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 37 :كاريكاتير
*** 

 
 عباس: ال انتخابات بدون القدس وسأوقف مخصصات غزة .1

 السرررلطةرئررري   ، أنالقررراهر  ، مرررن4/1/2019 ،ية )وفـــا وكالـــة األنبـــاء والمعلومـــات الفلســـطيننشررررت 
 محمود عبا  أكد أنه "إذا لم تحصل انتخابات في القد  فلن أقبل أي انتخابات"، مضيفا   يةفلسطينال

 أننا "أمام ثالثة مواضيع غير محتملة: الوضع األمريكي، واإلسرائيلي، واإلخوان المسلمين".
مررن اإلعالميررين والمثقفررين  ، فرري القرراهر ، وفرردا  4/1/2019 معررةخررالل اسررتقباله، يرروم ال  عبررا ،وشرردد 

ونقررل سررفار   ،باعترافهررا بالقررد  عاصررمة لهررا "إسرائيلر"علررأ أن انحيرراد اإلدار  األمريكيررة لرر ،المصررريين
لن يديل أو يقوض حقنرا فري القرد ، ولرن ي علنرا نتنرادل عرن ، بالدها إليها، واتخاذها إ راءات عقابية

وحقوقنررا المشررروعة، ولررن ي علنررا نوافررة علررأ "صررفقة القرررن" الترري انتهررت بالفعررل وهرري ثوابتنررا الوطنيررة 
 مخالفة للشرعية الدولية، ولن تغير حقيقة أن القد  الشرقية هي عاصمة دولتنا الفلسطينية.

مرررع الوتيرررات المتحرررد  األمريكيرررة، إت إذا ترا عرررت عرررن  أن األبرررواغ مغلقرررة تمامرررا   شررردد عبرررا  علرررأو 
كران صرفته أن  نا، وبالتالي ممنوع علأ أي أحرد فلسرطيني أيرا  اتخاذها ضد   لعقابية التي تم  اإل راءات ا

وعلررأ  ،دولررة 83مررع  أمنيررا   بروتوكرروت   83أننررا نحررن الدولررة تحررت اتحررتالل عنرردنا  يلتقرري معهررم، علمررا  
يطاليررا، أل  اإلرهرراغ ننررا ضررد  رأسررها الوتيررات المتحررد  األمريكيررة، وكنرردا، وبريطانيررا، وفرنسررا، وألمانيررا، وا 

 .اإلرهاغ أحد ضد   أيونحاربه وعلأ استعداد التعاون مع 
إلرررأ أن وعرررد بلفرررور هرررو الرررذي ينفرررذ ا ن مرررن خرررالل حكرررم ذاتررري فررري الضرررفة الغربيرررة  عبرررا وأشرررار 

مبراطورية في قطاع غد ، وهذا الذي ي ري ا ن، و"لرن نسرمح إطالقرا   وقرال:  بمررور هرذا المشرروع". وا 
ظرررر فررري اتفاقيرررة بررراري  اتقتصرررادية، وعرررد  اتفاقيرررات أخرررر  مرررع إسررررائيل سرررنطالغ "طلبنرررا أن يعررراد الن

إلرررأ اتفررراة أوسرررلو حترررأ لرررو وصرررل األمرررر إللغائررره، وسرررننهي كرررل  ، وصررروت  بإعررراد  النظرررر فيهرررا أيضرررا  
 ."اتتفاقيات معهم، باإلضافة إلأ التنسية األمني
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الم ل  التشرريعي  حل   قررت مؤخرا   إن المحكمة الدستورية عبا وفيما يتعلة بملف المصالحة، قال 
 ويأخرذ رواترغ كبيرر ، حيره أنره يرتم صررف مليرون دوتر شرهريا   عامرا   12الذي ت يعمل أي شريء منرذ 

 شرهرأ 6إ رراء انتخابرات خرالل  قرررت الدسرتورية أيضرا  و للم ل  الذي ت يعمل بين رواتغ ونثريرات، 
ذا لم يحصل انتخابات في القد  لن أقبل أي انتخابر ات، ونحرن بصردد اتخراذ أي إ رراء إخرر إذا لرم وا 

 مليرون. 110مليرون دوتر والتري كانرت  96 يسيروا وينفذوا هذا القرار، فأنا غير مستعد أن أدفع شرهريا  
وترررابع أنررره يرررتم إدخرررال مبرررالا كبيرررر  لهرررم وحمرررا   عرررن طريرررة نتنيررراهو مرررن خرررالل كشررروفات أسرررماء 

