا من  و ي األرض!

سراسير، رسمي ال ، تعليد"تويتر"الشاصي بموقل  من المنامة  ال علق ارون الواليات المتحدي، وال
 داري ترامي، وبرفدة ال يان الصهيوني قد ارجا رسميا اليوم "وقار اريف في ت ريدتر  ن  المإ وري.

، منها االتفال النووي األمري يةاري وأشار الوزير  لق االتفاقيات التي ارجت منها ااد ."من اليونس و
مل  يران، واتفاقية التجاري الحري ألمري ا الشمالية )نافتا(، واتفاقية الشرا ة عبر المحيط الهادئ، 

لتارن منر ااداري األمري ية،  شيء ر بدي  ناك " ال وتساءر اريف ساار  ومعا دي باري  للمناخ.
 ."ما يارجان دفعة واحدي معا من  و ي األرض!لرب" ال ، م يف"وصنيعتها ال يان الصهيوني؟

 2/1/2019، القدس العربي، لندن
 

 .. الشجرة التي تخفي الغابة"إسرائيلـ"مصحف مغربي نادر معروض ب .66
صدمة وتسا ر ممزوجان باالستن ار وال  ي، تلك  انت مشاعر : عبد ال ني بلوط وأسير جندي

واقل التواصر االجتماعي، و م يرون "الم تبة الم اربة المنا  ين للتطبيل مل  سراسير علق م
 الوطنية ااسراسيلية" تعرض علق موقعها وصفحتها مصحفا م ربيا نادرا يعود لعشري قرون.

ومما زاد من   بهم واستهجانهم أن مدير دار األرشيف بالم ري أعاد عرض المصحف علق 
 صفحتر نده عن الم تبة إاتها.
ن لم ت ن األولق من  نوعها والموقعة من م تبة تابعة لهحتهر،  ال أنها أثارت من جديد حادثة وال

ق ية  ياة وسرقة الماطوطات النفيسة من بلدانها األصلية واهور ا في أما ن أارى. وتاهر 
 الحداسل التي توصلت  ليها الجزيري نت أن المصحف المعروض  و الشجري التي تافي ال ابة.

لصمد بل بير  ن سرقة  إا الماطوط الم ربي النفي  ليست منعزلة ويدور األ اديمي الم ربي عبد ا
 عن "تحر ات صهيونية عالمية" تريد  إالر الشعوي بجميل الطرل.

ويو ح بل بير للجزيري نت أن " إ  الحر ة ت اري في  ر شيء وتدار  لق إلك من  ر األبواي، 
، و ي في أرض فلسطين تسعق رأسمالها يعتمد علق التزوير وعمر  ر ما يادش  مير ا ارين

ن اتاإ إلك لبوسا ثدافيا".  ألن تاهر أن لها الحل في األرض و ر ما علق األرض وال
من جهتر ياشق أحمد ويحمان رسي  المرصد الوطني لمنا  ة التطبيل "أن ي ون  إا المصحف 

مرين المعروض  و نفسر المصحف الإي اطر بيد  بماء الإ ي، السلطان الم ربي من عهد بني 
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أبو الحسن المشهور بالسلطان ال حر، و و المصحف الإي حبسر علق المسجد األقصق وبعث بر 
  دية  لق ابن صه  الدين األيوبي.

وي يف ويحمان للجزيري نت أن  ناك وثاسل م ربية أارى و ثيري في م تبة االحتهر ااسراسيلي، 
سطو علق الميراث الثدافي والح اري للم اربة، مبرزا أن المعنق الوحيد لهإا الفعر ااجرامي  و أنر 

 مما يساسر السلطات الم ربية جميعها.
وحور ما يم ن فعلر السترداد  إ  الماطوطات، يشير بل بير  لق أن األمر بيد الم ري من أجر 
ن  ان إلك عبر شراسها ألنها ال تددر بثمن، مبرزا أن  العمر علق استرجاة  إ  التحف النادري، وال

 نون الدولي أي ا سي ون في صفر  ن سعق في إلك.الدا
 1/1/2019الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 "إسرائيل"ال يؤثر على التزاماتنا تجاه ة األمريكي: انسحابنا من سوري الخارجيةوزير  .67

قار وزير الاارجية األمري ي مايك بومبيو، الثهثاء،  ن قرار سحي قوات بهد  من : مصطفق  امر
 علق التزامات واشنطن تجا   سراسير.ال ي ثر  ةسوري

جاء إلك اهر لداء جمعر برسي  الوزراء ااسراسيلي بنيامين نتنيا و في البرازير، علق  امش 
 ح ور ما حفر تنصيي الرسي  البرازيلي المنتاي جايير بولسونارو، بحسي صحيفة " آرت " العبرية.

سراسير لم يطرأ علير أي ت يير منإ اتااإ وأ اف بومبيو: "التزام واشنطن تجا  استدرار الشرل  األوسط وال
 وتابل: "سنواصر حمهتنا للتصدي )لتنايم( داعش والعدوان اايراني". (".ةقرار االنسحاي )من سوري

 1/1/2019، لألنباءوكالة االناضول 
  

 تتجاوز عجزها وتثمِّّن دور السعودية "ونروااأل " .68
لو الة األمم المتحدي ا اثة وتش ير الهجسين الفلسطينيين  الرياض: قار بيار  رينبور المفوض العام

ي، معبرال عن امتنانر أمري مليون دوالر  446)أونروا(،  ن المنامة تجاوزت الند  المالي البالغ 
للسعودية ممثلةل في مر ز الملك سلمان لإل اثة واألعمار اانسانية، لوقوفها مل الو الة بثبات في 

تارياها، ولدعمها السياسي والمالي المهم الإي  ان لر األثر ال بير علق الدور  وقت حرن لل اية في
ر  لق مر ز  تجا  الهجسين الفلسطينيين. "أونروا"األساسي الإي تددمر  وقار  رينبور في اطاي موج 

تشر ف بالتوقيل علق اتفاقية تدديم منحة "الملك سلمان لإل اثة واألعمار اانسانية، أم ،  نر 
ي لدعم الشعي الفلسطيني في مجاالت أمري مليون دوالر  50رياض لو الة )أونروا( ومددار ا ال
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تلك المسا مة تعد مهمة "، مشيرال  لق أن "التعليم والرعاية الصحية والطوارئ والادمات االجتماعية
 ."وعالية الديمة وعززت التنمية المستدامة واالستدرار في المنطدة

مليون دوالر، دعمال لهجسين  50ا تسلمت من السعودية تبرعال ماليال جديدال بديمة أنه "أونروا"وأو حت 
لت  ليها  إا التبرة الساي البالغ  الفلسطينيين في أما ن  قامتهم، مشيريل  لق أن السعودية حو 
األ مية، في  طار الدعم  ير المسبول الإي حصلت علير الو الة من متبرعيها وشر اسها علق 

 العالمي مما م  نها من الت لي علق أسوأ أزمة مالية عرفتها.الصعيد 
بدعم الطهي الفلسطينيين عبر افتتا  العام  "أونروا" لق التزام  "أونروا"وأشار المفوض العام لو الة 
 ألف فتاي وفتق، م  دال دور المر ز الحيوي في تحديل  إا اانجاز.  530الدراسي في الوقت المحدد لا

