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 خطة لتشديد ظروف اعتقال األسرى الفلسطينيين اإلسرائيلي يطرح  من الداخليوزير األ .1
)األناضول(: أعلن وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان، األربعاء، عن وضعه  - القدس

وقال أردان في  آالف األسرى الفلسطينيين داخل السجون اإلسرائيلية.خطة لتشديد ظروف اعتقال 
مؤتمر صحفي، إن الخطة تشمل تقليص ساعات زيارات ذوي األسرى، والحد من عدد قنوات التلفزة 

وذكر الوزير أنه تم وقف زيارات  التي يسمح لهم بمتابعتها، ووقف ودائع السلطة الفلسطينية لهم.
 من قطاع غزة. "حماس" أهالي األسرى من حركة

لغاء مسمى "فتح"و "حماس"وأضاف أن الخطة تشمل إنهاء الفصل ما بين أسرى   "ممثل األسرى"، وا 
كما لن ُيسمح بموجبها، لألسرى بتحضير الطعام داخل الزنازين، ولن يتم  إال في الحاالت الخاصة.

 ، بحسب الوزير."ولو ليوم واحد"تخفيض محكوميات األسرى 
وتأتي الخطة  من زيارة األسرى الفلسطينيين. ن الخطة تشمل منع أعضاء الكنيستان أوأشار أرد

 المذكورة استنادا إلى توصيات لجنة إسرائيلية نظرت في أوضاع األسرى الفلسطينيين داخل السجون.
وبحسب أردان، فإن الخطة ستعرض قريبا على المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون األمنية 

 ."خالل األسابيع المقبلة"للمصادقة عليها، فيما رّجح الشروع بتطبيقها  "الكابينت"ياسية والس
مصلحة السجون على استعداد للتعامل مع أي سيناريو قد يحدث داخل جدران السجون، "وقال إن 

 ."احتجاجا على تشديد ظروف الحبس
 2/1/2019القدس العربي، لندن، 
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 غزة على تسليمس لـ"إجبار" حما وينقل األزمة لقمة تونسمن جديد د عباس يصعّ "العربي الجديد":  .2
يتجه المشهد الفلسطيني الداخلي إلى مزيد منن التصنعيد والتنأزيم، إذ إن تطنورات : ضياء خليل -غزة 

السنناعات األخيننرة سننتلقي بظننالل قاتمننة علننى الوضننع العننام، وسننتعيد الفلسننطينيين إلننى نقطننة الصننفر 
 ق اإلعالمي األعنف منذ سنوات بين قطبي االنقسام.داخليًا، في ظل التراش

وبننندأ التراشنننق هنننذك المنننرة بكلمنننات غينننر عادينننة، وصنننف فيهنننا النننرئيس محمنننود عبننناس، حركنننة حمننناس 
بن"الجواسيس"، بعندما منعنت إيقناد شنعلة انطالقنة حركنة فنتح فني غنزة، وتوعندها بمزيند منن اإلجنراءات. 

ر  ادة الشعب سيكون فني مزابنل التناري ". لكنن حمناس، وأشار إلى أن من "ينحرف عن الخط الوطني وا 
التي تأخر ردها على عباس هذك المنرة لينوم كامنل، تأكندت، وفنق معلومنات "العربني الجديند"، أّن لهنذك 
التصريحات ما بعدها من قبل الرئاسة الفلسنطينية، فنردت ببينان هنو األعننف علنى اإلطنالق، وصنفت 

ت حمناس، فني بيانهنا، إن العبنارات التني أطلقهنا عبناس "ال فيه النرئيس بأننه "شخصنية مهزومنة". وقالن
تليق برئيس، وال يتشرف بها الشعب الفلسنطيني المقندام، والتني عبنرت عنن حجنم البنؤس والينأس النذي 
يتملكه جراء السياسات الفاشلة التي اتبعها، والمواقف المدمرة التي اتخذها على مدار حكمه، وفرضها 

 أثرت على وحدته ورؤيته السياسية والنضالية المتعلقة بإدارة الصراع".على الشعب وكل مكوناته، و 
ويبننندو تصننناعد التصنننريحات والتراشنننق اإلعالمننني القاسننني هنننذك المنننرة، نتيجنننة طبيعينننة لغيننناب الحنننوار 

صنرار كنل منهمننا علنى موقفننه منن ملفننات واللقناءات بنين الطننرفين وحالنة اال حتننراب المسنتمرة بينهمننا، وا 
بات، إلى جانب غياب الراعي المصري عنن الملنف وعندم إحنرازك أي تقندم فينه رغنم المصالحة واالنتخا

الجوالت األخيرة التي عقدها. ووفق مصادر تحدثت لن"العربي الجديد"، فإّن عباس اتخذ سلسلة قنرارات 
المجلنس التشنريعي والندعوة إلنى انتخابنات عامنة  حماس وقطاع غزة، ولن يتوقف األمر عند حنلّ  ضدّ 

ى في الضفة الغربية فقط(، بل سيصنل األمنر إلنى عقوبنات جديندة وفصنل عشنرات المنوظفين )قد ُتجر 
، فرضنننت السنننلطة عقوبنننات قاسنننية علنننى القطننناع، 2017إبرينننل  /فننني القطننناع المحاصنننر. ومننننذ نيسنننان

، %50شملت إحالة آالف الموظفين على التقاعد اإلجباري، وتخفيض رواتب الموظفين بما يزيد عن 
عننال ، ووقننف دعننم قطنناعي الصننحة والتعلننيم. وأدت هننذك "اإلجننراءات"، التنني تصننفها وخفننض فنناتورة ال

الفصننائل فنني غننزة بننن"العقوبات"، إلننى حالننة مننن االنهيننار االقتصننادي والمعيشنني، وزجننت بالعشننرات مننن 
الموظفين في السجون نتيجة عدم استطاعتهم الوفاء بالتزاماتهم بأقساط لتجار محليين وبننو.. وقالنت 

إّن السلطة الفلسطينية بدأت رسميًا بفرز موظفيها في قطاع غزة، حسب االنتماء السياسني، المصادر 
وستقوم بفصل كل من يثبت أنه ليس من فتح، ومن ثنم إحالنة المتبقنين منن عناصنر فنتح إلنى التقاعند 
اإلجبنناري. ويسننتهدف هننذا الفننرز كننل العناصننر المواليننة لحركتنني حمنناس والجهنناد اإلسننالمي، وكننل مننن 

ت عليننه مخالفننة تعليمننات السننلطة الفلسننطينية وقيننادة فننتح. وسيصنندر عبنناس قننرارًا بمنننع المننوظفين تثبنن



 
 
 
 

 

 6 ص             4828 العدد:             1/3/2019 خميسال التاريخ:  

                                    

المتقاعنندين مننن العمننل فنني الننوزارات والمؤسسننات الحكوميننة التنني تشننرف عليهننا حمنناس، تحننت طائلننة 
 المسؤولية والتهديد بالفصل واإلقصاء، وفق المصادر ذاتها.

بوقننف جميننع االتصنناالت مننع حمنناس، حتننى االتصنناالت  وأوضننحت المصننادر أّن عبنناس أصنندر أمننراً 
حمناس فني الخنار ، وقنرر  الثنائية التي كانت تدور بين أعضاء فني اللجننة المركزينة لفنتح منع قينادات

بشننكل نهننائي عنندم الننذهاب إلننى أي حننوار مننع حمنناس دون "تسننليمها قطنناع غننزة كنناماًل للسننلطة". ولننن 
طة. وحتننننى فنننني أو  أزمتهننننا الماليننننة واالقتصننننادية تننننذهب حمنننناس إلننننى خيننننار تسننننليم قطنننناع غننننزة للسننننل

واألوضاع القاسية في غزة، فإنها لم تفعل ذل.، ولن تفعل ذلن. الينوم وهني تلقنى الندعم لفنرض الهندوء 
 على الحدود في ظل ما أحدثته مسيرات العودة من حرا. حول القطاع.
عبنناس سننيذهب إلننى الجامعننة  وفنني السننياق ذاتننه، قننال مسننؤول قريننب مننن فننتح، لننن"العربي الجدينند"، إنّ 

المجلنننس التشنننريعي،  العربينننة وسنننيطلب "إجبنننار حمننناس" علنننى النننذهاب لالنتخابنننات العامنننة عقنننب حنننلّ 
وسننيكون هننذا الملننف جننزءًا رئيسننيًا مننن خطابننه فنني اجتمنناع القمننة العربيننة فنني تننونس فنني آذار/ مننارس 

لمنظمننة التحريننر، سننيذهب  المقبننل. وأوضننح أّن عبنناس، بنندعم مننن أعضنناء اللجنننة المركزيننة والتنفيذيننة
 إلى كل الخيارات لن"إجبار" حماس على "تغيير سلوكها" وتسليم القطاع للحكومة.

ماس، يحيى موسى، لن"العربي الجديد"، أّن "المطلوب حمن ناحيته، أكد عضو المجلس التشريعي عن 
ة التفنرد التني من الكل الوطني الوقوف في وجه أي إجراءات ضد القطناع، والوقنوف بحنزم أمنام سياسن

نمنا "هننا.  ينتهجها عباس". وقال موسى إّن القضية لم تعد قضية انقسام داخلني بنين فنتح وحمناس، وا 
فريننق خننر  مننن حنندود الوطنيننة بشننكل كامننل، ورضنني أن يكننون خنجننرًا فنني ظهننر الشننعب الفلسننطيني، 

الينوم أصنبحت بنين هنؤالء وتهيئة البيئة لصفقة القرن، وتفكي. الجغرافينا والتناري "، معتبنرًا أن "القضنية 
 وبين الشعب الفلسطيني ككل".

 3/1/2019 ،العربي الجديد، لندن
 

 نحو تجسيد الدولة وعقد انتخابات برلمانها ذاهبوناشتية:  .3
قننال عضننو اللجنننة المركزيننة لحركننة فننتح محمنند اشننتية إن القيننادة السياسننية الفلسننطينية ذاهبننة  :سننلفيت

خنالل نندوة  ،وأوضنح اشنتية .فلسنطينيةولنيس تشنريعي السنلطة النحو انتخابات برلمان دولنة فلسنطين، 
دولننة حننول العننالم اعترفننت  138، فنني محافظننة سننلفيت، أن 2/1/2019 سياسننية عقنندت، يننوم األربعنناء

 بدولة فلسطين وال يمكن الحديث عن سلطة انتقالية بعد اآلن.
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وحكومنة واحندة، ورجنل أمنن وأكد أن حركة فتح جاهزة لوحندة وطنينة شناملة تقنوم علنى شنرعية واحندة، 
"نحنن ننرفض المصنالحة علنى أسناس تقاسنم وظيفني وننرفض أن يكنون هننا. ميليشنيات  واحد، مضيفاً 

 داخل جسم السلطة الوطنية تقوض عملها".
 إلنى القيادة الفلسطينية ال تعيش علنى وهنم نتنائال االنتخابنات اإلسنرائيلية المقبلنة، مشنيراً  أنواكد اشتية 

دولتنين،  أوال تبحنث عنن حلنول سنواء دولنة واحندة  "إسنرائيل"وبنين أن  ."إسرائيل"غياب أي شري. في 
 ويحاول استدامة االنقسام بين غزة والضفة. ،تسعى الستمرار األمر الواقع الذي يعزز االستيطان إنما

 2/1/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "التشريعي" الحة بإعالنه حلّ : عباس قطع طريق المص"التشريعي"أمين عام  .4
أكننند أمنننين عنننام المجلنننس التشنننريعي الفلسنننطيني، د. نافنننذ المننندهون، أن رئنننيس السنننلطة محمنننود  غنننزة:

 المجلننس التشننريعي". ، "حننلّ عبنناس، قطننع طريننق المصننالحة الوطنيننة لألبنند، مننن خننالل إعالنننه، مننؤخراً 
حماينننة حقنننوق الشنننعب فننني ورشنننة عمنننل أقامتهنننا مؤسسنننة حشننند ل تهخنننالل مشنننارك ،وأوضنننح المننندهون

، تحنننت عننننوان "تنننداعيات حنننل المجلنننس التشنننريعي علنننى النظنننام 2/1/2019 الفلسنننطيني، ينننوم األربعننناء
أن أهنننم تننننداعيات هنننذا اإلعنننالن قنننند أثنننرت علنننى عنننندة مسنننتويات منهنننا: ملننننف  ،السياسننني الفلسنننطيني"

جراءاتهننا، والنظننام السياسنني ال فلسننطيني، ومسننتوى المصننالحة الوطنيننة، واالنتخابننات القادمننة وشننكلها وا 
التشريعي"، قرار باطل سواء فيما  وأكد أن قرار المحكمة الدستورية في رام هللا، "حلّ  العالقات الدولية.

 يتعلق بقرار تشكيلها أو بإجراءات تعيين قضاتها.
وأشننار إلننى أن تننداعيات  وحننذر المنندهون مننن التننأثيرات السياسننية علننى النظننام االنتخننابي الفلسننطيني.

بمكوننات النظنام النداخلي الفلسنطيني، وأبرزهنا مؤسسنات السنلطة ومنظمنة  اس أثنرت سياسنياً إعالن عب
علنى  إلنى أن إعنالن عبناس سنيؤثر سنلباً  النظنر ولفت المدهون التحرير و"الدولة التي يدعيها عباس".