لرة وهري الوضرع األمريكري، واإلسررائيلي، واإلخروان مواضريع غيرر محتم 3الموظفين، ولذلك نحن أمرام 
 أنوت يو ررد لرردي سررالب أحررارغ ولكررن أسررتطيع  المسررلمين، ألن القررادم خطيررر ولررن أنهرري حيرراتي خائنررا  

 .أقول ت، ولدي شعغ يقول ت أيضا  
مرن اعترداء علرأ  ال معرة أن تفعل حركة حما  ما فعلته يوم أنه كان متوقعا   عبا  النظر إلأولفت 
أنه طالما ت يو د مصالحة بيننا وبيرنهم سرنلغي كرل  مضيفا   ...غ تلفديون فلسطين في قطاع غد مكت

، حيره أنهرم ي برون مسرتحقات الكهربراء مليرون شرهريا   96شيء بيننا وبينهم، وسروف لرن نسرتمر بردفع 
 حتأ ا ن ويقومون ببيع الدواء الذي نرسله لهم.

في الم تمع اإلسرائيلي وتتحده مع كل إسرائيلي خاصرة وأوضح أنه يو د لدينا ل نة تواصل تتغلغل 
 اليهود الشرقيين، وهذا مفيد وضروري التواصل معهم.

"الوضررع العربرري كلرره  إنقررال  عبررا  ، أن محمررودالقرراهر ، مررن 4/1/2019 ،القــدس، القــدسوأضررافت 
ن أي غيررر  يررد، وهنرراك أدمررات وخالفررات داخليررة فرري معظررم األقطررار، لكننررا نرررفض الترردخل فرري شررؤو 

بشرركل قرراطع أن يكررون هنرراك دولررة عربيررة ضررغطت  دولررة، ونرررفض ترردخل أي دولررة فرري شررؤوننا"، نافيررا  
 ."إسرائيلر"علأ فلسطين لقبول المشروع األمريكي والتسليم بالقد  عاصمة ل

أن الطريررررة األمثررررل لتحقيررررة المصررررالحة هررررو إ ررررراء اتنتخابررررات فرررري  ميررررع األراضرررري عبررررا  وأكررررد 
 وأضرراف: "عقررغ حررل   ذا فشررلنا فرري اتنتخابررات سنسررلم السررلطة لمررن يخرردم البلررد".إالفلسررطينية، وقررال: "

ذا لررم تحررده انتخابررات برلمانيرره فرري  الم لرر  التشررريعي نفكررر بررالطرية األسررلم إل ررراء اتنتخابررات، وا 
اتنتخابررات فرري القررد   إ ررراءعلررأ  2006القررد  لررن نقبررل بإ رائهررا، وعنرردما اعترضررت إسرررائيل فرري 

دثني والقيادي في حركة حما   محمود الدهار، وقرال لري: القرد  ليسرت مكرة فرال رفضت، ويومها ح
 ، وصممت ون حت".ت علها تعرقل إتمام اتنتخابات، فقلت له، أبدا  
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 "السلطة تقطع رواتب مئات المحررين من حماس والجهاد وموظفي "التيار اإلصالحي: "صفا" .2
حافة الفلسررطينية "صررفا" إن ودار  الماليررة فرري قالررت مصررادر مطلعررة لوكالررة الصرر: خرراص صررفا -غررد  

سررالمي  السررلطة الفلسررطينية قطعررت رواتررغ مئررات األسررر  المحررررين مررن حركترري حمررا  وال هرراد اإل 
 يقوده النائغ محمد دحالن.إضافة إلأ موظفين محسوبين علأ "التيار اإلصالحي" بحركة فتح الذين 

ئل اسرررتالم رواتررربهم مرررن البنرررك، وعنررردما ذهبررروا وأفرررادت المصرررادر أن مئرررات المررروظفين لرررم تصرررلهم رسرررا
وذكرررت أن "معلومررات وصررلتنا تفيررد بقطررع راتررغ  لالستفسررار أبلغرروا بررأن لرري  لهررم رواتررغ لهررذا الشررهر.