  1/1/2019سط، لندن، الشرق األو 

 

 بشأن نقل سفارتها للقدس "إسرائيل"هندوراس تجري محادثات مع  .69
ية بش ن ندر سفاري بهد ا مري تجري  ندورا  محادثات مل  سراسير وااداري األ: /رويترز 48عري 

 لق الدد  المحتلة، وعدد جلسة محادثات أولق بهإا الاصو  في البرازير، حيث تم االتفال علق 
سراسير والواليات المتحدي، في بيان  سفارات للبلدين في تيجوسيجاليا والدد . فتح وقالت  ندورا  وال

مشترك،  ن  ندورا  تجري محادثات مل  سراسير وتشارك فيها الواليات المتحدي بهدف فتح سفاري لها 
الرسي   في الدد ، في وقت تسعق فير الدولة الص يري الواقعة ب مري ا الوسطق للسير علق اطق

 ي دونالد ترامي، التي القت انتدادات  ثيري.مري األ
ي مايك بومبيو، ورسي  الح ومة ااسراسيلية، بنيامين نتنيا و، ورسي  مري وعدد وزير الاارجية األ

 ندورا  اوان أورالندو  رنانديز، اجتماعا في العاصمة البرازيلية علق  امش مراسم تنصيي جاير 
 يار اليمين رسيسا للبرازير.بولسونارو المنتمي لت

وقالت الدور الثهث في بيان مشترك  نها اتفدت علق عدد اجتماعات في عواصم بهد م "لدفل 
عملية اتااإ الدرار بفتح سفارتين في تيجوسيجاليا )عاصمة  ندورا ( والدد "، باا افة  لق "تعزيز 

 العهقات السياسية وتنسيل التعاون التنموي في  ندورا ".
 2/1/2019، 48عرب 

 
 طبقت على األرض "إسرائيل"الغارديان: خطة ترامب للسالم عرض جانبي.. ومطالب  .71

في الدد  أوليفر  ولمز تدريرا تحت عنوان  "ال ارديان" تي مراسر صحيفة   برا م درويش: -ن لند
لديادي حيث قار فير  ن ا "لماإا تعتبر اطة ترامي للسهم في الشرل األوسط مجرد عرض جانبي"

الفلسطينية رف ت التعامر مل الواليات المتحدي باعتبار ا عرابا  ير شريف. وفي الوقت نفسر يمدت 
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وقار  ولمز  نر بعد عامين من دل الرسي  دونالد ترامي  الساسة ااسراسيليون الجهود السلمية.
دار  ما يدور لإلسراسيليين والفلسطينيين ف نها ست "الصفدة ال برى"الطبور لما أطلل عليها 

المهندسون لها مرحلة ما قبر  طهقها. وقار الرسي   ن الاطة التي أشرف عليها محاميان شاصيان 
 سابدان لر وصهر  جارد  وشنر سيعلن عنها نهاية العام الحالي.

ويعلل  ولمز أنر التوقعات التي رافدت الاطة التي تحاور التصدي لواحد من أعدد النزاعات  ال أن 
ة تجري علق األرض وتهدف لتدوية ساعد ااسراسيليين وال عاف الفلسطينيين. ويرى  ناك اط

ال اتي أن الواليات المتحدي طبدت مطالي اللوبي ااسراسيلي المتطرف واحدا بعد ا ار، من 
ااعهن عن الدد  عاصمة اسراسير وال هل البعثة الفلسطينية في واشنطن وال هل قنصليتها التي 

ت للفلسطينيين في ال فة ال ربية وقطاة  زي. ومن  نا فالاطة التي سيعلن عنها تددم الادما
الرسي  األمري ي دونالد ترامي  ي مجرد عرض جانبي. فالد ية التي ال تعتمد علق السهم  و 

 تنفيإ مطالي  سراسير من  داري تعتبر األ ثر استجابة ااسراسيلية في تاريخ اادارات األمري ية. 
 1/1/2019لعربي، لندن، القدس ا

 
 "جريمة حرب"نيويورك تايمز: قتل المسعفة الفلسطينية رزان النجار  .71

األمري ية أن الدوات ااسراسيلية  "نيويورك تايمز")األنا ور(: إ رت صحيفة -الواليات المتحدي
أن إلك أطلدت النار عمدا علق المسعفة الفلسطينية رزان النجار في يونيو/حزيران الما ي، معتبري 

عاما( قتلت بنيران  20وقالت الصحيفة في تحديل نشرتر، األحد، أن رزان ) ."جريمة حري"يرقق  لق 
وندلت الصحيفة عن   سراسيلية أثناء معالجتها جرحق  ثر احتجاجات علق الحصار ااسراسيلي ل زي.

بينما  انت تلو  بيديها  "بدم بارد"شهود عيان الدور  ن جنودا  سراسيليين أطلدوا النار علق المسعفة 
مدتر رزان النجار يعد دليه وا حا علق مدى اطوري استادام "وأ افت أن  لتباهر سلميتها.

 ." سراسير للسه  في السيطري علق ماا رات
 31/12/2018القدس العربي، لندن، 

 

 حّل المجلس التشريعي على البيئة السياسية الفلسطينية انعكاسات .72
 محسن محمد صالحد. 

حاور حر ة فتح االستدواء بالمح مة الدستورية لتنفيإ مساعيها لهستفراد بالدرار السياسي علق ت
الساحة الفلسطينية. وعلق الر م من أن قرار المح مة الدستورية مطعون فير، ف ن لدرار ا  إا 

 تداعيات علق المشهد الفلسطيني.
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أ مية الارون ا من من الباي،  يبدو الرسي  عبا  وقيادي حر ة فتح  شا  تحدث طويهل عن
ول نر عندما اتاإ قرار ، قام بالدفز من الشباك! من بين ثهثة سيناريو ات محتملة النع اسات قرار 
المح مة الدستورية للسلطة الفلسطينية بحر المجل  التشريعي الفلسطيني، والدعوي النتاابات جديدي 

 ثر ترجيحال في ار  بيسة سياسية مندسمة، وفي ار  السيناريو األسوأ  و األ اهر ستة أشهر، يبدو
 ناام سياسي فلسطيني  عيف وم زوم ومهترئ.

، لم يسمعو  من 2018ديسمبر/ انون األور  22الدرار الإي سمعر النا  عبر وساسر ااعهم يوم 
نما من محمود عبا ، لن تشف الحدال أن الدرار قد اتاإتر المح  مة قبر المح مة الدستورية نفسها، وال

 .2018ديسمبر/ انون األور  12إلك بعشري أيام أي في 
وبعد فوز حما  ب  لبية المجل   2006لم ي ن قرار حر التشريعي مفاجسال للمتابعين، فمنإ مايو/أيار 

عامال تلت سيطري 11بب عة أشهر، وعبا  يلو   بالدعوي النتاابات جديدي للمجل . وطوار أ ثر من 
قطاة  زي، وسيطري فتح علق السلطة في ال فة ال ربية، رفض عبا  حما  علق السلطة في 

اهر  صدار العشرات من  الدعوي النعداد المجل  التشريعيا وحرَّ عمليال  رسي  م ان المجل ، من
 الدوانين والتشريعات التي تم  صلي عمر المجل .