 النظننرة الدوليننة للقضننية الفلسننطينية ككننلة بسننبب حالننة االنقسننام الدبلوماسنني التنني سيكرسننها اإلعننالن
 دستوري.الالباطل وغير 

 2/1/2019 ،فلسطين أون الين
 

 عريقات يدعو "الجنائية" لمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين .5
طالنننب أمينننر سنننر اللجننننة التنفيذينننة لمنظمنننة التحرينننر الفلسنننطينية، صنننائب  منتصنننر حمننندان: -رام هللا 

ن اإلسننرائيليين فننورًا حننول عريقننات، أمننس، محكمننة الجنائيننة الدوليننة بفننتح تحقيننق قضننائي مننع المسننؤولي
الشننعب الفلسننطيني وعلننى رأسننها ممارسننات االسننتيطان االسننتعماري فنني  جننرائم الحننرب المرتكبننة بحننقّ 
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وأضاف عريقات في حديث إذاعي أمنس: "لندينا إحالنة رسنمية  الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
.. .العرقنني واألسننرى والخننان األحمننرحننول االعتننداءات "اإلسننرائيلية" فنني قطنناع غننزة والقنندس والتطهيننر 

 والجنائيننة الدوليننة هنني المكننان الوحينند الننذي يجننب أن تتخننذ خطننوة لفننتح تحقيننق قضننائي مننع المسننؤولين
 اإلسرائيليين اآلن حول جرائم الحرب المرتكبة.

 3/1/2019 ،الخليج، الشارقة
 

 يلي المتصاعدبصمت المجتمع الدولي على العدوان اإلسرائ " تنددالفلسطينية الخارجية" .6
نددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "بصمت المجتمع الدولي على : نادية سعد الدين - انعمّ 

وقالت الوزارة الفلسنطينية إن "صنمت المجتمنع  الشعب الفلسطيني". العدوان اإلسرائيلي المتصاعد ضدّ 
رعية الدولينة الخاصنة باالسنتيطان، الدولي على التغول االستيطاني المتواصل، وعدم تنفيذ قرارات الشن

 االسنتيطان، وعدم مساءلة ومحاسنبة قنوات احنتالل علنى جريمنة 2334وفي مقدمتها القرار الدولي رقم 
ودانننت "الخارجيننة" أعمننال التجريننف البشننعة التنني  بننات ُيشننكل تواطننؤا، إن لننم يكننن جريمننة بحنند ذاتهننا".
مننن األراضنني الزراعيننة فنني منطقننة بئننر  نمنناً دو  15أقنندمت عليهننا جرافننات قننوات االحننتالل ألكثننر مننن 

كمننا نننددت "بعمليننات التغننول االسننتيطاني غيننر المسننبوقة التنني تشننهدها منطقننة  شنناهين جنننوب الخليننل.
األغوار المحتلة عامًة، واألغوار الشمالية خاصة، في استباحة علنية لألراضي الفلسطينية تهدف إلى 

 د الفلسطينية".بناء حزام استيطاني كبير على امتداد الحدو 
 3/1/2019 ،الغد، عّمان

 
 ": محاكم االحتالل تتورط في حماية إرهاب المستوطنينالفلسطينية الخارجية" .7

، إن تنورط محناكم االحنتالل اإلسنرائيلي فني حماينة الفلسطينية قالت وزارة الخارجية والمغتربين :رام هللا
مسؤولياتها، وعلى مجلس األمن الدولي  إرهاب المستوطنين يفرض على الجنائية الدولية سرعة تحمل

، 2/1/2019 ت "الخارجية" في بيان صادر عنها يوم األربعاءقالو  سرعة توفير الحماية الدولية لشعبنا.
اعترافننات مسننتوطن وصننف بننن)القاصر( "ن مننا تسننمى بالمحكمننة المركزيننة فنني دولننة االحننتالل رفضننت إ

حننراق كنيسننة نننور  مننتهم بارتكنناب العدينند مننن األعمننال اإلرهابيننة بمننا فيهننا قتننل وحننرق عائلننة دوابشننة، وا 
متسيون وهجمات عديدة أخرى، وذل. بحجة أنه )خضع لضنغوطات شنديدة لنءدالء بهنذا االعتنراف(، 

مسنتوطنين آخنرين شناركوا  3اعترافات  إزاءفي محاولة مكشوفة من المحكمة لتبرئته، تماما كما فعلت 
مى بمحنناكم االحنتالل تحنناول تضننليل النرأي العننام العننالمي منا ُتسنن أنوأضننافت  فني قتننل عائلنة دوابشننة.

والمحنناكم الوطنيننة والدوليننة عبننر إعطائهننا االنطبنناع بوجننود )محاكمننات( تقننوم بهننا زورا وبهتانننا، األمننر 
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الننذي يتطلننب مننن المحكمننة الجنائيننة الدوليننة والمحنناكم الوطنيننة األخننرى عنندم االنجننرار خلننف محنناكم 
واإلسننراع فنني االنتهنناء مننن الفحنص األولنني الننذي تقننوم بننه الجنائيننة الدوليننة االحنتالل الهزليننة والوهميننة، 

 لفتح تحقيق جدي في جرائم االحتالل والمستوطنين.
 2/1/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 رشقوا موكب الحمد هللا بالحجارة مستوطنون .8

المركزيننة الليلنة الماضننية عننن تعننرض موكننب الوكناالت: كشننفت شننبكة األخبننار اإلسنرائيلية فنني نشننرتها 
رامنني الحمنند هللا للرشننق بالحجننارة مننن قبننل متطننرفين يهننود فنني ذات المكننان  الفلسننطيني رئننيس الننوزراء

 الذي استشهدت فيه المواطنة عايشة الرابي بحجر ألقاك مستوطنون على سيارة زوجها جنوب نابلس.
األسننبوع الماضنني، بننالقرب مننن حنناجز زعتننرا  وذكننرت الشننبكة أن الحننادث وقننع خننالل سنناعات المسنناء

 جنوب نابلس، وأن إحدى السيارات بالموكب تضررت وأصيب أحد ركابها بشظايا الزجا .
 3/1/2019 ،األيام، رام هللا

 
 يذانًا ببدء عملية أعمارهإ  بو حميد أركام منزل عائلة  : إزالةالحساينة .9

، إن آليات الوزارة 2/1/2019 د الحساينة، يوم األربعاءمفي واإلسكانقال وزير األشغال العامة  :رام هللا
ركام بيت ناصر أبو حميد في مخيم األمعنري، النذي هدمتنه قنوات االحنتالل الشنهر  إزالةبدأت بعملية 

وتفّقد الحسناينة خنالل جولنة لنه عمنل اآللينات فني  البيت الُمهّدم. إعمارالماضي، وذل. تمهيدًا إلعادة 
البيننت الُمهننّدم،  إعمننار إلعننادةسننب بيننان للننوزارة، أن وزارتننه تتننرأس لجنننة وزاريننة إزالننة الركننام، وقننال، ح

 وذل. وفقًا لتعليمات الرئيس محمود عباس وتوجيهات رئيس الوزراء رامي الحمد هللا.
 2/1/2019 ،القدس، القدس

 
 سّرب عقارات في القدس العبرية: السلطة الفلسطينية سُتسلم واشنطن فلسطينياً  اإلذاعة .01

قالننننت اإلذاعننننة العبريننننة، إن السننننلطة الفلسننننطينية تعتننننزم تسننننليم الواليننننات المتحنننندة األمريكيننننة  :لناصننننرةا
المواطن الفلسطيني عصام عقل، والنذي أدانتنه محكمنة فلسنطينية ببينع أراض فني القندس للمسنتوطنين 

ر اسنمه( ونقلت اإلذاعة عن مسؤول فلسطيني كبينر )لنم تنذك اليهود، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
، إلننى تفاهمننات قولننه إن مسننؤولين أمنيننين فلسننطينيين وأمننريكيين، توصننلوا فنني محادثننات أجريننت مننؤخراً 

تقتضنني بتسننليم الرجننل المعتقننل لنندى األمننن الفلسننطيني، فنني غضننون فتننرة مننن الننزمن، عننندما تنتهنني 
 ك.اإلجراءات القانونية ضدّ 
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على السلطة الفلسطينية لءفرا   يرة، ضغوطاً وأشارت إلى أن الواليات المتحدة مارست في األيام األخ
 عن المعتقل، الفتة النظر إلى أن مسؤولين أمريكيون زاروك في المعتقل.

"نريند إنهنناء هننذك  وأكند المسننؤول الفلسنطيني، أنننه لننم ينتم االتفنناق علننى آلينة وموعنند التسنليم بعنند، مشنندداً 
 علينا". القضية، التي أصبحت عبئاً 

 3/1/2019 ،قدس برسوكالة 
 

 لإلفراج عن المعتقلين وتدعوقياداتها بالضفة  حماس تدين اعتقاالت السلطة ضدّ  .00
دانت حركة حماس حملة االعتقاالت الواسعة التي تشنها أجهزة السلطة ضد قيادات حركة حماس 

ودعا عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران  وكوادرها في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة.
في، قوى شعبنا الحية ومؤسساته الحقوقية واإلنسانية للضغط على رئاسة السلطة في تصريح صح

وأجهزتها في الضفة، للتوقف عن سياسة االعتقال السياسي واإلفرا  عن المعتقلين السياسيين كافة 
وأضاف أنه ال تزال بوصلة أجهزة  من سجونها، والتي تخالف األعراف الوطنية واإلنسانية كافة.

إلى أن االعتقاالت السياسية والمالحقة  اً منية بالضفة الغربية مصوبة باالتجاك الخطأ، الفتالسلطة األ
وأكد بدران رفض هذا المسار الخطير، والذي  من أبناء شعبنا. معتقالً  60األمنية طالت أكثر من 

 إلى أنه لن يجلب لشعبنا سوى الشرذمة والضعف، في الوقت اً يصب في مصلحة االحتالل، منوه
الذي نحن بأمس الحاجة لرّص الصفوف والوحدة لمواجهة التحديات كافة، والممارسات العدوانية 
 والمخططات الصهيوأمريكية التي تستهدف القدس والضفة الغربية خاصة، والحقوق الفلسطينية عامة.

 2/1/2019، موقع حركة حماس
 

 ... لكن"ورقة دحالن"حماس تلّوح مجددًا بـ": األخبار" .02
محمد  "فتح"بحذر شديد، بدأت حركة حماس استخدام ورقة القيادي المفصول من : هاني إبراهيم - غزة

لمتمثلة دحالن مجددًا، لكن هذك المرة لمواجهة خطوات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، األخيرة، ا
وليس أخيرًا ، وتنفيذ حملة اعتقاالت كبيرة ضد عناصر الحركة في الضفة، في حّل المجلس التشريعي

استمرار فرض العقوبات على قطاع غزة، مع التوعد بقرارات تصعيدية أخرى، وهو ما فتح األمر لدراسة 
 والعمل باسمها. "فتح"في غزة والسماح ألنصار دحالن بالسيطرة على مقاّر  "تيار عباس"إنهاء وجود 

، بل "التيار اإلصالحي"سلة مع ذل.، لم تتخذ حماس قرارًا حاسمًا بوضع البيض الفتحاوي كله في 
 54قررت االعتماد على خطوات تدريجية بدأت بالسماح ألنصار دحالن باالحتفال بالذكرى الن

ننن بطريقة غير مباشرة ننن من تنظيم أي فعاليات في هذا اإلطار،  "تيار عباس"، ومنع "فتح"النطالقة 
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، "الجواسيس"قبل يومين بن "يار دحالنت"و "حماس"األمر الذي أثار رئيس السلطة إلى حّد وصف فيه 
 بعقوبات جديدة ضد غزة. "فتحاوية"وتعهدت قيادات 
بالعمل بحرية، فاألمر  "تيار دحالن"إنه ال قرار نهائيًا بالسماح لن "األخبار"لن "حمساوي"يقول مصدر 

، "الضفةمتعلق بجملة ردود جهزتها الحركة على قرار عباس بحّل التشريعي وحملة االعتقاالت في "
قد يكون ضمنها تسليم كل مقدرات األخيرة في القطاع  "فتح"مشيرًا إلى ردود أخرى ستنّفذ قريبًا ضد 

ألنصار دحالن، مع االعتراف بهم ممثلين فعليين لحركتهم في غزة. وأشار المصدر إلى أنه في حال 
ن أي فعاليات أو في القطاع ضم "فتح"تطبيق ذل.، سيكون محظورًا على أي أشخاص آخرين تمثيل 

، وأن من يخالف ذل. سيكون عرضة للمساءلة، بوصفه ينتحل "التيار اإلصالحي"لقاءات من خار  
 صفة فصائلية ليست من حقه.