ولفتت المصادر إلرأ أن بدايرة األسربوع المقبرل  موظف من موظفي السلطة في قطاع غد ". 420نحو 
 ت فعال  أما أنها ستدرج ضمن الكشوفات المتأخر .ستكون حاسمة فيما إن كانت هذه األسماء قد قطع

مررن  انررغ إخررر قالررت المصررادر، "إن رواتررغ عرردد كبيررر مررن األسررر  المحررررين مررن حركترري حمررا  
وقردرت أن "نحرو ألفري أسرير محررر لرم  وال هاد اإلسالمي والتيار اإلصرالحي لحركرة فرتح قرد قطعرت".

 ة حول فصلها من طرف السلطة الفلسطينية".يتقاضوا رواتبهم لهذه اللحظة، وهناك مؤشرات واضح
 3/1/2019 ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا 

 
 ةمحاكم اإلسرائيليالأحد عشر محاميًا وتمثيلهم األسرى أمام تنهي خدمات  السلطة .3

فررو أ أحررد عشررر محاميررا  يعملررون فرري هيئررة شررؤون األسررر  الفلسررطينية بإنهرراء  :مرري رضررا -رام هللا 
م األسر  أمام محاكم العدو اإلسرائيلي، إذ لم ُت ردد الهيئرة عقرود عملهرم السرنوية كمرا خدماتهم وتمثيله
. الخطو  غير المسبوقة قبل أيام طاولت رئي  الدائر  القانونيرة فري الهيئرة 2008 سنة رت العاد  منذ 

 إيرراد مسررك، ومحررامين إخرررين شررهيرين فرري قضررايا األسررر ، فرري وقررت امتنعررت فيرره الهيئررة، الترري كانررت
ودار  سابقا ، عن تقديم أسباغ واضحة لذلك، تماما  كما فعلت عند إقالرة رئيسرها السرابة عيسرأ قراقرع، 

 وسط أدمات تراكمية تالحة الهيئة وب انبها مؤسسة "نادي األسير الفلسطيني".
ويرررربط كثيررررون برررين مرررا حرررده، وبرررين التهديرررد األمريكررري واإلسررررائيلي المتواصرررل فررري ملرررف األسرررر ، 

ية رواتربهم التري صرارت طرررف مقايضرة مقابرل اسرتمرار المسراعدات للسرلطة الفلسررطينية، وخاصرة قضر
 بل صار تحو ل وقف مخصصات األسر  شرطا  ألي مفاوضات تحقة.

 5/1/2019، األخبار، بيروت
 

 " تتوعدالداخلية... و"مجهولون يقتحمون مقر تلفزيون فلسطين :غزة .4
 الفلسرطيني ودار  الداخليرة واألمرن الروطني ، أنغرد ، مرن 4/1/2019 ،المركز الفلسطيني لإلعالم نشرر

غررد  أكررردت أنهررا سرررتتخذ اإل ررراءات القانونيرررة الالدمررة مررن أ رررل الوقرروف علرررأ حرراده تخريرررغ قطرراع ب
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وقرال المتحرده باسرم الداخليرة  .4/1/2019 بعض ممتلكرات مقرر تلفديرون فلسرطين صرباب يروم ال معرة
 حده، ونؤكد أن هذا فعل مرفوض". واألمن الوطني إياد البدم: "نستنكر ما

دان المكترررغ اإلعالمررري الحكرررومي بغرررد  اقتحرررام م هرررولين مقرررر تلفديرررون فلسرررطين  وفررري السرررياة ذاتررره،
ووفة رئري  المكترغ سرالمة معرروف   وتخريبهم بعض الممتلكات فيه، معبرا  عن رفضه هذا السلوك.

ف  ررانبهم، واتسرتعداد لتقررديم  ميررع فقرد عبررر المكترغ للقررائمين علرأ تلفديررون فلسررطين بغرد  عررن الوقرو 
كمررا رفرض أي محاولرة للمسررا  بحريرة عمرل اإلعررالم، مؤكردا المتابعرة مررع  أشركال المسراعد  الممكنرة.