وبرزت في قرارات المجل  ، 2018وتزايدت الدعوات "الفتحاوية" لحر المجل  التشريعي اهر سنة 
، والإي دعا المجل  المر زي لمنامة التحرير 2018أ توبر/تشرين األور  14الثوري لحر ة فتح في 

)الإي تهيمن علير فتح( "لتولي مس ولياتر" لحر المجل  التشريعي. مل العلم بعدم وجود صهحيات 
ر استادام المح مة لهإا المجل  في الناام األساسي للسلطة التااإ قرار  هإا.  ي ر أن عبا  ف  

الدستورية   داي للحر، باعتبار إلك أ ثر منطدية وقبوالل في مناومة السلطة الفلسطينية، علق الر م 
من أن المح مة الدستورية نفسها تواجر  ش االت حديدية واهفات داالية فلسطينية بش ن مشروعية 

" لبعض أع اسها، ومدى الصهحيات التي تجعلها تش يلها وطريدتر، والميور السياسية "الفتحاوية
 قادري وم  َّلة للنار في   إا مساسر.

 

 ثالثة سيناريوهات مستقبلية:
بالنار  لق االنع اسات المستدبلية لدرار حر  المجل  التشريعي علق البيسة السياسية الفلسطينية، 

 فلعلنا نجد أنفسنا أمام ثهثة مسارات )سيناريو ات(:
تجاوي الدوى والفصاسر الفلسطينية مل قرار الحر، وجعر المجل  "الف اهورنا"،  و األول:السيناري

 ما إ ر محمود العالور، ع و اللجنة المر زية لفتح. و و الايار الإي تسعق حر ة فتح لتحديدر. 
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ة وقد بدا إلك وا حال من اهر الدعوات التي اهرت لتش ير ح ومة فلسطينية، تدود المرحلة الرا ن
 باتجا  االنتاابات وتشارك فيها فصاسر منامة التحرير.

ويبدو أن فتح تعلم مسبدال أن حما  )و ي ليست ع وال في المنامة( سترفض الدرار، وبالتالي 
ستسعق فتح لمحاصري حما  وعزلها، وفرض المسار الإي تر بر من اهر شرا ة م قتة م مولة مل 

 بعض "الحوافز" لهإ  الفصاسر.فصاسر المنامة، وربما من اهر تدديم 
وياهر أن  إا المسار مسار مستبعد، بعد أن أعلنت الفصاسر الرسيسة األارى في المنامة بما ال 
يحتمر اللب  رف ها لدرار المح مة الدستورية، ولتوجهات عبا  والديادي الفتحاوية. فالجبهة الشعبية 

تورية  ير قانونية، وأن أح امها منعدمة، وأن أعلنت رف ها ال امر للدرار، وإ رت أن المح مة الدس
الديموقراطية قالت  ن الدرار ال  ما قامت بر قيادي السلطة  و اطوي اطيري تعزز االنفصار. والجبهة

نما سيعد د األو اة، وأنر ماالف للناام األساسي، و ربة التفال المصالحة.  ما  يحر األزمة، وال
حزي الشعي الفلسطيني، أن اعترض علق  إا التوجر، م  دال سبل لبسام الصالحي، األمين العام ل

نما ست ون لر يثار  السلبية.  أن حر  المجل  لن ينهي االندسام، وال
وعمليال فدد بديت فتح "تب ر د" وحد ا اارن السري.  ما أن حالة التداري التي ترا ن فتح عليها قد 

. فدد قاطعت 2018جا ها طوار سنة أسهمت  ي نفسها )فتح( في   عافها ودل  )األسافين( ت
الجبهة الشعبية اجتماعات المجل  المر زي الثهث التي انعددت في أثناء  إ  السنة،  ما قاطعت 
اجتماة المجل  الوطني الفلسطيني. ثم  ن الجبهة الديموقراطية قاطعت اجتماعي المجل  المر زي 

الفتحاوي عندما ان مت المبادري الوطنية  األايرين. واتسعت داسري ال  ي أو االنزعان من السلوك
بديادي مصطفق البر وثي فداطعت االجتماة الثالث للمجل  المر زي. وبالتالي ف ن ما  ان يحدث 

 عمليال مل نهاية  إا العام  و مزيد من العزلة لفتح، ومزيد من التداري السياسي مل سلوك حما .
 من بين السيناريو ات الثهث. وعلق  إا، ف ن  إا السيناريو يبدو األقر حاال 

بداء األمر الواقل، والتعامر مل قرار الحر  درار سياسي ت تي ي، فاقد لديمتر  السيناريو الثاني:
 العملية.

بمعنق أن البيسة السياسية الفلسطينية لن تحملر علق محمر الجد، وستتعامر معر  ا"زوبعة في 
يادي فتح، و ي تعلم انعدام ت ثير ا أو عفر. وبالتالي فنجان"ا ومجرد أداي   ط سياسي لج ت  ليها ق

فهي عندما ترى االعتراض الواسل عليها، ستس ت تدريجيال عن االت اء علق  إا الدرار، أو الحديث 
 فير.  ير أنها قد تنفض عنر ال بار بين فتري وأارى   داي مناوري سياسية.

ى، ومعام الدوى الفاعلة، التي ال يم ن أن تتم يبدوي  إا السيناريو أن الفصاسر الفلسطينية األار 
االنتاابات أو ٌتعَطق المشروعية لهإ  الاطوي، من دونها، قد رف ت قرار المح مة، واعتبرتر قرارال 
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مسي سال.  ما أن حما  التي تملك األ لبية الساحدة في المجل ، و ي طرٌف أساٌ  في المصالحة، 
 ، وأ دت علق استمرار عمر المجل .وفي "نزاة الشرعية" قد رف ت الدرار

ويدعم إلك، أن أبرز المراجل الدانونية في الدانون الدستوري قد اعتبرتر قرارال  ير مشروة دستوريال، 
وتجاوزال للدانون األساسي للسلطة، وتجاوزال من المح مة الدستورية لصهحياتها،  ما ورد في الرأي 

دي، عميد  لية الحدول في جامعة النجا  سابدال، ورسي  االستشاري للبروفيسور أحمد مبارك الاال
لجنة صيا ة مشروة الدستور الفلسطيني.  ما أن الرسي  السابل للمجل  األعلق للد اء سامي 
صرصور، أ د عدم مشروعية قرار الدستورية، م  دال  ما أ د الاالدي أن والية التشريعي ال تنتهي 

لجديد اليمين الدستورية، وفل ن   صريح قاطل في الناام  ال بت دية األع اء الجدد للمجل  ا
األساسي الفلسطيني، وأنر ال توجد ألي جهة "شرعيةب" حر  المجل . وأن  إا الن  لم يحصر علق 

 مثلر الرسي  عبا  نفسر، المحددي واليتر بام  سنوات وفل الناام األساسي.
سة الواسعة من المعار ة، ستلج   لق تهدسة ويمير  إا السيناريو  لق أن فتح عندما تجد  إ  البي

األمور، والمناوري ب ش ار أارى ماتلفة،  ما أن الفصاسر األارى بما فيها حما  ستلج  حرصال علق 
عدم تد ور األمور  لق محاولة استيعاي االنع اسات السياسية وامتصاصها، والدفل من جديد في 

نجا ، شرط تراجل فتح عن تنفيإ االستحداقات  اتجا  المصالحة. و إا السيناريو يحاق بفرصة
 الناتجة عن  إا الدرار.