ميدانية في  "فتحاوية"لكن مصادر أخرى أكدت أن ما حدث في األسبوع الماضي، من اعتقال قيادات 
. رغم هذا، تؤكد أوساط عدة أن "من حماس جاء بقرار رسمي"غزة، ومنعهم من إقامة فعاليات 

، نظرًا إلى تأثير ذل. في عالقاتها الخارجية، "حذر شديد"ال تزال تتعامل مع تيار دحالن بن "حماس"
خاصة مع دولتي قطر وتركيا اللتين تريان دحالن عدوًا لهما، بل شريكًا في االنقالب على أنقرة 

)راجع  "الحليفين"لضرب عالقة الحركة بهذين  "بو مازنأ"وحصار الدوحة، وهو األمر الذي استغله 
 (.2018/11/14في  3615العدد 

إن ثمة أصواتًا داخل الحركة تدعو عباس إلى التروي وأال يتر. غزة  "فتحاوية"وبينما تقول مصادر 
، قال القيادي في "قطاعات مؤّيدة"لدحالن، بل أن يخفف العقوبات التي أضرت بن "لقمة سائغة"

األخيرة،  "حماس"كة يحيى رباح، إن قرارات جديدة ستتخذها السلطة على خلفية إجراءات الحر 
اللقاءات "، مشيرًا إلى أن 54والسيما االعتداء على كوادر الحركة ومنعهم من إيقاد شعلة االنطالقة الن

ها مع حماس انتهت... مع من نجلس منهم، وهم الذين جعلوا قرارهم رهنًا لمواقف خارجية يحرك
. وتصاعد التراشق اإلعالمي بين الحركتين منذ أسابيع جراء حل المجلس "االحتالل كيفما يشاء؟

التشريعي وتبادل االعتقاالت السياسية في الضفة وغزة، في وقت أخفقت فيه الجهود المصرية بعد 
 طلب القاهرة عقد لقاء ثنائي لديها. "فتح"رفض 

 3/1/2019، ، بيروتاألخبار
 

 م من نائل البرغوثيالعدو ينتق .03
نقلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي األسير الفلسطيني نائل البرغوثي إلى العزل االنفرادي، : يحيى دبوق

. وُأرفق العقاب، "مقابلة عبر الهاتف مع صحيفة األخبار"في خطوة عقابية تهدف إلى تدفيعه ثمن 
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عن مقارعته االحتالل حتى من زنزانته، الذي أريد له التغطية على نقل سيرته عبر اإلعالم والحديث 
جراءات التضييق على األسرى في سجون االحتالل. صورة البرغوثي على  بحزمة من العقوبات وا 

، االثنين الماضي، أثارت حفيظة سلطات االحتالل، 2018في العدد األخير لعام  "األخبار"غالف 
رائيليين، خاصة مع تناقل مضمون الموضوع كان لها وقع سلبي لدى اإلس "رجَل العام"وتسميته أيضًا 

نجاح األسرى في "والتسمية على مواقع التواصل االجتماعي، مصحوبة بأسئلة استهجان واستنكار عن 
، رغم أن الموضوع المنشور لم يتضمن اتصااًل مباشرًا "نقل صوتهم عبر مقابلة صحافية عبر الهاتف

 بين منه، واستشهد بتصريحات سابقة له.مع البرغوثي، بل عمل على رصد سيرته عبر مقر 
في التضييق أكثر على  "تقصير مصلحة السجون"استنكار اإلسرائيليين ُأرفق أيضًا بالتشديد على 

وفي الوعي،  "انتصار عالقات عامة"تسجيل  "األخبار"األسرى الفلسطينيين، األمر الذي أتاح لهم ولن
 قاومة.عبر عرض موقف األسرى وتأكيد إصرارهم على الم

، في تقرير أمس، إلى ترجمة معظم ما ورد في "إسرائيل اليوم"في هذا اإلطار، عمدت صحيفة 
الصوت وصل إلى مصلحة "، ثم أكدت في تقرير الحق، على موقعها اإللكتروني، أن "المقابلة"

 . ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية"السجون التي سارعت إلى نقل البرغوثي إلى العزل االنفرادي
. لذا، بدا أن العقاب "األخبار"أن قرار العزل صدر رغم رفض البرغوثي اإلقرار بأنه أجرى مقابلة مع 

صدر نتيجة تداعيات النشر وتفاعله لدى األسرى، والجمهور اإلسرائيلي، مع أو من دون صلة بإقرار 
في  39افتتح عامه النأن األسير نائل، الذي  "األخبار"وعلمت  البرغوثي أو رفضه اإلقرار بالمقابلة.

الذي تشدد فيه اإلجراءات، ومنها التشويش على الهواتف  "هداريم"السجون، كان قد ُنقل إلى عزل 
النقالة أصاًل، وذل. في سلسلة عقاب بدأها العدو بحق عائلة البرغوثي، ومنهم شقيقه عمر، جراء 

 ."عوفرا"مشاركة نجل األخير، الشهيد صالح، في عملية 
 3/1/2019، يروت، باألخبار

 
 ال أقبل حقيقة سير هنية بحرية في غزة دون خوف :دفاعدًا في حال استالمه وزارة الليبرمان متوع .04

دور ليبرمان يوم األربعاء، إّن عودتي إلى وزارة جزير الجيش اإلسرائيلي السابق أفيقال و : القدس
جنوب": "ال أستطيع أن أقبل وأضاف ليبرمان في حديث لراديو "ال "الجيش" هي من أولى أولوياتي.

وقال الوزير المستقيل: "نحن بحاجة إلى تغيير  حقيقة سير "هنية" بحرية في قطاع غزة دون خوف".
ما رأيته في الكابينت لم أرك في العالم، األشخاص الذين حضروا  -المعادلة بأكملها في الجنوب 

ع غزة، هم أنفسهم في الصباح اجتماعات الكابينت في المساء منعوا أي إجراء صارم ضد قطا
 صّعدوا في وسائل اإلعالم وتساءلوا عن اإلجراءات ضد هنية" كما قال.

 2/1/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ليبرمان من الخان األحمر: نتنياهو صهيوني يميني مزيف .05
ل أفيغدور وزير األمن اإلسرائيلي المستقيأن  الناصرة من، 2/1/2019القدس العربي، لندن، ذكرت 

ليبرمان، اختار قرية الخان األحمر المهددة بالهدم لبدء حملته االنتخابية. ومن هنا. حمل على 
اكتوبر/  20في ليلة ". وتابع "اليميني المزيف"رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو واصفا إياك بن 

ل الموعد تلقيت مذكرة من كان من المفروض أن نقوم بإخالء الخان األحمر وقبي 2018تشرين األول 
نتنياهو يأمرني فيها بتأخير عملية الهدم وفي اليوم التالي التأم المجلس الوزاري المصغر وفي ختام 
النقاش تقرر تحجيل هدم الخان األحمر لعدة أسابيع ومضى شهران ونيف من وقتها وال ينوي أحد 

 ."تطبيق القرار الحكومي
ليبرمان نفى ما ورد في صحيفة أن ، 2/1/2019، سرائيلي مكانهيئة البث اإلنقلت من جهة أخرى، 
نقال عن مسؤولين فلسطينيين من ان ليبرمان كشف لهم قبل استقالته عن  األربعاء الحياة اللندنية يوم

 . النبأوقال ليبرمان انه ال اساس من الصحة لهذا  ية.مريكمالمح خطة السالم األ
 

 الضفة الغربيةل وقوع اعمال إرهابية يهودية في يحذر من احتما أمني إسرائيلي مصدر .06
، ضد سكان الضفة الغربيةكبير من احتمال وقوع اعمال إرهابية يهودية في  أمنىحذر مصدر 

فلسطينيين تتعدى حوادث رسم شعارات معادية او ثقب إطارات السيارات، مشيرا الى االرتفاع 
خاصة في محيط  الجيش اإلسرائيليوات من الحاصل في عدد المواجهات بين أبناء شبيبة يهود وق

. وقال المصدر ان هؤالء لم يعودوا ينصاعوا الى تعليمات الضفة الغربيةمستوطنة يتسهار في 
 المسماة "تدفيع الثمن" بل ينصاعون ألبناء شبيبة اخرين. األعمالالحاخامات الذين يعارضون 

 2/1/2019، هيئة البث اإلسرائيلي مكان 
 

 2018ات واإلنجازات التكنولوجية اإلسرائيلية خالل أهم االختراع .07
نسلط الضوء على بعض اهم االختراعات واإلنجازات العلمية اإلسرائيلية  2019العام الجديد  مع حلول

 .2018المنصرم  تم تحقيقها العامالتي 
يا "اييسكيور" شركة بحوث طبية تطور تكنولوج  :معالجة االورام عن طريق تجميدها -ايسكيور 

خارقة لتدمير األورام السرطانية عن طريق تجميدها وجعلها كرة من الجليد. هذك الشركة التي تأسست 
 اخترعت طريقة لالستخدام التبريد وسيلة لتدمير األورام.  2006عام 

تقوم  2010عام  تأسستهذك الشركة اإلسرائيلية التي : " سبايس أي ايل " الهبوط على سطح القمر
 .فضائية غير مؤهلة لتهبط على سطح القمر بتطوير مركبة
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باختراع جهاز يستغل  اإلسرائيليةقامت شركة ووتؤجين  :شركة " ووترجين" انتاج الماء من الهواء
 الرطوبة في الهواء الستخرا  المياك العذبة الصالحة للشرب.

على اكتشاف  وهنا. شركة إسرائيلية أخرى باسم "لشتوت" قام بتطوير جهاز قادر: شركة "لشتوت"
 مادة ملوثة في المياك.  20وتشخيص 

لقد احتلت هذك الشركة  :ناتااللحوم في المختبر دون ذبح الحيو  إلنتاجفارم"  ألفوأخيرا شركة "
العناوين في وسائل االعالم الدولية الشهر الماضي بعد ان كشفت عن افالحها في انتا  شريحة لحم 

 قيقي وذل. عن طريق تربية خاليا لحم االبقار في المختبر. "ستي." تشبه شريحة من لحم البقر الح
 2/1/2019، هيئة البث اإلسرائيلي مكان

 

 ترجيح نشر قرار المستشار القانوني بشأن ملفات نتنياهو قبل االنتخابات .08
أعربت مصادر في وزارة العدل عن اعتقادها بان يتخذ المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندل 

ملفات التحقيق الخاصة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل االنتخابات بعدة أسابيع  بشأن بليت قرارك
ليمكن نشرك على المال. ورجحت هذك المصادر ان تتم مساءلة نتنياهو قبل تقديم الئحة اتهام ضدك 

 وذل. قبل شهر أيار ابريل القادم وهو موعد االنتخابات العامة
 2/1/2019 ،هيئة البث اإلسرائيلي مكان

 
 مطالب لنتنياهو" 8من   7"بومبيو يستجيب لـ: إسرائيليمسؤول  .09

ية، ماي. بومبيو، استجاب لغالبية مريكقال مسؤول إسرائيلي، يوم األربعاء، إن وزير الخارجية األ
مطالب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في اللقاء الذي جمعهما في البرازيل على هامش 

وبحسب المسؤول نفسه، فإن نتنياهو عرض أمام  صيب الرئيس الجديد، جايير بولسونارو.حفل تن
" من 16بومبيو ثمانية مطالب، استجاب األخير لها، باستثناء الخالف حول صفقة بيع طائرات "إف 

 إسرائيل لكرواتيا.
سيتباحثان في القضايا يشار إلى أن كال من نتنياهو وبومبيو قد أكدا، قبل اللقاء يوم أمس، على أنهما 

 المختلفة ذات الصلة بن"التهديدات على الحدود الشمالية إلسرائيل من جانب سورية وحزب هللا".
وقال المسؤول إن نتنياهو خر  من اللقاء بشعور أنه "يوجد إلسرائيل تأثير في مجاالت معينة، وأنه 

ة". وأضاف أنه يأمل أن تقوم سوية مع الواليات المتحدة، ستدفعان بأفكار مختلفة بشأن سوري
هندورارس بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة في الشهور القريبة، وبشكل مواز، تقوم إسرائيل بفتح 

وقال المسؤول اإلسرائيلي، بحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن  سفارة لها في هندوراس.
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لمتحدة، وبناء عليه تم عقد لقاء ثالثي هندوراس طلبت من إسرائيل أن تفتح لها الباب لدى الواليات ا
 بين نتنياهو وبومبيو وهرنانديز.

 2/1/2019، 48عرب 
 

 وثيقة إسرائيلية: منع التغطية وقمع احتجاجات بعد محاولة اغتيال فلسطينيين .21
أظهرت وثيقة محفوظة في "أرشيف الدولة" تساهل السلطات اإلسرائيلية مع إرهاب المستوطنين. 

مؤخرا، وتوثق مداوالت عقدها رئيس الحكومة اإلسرائيلية في حينه، مناحيم بيغن، مع  وُنشرت الوثيقة،
قادة أجهزة أمنية، في أعقاب محاولة اغتيال ثالثة رؤساء بلديات فلسطينيين. ونشر الوثيقة معهد 

 الفلسطيني في "أرشيف الدولة". –"عكيفوت" المتخصص في كشف الوثائق حول الصراع اإلسرائيلي 
صفحة، وتوثق مداوالت أجراها بيغن ورؤساء  48ثيقة عبارة عن محضر )بروتوكول( يمتد على والو 

، غداة محاولة اغتيال رئيس بلدية 1980أجهزة األمن اإلسرائيلية، في الثالث من حزيران/ يونيو العام 
ر عن نابلس، بسام الشكعة، ورئيس بلدية رام هللا، كريم خلف، بوضع ألغام في سيارتهما ما أسف

إصابتهما بجراح خطير وبتر سيقانهما. كما أصيب في هذك العملية اإلرهابية التي نفذها أعضاء 
التنظيم السري اإلرهابي اليهودي، وهو مؤلف من مستوطنين، خبير متفجرات إسرائيلي وأصيب بعمى 

 م يصب بأذى.  الطويل، الذي ل إبراهيمكامل، لدى محاولته تفكي. لغم في سيارة رئيس بلدية البيرة، 
 2/1/2019، 48عرب 

 
 المخابرات اإلسرائيلية تمنع نشر وثائق عن قمع مظاهرات لليهود الشرقيين .20

تل أبيب: بعد أن منعت المخابرات اإلسرائيلية نشر وثائق حول طرد الفلسطينيين من وطنهم في سنة 
ت في حيفا وقمعت ، اتضح أنها ترفض نشر وثائق أيضًا حول أحداث وادي الصليب التي وقع1948

 فيها قوات الشرطة والمخابرات اإلسرائيلية مظاهرات اليهود الشرقيين القادمين من الدول العربية.
في إسرائيل،  "جمعية حقوق المواطن"وُكشفت هذك الحقيقة في دعوى رفعتها إلى المحكمة العليا 