 األ هد  األمنية للوقوف علأ حيثيات الحاده.
يرروم ال معرة، مقررر تلفديررون فلسرطين غرررغ مدينررة غرد ، وأقرردموا علررأ صررباب وكران م هولررون اقتحمروا، 

 المعدات في المقر.تخريغ بعض 
رام هللا عرالء مشرهراوي و غرد  ، نقرال  عرن مراسرليها فري قطراع 5/1/2019 ،االتحاد، أبـو ظبـيوأضرافت 

رأفت القدر  قال إن خمسرة ر رال  في قطاع غد مدير مكتغ تلفديون فلسطين ، أن الرحيم حسين عبدو 
 150يرر وبره قيمتهرا نحرو ، وحطمروا كراميرات ومعردات تحر يروم ال معرةاقتحموا المقرر فري وقرت مبكرر 

وقررال لرويتررد "مررن يحكررم غرد  عليرره أن يرروفر الحمايرة لل ميررع فيهررا". وقرال "هررذا اتعتررداء  ألرف دوتر.
 أشعر بمرار  أن يقوم بهذا الدمار من يسمون أنفسهم أبناء الشعغ الفلسطيني". محاولة إلسكاتنا.

لتلفديررون فلسررطين فرري رام هللا "حركررة  وقررال أحمررد عسرراف رئرري  هيئررة اإلذاعررة والتلفديررون الفلسررطينية
 حما  غارقة في هذه المؤامر  بكل وضوب".

عررد "تعبيرررا  واضررحا  عررن عقليررة حركررة حمررا  وعصررابات قالررت فيرره إن العمليررة تُ  وأصرردرت الهيئررة بيانررا  
سكاتها بكل الطرة".  اإل رام التي ت تؤمن إت بصوتها وتسعأ إلأ قمع الحريات وا 

 علأ دور لحما  في اله وم. ئة اإلذاعة والتلفديون الفلسطينية دليال  ولم يقدم عساف أو هي
 م  وسط إدانات من فصائل فلسطينية وصحفيين.أوعادت المحطة إلأ البه في وقت تحة 

ونظمررت نقابرررة الصرررحفيين الفلسررطينيين وقفرررة احت ا يرررة شررارك فيهرررا عشررررات الصررحفيين، أمرررام مبنرررأ 
 .التلفديون تستنكار اقتحام المبنأ

وطالررغ نائررغ أمررين سررر الم لرر  الثرروري لحركررة فررتح فررايد أبررو عيطررة، حمررا  "بصررفتها القائمررة علررأ 
 األمن في غد  بالكشف عن ال نا  في حاده اقتحام تلفديون فلسطين بأسرع وقت".

واتهم الناطة باسم األ هد  األمنية للسرلطة الفلسرطينية اللرواء عردنان الضرميري فري بيران حمرا  "أنهرا 
 تلفديون فلسطين في غد ". حر ض ضد  هي من ت

ودان مركررد غررد  لحريررة اإلعررالم فرري بيرران "اتعتررداء ا ثررم" داعيررا  أ هررد  األمررن إلررأ "التحقيررة الفرروري 
 وتقديم ال نا  للعدالة".
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 الزعنون يدين االعتداء على تلفزيون فلسطين بغزة .5

رران  ، اتعتررداء علررأ مقررر هيئررة دان رئرري  الم لرر  الرروطني سررليم الدعنررون :منيررر عبررد الرررحمن -عم 
وأكرد الدعنرون فري  اإلذاعة والتلفديون في مدينة غد ، وتخريغ معدات البه والتصروير والتسر يل فيهرا.

تصرررريح صرررحفي يررروم ال معرررة، أن اتعترررداء علرررأ هرررذه المؤسسرررة الوطنيرررة التررري تنقرررل للعرررالم  رررررائم 
مثررل  ريمررة نكررراء واعتررداء  إثمررا  ت اتحررتالل اإلسرررائيلي ومعانررا  أبنرراء شررعبنا خاصررة فرري قطرراع غررد ، ي

وأعلرن الدعنرون عرن  شرعبنا. رهابه بحرة  ا  يخدم سو  من يريد التغطية علأ  رام وانتهاكات اتحتالل و 
 تضامنه مع كافة العاملين في هيئة اإلذاعة والتلفديون. 

 4/1/2019 ،القدس، القدس
 

 اومةبحر: "التطبيع" خيانة لدماء الشهداء وطعنة بظهر المقأحمد  .6
ن التطبيرع مرع اتحرتالل الرذي إ ،نائرغ رئري  الم لر  التشرريعي الفلسرطيني ،أحمرد بحرر .قال د :رفح

وعبر بحر خالل كلمة له في مسيرات العود  شرة  تمارسه بعض الدول العربية خيانة لدماء شهدائنا.
وحقوقنا وفي مقدمتهم رفح عن فخره واعتداده بشهداء ثورتنا الفلسطينية الذين دافعوا عن ثوابت قضيتنا 
 الشهيد القائد يحيأ عياش الذي تصادف اليوم ذكر  استشهاده الثانية والعشرون.