تفاقم أزمة الناام السياسي الفلسطيني، وزيادي االندسام السياسي والج رافي،  السيناريو الثالث:
 وتراجل فر   نفاإ المصالحة.

دستورية في النزاة وتعتمد جدلية  إا السيناريو علق أن لجوء عبا  وقيادي فتح الستادام المح مة ال
السياسي الفلسطيني  و نوة من " سر العام" و"حرل السفن" في العهقات السياسية الداالية 
الفلسطينية. وأنر قفزي " لق الجحيم"  ما عبَّر الابير السياسي  اني المصري.  إ  ن  إا الدرار 

هل علق الشرا ة والتعددية المبسيَّ  بامتياز، قد  ري اتفاقية المصالحة في الصميم، والداسمة أص
والمسارات المتوازية في العملية ااصهحية لبنية الناام السياسي الفلسطيني. واتفاقية المصالحة 
نفسها تدعو  لق تفعير المجل  التشريعي، ولي   لق تعطيلر )و و ما استمر بممارستر عبا  طوار 

سية الفلسطينية ب سال وتفتتال، بسبي سعي سنوات(. وبالتالي ف ن  إا الدرار سيزيد المناومة السيا
طرف فلسطيني )فتح( الستادام بعض األورال التي يمل ها في ت ري   يمنتر علق الساحة، ولي  

 في  صهحها.
ويدعم  إا السيناريو أن عبا  قد م ق بعيدال في السنتين الما يتين في محاوالت " ا اة" 

، بالر م من اتساة داسري المعار ة لسياساتر داار حما ، وفرض  يمنتر علق الساحة الفلسطينية
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منامة التحرير واارجها. فباا افة  لق استمرار  في التنسيل األمني مل االحتهر ااسراسيلي والإي 
تبجِمل علق رف ر معام الدوى الفلسطينية، فدد فرض عدوبات علق قطاة  زي منإ مار /يإار 

في  -علق األقر-م قت للشعي الفلسطيني حتق ا ن، ولو ،  ما رفض عدد ااطار الديادي ال2017
سيال مواجهة ما يبعرف با"صفدة الدرن". وأصر من جهة أارى، علق عدد المجل  الوطني 

، متجا هل التوافدات الفلسطينية التي 2018الفلسطيني تحت االحتهر ااسراسيلي في أبرير/نيسان 
حور عدد . وفول إلك، فهو ما زار يستادم حجة  2017حدثت في بيروت في يناير/ انون الثاني 

"التم ين" للح ومة الفلسطينية في تعطير مسار المصالحة أو في االمتناة عن رفل العدوبات عن 
الدطاة. و ر النداط السابدة التي يصر عليها، تجد معار ة واسعة من الدوى الفلسطينية الماتلفة، 

 ولي  من حما  وحد ا.
ن عبا  طالما ارَّ في موقعر، ف ن المناومة السياسية الفلسطينية ستتجر نحو وعلق إلك، يبدو أ

 مزيد من الت زيم، بينما تتراجل الفر  الحديدية للمصالحة.
 ولعر  إا السيناريو  و لألسف األقري للحدوث.

ماتلفة، وأايرال، ف ن األزمة العميدة التي يمر بها الناام السياسي الفلسطيني تستدعي ت افر الدوى ال
لتجاوز حساباتها الشاصية، وتدديم أولويات بناء المشروة الوطني علق أس  سليمة، اصوصال 

 ونحن نواجر مااطر حديدية ا هل الملف الفلسطيني وتصفية الد ية الفلسطينية.
 1/1/2019، عربيتي آر تي  موقع

 
 ؟!الجاسوسما  .73

 أ.د. يوسف رزقة
 ال جديد ال ا  رسي  حر ة فتح المحترمة ي ل تعريفما الجاسو ؟! عبا  يالط المفا يم. عب

للجاسو ؟! التعريف الدديم يدور: الجاسو  من ياون وطنر، ويددم معلومات استابارية للعدو. 
وشراء.  إا  و الجاسو  في التداليد  ال ووالء، أو بيع ال الجاسو  من يتجس  لصالح العدو حب  

  فتح في انطهقتها الرابعة والامسين فهو: من يمنل الفلسطينية والعالمية. أما الجاسو  بحسي رسي
 يداد شعلة انطهقة فتح في  زي؟! وبناء علق تعريف الرسي  فلي  في بيت الح م في رام هللا 

 جواسي ؟! مرا ز الح م  ناك فيها جواسي  فدط بالتعريف الدديم.
ومة، والمطاردين، ف نت  نك  إا نسدت مل العدو، وأعطيتر معلومات استابارية عن حما  والمدا

 ، ألنك تشارك في  يداد شعلة االنطهقة للمارد األصفر.ال لست جاسوس
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لألسف في الدد  لم توقد الشعلة ألن من في الدد ،  من في  زي، جواسي ؟! وقد مر  علق تاريخ 
فتح. ثوري فتح المحترمة مسات الجواسي  من قبر، و م ا ن في مزبلة التاريخ،  ما قار رسي  حر ة 

 نر أ بر من الوحدي الوطنية؟! وألن  يداد الشعلة عمر  بير ويحرل   بير، ن  يداد الشعلة عمر 
 الجواسي ، ف ن منل  شعالها ينشر الجاسوسية في جسد الوطن والثوري؟!
 ال لنصف الشعي؟! وت ريس ال فتح ااصهحية ترى أن تعريف الرسي   ابط؟! وأبو مرزول يعد   تاوين

 دحهن يطالي بديادي تفهم الشعي وتوحد ، وال تتربل علق  رسي التنسيل األمني.لهندسام. و 
من اتهموا الرسي  بالط المفا يم، والاطاي الهابط، نسوا أن الرسي  بدأ اطابر بدولر: الدد  ليست 
للبيل؟! ألي   إا  و ال هم الوطني ال بير؟! من يجر  علق بيل الدد ؟! ال لترامي. وال لصفدة 

ر. وال لبيل الدد ؟!  إا  هم وطني يشبر  هم الددماء: ال لبيل فلسطين؟! فلسطيني لم تببل، العص
ول ن احتلت، والدد  لم تببل ول ن احتلت؟! وحين نردد معا وبصوت مرتفل: ال لبيل فلسطين، وال 

 لبيل الدد ، ف ن  إا من ش نر تحرير فلسطين والدد ؟! يا  لهي؟!
؟! ويم ن أن يتنازر عن ال ح عن صفد؟! ال عيي في إلك، فهإا لي  بيعيم ن أن يتنازر رسي  فت

 ال مل العدو، و إا لي  بيع ال ؟! الدديم علير رديم؟! ويم ن أن ينسل أمني  ال م، و إا لي  بيع48فلسطين 
 وال شراء؟! من يمنل الشعلة فهو يبيل براي ؟!