ية شاي حزكتني، مريكند األرفض طلبًا تقدم به المؤرخ في جامعة ميريال "الشابا."وقالت فيها إن 
الذي يبحث في شؤون استيعاب هجرة اليهود العرب في إسرائيل في خمسينات القرن الماضي، والذي 

 طلب االطالع على الملفات السرية الحتجاجاتهم وقمعها.
بسبب "وتقول الجمعية إن المؤرخ ُصدم من رفض طلبه وُصدم أكثر حين عللوا الرفض بالقول إنه 

جواب المخابرات مضلل وكاذب ومخالف ". وأشارت إلى أن "الدفاع عن أمن إسرائيل احتياجات
 ."للقانون الذي يلزم الدوائر الحكومية بمساعدة الباحثين العلميين
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وقال الدكتور حزكتني إن لديه معلومات تفيد بأن المخابرات اإلسرائيلية بقيادة رئيسها عاموس منور، 
أحداث "مع االحتجاجات بل كان لها دور في إشعالها. وأضاف أن في حينه، ساهمت ليس فقط في ق

وادي الصليب ليست فقط مسألة قانونية، بل هي عبارة عن جرح مفتوح في المجتمع اإلسرائيلي لن 
 ."يندمل إال إذا ُعرفت الحقيقة كاملة

صول ، حين قام سكان الحي اليهودي من أ1959وقعت في عام  "أحداث وادي الصليب"ُيذكر أن 
ألف نسمة، بالتظاهر احتجاجًا على أوضاعهم. فقد تم في  20عربية ورومانية، وعددهم يصل إلى 

روا عام  ، والشقق كانت ُمهَملة وصغيرة 1948حينه إسكانهم في بيوت سّكان الحي العرب الذين ُهجِّّ
وبا الغربية في ومن دون بنى تحتّية مقبولة من مياك أو تصريف مجاٍر، بينما ُأسكن من جاءوا من أور 

 بيوت حديثة في منطقة قريبة.
ر إحباط سكان الحي، ودخلوا في صدام مع قوات 1959وفي ليلة الثامن من يوليو )تموز(  ، تفجَّ

الشرطة التي بطشت بهم، وتحول احتجاجهم إلى شبه انتفاضة، فأعلن سكان الحي عن إضراب، 
الحاكم، ونجمت أضرار كبيرة، وُأصيب  "مباي"وهاجمت الجموع نادي اتحاد النقابات ونادي حزب 

، وألحقوا أضرارًا بممتلكات مهاجري "الهادار"عدد من رجال الشرطة، وصعد المتظاهرون إلى حي 
 أوروبا الغربية، ونتيجة لذل. انتشرت أعمال احتجا  في بلدات أخرى.

  3/1/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 البشرية امها بارتكاب جرائم ضدّ من احتمال اته "إسرائيل"دراسة جديدة تحذر  .22
وديع عواودة: تحذر دراسة استراتيجية إسرائيل من احتمال تقديم الئحة اتهام بارتكاب  -الناصرة 

جرائم ضد البشرية في محكمة الجنايات الدولية نتيجة انتهاكاتها في األراضي الفلسطينية، داعية 
 دولية.إلجراء تحقيقات داخلية حقيقية تحاشيا للمحاكمة ال

وقالت الدراسة الصادرة عن معهد دراسات األمن القومي في جامعة تل أبيب، إنه كما في كل عام 
حالة "قدمت المدعية العام لمحكمة الجنايات الدولية قبل أيام تقريرا بشأن فحص تمهيدي حول 

غزة والضفة  يشمل معاينة جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل للوهلة األولى في 2015قد بدأ في  "فلسطين
 الغربية آخرها قتل مدنيين شاركوا في مسيرات العودة.

وحسب هذا التقرير األممي تم التقدم في بعض الملفات، خاصة في ما يتعلق بالتحقيقات الداخلية في 
إسرائيل حول انتهاكات قواتها األمنية بحق الفلسطينيين. وتشير الدراسة إلى قرب انتهاء المدعية 

الجنايات الدولية من فحص بعض الملفات وتوش. على اتخاذ قرارات ستتر. تبعاتها العامة لمحكمة 
 المهمة على إسرائيل.
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وتشير إلى أن تقرير المدعية العامة المذكورة يشمل فحصا لألوضاع في عدة دول أخرى مثل 
لق بغزة يتمحور كولومبيا، وغانا، والعراق، ونيجيريا، وفنزويال، والفلبين، وميانمار وفلسطين. وبما يتع

والجرائم التي يقترفها جيش  2014عام  "الجرف الصامد"فحص المدعية العامة الدولية حول عدوان 
 ."االحتالل وجماعات فلسطينية مسلحة خاصة في حاالت معينة تتوفر فيها أدلة قاطعة

مسيرات وحسب الفحص الداخلي لمحكمة الجنايات الدولية فقد قتلت إسرائيل في اعتداءاتها على 
 آخرين منهم أطفال، وصحافيون وأفراد طواقم طبية. 19,000فلسطينيا وأصابت  170العودة 

 2/1/2019القدس العربي، لندن، 
 

 يعلون يطلق اسم "تيليم" على حزبه الجديد .23
أطلق موشيه يعلون وزير الجيش اإلسرائيلي األسبق، مساء يوم األربعاء،  :ترجمة خاصة - رام هللا

ووفقا لبيان صادر عن مكتب يعلون،  على حزبه الجديد الذي أعلن عن تشكيله منذ أيام. اسم "تيليم"
فإنه تم تسجيل اسم الحزب الجديد كحزب سياسي منافس. مشيرا إلى أن "تيليم" هو اختصارا السم 

ووصف يعلون يوم إعالن اسم حزبه الجديد بأنه "يوم عيد" من أجل إيجاد  الحركة الوطنية القومية.
ادة جديدة إلسرائيل تعمل من أجل مصالحها القومية واألمنية. مشيرا إلى أنه عمل باستمرار وكرس قي

 حياته من أجل أمن إسرائيل والحفاظ على سالمتها وسالمة مواطنيها.
وأشار يعلون إلى خدمته في الجيش جنديا وضابطا حتى وصل لرئاسة األركان ورئاسة وزارة الجيش 

نيت. مشيرا إلى أنه يتمتع بالخبرة المطلوبة في مواجهة التحديات الداخلية وأصبح عضوا في الكاب
 والخارجية، وتتعامل بمسؤولية عالية مع جميع الملفات.

 2/1/2019القدس، القدس، 
 

 استطالعان: الليكود في المقدمة والعمل يتراجع وليفني تتأرجح .24
يسار في  –أن تمثيل معسكر الوسط  أظهر استطالعان للرأي العام اإلسرائيلي، نشرا األربعاء،

الكنيست اإلسرائيلي، سينخفض في ظل تفكي. "المعسكر الصهيوني"، الذي أعلن عنه رئيس حزب 
العمل، آفي غباي، أمس الثالثاء، فيما يحافظ حزب الليكود على تقدمه، وسط عقبات كبيرة تواجه كال 

لالستطالع "شركة األخبار"  اً ووفق كومي.يسار، واليمين( في تشكيل ائتالف ح –المعسكرين )الوسط 
( فإن حزبا برئاسة رئيس أركان الجيش السابق، بيني غانتس، يحصل اً اإلسرائيلية )القناة الثانية سابق

 515وأظهر االستطالع، الذي شمل عينة مؤلفة من  مقعدا في حال أجريت االنتخابات اليوم. 12على 
 .اً مقعد 31لليكود، في انتخابات تجري اليوم على ، حصول ا%4.4بنسبة خطأ تصل إلى  اً شخص
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مقعدا، فيما يحصل حزب  10وبحسب االستطالع، يحصل حزب "يش عتيد" بزعامة يائير لبيد على  
 12مقاعد، والقائمة المشتركة تحافظ على تمثيلها وتحصل على  8العمل بزعامة آفي غباي، على 

بزعامة كل من وزير التعليم، نفتالي بينيت،  اً حديثوسيحصل حزب "اليمين الجديد" المؤسس  .اً مقعد
مقاعد، وحزب "كوالنو" برئاسة وزير المالية، موشيه كاحلون،  6ووزيرة القضاء، أييلت شاكيد على 

 مقاعد. 7مقاعد، وكتلة "يهدوت هتوراك" على  5على 
عضو الكنيست  في حين تحصل حركة "ميرتس" واألحزاب "شاس" و"يسرائيل بيتينو" و"غيشر" برئاسة

مقاعد لكل منهم، كما تحصل كذل. زعيمة  5أورلي ليفي أبيكاسيس )منشقة عن يسرائيل بيتينو(، على 
 مقاعد. 5حزب "هتنوعا"، تسيبي ليفني، التي وجدت نفسها خار  كتلة "المعسكر الصهيوني"، على 

 كيف يتأثر تمثيل المعسكرات السياسية؟
يسار، بّين استطالع القناة أن  –معسكر اليمين ومعسكر الوسط وحول تقسيم الكتل االنتخابية بين 

، ما يعني ارتفاع تمثيله بثالثة مقاعد، حيث أظهر االستطالع اً مقعد 51معسكر اليمين يحصل على 
)ينخفض تمثيله  اً مقعد 40يسار على  –، فيما يحصل معسكر الوسط اً مقعد 48السابق حصوله على 

 السابق(.بمقعدين مقارنة باالستطالع 
وفحص االستطالع إمكانية توحد حزب برئاسة غانتس وحزب "هتنوعا" برئاسة ليفني، وفي هذك 

، ويرتفع تمثيل "هغيشر" إلى 31، ويحافظ الليكود على مقاعدك الناً مقعد 15الحالة تحصد قائمة مماثلة 
 مقاعد. 8، والعمل اً مقعد 11مقاعد، و"يش عتيد" إلى  6

 ومة؟من األصلح لرئاسة الحك
وسئل المستطلعة آراؤهم حول األصلح لرئاسة الحكومة اإلسرائيلية المقبلة، إذ خّيروا بين رئيس 

يفضلون نتنياهو،  %35الحكومة، بنيامين نتنياهو وغانتس، وجاءت اإلجابات على هذا النحو: 
ة من المستطلع %10من االثنين غير مناسب، وقال  اً يعتقدون أن أي %27يفضلون غانتس،  28%

من المستطلعة آراؤهم إنهم  %38وعندما ُوضع لبيد في مواجهة نتنياهو، قال  آراؤهم إنهم ال يعلمون.
 %8من االثنين غير مناسب، وقال  اً يعتقدون أن أي %37يفضلون لبيد، و %17يفضلون نتنياهو، 

 من المستطلعة آراؤهم إنهم ال يعلمون.
  يتجاوزان نسبة الحسماستطالع "كان": "البيت اليهودي" و"هتنوعا" ال

وبحسب استطالع التلفزيون الرسمي اإلسرائيلي )كان(، فإنه في حال جرت االنتخابات اليوم، فإن 
مقعدا في الكنيست، وسيتوجب على نتنياهو السعي لضم حزب وزير  28 حزب الليكود سيفوز بن
شر" برئاسة ليفي أبيكاسيس، (، وحزب "هغياسرائيل بيتينإدور ليبرمان )ج، أفياً األمن المستقيل مؤخر 
 لتشكيل ائتالف حاكم.
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والالفت في استطالع "كان" تأثر "هتنوعا" برئاسة ليفني من تفكي. "المعسكر الصهيوني" إذ يتأرجح 
حزبها، ولن تتمكن من عبور نسبة الحسم، كما يتأثر "البيت اليهودي" من انسحاب بينيت وشاكيد، 

ويحل في المرتبة الثانية، في حال جرت االنتخابات  الحسم.حيث يبتعد كل البعد عن تجاوز نسبة 
، فيما يحل "يش عتيد" في المرتبة الثالثة على اً مقعد 14اليوم، حزب برئاسة غانتس، حيث يحصد 

 .اً مقعد 12، وتحافظ القائمة المشتركة على تمثيلها بناً مقعد 13صعيد التمثيل البرلماني بن
مقاعد، وينخفض تمثيل حزب العمل إلى  9طالع "كان"، يحصل حزب "اليمين الجديد" على وبحسب است

ووفقا لهذا االستطالع، يحصل  مقاعد، إذ يتعادل في قوة تمثيله مع كل من "يهدوت هتوراك" و"كوالنو". 7
 اعد.مق 5مقاعد، فيما يقتصر تمثيل "يسرائيل بيتينو" على  6كل من "شاس" و"هغيشر" وميرتس" على 

وحول األصلح لرئاسة الحكومة، ُخّير المستطلعة آراؤهم في المرحلة األولى بين نتنياهو وغانتس، 
إن غانتس هو األصلح. وفي المرحلة الثانية كان لبيد في مواجهة  %30نتنياهو، فيما قال  %40فاختار 

 إنهم يفضلون لبيد. %25من المستطلعين أن نتنياهو هو األصلح، في حين قال  %40نتنياهو، ليجيب 
 2/1/2019، 48عرب 

 
 الصحة بغزة تحذر من توقف خدماتها خالل أياموزارة  .25

وقال  حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من توقف خدماتها، خالل أيام، جراء أزمة الوقود. غزة:
 الناطق باسم الوزارة، د. أشرف القدرة، في تصريح على صفحته بموقع "فيسبو."، اليوم األربعاء،

التقشفية  اإلجراءات"تحذر الوزارة من توقف عدد من خدماتها خالل أيامة جراء أزمة الوقود، رغم 
وتعاني وزارة الصحة من أزمات عدة، إثر تنصل  التي تتبعها في المستشفيات والمراكز الصحية".

أزمة الوقود، حكومة الحمد هللا من مسؤولياتها تجاك الوزارة في غزة، ما فاقم من أزماتها وأبرزها: 
 وأزمة الدواء، وأزمة التحويالت الخارجية.