واعتبر أن تنسرية السرلطة األمنري مرع اتحرتالل أعطرأ الضروء األخضرر وشر ع بعرض الردول العربيرة 
انرت براكور  أن اتفاقية أوسلو هي من مهدت الطريرة للتطبيرع العربري وك للتطبيع مع اتحتالل، مشددا  

 التطبيع الفلسطيني مع اتحتالل، وهي تشكل الخطر األكبر علأ قضيتنا الفلسطينية.
الرياضية والثقافية  أشكالهوأكد بحر أن التطبيع الذي تمارسه بعض األنظمة العربية يعد  ريمة بكافة 

 ا.وعلأ حساغ حقوقنا وثوابتنا وقدسن أرضناوالسياسية، وتسليم للمحتل بدولة له علأ 
 4/1/2019 ،فلسطين أون الين

 
 أشرف العجرمي: فجر السعيد ليست عربية وتستحق الضرب بالحذاء .7

لررردعوتها  الكويتيرررة ف رررر السرررعيد مرررؤخرا   اإلعالميرررةبعرررد الضررر ة التررري أثارتهرررا  بوابرررة الشررررة: -الدوحرررة 
سررابة أشرررف انف ررر الررودير الفلسررطيني ال بترروتيرعبررر سلسررلة تغريرردات  "إسرررائيل"العلنيررة التطبيررع مررع 

ايررردي كررروهين، خرررالل منررراظر   اإلسررررائيليفررري و ررره الكاترررغ  ،الع رمررري والرررذي ترررولأ حقيبرررة األسرررر 
وقرال  الكويتية ف ر السعيد بأنها مواطنة ليست عربية. اإلعالمية واصفا   ،تلفديونية علأ قنا  إسرائيلية
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تكررون  أنيررة وت تسررتحة إن ف ررر السررعيد ليسررت عرب اإلسرررائيلية" i24"الع رمرري الررذي استضررافته قنررا  
 قوله. هي صهيونية مثلك وتستحة الضرغ بر"ال دمة" الحذاء، علأ حد   عربية، وأضاف غاضبا  

والكويررت تنتظررر  "،ف ررر السررعيد مواطنررة شررريفة"وأثررارت تلررك الكلمررات غضررغ كرروهين فقاطعرره قررائال  لرره 
 امل.التطبيع الك األخر حتأ تعلن هي  "إسرائيل"إعالن السعودية التطبيع مع 

التطبيرررع مرررع  ا خرررروردا علرررأ تغريررردات وديرررر خار يرررة البحررررين خالرررد برررن أحمرررد التررري أيرررد فيهرررا هرررو 
 وقد فقد شرفه". "كل من يطبع مع إسرائيل ت يستحة أن يكون عربيا   :، قال الع رمي"إسرائيل"

 4/1/2019 ،الشرق، الدوحة
 

 رسائل متطابقة لألمم المتحدة ثالثفلسطين تبعث  .8
ه المنرردوغ الرردائم لفلسررطين فرري األمررم المتحررد ، السررفير ريرراض منصررور، بررثاله رسررائل بعرر :نيويررورك

ينرراير و مهوريررة الرردومينيكان  واألمررين الثرراني/  كررانونمتطابقررة لكررل مررن رئرري  م لرر  األمررن لشررهر 
طلعهم فيها علأ إخرر تطرورات األوضراع وأبررد أحرداه أالعام لألمم المتحد  ورئيسة ال معية العامة، 

فري انتهراك حقروة الشرعغ الفلسرطيني واعتقرال أبنائره  "إسررائيل"، واسرتمرار  2018وسنة  الماضيالعام 
وقتل متظراهرين واتعترداء علرأ الممتلكرات والتري اسرتمرت حترأ نهايرة العرام الماضري فري ظرل تعنرت 

 ورفضها اتست ابة ألي مطالغ باحترام الشرعية الدولية وحقوة اإلنسان. "إسرائيل"
إلأ توفير الحمايرة الدوليرة للمردنيين الفلسرطينيين الرذين يتعر ضرون لكافرة أشركال ال ررائم ودعا منصور 

 والعنف تتراوب بين اتعتقاتت، خاصة اعتقال األطفال، والقتل والتشريد.
 4/1/2019 ،وكالة معًا اإلخبارية