السلطة؟! وما  جراءات منل تهويد ا،   إا  انت الدد  ليست للبيل، ف م  ي موازنة الدد  في موازنة
وتهجير رجالها األقوياء منها؟! ما اطة السلطة لحماية أرض الدد  ومددساتها؟! ما برام  الرسي  

 لحماية ثدافة الدد  وبناتها؟! الدد  ليست للبيل. ول ن  يف؟!
 1/1/2019، فلسطين أون الين

 
 ... انتفاضة ثالثة أم ردة فعل؟الضفةحراك  .74

 د الهاديأحمد عب
ارتفاعال ملحواال في عمليات المداومة في ال فة ال ربية المحتلة، التي أدالت  2018سجر عام 

االحتهر ااسراسيلي ما يشبر عملية االستنزاف، ولم يار يوم دون أن ت ون  ناك مواجهات، م افال 
 11ري شهور لمدتر لإلك العمليات الفردية التي شهدتها ال فة نهاية العام، والتي أف ت اهر عش

صابة   يارين. 159 سراسيليال بمعدر قتير  ر شهر وال
وبحسي رصد مر ز الدد  لدراسات الش ن ااسراسيلي والفلسطيني، فدد شهد العام الحالي أ ثر من 

لداء عبوات وزجاجات حارقة صوي  4367 عمهل مداومال، ما بين  طهل نار وعمليات طعن ود   وال
 مستوطنين.المواقل العس رية وال
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في الثالث عشر من ديسمبر ا تالت  سراسير الشاي أشرف نعالوي، بعد مطاردي استمرت أل ثر من 
شهرين سا رت فيها  ر  م اناتها وموارد ا وقدراتها وقواتها، و ان قد دار للمنطدة الصناعية األ ثر 

ر التي عرفت بعملية ، نفإ عمليت1981تعديدال في نابل  وفي مربل مستوطنات ت س   ناك منإ عام 
"بر ان" في العاشر من أ توبر، وقتر مستوطنين اثنين وأصاي الثالث  صابات بال ة وانسحي 
بسهم، بعدما ااترل  ر ااجراءات األمنية ااسراسيلية في المستوطنة، بر أدار معر سهحر من نوة 

م سسة األمنية والعس رية في تر  ارلو، و و االنسحاي الإي ش ر تحد يال أمنيال وعس ريال وسياسيال لل
أبيي، وأرب ت  ر حساباتها وتوقعاتها ب ن ال فة ال ربية باتت يمنة، عملية "بر ان" أعلنت مرحلة 

 جديدي تإ ي ال فة صوبها بما يشبر البر ان الاامد ل نر قابر لهنفجار.
ت الحراك صوي "بر ان" لم ت ن عملية فردية بر  ي جزء من اا ري تتمدد، و ي حلدة من حلدا

االنتفاض الإي تعيشر ال فة ال ربية، فنعالوي ي مر ما بدأ  أحمد نصر جرار، عندما قتر الحااام 
رباك االحتهر، حتق تم ا تيالر في مايم جنين في حين ا تير نعالوي  رزسير شيفح ونجح بالتافي وال

 لق نابل  ثم رام هللا، التي  في نابل . ما يعني أن اريطة العمليات تتسل ج رافيال، وتتمدد من جنين
رد ت بعد ساعات بعملية  طهل نار نوعية قبتر فيها جنديان في موقف حافهت، حدث إلك بعد 
 ساعات فدط من ا تيار نعالوي وفي وقت  انت  سراسير ت لل ال فة وتتو ر في رام هللا وتحاصر ا.

حها األبرز سرعة  صدار  تاسي الدسام ما شهدتر ال فة ال ربية م ارال يوحي ببدء مرحلة جديدي، ملم
الجنا  العس ري لحر ة حما  بيان نعي وتبني الشهيدين نعالوي وصالح البر وثي،  إ قالت ال تاسي 
في البيان  ن مداومتها "ستار حا ريل علق امتداد اريطة الوطن، وال يزار في جعبتنا ال ثير مما 

ال فة تحت الرماد سيحرل المحتر ويإيدر ب    يسوء العدو ويربك  ر حساباتر"، م يفة أن "جمر
 رجالها األحرار من حيث ال يحتسي العدو وال يتوقل".

وأ مر اطاي رسي  الم تي السياسي لحر ة حما   سماعير  نية، في بيت العزاء الإي أقيم 
ي لشهداء ال فة في مدينة  زي، مهمح المرحلة عندما قار: "ال فة تت ير، والسنوات العجاف الت
 عاشتها ال فة أزف رحيلها، و ناك صفحة جديدي مل المحتر فتحت بالدم والشهادي والبارود والنار".

النطهقة حر ة حما  وفي لبنان تحديدال، قار رسي   31ديسمبر، واهر  حياء الإ رى الا 23وفي 
تية، حر ة حما  في الاارن ما ر صه : " نَّ ال فة المحتلة  ي ساحة المعر ة ال برى ا 

وعملياتها النوعية تبشر بدحر االحتهر وجنود  عن أرا ينا المحتلة". وأ اف: " نَّ عجلة العمليات 
النوعية في ال فة المحتلة ستعيد للمستوطنين وجنود االحتهر أيام عياش وأبو الهنود، وستبسِدط 

 مداومتبنا نتنيا و وح ومتر،  ما سدط باراك وأولمرت وليبرمان ينفال".
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دث في ال فة ال ربية م ارال لي  مجرد عملية نوعية أو قتر جنود فدط،  ناك معر ة شرسة ما ح
قاسمة بين المداومة واالحتهر و ي معر ة متعددي األبعاد، عمليات نعالوي والبر وثي وعملية الرد  في 

في  اية رام هللا  ي مجرد مارجات والتحدي والعبدرية أن  إ  العمليات وسابداتها تتم في بيسة 
التعديد األمني، و ي بيسة أمنية  سراسيلية بحتة، بر بيسة ادعت منإ  برير الما ي وما قبلر أنها 

 سجلت  نجازات أمنية وأحبطت عمليات واعتدلت اهيا.
، أي قبر عشري أيام فدط من تنفيإ نعالوي لعملية بر ان، أعلن الشابك 2018ففي الثالث من أ توبر 
وتهدف  2015حر ة حما  في ال فة، ووفل روايتر ف ن الالية ت ونت عام اعتدار الية تابعة ل

 2018انشاء بنية تحتية سرية لتنفيإ عمليات نوعية، وقبر إلك بنحو ستة أشهر في نهاية  برير 
عنصرال في رام هللا،  ي عباري عن اهيا تابعة لحما  مهتمة  20أعلن االحتهر اعتدار مجموعة من 

 أعلن اعتدار الية نساسية تابعة لحما  في الالير. 2018أ سط   28بالتصنيل. وفي 
وتشير التدديرات ااسراسيلية،  لق احتمار ارتفاة وتيري عمليات المداومة المنامة في ال فة ال ربية 
المحتلة، و و ما يتوقعر المحلر العس ري في صحيفة " آرت " العبرية، عامو   ارسير الإي قار: 

ت اعف حما  من محاوالتها تنفيإ عمليات جديدي بال فة ال ربية"، مشيرال  لق أن "من المتوقل أن 
لت تزايدال في العمليات األمنية بال فة ال ربية، بدءال بعمليات الد   مرورال  األشهر األايري سج 

وات بعمليات طعن وانتهاءل بعمليات  طهل النار. ونب ر  لق أن " إ  العمليات في تزايد مستمر، وأن ق
األمن ااسراسيلية  ير قادري علق مواجهتها، بر تزيد من الصعوبات أمام قوات األمن في الحفاا 