 2/1/2019، فلسطين أون الين
 

 2018مصاب خالل  ألف 30من  وأكثرطفاًل  57شهيدًا من بينهم  312مركز الحوراني:  .26
هللا الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية تقريرك السنوي  أصدر مركز عبد

حيث رصد ووثق  ،2018بحق الشعب الفلسطيني خالل عام  اإلسرائيلية ول االنتهاكاتح"حصاد" 
 :ابرز انتهاكات االحتالل كأعداد الشهداء والجرحى والمعتقلين

من  غزة،، في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع 2018شهيدًا خالل عام  312ارتقى : الشهداء
مواطنا في الضفة  50مواطنا في قطاع غزة و 262حيث استشهد  سيدات،طفاَل وثالث  57بينهم 
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نتيجة استهداف المدنيين  الماضي،عن العام  %200بارتفاع زاد عن  المحتلة،الغربية بما فيها القدس 
شهيدَا بثالجاتها  38وال تزال سلطات االحتالل تحتجز جثامين  غزة،خالل مسيرات العودة في قطاع 

 إلنساني.افي مخالفة صارخة للقانون الدولي 
مواطنا  31,500وجرح نحو  بإصابة 2018خالل  اإلسرائيليقامت سلطات االحتالل : الجرحى والمعتقلين

 غزة،في قطاع  أصيبوامواطنا  26,000 بينهم نحومن  غزة،فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس وقطاع 
سيل للدموع على المتظاهرين النار والغاز الم إطالق اإلصابات نتيجةهذا االرتفاع الكبير في  ويأتي

في  األرضالسلميين المشاركين في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة والتي بدأت في ذكرى يوم 
 اقتحام البلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس. إلى باإلضافة 30/3/2018
 140طفاًل و 1,063ينيا من بينهم نحو مواطنا فلسط 6,489ذل. قامت سلطات االحتالل باعتقال  إلى

صحفيا في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وبلغ عدد األسرى في سجون  38سيدة و
بحسب الهيئات  سيدة، 54طفاًل و 250بينهم أسيرًا، من  6,000نحو  2018االحتالل حتى نهاية العام 

 األسرى.المختصة بشؤون 
 2/1/2019، رام هللا، ات والتوثيقمركز عبد هللا الحوراني للدراس

 
  2018 خاللدونما  3,439ومنشأة واستولى على  منزالً  538تقرير: االحتالل هدم ودمر  .27

آالف وحدة  10رام هللا: أظهر تقرير فلسطيني رسمي األربعاء، أن إسرائيل أقرت بناء أكثر من 
تقرير أصدرته منظمة التحرير،  واعتبر .2018استيطانية في الضفة الغربية وشرق القدس خالل عام 

أن إسرائيل اعتبرت اعتراف الرئيس األمريكي دونالد ترامب بالقدس كعاصمة موحدة لها قبل نحو عام 
 ."بمثابة ضوء أخضر لتصعيد مشاريعها االستيطانية"ونقل السفارة األمريكية إليها 

فة الغربية وربط ضمن مخطط تفتيت الض"وذكر التقرير أن الحكومة اإلسرائيلية صادقت 
 230على إنشاء طرق استيطانية جديدة بتكلفة  "المستوطنات من خالل شبكة من الطرق االلتفافية

دونما في الضفة  3,439نحو  2018ورصد التقرير مصادرة إسرائيل خالل عام  مليون دوالر أمريكي.
منزال ومنشأة خالل  538وأضاف أن إسرائيل هدمت  الغربية والقدس ألغراض التوسع االستيطاني.

في مختلف مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس، إضافة إلى إصدار إخطارات هدم  2018عام 
 منزال ومنشأة. 460ووقف بناء لنحو 

 2/1/2019، لندن، القدس العربي
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 من غزة إلى الضفة محرراً  االحتالل ُيبعد أسيراً  .28
سكان قطاع غزة وقررت إبعادك إلى الضفة أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي عن أسير من : غزة

وأوردت "واعد" في بيان لها األربعاء،  الغربية المحتلة، حسبما أفادت جمعية واعد لألسرى والمحررين.
 اسم األسير المبعد وهو رياض صالح عبد هللا، من سكان محافظة غزة.

سنة  17أن أمضى كما أطلقت سلطات االحتالل سراح أحمد محمد خريس من محافظة غزة بعد 
 أعوام خلف قضبان السجون. 5، ومراد العمور من محافظة خان يونس بعد أن أمضى اً أسير 

 2/1/2019، فلسطين أون الين
 

 آخرين بينهم أسرى محررون 8خالل مواجهات ويعتقل  جنين: االحتالل يصيب شاباّ  .29
ل مواجهات مع قوات أصيب شاب، يوم األربعاء، بالرصاص الحي، وآخرون باالختناق، خال: جنين

 آخرون، بينهم أسرى محررون من أنحاء متفرقة.   8االحتالل اإلسرائيلي في مخيم جنين، فيما اعتقل 
وأفاد مراسلنا، بأن تل. القوات اقتحمت المخيم فجرا، ما أدى إلى اندالع مواجهات مع الشبان، تخللها 

اب محمد صبحي مطاحن بالرصاص الرصاص الحي وقنابل الغاز، ما أسفر عن إصابة الش إطالق
 الحي في الساق، وآخرين باالختناق.

شبان، بعد دهم منازل ذويهم في المخيم، ومن مدينة جنين، اعتقلت  4كما اعتقلت قوات االحتالل 
 أسيرين محررين عقب دهم منازل ذويهم.و تل. القوات شابين 

 2/1/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مواطنًا من الضفة بينهم سبعة فتية 24حتالل يعتقل اال .31
مواطنًا من الضفة،  24يوم األربعاء، اإلسرائيلي الليلة الماضية وفجر اعتقلت قوات االحتالل : رام هللا

وبين نادي األسير، أن تسعة مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات وأنحاء في  بينهم سبعة فتية.
ر قدوم في محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات االحتالل أربعة مواطنين، كما وفي بلدة كف محافظة جنين.

اعتقلت خمسة مواطنين من عدة بلدات وأنحاء في محافظة نابلس، ومن بلدة سعير في محافظة 
 الخليل، اعتقلت قوات االحتالل ثالثة فتية.

 2/1/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 كل ملموس عدد المزارعين الفلسطينيين الذين يسمح لهم بالعمل في أراضيهماالحتالل قلص بش .30
بّينت معطيات قدمتها ما تسمى "اإلدارة المدنية" التابعة لالحتالل اإلسرائيلي أن سلطات االحتالل 
قلصت بشكل ملموس عدد المزارعين الفلسطينيين الذين يسمح لهم بالعمل في أراضيهم التي تقع في 
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وبحسب المعطيات قدمتها  ليها منطقة التماس، الواقعة بين جدار الفصل والخط األخضر.ما يطلق ع
اإلدارة المدنية إلى "المركز لحماية الفرد"، فإن نسبة رفض إعطاء تصاريح للفالحين الفلسطينيين 

كما قلصت قوات  .2014في عام  %24، مقابل 2018في عام  %72للعمل في أراضيهم وصلت إلى 
عدد التصاريح للعمل الزراعي التي تعطى بشكل عام ألبناء عائلة صاحب األرض للعمل  االحتالل

 معه أو لعمال آخرين.
وتؤكد هذك المعطيات على تقارير سابقة كانت قد أشارت إلى "عقبات بيروقراطية" تتم مراكمتها في 

 ية لتبرير الرفض.السنوات األربع األخيرة أمام المزارعين الفلسطينيين، إضافة إلى ذرائع أمن
ألف دونم. ومنذ  137وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، فإن الحديث عن أراض تصل مساحتها إلى 

طلب حصول على  1,876تشرين الثاني/نوفمبر صادقت "اإلدارة المدنية" على  25وحتى  2018مطلع عام 
ا بعشرات النسب المئوية في طلبا تم تقديمها. ما يعني أن هنا. ارتفاع 7187تصريح زراعي من بين 

وأشار التقرير إلى أنه  .%24، حيث وصلت النسبة في حينه إلى 2014رفض إعطاء تصاريح مقارنة بعام 
 طلبا للعمل الزراعي. 3,221طلبا للحصول على تصريح زراعي، إضافة إلى  4,288تم تقديم 

 24,424عمل زراعي تراجع من  وبحسب معطيات اإلدارة المدنية، فإن عدد طلبات للحصول على تصريح
. ووصلت نسبة رفض 2,959إلى  2018. وأن العدد تراجع عام 2017عام  14,857إلى  2014عام 

، مقابل رفض نحو نصف الطلبات عام %30إلى  2017حتى  2014تصاريح العمل الزراعي في السنوات 
قد رفضت لذرائع  2018حتى  2015من الطلبات بين السنوات  %2.2وادعت اإلدارة المدنية أن  .2018

أمنية. وفي طلبات أخرى ادعت أن بعض التفاصيل ناقصة أو أن األرض ال تقع خلف الخط األخضر 
 أو أن الطلبات ينقصها بعض الوثائق، وهي ذرائع يؤكد غالبية المزارعين أنها ليست بسببهم.

 3/1/2019، 48عرب 
 

 خابات مانشستر نهاية الشهر الجاريأبناء الجالية الفلسطينية للمشاركة في انتدعوة  .32
: دعت لجنة اإلشراف على انتخابات الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة كافة أبناء الجالية لندن

الفلسطينية في مانشستر المشاركة في االنتخابات المزمع عقدها نهاية كانون الثاني/يناير الجاري 
 وفقا لدستور الجالية وحسب األصول الديموقراطية. والعمل سوية إلنجاح االنتخابات التي ستعقد

 اإلعالميةفوجئت ببيانات نشرتها بعض المواقع "وأصدرت اللجنة بيانا من لندن أشارت فيه إلى أنها 
انتخابات في مدينة مانشستر في شمال بريطانيا الختيار ممثلي الجالية  إجراءالفلسطينية تتحدث عن 

خضر الجريسي فاز في هذك االنتخابات بمنصب رئيس  أن إلىيانات في بريطانيا، وأشارت تل. الب
وصفت لجنة اإلشراف هذك المعلومات بالمغلوطة، ونفت علمها بهذك االنتخابات،  ."لجنة الجالية
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ال نعلم من المشاركين وكم كان عددهم ولم نطلع على "مؤكدة أنها لم تجر بالتنسيق معها، وقالت 
 اإلخوةفي حالة تنسيق دائمة مع  األشرافانتخابا. علما بان لجنة  أوا ترشيح أو إعدادامجرياتها 

الجالية في مدينة مانشستر والذين يقومون باإلعداد النتخاب ممثلي الجالية عن مدينة مانشستر  أبناء
 ."في نهايات شهر كانون الثاني )يناير( إنجلتراوشمال 

على رفعة الجالية الفلسطينية وشؤونها في بريطانيا إننا ومن منطلق حرصنا "وختم بيان اللجنة بالقول 
االنتخابات التي ستعقد في مانشستر في  إلنجاحالعمل سوية  إلىالجالية  أبناء اإلخوةندعو  فإننا

 ."نهايات شهر يناير وفقا لدستور الجالية وحسب األصول الديمقراطية
 2/1/2019، لندن، القدس العربي

 
 بـ"السيسي" الشهر القادم إسرائيلياً  وزيراً  لقاء يجمع: "i24Newsموقع " .33

كشفت مصادر في حكومة االحتالل اإلسرائيلي، يوم األربعاء، أن الرئيس المصري : فلسطين المحتلة
 عبد الفتاح السيسي سيلتقي وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شطاينتس في شباط/ فبراير المقبل.

" إن اللقاء سيعقد بين السيسي وشطاينتس i24Newsع "وكشف مسؤول في الحكومة اإلسرائيلية لنموق
فبراير / شباط، حيث من المتوقع أن  13و 11على هامش مؤتمر للطاقة، سيعقد في مصر بين 

 ، بنظيرك المصري محمد شاكر.اً يلتقي شطاينتس الذي ينتمي إلى حزب "الليكود" الحاكم أيض
سيا للغاز للمنطقة بشكل عام، ولن"إسرائيل" وبحسب الموقع اإلسرائيلي أن مصر كانت مصّدرا رئي

بشكل خاص، إال أن الصورة انقلبت رأسا على عقب في السنوات األخيرة، لعدة أسباب، بينها عدم 
واكتشفت االحتالل في العقد األخير، عدة حقول للغاز الطبيعي، ما  االستقرار في شبه جزيرة سيناء.