 
 خبير قانوني: تسليم السلطة مسرِّب العقارات لواشنطن جريمة دستورية .9

أكررد الخبيررر القررانوني عصررام عابرردين، أن تسررليم السررلطة المررواطن عصررام عقررل، الررذي أدانترره  :رام هللا
محكمرررة فلسرررطينية ببيرررع أراض فررري القرررد  للمسرررتوطنين اليهرررود، وحكرررم عليررره بالسررر ن مرررد  الحيرررا ، 

وقال عابدين، رئي  وحد  المناصرر  المحليرة  للسلطات األمريكية من شأنه أن يشكل  ريمة دستورية.
فيسبوك: "القانون األساسري صرارم فري هرذه المسرألة، العبر صفحته علأ  يمية في مؤسسة الحة  واإلقل

والقضاء الفلسطيني بسط وتيته في قضية عقل عمال  باألحكام الخاصرة بتطبيرة القرانون ال دائري مرن 
 حيه المكان في القانون العقابي".
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ين فلسطين والوتيات المتحد ، وت يو د أسا  وأشار إلأ أنه ت تو د اتفاقية لتبادل تسليم الم رمين ب
قررانوني فررري المنظومررة التشرررريعية الفلسررطينية بأكملهرررا منرررذ العهررد العثمررراني ولغايررة ا ن يسرررمح بتسرررليم 

 الشخص المذكور والحالة تلك للسلطات األمريكية.
 4/1/2019 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 حتقان بغزةاالولية ؤ عباس يتحمل مس: األسرىرواتب موظفي السلطة و حماس تعليقًا على قطع  .10
قالت حركة حما ، إن "رئي  السلطة المنتهية وتيته محمود عبا ، وفريقه يتحمل المسؤولية 
الكاملة عن كل تداعيات حالة اتحتقان والسخط التي أوصل إليها الحالة الفلسطينية بسلوكهم 

وذكرت حما  في بيان صحفي    بشكل خاص".وتصرفاتهم الرعناء ت اه شعبنا عامة، وأهلنا في غد 
أن إخرها "انتقامهم من إتف من موظفي السلطة الفلسطينية واألسر  وال رحأ بقطع رواتبهم 
ومحاربتهم في أرداقهم وقوت أوتدهم  بهدف الضغط عليهم لتنفيذ سياساتهم العدائية ألبناء شعبهم  

 مباشر  مع اتحتالل اإلسرائيلي ومصالحه". تماشي ا مع المصالح الخاصة لهذا الفرية المرتبط
 4/1/2019موقع حركة حماس، 

 
 فتح تغلق مكاتبها بغزة حتى إشعار آخر .11

أعلن الناطة باسم حركة فتح في قطاع غد ، عاطف أبو سيف، مساء : هداية الصعيدي - غد 
ي اعتداءات ال معة، أن الحركة قررت "إغالة كافة مكاتبها ومقار عملها في القطاع، تحسب ا أل

عليها". وقال أبو سيف في تصريح خاص لوكالة "األناضول":" إن الحركة قررت إغالة كافة مكاتبها 
بغد ، حتأ إشعار إخر، تحسب ا ألي اعتداءات عليها". وأضاف:" حركة فتح تتعرض لفوضأ 

أبو سيف إلأ  مقصود  بغد ، وتعتقاتت من قبل األ هد  األمنية بغد  وتديرها حركة حما  ". وأشار
 أن "العديد من أبناء فتح تلقوا تهديدات"، دون أن يقدم مديدا من التفاصيل. 

وكان تلفديون فلسطين، التابع للحكومة برام هللا، قد أعلن صباب يوم ال معة أن ملثمين م هولين، 
 اقتحموا مقره غرغ مدينة غد ، وأحدثوا خرابا داخله.