 علق حالة االستدرار األمني بال فة".
ويرى  ارسير أن منفإي العمليات بدأوا يحصلون علق الدعم والمساندي من محيطهم، في أعداي تنفيإ 

ابعال: "ل ن الاطوري ال بيري في ال فة ال ربية ا ن  ي العملية، مثلما حدث لمنفإ عملية بر ان، مت
حر ة حما ". م يفال أن "حما  ستواصر محاوالتها تنفيإ العمليات بال فة ال ربية". وفي إات 
السيال انتدد  باط سابدون في جيش االحتهر ااسراسيلي  عدم توفر معلومات استاباراتية لدى 

لسطيني ة األايري في ال فة ال ربية، وقد إ بت تدديرات جيش األجهزي األمنية حور العمليات الف
االحتهر  لق أن العمليات األايري لم يدم بها أفراد بش ر تلداسي،  نما "اهيا محلي ة" في مناطل 

 ماتلفة بال فة ال ربية.
ت ال يبدو أن حراك ال فة سينتهي أو سيتوقف، ف سباي الدفل حا ري وممارسات االحتهر واعتداءا

، وعمليات التو ر واالجتيا  والهدم مستمري 2018مستوطنير التي شهدت تزايدال بش ر  بير نهاية عام 
و فيلة بتطوير الحراك النوعي النتفا ة شاملة، ما يعني أن بدعة الزيت في ال فة ستتسل، ف لما 
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لت باألمر و ي ت لر الاروف والبيسة، وأ بر األ اطاء أن تان أو لت  سراسير في ممارساتها عج 
  سراسير أو تبددر أن التصعيد في ال فة قد تجمد نتيجة االعتداالت والهدم والترويل  طهقال.

وم من السر  أن الحدث ال يتم  ردي فعر فلسطينية فدط، ول ن بناءل علق عملية ترا م في الوعي وفي 
دون  2018ي عام ال  ي وفي تعاطي اانسان الفلسطيني، لدد أبق نعالوي والبر وثي أن يم 

 حداث ت ير في المعادلة وفي الحسابات وفي ال فة ال ربية  لها، والدادم سي ون أ ثر تعديدال 
 اسراسير وأمنها ومستوطنيها في ار ااحباط والي   وال  ط علق الفلسطينيين.

 29/12/2018، العربي الجديد، لندن
 

 " في إسرائيلجديد"يمين  .75
 أنطوان شلحت

ن  سراسيليين انفصه عن حزي البيت اليهودي ت سي  حزي اليمين الجديد،  بتبت مل  عهن وزيري
وقبر  تحليهت  ثيري في معرض  يجاد تعريف من ش نر ااحاطة بالمصطلح من شتق جوانبر.

ملة أ داف،  ت سي   إا الحزي ب عوام، يتواتر استعمار مصطلح "اليمين ااسراسيلي الجديد"، ب ية جب
"، الإي يتبن ق ف ر زسيف جابوتنس ي. ومعروٌف أن  منها  قامة حد   فاصر بينر وبين "اليمين التنديحي 

حزي اللي ود الحا م تطو ر  لق ما  و علير ا ن من مدرسة الصهيونية التنديحية، التي قاد ا ونا ر 
 ال لها جابوتنس ي، والفر في قيادتها مناحيم بي ن، رسي  الح ومة األسبل. وحمر اللي ود، مت ثر 

سر، توجه ينطلل من رفض أي تدسيم لفلسطين التارياية، حتق بعد مرحلة  ال  يديولوجي ال ب ف ار م س 
. ول ن باا افة  لق توجهر الدومي حيار "أرض  سراسير 1967احتهر األرا ي الفلسطينية في 
ه لق حد  ما في ال ليبرالي ال ال املة"، وبموازاتر، حمر توجب الحدول المدنية ، واصوصال في االقتصاد، وال

بين توجهير، الدومي والليبرالي، ورأى أن الحر لا"الصراة  ال والفردية. ولم ي ن يعتدد أن  ناك تناق 
" ي من في فرض السيادي ااسراسيلية علق أرا ي ال فة ال ربية وقطاة  زي، ومنح  الدومي 

لة اليهودية، األمر الإي مدنية وسياسية فردية في  طار الدو  ال الفلسطينيين في  إ  المناطل حدوق
تراجل عنر بي ن، في المستوى التصريحي علق األقر، في  طار عملية  امي ديفيد مل مصر 

 . ال إاتي   ال ( التي اشتملت علق  قراٍر بمنح الفلسطينيين حب م1978)
الية، وينب ي ااشاري، في  إا الش ن،  لق أن الناي اللي ودية الدديمة، إات مثر  إ  التوجهات الليبر 

تم  قصاء  البيتها في الدورات األايري لل نيست ااسراسيلي تدريجيا، وتسلمت م انها ناٌي جديدٌي، 
، أو تحمر توجهاٍت يمينية متطر فة تشبر توجهات اليمين المبتطر ف ال تنتمي  لق الصهيونية الدينية ف ري

 دية. في أوروبا، وال سيما في ما يتعلل بالحدول المدنية والسياسية الفر 
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 ما أن الناي األش نازية في اللي ود تراجعت لمصلحة قيادات شرقية وروسية، تحمر أجنداٍت  ير 
ليبرالية و ير ديمدراطية ومبعادية للعري، و إلك للناي األش نازية الدديمة من "اليسار الصهيوني". 

د   ال وت س    إ  الناي الجديدي فعلي بداء السيطري ااسراسيلية لناام أبارتهايد )تمييز عنصري(، يجس 
علق األرض، و م مناطل من ال فة ال ربية، وحرمان الفلسطينيين من أي حدوٍل سياسيٍة ومدنيٍة 

 متساويٍة و املة. 
صدر في  سراسير  تاي "لماإا تصو ت لليمين وتحصر علق اليسار"، يزعم م لفر  يرز  2017وفي عام 

ية متطرفة( وم سسيها، أنر علق الر م من مرور أربعين تدمور، و و أحد قادي حر ة  م ترتسو )يمين
علق تسلم حزي اللي ود الح م في  سراسير، واصر اليسار الح م من اهر النباي الدديمة التي  ال عام

 انت في معامها موالية لا"الحر ة الصهيونية العمالية" بزعامة حزي مباي، التارياي. وجزم ب ن الدوي 
 إ  النابة تحتفا بها  نما تنبل فدط من انعدام ببعد النار والتبصر والفهم السليم الهاسلة التي ما زالت 

 لدى بي ن )استعمر  لمة ايانة حيالر(، و ثيرين من م ملي طريدر في اليمين ااسراسيلي. 
ر  إا اليمين الجديد سهامر  لق  ر ما يندرن  من الا) ، ال (، الهسل سياسيpolitically correctيوج 

الإين أعلنوا نيتهم االن مام  لق حزي اليمين الجديد، و و ع و ال نيست السابل من "البيت  ف حد
: 2015اليهودي"، يانون مي ار، قار في أور اطاي لر أمام ال نيست المنتهية واليتر، في مايو/ أيار 

الدو  علق أل ام. ، والشرعة األ م في  إ  الديانة  ي محاإري ال "ثم ة ا ن ديانة جديدي: الهسل سياسي
ر علق ألسنة دعاي  إا اليمين الجديد مدوالت مماثلة، من  و ا أنإا أعلن  فري بهإ  الديانة". وتت ر 

وباء ال  ال الإي يتسب ي باصي تف يرنا"، و"الهسل سياسي ال قبير "يجي ت يير  ر اطاي الهسل سياسي
 ن أوروبا". الدادم م ال ببد  من اابراء منر"، و"حإار من الهسل سياسي

ويم ن االتفال مل التحليهت التي رأت أن ااجراءات الدمعية واامهسية التي قام بها الوزيران، 
م سسا حزي اليمين الجديد، في وزارتي العدر والتربية والتعليم، ست ون المادي األساسية التي سيت لف 

عادي ناام الد اء  لق الوراء، لنزة ما تبدق من سماٍت ليبرا ال منها حزبهما، بحيث ي ون مبجن د لية، وال
 وتبن ي ناام ق اسي قديم، المساواي قيمة  ريبة علير.