 مليار دوالر. 15م صفقة "تاريخية" مع مصر، بقيمة أتاح لها في فبراير / شباط الماضي، إبرا
 2/1/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 لواء مصري يزور قرية إسرائيلية ليعتذر عن "رصاصات خاطئة" .34

قالت القناة اإلسرائيلية الثانية إن ضابطا مصريا برتبة لواء زار يوم األحد الماضي قرية نيتسانا 
المصرية، حيث قدم اعتذارك لسكان القرية عن رصاصات ُأطلقت من الجانب الشبابية قرب الحدود 

وعّرفت القناة اللواء المصري بأنه قائد كتيبة في الجيش المصري مسؤول  المصري على سبيل الخطأ.
عن المنطقة الحدودية. وقالت إنه اطلع على األضرار التي لحقت بأحد المباني في تل. القرية 

وأوضح اللواء للسكان أن إطالق النار كان خطأ وقع أثناء  اخترقته الرصاصات. اإلسرائيلية بعدما
 تدريب عسكري لقوة مصرية عند الحدود، وفقا لما أذاعته القناة اإلسرائيلية.
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بدورها نقلت صحف إسرائيلية نبأ زيارة الضابط المصري، وقالت صحيفة "جيروزالم بوست" إن اللواء 
بهذك الزيارة دون سابق إعالن، مشيرة إلى أن "الرصاصات الخاطئة" المصري عبر الحدود ليقوم 

 ديسمبر/كانون األول الماضي. 20أطلقت يوم 
 2/1/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مساعد رئيس البرلمان األردني يتفاخر بدوس العلم اإلسرائيلي .35

ي، النائب إبراهيم أبو أصر المساعد الثاني لرئيس مجلس النواب األردن :منير عبد الرحمن -عّمان 
السيد، على دوس العلم اإلسرائيلي المرسوم على مدخل مجّمع النقابات المهنية في العاصمة عّمان، يوم 

 مع الوزيرة جمانة غنيمات التي تعّرضت لهجمة إسرائيلية حادة لدوسها العلم اإلسرائيلي. اً األربعاء، تضامن
م مجلس النواب أثناء مناقشة قانون الموازنة العامة التي وكان النائب أبو السيد وعد خالل كلمته أما

منه على عدم أحقّية إسرائيل  اً بدأت االثنين، بدوس العلم اإلسرائيلي في مجمع النقابات المهنية، تأكيد
ووجه  للجرائم التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني، حسب قوله للصحفيين. اً بأرض فلسطين، ورفض
ر للنقابات المهنية بعد توجههم لرسم علم االحتالل على مداخل النقابات في النائب األردني، الشك

 المحافظات، بعد حادثة الوزير غنيمات.
 2/1/2019، القدس، القدس

 
 يعود عبر بوابة الغناء "إسرائيل"تونس.. جدل التطبيع مع  .36

لثقافة والفن بعد عاد الجدل في تونس حول التطبيع مع إسرائيل من بوابة ا: آمال الهاللي -تونس 
نشر موقع إخباري إسرائيلي مقاال أعلن فيه عن إحياء فنانين تونسيين سهرات موسيقية بمدينة 

 "إيالت" خالل يناير/كانون الثاني الجاري.
ونشر موقع "إيدنتيتي جويف" مقالين أرفقهما بملصقات دعائية لحفلين من المنتظر أن يحييهما كل 

يناير/كانون الثاني القادم مع  13نانة درصاف حمداني بداية من تاري  من الفنان محسن الشريف والف
ونقل الموقع عن الفنانة درصاف حمداني قولها إن هذا الحدث يتجاوز مجرد  فرقة عزف تونسية.

 الحفل الغنائي إلى كونه رغبة منها في التقارب وتالقي الثقافات".
تونسيون حفالت في إسرائيل حيث سبق أن أثار وليست هذك المرة األولى التي يحيي فيها فنانون 

الفنان محسن الشريف الجدل بعد تم تداول فيديوهات له وهو يرقص مع حشد من اليهود ويهتف باسم 
وفي حين التزم الشريف الصمت، نفت الفنانة درصاف حمداني عبر تدوينة لها على  "بيبي نتنياهو".
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وحاولت "الجزيرة نت"  يدار أو ينظم في إسرائيل". فيسبو. أي مشاركة لها في أي تظاهرة أو حفل
 التواصل مع الفنانين، لكن استحال ذل..

وسبق للفنان الشعبي التونسي الراحل قاسم كافي أن أقر خالل تصريحات إعالمية بأنه غنى في 
تلقاك األراضي المحتلة مع فنانين تونسيين، وال يزال يحتفظ بعلم الكيان اإلسرائيلي في بيته بعد أن 

 هدية خالل حفل له في تل أبيب.
وعبر الكاتب العام للنقابة التونسية لقطاع الموسيقى مقداد السهيلي في حديثه للجزيرة نت عن موقف 

إلى أنه ال  -في المقابل-النقابة المبدئي والرافض ألي تطبيع ثقافي أو فني مع إسرائيل، لكنه لفت 
 عهم من الغناء هنا..يمل. أي سلطة قانونية على الفنانين لمن

وأثار الخبر الذي أعلنه الموقع العبري بشأن اعتزام فنانين تونسيين الغناء مجددا في إسرائيل موجة 
 غضب واستنكار عارمة بين نشطاء تونسيين وجمعيات مناهضة للتطبيع تحت وسم "التطبيع خيانة".

طبيع عبر صفحتها الرسمية تطبيع وأدانت الهيئة الوطنية لدعم المقاومة الفلسطينية ومناهضة الت
 الفنانين التونسيين مع إسرائيل، معتبرة ذل. خيانة، داعية إلى تجريم التطبيع باعتبارك "واجبا وطنيا".

 2/1/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 "إسرائيل"تدعو للتطبيع واالستثمار في  إعالمية كويتية .37

مع  "التطبيع"فجر السعيد، التي دعت خاللها لن  : قوبلت التصريحات الجديدة لءعالمية الكويتيةغزة
االحتالل، واالستثمار في إسرائيل، بترحيب كبير من االحتالل، وبحالة غضب فلسطينية واسعة، 

 عبرت عنها جهات إعالمية، عالوة عن انتقادات ضجت بها مواقع التواصل االجتماعي.
يل حاليا، على غرار مرات سابقة قامت وعقب التصريحات الجديدة لفجر السعيد، التي تزور إسرائ
مع إسرائيل، رحبت األخيرة بهذك  "التطبيع"خاللها بزيارات مماثلة، ودعت خاللها بشكل صريح لن 

 ."شجاعة"بأنها تصريحات  "إسرائيل بالعربية"التصريحات ووصفتها عبر موقعها الرسمي 
نرحب بدعوت. فجر الشجاعة، "ء فيها جا "تويتر"وكتب الموقع اإلسرائيلي الرسمي تغريدة عل موقع 

أهال "، وأضاف الموقع "التي تنطلق عن ايمان بالصواب ورؤية منطقية وواقعية في مشهد متغير
بالتوجهات السلمية من كل شعوب المنطقة، فبالتعاون المشتر. مع اسرائيل ستجني الشعوب العربية 

 ."الخير والبركة، مع اطيب التمنيات سنة جديدة سعيدة
جاء ذل. بعد سلسلة تعريدات جديدة السعيد، دعت خاللها ليس فقط للتطبيع، بل لالستثمار في و 

إذا زالت المقاطعة العربية "إسرائيل، وانتقدت خالها موقف الدول الرافضة لذل.، وكتبت في أحدها 
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يم أولى اإلسرائيلية وبدأت رؤوس األموال العربية تتدفق على إسرائيل، بادئ ذي بدء تعمل على ترم
 ."القبلتين وثالث الحرمين وتنظيم قروبات سياحيه لزيارة هذك األماكن المقدسة

وتقوم السعيد حاليا بزيارة إلى إسرائيل، شملت كما كتبت على صفحتها زيارة المسجد اإلبراهيمي في 
نتوا كي"مدينة الخليل، لكن وفق ترتيبات إسرائيلية وليست فلسطينية، حيث كتبت  فكم، نحن هذا رايي وا 

في مرحلة التطبيع مع إسرائيل فلنستغلها صح ونخدم مقدساتنا اإلسالمية التي لألسف الزالت 
خاضعة للسلطة اإلسرائيلية حتى المسجد اإلبراهيمي، رغم خضوعه للسلطة الفلسطينية في الضفة 

 ."الغربية، غير مسموح تطويرك أو الصالة فيه بكل األوقات
، "التصفية"يد المعروفة بمواقفها التطبيعية، أنها تلقت تهديد رسمي بن هذا وقالت اإلعالمية السع

، ونشرت نص رسالة التهديد التي توعدتها بالموت، "نسى المهدد أني ال أهاب الموت"وقالت 
 ، على صفحتها الخاصة."العميلة"ووصفتها بن 

 2/1/2019، القدس العربي، لندن
 

 ديدة للمصالحة"القدس": روسيا لن تعرض خطة جمصادر لـ .38
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، بأن الخارجية الروسية لن  :"القدس" دوت كومخاص بن -موسكو 

تعرض أي خطة جديدة للمصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" خالل اللقاءات التي سيعقدها ممثلون 
 عن الحركتين خالل األسابيع المقبلة في موسكو مع كبار المسؤولين الروس.

لمصادر لن "القدس" إن الخارجية الروسية دعت قيادات من حركتي "فتح" و"حماس" من بينها وقالت ا
على رؤية الحركتين  لالطالعهنية، إلجراء محادثات  إسماعيلرئيس المكتب السياسي لحركة حماس 

مكانية إحداث اختراق فيها. يا وبينت المصادر، أّن الخارجية الروسية ليس لديها أي نوا للمصالحة وا 
نما تسعى لمساعدتها في إنجاز الملف خاصًة وأن الجانبين  لسحب ملف المصالحة من القاهرة، وا 

للمصادر، فإن وزارة الخارجية الروسية بقيادة الوزير سيرجي  اً ووفق يتمتعان بعالقة جيدة معها.
 الفروف تسعى لتوسيع نشاطاتها في منطقة الشرق األوسط من خالل محاولة التدخل في جميع

واالستقرار فيها  األمنالملفات بالمنطقة بهدف المساعدة في تفكي. األزمات بطرق مختلفة إلعادة 
 .اً خاصًة مع النجاح الذي حققته السياسة الروسية في سوريا مؤخر 

وأشارت المصادر، إلى أن الخارجية الروسية قد تتحر. باتجاك التدخل في ملف التهدئة وتثبيته بين 
سرائيل  والذي يحظى بدعم كل من مصر وقطر، مشيرًة إلى أن هذا الملف إلى جانب "حماس" وا 

 العالقات الثنائية سيتم بحثه مع هنية خالل زيارته المرتقبة إلى موسكو.
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ووجهت روسيا منذ أقل من شهر دعوة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية 
ضمن جولة قد تشمل عدة دول منها مصر  لزيارة موسكو في الخامس عشر من الشهر الجاري،

 وقطر وتركيا ولبنان وربما إيران والكويت.
 2/1/2019، القدس، القدس

 
 األمم المتحدة تطالب االحتالل بوقف االستيطان في األراضي .39

طالبت األمم المتحدة، يوم األربعاء، االحتالل اإلسرائيلي بضرورة وقف سياساته : األناضول
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم األمين العام لألمم  راضي الفلسطينية المحتلة.االستيطانية في األ

المتحدة فرحان حق، في تصريحات للصحفيين، بمقر المنظمة الدولية بنيويور.: "موقفنا من االستيطان 
 اإلسرائيلي معروف ولم يتغير، ونحن نطالب )إسرائيل( بضرورة وقف أنشطتها االستيطانية".

 2/1/2019، ن الينفلسطين أو
 

 واشنطن ترفض طلبًا إسرائيليًا للتحقيق مع جون كيري .41
، للتحقيق مع وزير الخارجية األمريكي السابق جون "إسرائيلياً "رفضت الحكومة األمريكية طلبًا : معا

كيري والسفير األمريكي السابق دان شابيرو، في إطار التحقيقات التي تجريها في قضايا فساد يتهم 
 . "1000"بنيامين نتنياهو، ضمن ما يعرف بملف  "اإلسرائيلي"يس الوزراء بها رئ

، "اإلسرائيلية"أن المسؤولين في اإلدارة األمريكية رفضوا طلب وزارة القضاء  "هآرتس"وذكرت صحيفة 
جمع أدلة من المسؤولين البارزين في إدارة الرئيس األمريكي السابق بارا. أوباما لفحص الشكو. في 

ياهو تصرف لمساعدة رجل األعمال أرنون ملتشين في الحصول على تأشيرة إقامة في أن نتن
حول ما إذا كانت هنا. أي نية الستئناف القرار،  "هآرتس"وردًا على سؤال وجهته  الواليات المتحدة.

 ."ال يوجد مثل هذا االحتمال، األمر أصبح من ورائنا"أجاب مصدر قانوني: 
 3/1/2019، الخليج، الشارقة

 
 الضوء األخضر الستيطان غير مسبوق "إسرائيل"واشنطن تايمز: منذ قدومه منح ترامب  .40

 2كشفت صحيفة "واشنطن تايمز" اليمينية المقربة من إسرائيل األربعاء  :سعيد عريقات -واشنطن
أن النشاط االستيطاني اإلسرائيلي تزايد في عهد ترامب، وأن إسرائيل، وبضوء  2019كانون الثاني 

 2018، تمكنت في عام األبيضخضر حصلت عليه من واشنطن منذ وصول ترامب البيت أ
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المنصرم من إطالق عملية استيطان غير مسبوقة، ووضعت من خاللها أسسًا يصعب عكسها في 
 المستقبل كما وتنذر بمشاريع استيطانية مستقبلية في الضفة الغربية على نطاق غير معهود.

تقريرها أن حكومة رئيس الوراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو تمكنت من  وقالت "واشنطن تايمز" في
"وضع األسس لما يمكن أن يكون أكبر طفرة بناء وتشييد منذ سنوات"، وفقا لبيانات صادرة عن 

 مصادر حكومية إسرائيلية رسمية.
ا تظهر ، كم2018إلى أن البيانات التي حصلت عليها ُتظهر زيادة في البناء في عام  وأشارت

ارتفاعا حادا في التخطيط للبناء المستقبلي، موضحة أن هذا االتجاك، تم تسليط الضوء عليه األسبوع 
الماضي، عندما تقدمت لجنة إسرائيلية بمخططات تشييد آالف المساكن االستيطانية األخرى على 

، التي ُيقال إنها تستعد أراضي الضفة الغربية المحتلة "ما عّمق عدم الثقة الفلسطينية في إدارة ترامب
لطرح خطة سالم في الشرق األوسط، الفتة إلى أنه مع كل توسع استيطاني جديد تتراجع فرص حل 

و "إقامة دولة  1967للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين على أراضي عام 
ستيطان أو من معارضيه ويشير مراقبون، سواء كانوا من مؤيدي اال فلسطينية إلى جانب إسرائيل".