 4/1/2019وكالة األناضول لألنباء، 
 

 تدين االعتداء على تلفزيون فلسطين  حماس .12
مطالبة ودارَ  الداخلية بضرور   ،بغد  رفضت حركة حما  اتعتداء علأ مكتغ تلفديون فلسطين

متابعة الحاده وكشف مالبساته كافة، وعدم السماب مطلق ا بأن تكون غد  ساحة إلحداه حالة من 
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ت ودار  الداخلية ضرور  "األخذ علأ يد كل من كما طالب اإلرباك والفوضأ، والخروج عن القانون.
تسول له نفسه التساوة مع فرية سلطة عبا ، وتنفيذ أ نداتهم ومصالحهم باستغالل أي أحداه، أو 

 ت يير أي مناسبات فئوية لتحقية أهدافهم الخاصة".
 4/1/2019موقع حركة حماس، 

 
 فلسطين بغزةفصائل المنظمة في لبنان تدين االعتداء على مقر تلفزيون  .13

دانت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان بشد  اتعتداء اإل رامي علأ مقر  :وفا –بيروت 
الهيئة العامة لإلذاعة والتلفديون الفلسطينية في مدينة غد ، واتعتداء علأ العاملين فيه وتدمير كافة 

ان لها، مساء يوم ال معة، أن وأكدت فصائل المنظمة، في بي محتوياته من ِقبل عناصر تخريبية.
هذا العمل اإل رامي وال بان مرفوض ومدان وهو اعتداء علأ مؤسسة إعالمية رسمية، كانت دائما 
صوت الحة الفلسطيني في فضح ممارسات  يش اتحتالل، وكان لها الدور البارد في كشف  رائم 

 الشريط الحدودي في قطاع غد .اتحتالل من خالل تغطيتها لمسيرات العود  السلمية الكبر  علأ 
واعتبرت الفصائل أن من قام بهذا اتعتداء ال بان يقد م خدمة م انية لدولة اتحتالل التي طالما 

سكات صوت الحة.  سعت إلأ إسكات الصوت الفلسطيني وا 
 4/1/2019الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 ل الخط األخضرإطالق نار في بلدة عرعرة داخعملية إصابة شرطي إسرائيلي ب .14

أصيغ شرطي إسرائيلي، مساء يوم ال معة، ب روب طفيفة  ر اء إطالة  :تر مة خاصة -رام هللا 
وبحسغ الناطة باسم الشرطة، فإنه لم  النار ت اهه في بلد  عرعر  العربية داخل الخط األخضر.

عبرية الثانية، أن وذكرت القنا  ال تعرف دوافع الحادثة. وأشار إلأ أنه تم فتح تحقية بالحادثة.
 الشرطة نصبت عدد ا من الحوا د علأ الطرة وبدأت عملية بحه لمالحقة مطلة النار.

 4/1/2019القدس، القدس، 
 

 تستهجن الحملة اإلسرائيلية الشرسة التي تستهدف األسرى  غزةبالقوى الوطنية واإلسالمية  .15
لر "حرغ شرسة"، واستخدامهم  غد : حذرت الحركة الفلسطينية األسير ، أم ، من تعرض األسر 

 كأدا  لكسغ أصوات اليمين المتشدد في إسرائيل، في اتنتخابات النيابية المقلة.
واسته نت ل نة األسر  في القو  الوطنية واإلسالمية في قطاع غد  هذه اإل راءات، وقالت إنها 

احت ا ية علأ تمثل "إعالن حرغ" علأ الشعغ الفلسطيني واألسر . ونظمت تلك القو  وقفة 
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إسماعيل رضوان القيادي في حما  "لن  د.وقال  القرارات أمام مبنأ الل نة الدولية للصليغ األحمر.
يهدأ لنا بال حتأ توقف اإل راءات اإل رامية المتخذ  بحة األسر "، محذرا إسرائيل من تطبية هذه 

لوطنية واإلسالمية، مطالبا اإل راءات. وأكد أن قضية األسر  ستبقأ علأ سلم أولويات الفصائل ا
 المنظمات الحقوقية والدولية بالتحرك العا ل لوقف هذه اإل راءات.

 4/1/2019القدس العربي، لندن، 

 
 العمق اإلسرائيلي ترسانة صاروخية قادرة على ضربو"الجهاد" تمتلك  عبقري ومتطرف: نخالة "واال" .16

في  هاد األمن اإلسرائيلي قولهم إن لألمين  وم، ال معة عن مسؤولينينقل موقع "وات" اإللكتروني 
"عبقري هو  العام ال ديد لحركة ال هاد اإلسالمي الفلسطيني، دياد نخالة، الذي خلف رمضان شلح

علأ حدود ال نون، ويبدو أكثر تطرفا بكثير من سلفه، ومن أ ل أن يلقأ صد  في وسائل إعالم 
وبحسغ صور  المالمح التي  تحده بتطرف بالا".عربية ومن أ ل إرضاء راعيته اإليرانية فإنه ي

يران، وأن "ال هاد  رسمها  هاد األمن اإلسرائيلي، فإن نخالة يقيم "عالقات متشعبة" مع حدغ هللا وا 
اإلسالمي الفلسطيني يتلقأ ميدانية خاصة وأسلحة من طهران، ولنخالة عالقة وثيقة مع قائد قو  

منشغل في دفع مصالح اإليرانيين" في قطاع غد  والضفة قد ، قاسم سليماني. وفي المقابل، هو 
 الغربية وفي الحلبة الفلسطينية الداخلية عموما.