 2/1/2019، العربي الجديد، لندن
 

 سقط القناع عن وجه إسرائيل اً .. وأخير 2018 عامفي  .76
 جدعون ليفي

ن ار بعد أن رسات طبيعتها العنصرية من اهر الدانون، ال يم ن اسراسير من ا ن فصاعدال  
 تمييز ا المنهجي  د الفلسطينيين.
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ن  ان بالطبل عامال أسوأ بالنسبة للفلسطينيين.  2018لم ي ن عام   سنة جيدي بالنسبة اسراسير. وال
نما المزيد مما  و موجود أصهل، به  في الاا ر، لم ي ن إلك بش ر اا  عامال دراماتي يال، وال

ماء مدارنة بمعام السنوات السابدة. بدت األمور حروي  بيري جديدي، وبدون ال ثير من سفك الد
جامدي م انها. استمر االحتهر به عواسل، و إلك  ان حار المشاريل االستيطانية. حاولت  زي أن 

 تداوم بشدي داار قفصها الباس  مستادمة في إلك ما يتوفر لديها من قوى  عيفة ومحدودي.
ال  ما تعود علق فعلر اهر السنوات األايري، ور ز لدد  ض العالم بصر  عن ر ية االحتهر، تمام

 علق أشياء أارى ماتلفة تمامال.
وااسراسيليون، مثلهم في إلك مثر بدية العالم، لم يبدوا ا تمامال باالحتهر،  ما  ان ديدنهم حتق ا ن 

لح ومة منإ عدود. وم وا بهدوء يمارسون حياتهم اليومية، والتي  انت جيدي، وناجحة. أما  دف ا
الحالية، و ي أ ثر ح ومة يمينية دينية وقومية في تاريخ  سراسير، أي الحفاا علق الو ل الداسم 

 ب ر الوساسر، فدد تم  نجاز  بال امر. لم يحدث شيء ليعيل االحتهر المستمر منإ امسة عدود. 
 

 التحرك باتجاه الضم الكامل
ق ما  و علير. ال يوجد و ل قاسم عندما يتعلل  ال من الاط  الجسيم االعتداد ب ن  ر شيء بدي عل

 األمر باالحتهر أو األبارتهايد )التمييز العنصري(، حتق لو بدا األمر  إلك.
و ل البنية التحتية التشريعية لما سي تي من بعد. ببطء ول ن ب ر ت  يد، ومن  2018شهد عام 

ي  ان قاسمال من الناحية العملية منإ اهر قانون تلو ا ار، تم و ل األسا  التشريعي للواقل الإ
وقت طوير. لربما أثارت بعض المدترحات التشريعية جدالل ما، وفي بعض األوقات اهفال اشنال، 

 ول ن حتق  إا أتق وم ق.
سي ون من الاط  التعامر مل  ر مبادري تشريعية جديدي، مهما  انت سيسة ومعادية للديمدراطية،  ما 

. بر  ر واحدي منها جزء من مسلسر محسوي ومصيري واطير. و دف  إا لو  انت حدثال منفصهل 
 المسلسر  و  م المناطل، بدءال بمنطدة ن.

ما تم حتق ا ن  و و ل األسا  العملي علق األرض. أما الاط األا ر فدد اندثر منإ وقت 
مين، الإي طوير، وباتت المناطل في واقل األمر م مومة. ول ن إلك  ير  اف من وجهة نار الي

ال   لق أنر يتوجي أي ال من أجر تحوير االحتهر  لق واقل داسم اتااإ التدابير الدانونية 
 والتشريعية المناسبة.

في البداية أنش وا المستوطنات، حيث يديم ا ن أ ثر من سبعماسة ألف يهودي، بما في إلك داار 
الرجوة عنر. تم  نجاز  إا المشروة،  الدد  الشرقية، من أجر  يجاد واقل داار المناطل ال يم ن
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وبات وا حال أن المستوطنين وأنصار م حددوا نصرال م زرال في  إا المجار. وتم تحديل الهدف من 
وجود المستوطنات، أال و و تدويض أي فرصة اقامة دولة فلسطينية في المناطل المحتلة عام 

جحوا في إلك، يريدون أن يصبح  إا الواقل ورفل حر الدولتين عن الطاولة. وا ن، وبعد أن ن 1967
 الدطعي منصوصال علير في الدانون، للد اء بش ر مبرم علق أي مداومة لل م. 

 

 مواجهة المعارضة
من قبر  نيست  سراسير  2018 إا  و الهدف الرسيسي ل ر قانون قومي تمييزي أجيز في عام 

 اجهة أي معار ة لمشروة  م األرا ي.العشرين. ف ر واحد من  إ  الدوانين  ان يدصد منر مو 
 ان يتوقل بروز معار ة لإلك من داار المناومة الدانونية في  سراسير ومن داار البدايا الص يري 
والمن مشة لليسار في المجتمل المدني.  ال أن الحري  انت قد شنت عليهما معال ا عافهما 

لق أن  إا ما استمر  إا التوجر من وسحدهما تمامال قبر الوصور  لق ندطة ال م. وال يتحدل إلك، وال
قبر ااداري الدادمة، فلن نشهد أي مداومة إات قيمة في المجتمل المدني، وسي ون ب م ان  سراسير 

 الم ي قدمال في و ل نامها الجديد.
ما لبث التمييز العنصري موجودال داار المناطل منإ وقت طوير، وسيصبح ا ن مدونال في  تي 

 ال. من ا ن فصاعدال، لن يتم ن المروجون للدعاية الصهيونية، الإين يدعون أنر علق الدانون أي
النديض مما  انت علير الحار في جنوي أفريديا ال توجد في  سراسير قوانين عنصرية أو تشريعات 

 ت س  للتمييز، من نشر حججهم التي ال تمت  لق الحديدة بصلة.
وتلك التي ال تزار في الطريل  لق التشريل، تدوض االدعاء  ،2018بعض الدوانين التي أجيزت عام 

ب ن  سراسير بلد ديمدراطي يدوم علق المساواي بين البشر. ومل إلك فثمة جاني  يجابي لهإا التشريل: 
وإلك أن  إ  الدوانين، وما سي تي من بعد ا، يزير التافي ويسدط أايرال قناعال استمر ألطور فتري في 

واالدعاء  –م ن  سراسير من ا ن فصاعدال الدفاة عن نفسها بوصفها ناامال ديمدراطيال التاريخ. لن تت
 ب نها "الديمدراطية الوحيدي في الشرل األوسط".