، عندما تسلم ترامب السلطة من بارا. 2017في واشنطن، الى حدوث تغير ملحوظ منذ أوائل عام 
 الفلسطينية المحتلة. األرضأوباما، الذي حاولت إدارته كبح جماح البناء االستيطاني اإلسرائيلي في 

 2/1/2019، القدس، القدس
 

 "إسرائيلـ"قة السعودية على عبور أجوائها لالخطوط الجوية الفلبينية تسعى لمواف .42

رويترز: قالت شركة الخطوط الجوية الفلبينية إن الفلبين طلبت من السعودية  -مانيال/ تل أبيب
ترخيصا لناقلتها الوطنية لعبور أجواء المملكة في الطريق إلى إسرائيل، حيث تسعى لتصبح ثاني 

 رضته الرياض منذ عقود.شركة طيران تفوز بمثل تل. الحقوق بعد حظر ف
وقال جيمي بوتيستا رئيس الخطوط الجوية الفلبينية، يوم األربعاء، إنه إذا نالت الناقلة ترخيصا لعبور 
األجواء، فستوفر وقتا من زمن الرحلة ونفقات، وقد تدشن خدمة مباشرة إلى تل أبيب خالل ستة 

ودية للحصول على )حقوق( عبور كتب مجلس الطيران المدني إلى السلطات السع"وأضاف  أشهر.
 ."تم إرسال خطاب في أكتوبر… األجواء

 2/1/2019، القدس العربي، لندن
 

 لالنسحاب ترامب: إيران تستطيع فعل ما تريد بسورية ولم أحدد موعداً  .43
ي دونالد ترامب، يوم األربعاء، إن الواليات المتحدة ستنسحب مريكقال الرئيس األ: / وكاالت48عرب 

نها تريد حماية المقاتلين األكراد مع سحب القوات األ من سورية ية مريك"على مدى فترة من الوقت"، وا 
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وأضاف ترامب في اجتماع لمجلس الوزراء، في البيت األبيض، أنه لم يحدد أبدا أربعة  من هنا..
أشهر جدوال زمنيا لالنسحاب، الذي كان قد أعلنه الشهر الماضي متجاهال مشورة كبار مساعديه 
لألمن القومي، ودون تشاور مع المشرعين أو حلفاء الواليات المتحدة الذين يشاركون في العمليات 

 ضد تنظيم "الدولة اإلسالمية" )داعش(.
تستطيع طهران أن تفعل ما تريد في سورية"، واستدر.  الحقيقة،وفي بداية كلمته، قال ترامب، "في 

ارع من أجل البقاء اآلن، أرادت السيطرة على الشرق قائال: "إيران لم تعد الدولة نفسها، إنها تص
. وعندما توليت المنصب، كانت في وضع أفضل بكثير بسبب اً تمام اً األوسط. لقد كان األمر مختلف

 االتفاق النووي الذي نجحت في التوصل إليه، واآلن، نحن وضعناها أمام مشكلة جدية".
ورية على مدار فترة من الزمن، أحدهم )لم يذكر وقال ترامب إن "الواليات المتحدة ستنسحب من س

 أشهر، لكني لم أقل ذل.". 4اسمه( قال إننا سننسحب على مدار 
 2/1/2019، 48عرب 

 

 حماس تحاول تذليل عقبات لعودتها إلى سوريا .44
 عدنان أبو عامرد. 

تواجدها ، أنهت حركة حماس 2012في مثل هذك األيام قبل ست سنوات بالتمام والكمال في ديسمبر 
الرسمي على األراضي السورية، بسبب تدهور األوضاع األمنية التي شهدتها البالد من جهة، ومن 
جهة أخرى وصول مباحثات الحركة مع النظام لطريق مسدود في كيفية معالجة الهبة الشعبية التي 

رة إصدار ، والضغط الذي بات يمارس على الحركة من النظام وحلفائه بضرو 2011انطلقت في ربيع 
 موقف سياسي علني يدعم الدولة السورية، بصورة ال تقبل التأويل، من جهة ثالثة.

ربما كان خرو  حماس من سوريا في حينه من أصعب القرارات التي اتخذتها خالل مسيرتها 
التاريخية التي تدخل عقدها الرابع، ولعل األصعب منه كان أن تستجيب لمطلب النظام وحلفائه 

مها له في أسلوب القمع العنيف ضد متظاهرين عزل، لم يطالبوا بإسقاط النظام، ولم بإعالن دع
يحملوا السالح، إلى أن ذهبت األمور في غير مسارها الصحيح من مختلف األطراف، بسبب رفض 
النظام التجاوب مع أي دعوة للتفاهم مع المتظاهرين، ومن أهمها الوساطة التي قادها خالد مشعل 

 السابق حين كان يقيم في دمشق.زعيم حماس 
، ورأى بأم العين، كيف حظيت حماس بمكانة 2010-2006عاش كاتب السطور في سوريا بين عامي 

متقدمة لدى النظام والشعب على حد سواء، وأدركت حماس حينها، وربما ال تنكر، أن أي دولة عربية 
ه سوريا: سياسيا وا عالميا وعسكريا، ومع لم تقدم لها في السابق، ولن تقدم لها في المستقبل، ما قدمت
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ذل.، اتخذت الحركة قرارها الصعب بالخرو  من دمشق، مضطرة مكرهة على ما يبدو، وهو قرار 
 دفعت ثمنه في تل. النواحي السابقة، وما زالت متأثرة سلبًا بتبعاته، لكن كأنه كان البد منه.

تحت الجسر، فبعد أن نجحت حماس بترميم  اليوم، وبعد مرور هذك السنوات الست جرت مياك كثيرة
عالقاتها مع إيران وحزب هللا، بعد مفاوضات وزيارات وتبادل رسائل عديدة بين الجانبين، ما زالت 
الطريق غير معبدة باتجاك قصر المهاجرين حيث يقيم الرئيس السوري في دمشق، رغم خرو  بعض 

 وسطاء بين الجانبين، السيما من طهران وبيروت.المواقف التصالحية من الحركة باتجاهه، ومساعي ال
الالفت أن جملة من التصريحات شهدتها األيام األخيرة، قد تحمل داللة سياسية ال تخطئها العين، من 
بينها ما أعلنه علي بركة ممثل حماس في لبنان حين عقب على القصف اإلسرائيلي األخير ضد سوريا 

اإلسرائيلي على سوريا هو عدوان على فلسطين"، فيما تمنى ماهر ديسمبر بقوله أن "العدوان  26يوم 
 ديسمبر "لسوريا الخرو  من محنتها، وأن تتعافى وتزدهر". 23صالح زعيم حماس في الخار  يوم 

أكثر من ذل.، فإن الجولة البرلمانية التي يقوم بها أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من حماس، 
يران، كان وعلى رأسهم القيادي في ا لحركة محمود الزهار، وشملت العديد من الدول، بينها لبنان وا 

للحديث عن سوريا نصيب منها، فقد التقى قادة حماس مع قيادة حزب هللا والدولة اإليرانية، ويبدو 
 من الصعب أن تتم هذك الزيارات دون التطرق لترميم عالقة حماس مع سوريا.

ي الحمساوي، من أهم وأكبر الداعين الستئناف العالقات مع سوريا، الزهار، الذي قاد الوفد البرلمان
ديسمبر أنه "ال داعي لدخول حماس وسوريا في حالة من التالوم وتبادل االتهام  9وقد أعلن يوم 

حول ما حصل في الماضي، فالمطلوب اليوم منهما التنسيق والتعاون لتحرير أراضيهما المحتلة من 
وريا أن تستعيد عافيتها دون تدخل بشأنها الداخلي، والحركة لها مبرراتها من إسرائيل، حماس تريد لس

 الموقف الذي اتخذته من األزمة السورية".
في مقابل هذك التصريحات التصالحية التي صدرت عن حماس تجاك سوريا، لم تقابلها األخيرة 

ت فرصة إال وجه بمواقف مماثلة، على العكس من ذل.، فإن الرئيس السوري شخصيا لم يفو 
اتهامات قاسية باتجاك الحركة، وآخرها في يونيو حين ألمح إلى حماس بقوله أن "مجموعات من 
المقاومة الفلسطينّية، تستخدم المقاومة لتحّقق أهدافًا سياسّية تحت عنوان الدين"، وفي نوفمبر اتهم 

السوري، القريب من النظام،  سليم الخراط، المنسق العام الئتالف قوى التكتل الوطني الديمقراطي
 حماس بأنها "طعنت الشعب السوري في ظهرك".

ومع ذل.، فإن هنا. استدراكا في الموقف السوري وحلفائه في الموقف من حماس، ويتمثل بالتراجع 
عن القطيعة التامة معها، وعدم الرغبة باستعادة العالقة معها، إلى وضع يمكن تسميته محددات أو 
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ن تبدى منها رغبة سورية واضحة باللعب على ما تعتبرك تناقضات في  اشتراطات باتت متوفرة، وا 
 مواقف قيادات الحركة من التقارب مع المحور الذي تقودك إيران، وحجمه ومداك.

المحدد األول الذي يمكن أن يذيب جليد القطيعة بين حماس وسوريا يتمثل بقدوم قيادة جديدة 
لعالقة مع طهران ودمشق وبيروت، دون تحفظات، وتطوي صفحة للحركة، تتبنى بقوة استعادة ا

القيادة السابقة برئاسة مشعل، الذي تعتبرك دمشق عدوا لدودا، إلى الدرجة التي يمكن فيها المغامرة 
بالقول أن بقاءك على رأس حماس، لن يسهم بترميم العالقة مع سوريا، مما جعله، على ما يبدو، يقدم 

لحته بالتنحي جانبا عن القيادة، فضال عن كون ذل. استحقاقا انتخابيا مصلحة الحركة على مص
 قانونيا داخل حماس.

المحدد الثاني الذي قد تراك دمشق يعبد الطريق نحو مصالحة اضطرارية مع حماس، وليست طوعية، 
 يتمثل في عدم االنخراط القطري والتركي في تفاصيل الحرب السورية بعكس ما كان عليه الحال في
يران وقطر على تصميم مستقبل  السنوات األولى لها، بالعكس فإن هنا. تفاهمات تجري بين تركيا وا 
سوريا في اليوم التالي لنهاية الحرب، وفي ظل قيادة األسد، وتالشي االشتراطات الحدية التي 

 أصدرتها الدوحة وأنقرة بضرورة تنحيه. 
ماس لزيارة سوريا، في ظل أن جميع الفصائل مساعي تبذلها ح إن هنا.ربما أكشف سرًا إن قلت 

الفلسطينية وصلتها، بدءًا بفتح التي تعيش أشبه ما يكون بشهر عسل الفت مع دمشق، رغم 
الخالفات السياسية بينهما، وصوال للجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وأخيرا الجهاد 

 ألخيرة. اإلسالمي الذي وصل العاصمة السورية في األيام ا
مطار دمشق الدولي الذي استقبل معظم أمناء الفصائل الفلسطينية باستثناء قادة حماس، التي كانت 
إلى سنوات قريبة صاحبة اليد الطولى في الدولة السورية، وحظي خالد مشعل آنذا. بلقب الرجل 

حازت للشعب الثاني في دمشق، كما ردد السوريون أنفسهم، وهو الذي أكد في مايو أن "حماس ان
 السورّي، لكنها ال تنسى ما قّدمه النظام السورّي إليها، ففّضلت الحياد".

 -األجواء السائدة في حماس اليوم تشير أن الحركة تنظر لترميم العالقة مع سوريا من منطلق جيو
القاتها استراتيجّي، باعتبارها مهّمة لتطّور دعمها العسكرّي، بجانب اهتمام إيران وحزب هللا بعودة ع

 مع دمشق ألهمّيتها من النواحي العملياتّية.
أخيرًا... تبدو حماس راغبة فعال بالعودة الكلية لما يمكن وصفه بالمحور السياسي والمقاوم الذي 
تقودك إيران، من خالل اكتمال ضلعه الثالث المتمثل بسوريا، ورغم أن هذك العودة تأخذ حيزا واضحا 

الضلعين في طهران وبيروت، لكن قد يكون أمامها وقت ليس قصيرا،  من مباحثات الحركة مع باقي
 لتحقيق هذا التطلع.
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تدر. حماس جيدا أن النظام السوري يشعر بنشوة االنتصار في حربه الداخلية، فيما تظهر الحركة 
أنها خسرت بالخرو  من دمشق، واليوم تبدو معنية أكثر من النظام السوري بهذك العالقة، مما يضع 

لى األخ األكبر في هذا المحور، وهو إيران، مهمة تذليل ما تبقى من عقبات كي نرى قيادة حماس ع
 تحل ضيفة على الرئيس السوري.

 31/12/2018ميدل إيست مونيتور، 
 

 للمقاومة والقمةال قاع للخيانة  .45
 فايز أبو شمالة د.

تتطور الخيانة فتصير بيعًا للوطن،  تبدأ الخيانة باحتقار طاقات الوطن، وعدم الثقة بقدرات الناس، ثم
وغدرًا بالناس، ولو راجعت سيرة حياة الخائنين، لوجدت أنهم يكرهون الناس، ويستخفون باآلخرين، 
ويحقدون على المجتمع، ولهم في ذل. تجارب شخصية تحفزهم على االنتقام، وتسهل لهم الوقوع في 

 الشر.، ليصيروا عمالء عن رغبة أو عن جهالة.
الحديث عن مدرسة الخيانة في الوطن العربي ال بد من توثيق موقف وطني، وتقديم كلمة شكر وقبل 

وافتخار للوزيرة األردنية جمانة غنيمات، التي داست على العلم اإلسرائيلي في نقابة المهندسين، بعد 
 أن تجنب المرور من فوق ذا. العلم كثير ممن يلبسون ثوب الوطن!