لن تتم ن بمثر  إ  الدوانين من رفض مار ة األبارتيد، وسوف تسفر مدللة ال ري عن وجهها 
بين البشر، وليست الديمدراطية الوحيدي في  الحديدي: ليست ديمدراطية، وليست قاسمة علق المساواي

 الشرل األوسط. انتهق عهد التاا ر والتبا ي. 
 

 مظهر المساواة 
، و و واحد من أواسر الدوانين التي تم تبنيها في 1950صحيح أن قانون العودي الإي أجيز عام 

  قبر زمن طوير بش ر  ان قد حدد االتجا– سراسير، وربما  ان األ م واأل ثر مصيرية منها جميعال 
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ال لب  فير حيث شرة ب ن ت ون  سراسير دولة تتميز فير مجموعة عرقية بعينها علق  ير ا.  ان 
 الدصد من قانون العودي ادمة اليهود وحد م.

 ال أن ماهر المساواي استمر في فرض نفسر بش ر أو بآار. وحتق سنون االحتهر الطويلة لم ت ير 
ر ب ن االحتهر م قت، وأن نهايتر  انت وشي ة، ولإا لم ي ن االحتهر من إلك: تاا رت  سراسي

جزءال من الدولة الديمدراطية التي تدوم علق المساواي بين البشر والتي افتار بت سيسها. ول ن بعد أور 
امسين عامال من االحتهر، ومل ال تلة ال بيري من المواطنين اليهود الإين انتدلوا للعيش في المناطل 
المحتلة علق أراض نهبت من الفلسطينيين، لم يعد من المم ن التعامر بجدية مل ادعاء أن االحتهر 

 مرحلة انتدالية توشك علق االنتهاء.
حتق وقت قريي، الت جهود  سراسير موجهة بش ر أساسي نحو  نشاء وتوسيل المستوطنات وفي 

ياتهم  لق جحيم علهم يالصوا  لق نف  الوقت  اماد مداومة الفلسطينيين لهحتهر وتحوير ح
انتدر مر ز  2018االستنتاجات ال رورية: أن انه وا و ادروا البلد الإي  ان يومال ل م. وفي عام 

 الثدر في  إ  الجهود  لق الساحة التشريعية.
وي تي في مددمة إلك قانون الدولة الدومية الإي أجيز في شهر يوليو / تموز. فبعد قانون العودي 

يسمح تلداسيال ألي يهودي بالهجري  لق  سراسير، والتشريل الإي يسمح للصندول الدومي اليهودي  الإي
ببيل األرض لليهود فدط دون  ير م، جاء قانون الدولة الدومية لي ون التالي في مشروة دولة 

هود، بما في األبارتهايد التي بدأت تلو  في األفل. فهإا الدانون األاير ي في و عال متميزال علق الي
إلك علق ل تهم وعلق مستوطناتهم، يفول ما للعري من س ان البهد األصليين من حدول. ال ي تي 

 الدانون في أي م ان منر علق إ ر المساواي في دولة لم ي ن للمساواي فيها وجود علق أية حار. 
اا افية في نف   في نف  الوقت، مرر ال نيست عددال يار من الدوانين وبدأ بعدد من المبادرات

 االتجا . 
 

 استهداف أنصار حملة مقاطعة إسرائيل البي دي إس
تمت  جازي تعدير علق قانون التعليم في الدولة في شهر يوليو / تموز. يسمق إلك في  سراسير قانون 
" سر الصمت"، ألن ال رض الحديدي منر  و منل المنامات اليسارية من داور المدار  في 

 ث  لق الطهي. يتعلل األمر ب سر المداومة  د مشروة ال م.  سراسير للتحد
وتم بنف  الطريدة  جازي تعدير علق قانون المداطعة، الإي يسمح باتااإ  جراءات قانونية  د 
ااسراسيليين الإين يجا رون بدعم حر ة المداطعة وسحي االستثمارات وفرض العدوبات )بي دي 
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ر رفل ق ايا تعويض مالي  د أنصار المداطعة، حتق دون أن   (، بحيث يصبح مم نال مل التعدي
 يثبت في حدهم التسبي ب ي أ رار اقتصادية. 

بوجود  داري يمينية أارى مثر  إ ، سوف يصبح محرمال دعم المداطعة في  سراسير. ثم سيصبح 
ي حاليال تداور محرمال توجير أي انتداد للجنود ااسراسيليين أو لتصرفاتهم الشريري في المناطل. يجر 

مثر  إ  المدترحات التشريعية، وسوف ي تي سريعال اليوم الإي تصبح فير تلك المدترحات قوانين 
 ملزمة. 

 ناك قانون يار أجيز يتم بموجبر ندر االعترا ات التي يتددم بها الفلسطينيون  د ااساءات التي 
التي لم ت ن مفيدي لهم علق أية حار، تدل بحدهم بسبي االحتهر من المح مة العليا ااسراسيلية، و 
  لق مح مة ناحية الدد ، حيث يتوقل أن يحاوا با تمام أقر. 

وأما الدانون الإي يسمح بطرد عاسهت اار ابيين فدد أجيزت الدراءي األولق لر في ال نيست بالر م 
بممارسة العداي  من نصيحة تددم بها المدعي العام بعدم ااقدام علق إلك. سوف يسمح  إا الدانون

الجماعي داار المناطل  د العري فدط. و ا  م ا ن يتحدثون  نا عن  نزار عدوبة ااعدام بحل 
 اار ابيين. 

وأجيز أي ال قانون يعرف باسم "قانون الترتيبات" والإي ي ض الطرف عن العشرات من المواقل 
. فدط قانون الوالء الثدافي، والإي يدصد االستيطانية  ير الدانونية حتق بمعايير الح ومة ااسراسيلية

منر فرض الوالء للدولة  شرط للحصور علق تموير ح ومي للم سسات الثدافية والفنية،  و الإي 
 ول ن يتوقل أال يطور أمد إلك التجميد.  –جمد في الوقت الرا ن 

 

 الغطاء التشريعي
دراطية تش ر اطرال علق ديمدراطية  سراسير ال ينب ي اعتبار الدوانين التي أجيزت قوانين معادية للديم

فحسي،  ما يتم توصيف الحالة عادي داار الدواسر الليبرالية في  سراسير. بر الهدف منها  و تحديل 
شيء أشد اطوري ب ثير. ال يدصد منها فدط تدويض الديمدراطية المزيفة، بر فرض المزيد من 

ير وتحويلهم  لق مواطنين من الدرجة الثانية بموجي التمييز  د المواطنين الفلسطينيين داار  سراس
الدانون.  ن ال رض الحديدي من  إ  الدوانين  و توفير  طاء تشريعي للديام رسميال ب م المناطل 

 في ما يتجاوز الحدود السيادية المعترف بها لدولة  سراسير. 
ف ن الهدوء الإي ساد البهد  ثيرال من تحديل  إ  األ داف. ولإلك  2018اقتربت  سراسير في عام 

  دوء اادة، و ا نحن نشهد والدي دولة األبارتهايد بمرجعية قانونية ولي  فدط بح م األمر الواقل.
 1/1/2019، "21موقع "عربي 
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