و.، ولها من عائلة غنيمات نفسها تاري  وطني عربي إسالمي يشرف كل جمانة لها من اسمها سل
عزيز، ويبصق على لحية كل ذليل، جمانة على خالف مع المحامي أيمن أبو ريا، الذي أسس حزبًا 
عربيًا جديدًا، سيخوض فيه انتخابات الكنيست اإلسرائيلية، تحت اسم البيت العربي، ليحاكي بهذك 

 ليهودي" الذي كان يتزعمه المتطرف نفتالي بينت.التسمية حزب "البيت ا
حزب "البيت العربي" ال عربي فيه إال االسم، ألن منها  هذا الحزب والسلو. والتفكير واألطماع 
والتنظير كله يهودي، فزعيم هذا الحزب يحترم حق الشعب اليهودي في دولة له، ويحترم رموز 

الحترام لهذك الرموز ال يعني الخرو  عن اإلجماع العربي الدولةة مثل العلم والسالم الوطني، وهذا ا
نما يعني احتقار الوجود الفلسطيني نفسه على أرض فلسطين التاريخية.  فحسب، وا 

الخيانة لفلسطين وشعبها لم تعد في زمن التعان األمني المقدس وجهة نظر، كما توقع ذل. الشهيد 
ر خبير، وفيها محاضرون مخضرمون، ويتخر  صالح خلف، الخيانة صارت فلسفة ومدرسة لها مدي

منها المئات الذين يقدسون السالم الوطني اإلسرائيلي، ويعترفون بيهودية الدولة، ومن هؤالء الكاتبة 
الكويتية فجر السعيد، التي غردت مع التطبيع، ومع التعاون األمني والتواصل االجتماعي والعناق 

تبة يتبرأ منها الشعب العربي الكويتي، وتفتخر بها وزارة العاطفي مع الصهاينة، فجر الشيطان كا
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الخارجية اإلسرائيلية التي أطلقت عليها لقب: فجر الشجاعة، وفجر التطبيع العربي مع الصهاينة، 
 لتسهيل مهمة سيطرتهم على األرض الفلسطينية.

ولئ. الذين يديرون الخيانة لم تعد وجهة نظر، الخيانة صارت تآلفا وتحالفا وثيق الصلة بين كل أ
مدرسة التعاون األمني، ويكفي أن تعرف أن فجر السعيد أو فجر الشجاعة أو فجر الشيطان ما هي 
إال تلميذة تدربت في مدرسة محمود عباس، وقد زارته في مقاطعته، والتقطت معه الصور، ونطقت 

ائيل، واالنفتاح التجاري بلسانه حين قالت عشية رأس السنة: إنها تؤيد وبشدة التطبيع مع دولة إسر 
دخال رؤوس األموال العربية لالستثمار فيها، وفتح السياحة، وخاصة السياحة الدينية، وزيارة  عليها، وا 

 القدس والمسجد األقصى وقبة الصخرة وكنيسة القيامة".
 وسط هذا الجو القاتم من الخيانة التي صارت وجهة نظر، ينبري المزا  العربي العفيف الكريم في
نقابة المهندسين في األردن، وفي نقابة المحامين في القاهرة، وفي كل النقابات والمؤسسات العربية 
من شرق هذا الوطن إلى غربه، والذي دلل بالتجربة، وبعد عشرات السنين من اتفاقيات السالم مع 

باس ومحمود الصهاينة، أن المزا  العربي لما يزل يرفض التدنيس والتدليس، ويرفض دعوة محمود ع
الهباش لزيارة القدس تحت الراية اإلسرائيلية، بحجة أن زيارة السجين ال تعني زيارة السجان، لقد 
رفض المزا  العربي هذك األكذوبة، ورفض أن يمد يدك المتوضئة بالكرامة لتصافح يد رئيس 

لطاهرتين لكل المخابرات اإلسرائيلية كما يفعل محمود عباس، ورفض أن يصفق بيديه العربيتين ا
رئيس أو مل. وضع يدك في يد رئيس جهاز الموساد، أو رئيس الوزراء نتنياهو، أو أي شخصية 

 إسرائيلية تلوثت يدها بالدم العربي.
 2/1/2019، فلسطين أون الين

 
 فقط "حزب هللا"التهديد بضرب لبنان يخدم  .46

 نوناسحق ليفإ
هم دقائق األمور في الحياة السياسية واالجتماعية عدم مراعاة التاري  الطائفي الحساس للبنان وعدم ف

في الدولة على مدى أجيال هو الذي قبع في أساس األخطاء التي ارتكبناها في حرب لبنان األولى. 
 أننا في الطريق إلى ارتكاب األخطاء ذاتها. يخيل إليّ 

الدولة المجاورة. فقد هدد تتنافس القيادة اإلسرائيلية بينها وبين نفسها على من يصرح بحدة أشد تجاك 
المتحدثون بالهجوم على البنى التحتية، أو كما قال سفيرنا في األمم المتحدة في النقاش الخاص في 

إذا تجرأ حزب هللا على مهاجمة إسرائيل فسندفنه في "مجلس األمن في موضوع أنفاق اإلرهاب: 
 قابلة للتحقق فقط بل وضارة أيضًا. . فهذك التهديدات ال تكون غير"الخرائب التي ستحل على لبنان
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من الشرعي، بل ومن الصواب القول إن لبنان، كدولة سيادية، مسؤولة عما يجري في داخل 
أراضيها. مشروع أيضًا مطالبتها بالعمل وفق هذا المعيار. أما تهديدها بالدمار ألن حزب هللا يستغل 

هذا، وأصدقاؤنا في العالم لن يقفوا إلى جانبنا ضعفها فلن يحسن لنا. فالرأي العام العالمي لن يحتمل 
 وهم يشاهدون الدمار والمعاناة للسكان.

حزب هللا منظمة إرهابية وهو عدونا. صحيح من جانبنا أن نتعامل معه هكذا بصفته هذك، بل وأن 
 نضربه عند الحاجة. فالعالم سيتفهم هذا ألن دواًل عديدة أعلنت عنه بصفته منظمة إرهاب بل وغير

 راضية عما يتسبب به للبنان.
كما أن معظم الجماعات الطائفية في داخل لبنان، والتي تشكل نسيجًا اجتماعيًا حساسًا على نحو 
خاص، ترى في سلو. المنظمة خطرًا حقيقيًا على وجود الدولة. المعسكر الدرزي بقيادة وليد جنبالط، 

بل لسعد الحريري ن كلهم يرون في حزب وقوات سمير جعجع، وكتائب سامي اجميل، ومعسكر المستق
هللا جهة سلبية ويخافون على مصير بالدهم. كلما عززنا هذك الطوائف، هكذا يقل تأثير حزب هللا. أما 
إذا حققنا تهديدنا في تدمير البنى التحتية في لبنان فإننا سندفع بكلتا يدينا هذك الطوائف إلى ذراعي 

 في حماية الوطن. "بطولته"عن التأييد له ولن حزب هللا، وهي ستضطر إلى اإلعراب 
إسرائيل ملزمة بأن تفهم دقائق األمور هذك، وأن تعمل بموجبها على تعزيز الميل المناهض لحزب هللا 
القائم في داخل لبنان. يدور الحديث كما هو معروف عن منظمة ذات أهداف معادية لنا، والمواجهة 

بنانية الداخلية بل ومن األسرة الدولية أيضًا. أما التهديد برد كاسح معها ستستقبل بتفهم من المحافل الل
 تجاهه فهو بالفعل شرعي، وليس هكذا رد الفعل القاسي الذي نوجهه نحو الحكم المركزي في لبنان.

ن فهم دقائق األمور معناك تجنيد  إن فهم دقائق األمور معناك فهم المصاعب اللبنانية الداخلية القائمة، وا 
 وى المعارضة لحزب هللا بإضعافه والسماح لنا بضربة بشدة إذا ما حقق بالفعل تهديداته ضدنا.الق

 2/1/2019معاريف 
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 ليفاحيمي ش
 آفي غباي سار أمس على شفا الهاوية. في دول أخرى وفي أجندات مختلفة ربما كان سيسقط
ويتحطم. التنكيل العلني والمهين الذي فعله ببث مباشر لتسيبي لفني ربما كان سيمر في أحزاب 
يمينية وقومية سادية، يعتبر دونالد ترامب اإلله لها. ولكن في أحزاب اليسار ن وسط، اشتراكية ن 
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يكون من ديمقراطية من النوع الذي يتفاخر أن يكونه حزب العمل، فإن مستقبل غباي كان يمكن أن 
 خلفه. نصف المصوتين المحتملين، أي النساء، كان سيتركه إلى األبد.

ولكن ألن موضوعنا يتعلق بإسرائيل فإن التداعيات غير كبيرة، والطالق الذي فعله غباي، في نظر 
الكثيرين، سيعزز مكانته بعد فترة طويلة كان ردك فيها على االستطالعات الهابطة، وكان تلعثم بما 

له بالموضوع. احتل غباي المنصة وأثبت الزعامة وقطع اللحم الحي. لقد أظهر أيضًا أنه  ال صلة
يعرف كيف يكون قاتاًل قاسيًا، وهي صفة بدونها ال يصبح الشخص رئيسًا للحكومة. صحيح أن 
الوقت ما زال مبكرًا لتحليل الموجات االرتدادية لالنفجار في المعسكر الصهيوني، ونجعله يرقد 

السياسي  ويغلي النظام. منذ اإلعالن في األسبوع الماضي عن انتخابات مبكرة، تهتز األرض بسالم
وثمة أحزاب تغير شكلها، وقريبًا ستظهر بصورة جديدة، حتى لو كان صحيحًا التقدير بأن الحملة 
ئ االنتخابية ستتركز حول سؤال واحد وهو مع نتنياهو أو ال لنتنياهو، فإن االستعدادات لها تنش
 تغييرات جذرية ستشكل سياسة إسرائيل القادمة لسنوات طويلة بعد مغادرة رئيس الحكومة للساحة.

يبدو أن انقسام المعسكر الصهيوني يضعف الكتلة التي تريد إزاحة نتنياهو، مثلما أن االنقسام في 
مين موجود في البيت اليهودي من قبل بينيت وشكيد يمكنه أن يمس بالكتلة التي تقف إلى جانبه. الي

من أحزاب صغيرة لليمين استسلمت لنسبة الحسم. ولليسار شعار مقدس  1992حالة صدمة منذ العام 
التي تقول إن بعد االنفصال عن لفني كان غباي أعطى  يقول إنه كتلة موحدة يمكنها الفوز. األنباء

ا الشعار، على األقل إشارات أمس لبني غانتس بأن بابه مفتوح له، تشير أيضًا إلى أنه يؤيد هذ
 ظاهريًا، لألسف.

االنفصال عن لفني، التي هي من الرعايا البارزين لنظرية الكتلة الكبيرة، مع جوهر األقوال العاطفية 
التي قالها، تفتح فجوة لسيناريو جديد وهو التنافس برأسين أمام نتنياهو بدل االنقضاض بصورة 

ي الذي وضعه غباي على الفجوات االجتماعية وعدم مصممة على كتلة واحدة. التأكيد البيوغراف
المساواة، إضافة إلى التأييد البارز لشيلي يحيموفيتش المتماهية مع هذك األمور أكثر من أي شيء 
آخر، يمهد الطريق لتموضع قديم ن جديد لحزب العمل كحامل وحيد لراية اليسار ن وسط لالنتفاضة 

ن صلة مباشرة مع مسألة نتنياهو. إن بحث األحزاب عن نجوم االجتماعية التي تجري، كما يبدو، دو 
جدد ال يجب أن يكتفي بالمخزون المعتاد بل المحدود لرؤساء األركان والجنراالت السابقين. هنا. ما 
يكفي من األشخاص الكاريزماتيين في أوساط الجمهور اإلسرائيلي الذين يتماهون مع مواضيع أخرى 

 والذين من شأنهم منح ناخبي الحزب المحتملين الشعور بالتجدد والزخم.عدا الجيش وجهاز األمن، 
لنظرية الكتلة الموحدة ضد نتنياهو عيب فتا.: اعتبار أن من شأنه أن يحسب ناخبين من اليمين، 
سئموا من نتنياهو، كذل. من شأنه أن يدفع باالتجاك المعاكس مصوتي الوسط الذين يخشون من 
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االنتخابات بكتلتين ن األولى لها توجه أمني في الوسط، والثانية مع تأكيد  االرتباط باليسار. خوض
اجتماعي على يسارك ن من شأنه أن يستنفد كل اإلمكانية االنتخابية الكامنة بصورة أكثر نجاعة من 

 كتلة مصطنعة، التي تخلط الشيء ونقيضه في مواضيع مختلفة.
بصوت عال وبين  "ال"سة غباي، الذي سيقول لنتنياهو االنقسام أيضًا سيفصل بين معسكر، لنقل برئا

معسكر آخر، لنقل برئاسة غانتس، الذي سيقول بصوت منخفض: ربما.. سنرى، هذا األمر متعلق 
بالظروف. بهذا المعنى أيضًا فإن كتلة غباي لها اسم جاهز. مع االعتذار من بينيت وشكيد، وهي 

 فور لوال الوصمة التي التصقت به، وهي اليسار الجديد.األكثر مالءمة وكان يمكن اعتمادها على ال
 2/1/2019هآرتس 

 3/1/2019، القدس العربي، لندن
 

 :ركاريكاتي .48

 

 
 3/1/2019، القدس، القدس