حركة صغير  قياسا بحركة حما ، "لكن في السنوات  "ال هاد"وبحسغ  هاد األمن اإلسرائيلي، فإن 
اع غد . وفي الوقت األخير  تحولت هذه الحركة لتشكل تحديا وبالنسبة إلسرائيل  وتثير توترا في قط

الذي تركد فيه حما  علأ تنمية وترسيخ استقرار حكمها، يطور ال هاد اإلسالمي الفلسطيني ذراعه 
العسكري ويتحده بشكل دائم عن سياسة مقاومة إسرائيل. ووفقا للتقديرات في  هاد األمن، فإنه كلما 

مريكية، يعمل ال هاد اإلسالمي وا هت إيران ضائقة إقليمية وكانت تحت رافعات ضغط إسرائيلية وأ
 الفلسطيني علأ وضع تحد مقابل ال يش اإلسرائيلي".

وحسغ تقديرات  هاد األمن اإلسرائيلي، فإن العالقة بين حما  وال هاد اإلسالمي الفلسطيني 
مستقر ، رغم و ود خالفات بينهما، إت أن الحركتين فتحتا في السنة األخير  "غرفة حربية مشتركة". 

غ التقديرات اإلسرائيلية، فإن "ال هاد اإلسالمي الفلسطيني ت يتحمل مسؤولية ت اه المليوني وبحس
فلسطيني في قطاع غد  ولذلك فإنه متحرر كي ي رؤ ويفا أ في إطالة قذائف صاروخية ودحر ة 

 عمليات في الوقت الذي فيه حما  ملت مة.
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باستنفار أنشطة وخطوات الحركة في السنة ولذلك، فإن أ هد  اتستخبارات واإلسرائيلية  تتعقغ 
وأضافت التقديرات اإلسرائيلية أن بحود  ال هاد اإلسالمي الفلسطيني "ترسانة قذائف  األخير ".

 صاروخية قادر  علأ ضرغ المدن في وسط البالد".
 4/1/2019، 48عرب 

 
 تقاالت وحماس تطالبها بوقف االع السلطة تعتقل مواطنين بالضفة على خلفية سياسية .17

واصلت أ هد  أمن السلطة في الضفة الغربية مالحقاتها األمنية للمواطنين علأ خلفية : رام هللا
اتنتماء السياسي، وقالت حركة حما ، في بيان لها: إن األمن الوقائي في  نين اعتقل الطالغ في 

  امعة القد  المفتوحة أحمد سباعنة بعد استدعائه للمقابلة صباب أم .
 أيام. 8سياة مددت أ هد  السلطة في طوبا  اعتقال القيادي في حما  نادر صوافطة لروفي ال

أيام، ومد د ال هاد نفسه اعتقال األسير  3إلأ ذلك اعتقل وقائي طولكرم المحرر عمر ترك قبل 
 15وفي سلفيت مدد الوقائي اعتقال المحرر عبد الرحمن شاهين  أيام. 8المحرر أسامة صوافطة لر

 ر  نقل المعتقل السياسي فرا  اليمني من دنادين األمن  كما عد رفض اإلفراج عنه بكفالة.يوما، ب
كما مدد  الوقائي في بيت لحم لمشفأ بيت  ات الحكومي بعد تعرضه للضرغ المبرب من المحققين.

 وقائي بيت لحم اعتقال الطالغ في  امعة فلسطين األهلية إيا  الفراحين حتأ األحد القادم، حيه
وأما في أريحا  مد د الوقائي اعتقال األسير المحرر سليمان دايد أبو  أعلن بدوره إضرابه عن الطعام.

 أيام. 3أيام، علما أنه مختطف منذ  7رومي 
 4/1/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ما بعد االنتخابات إلىحماس: اصمتوا  إلى إسرائيليةرسالة تهديد  .18

 "إسرررائيل"، أن 4/1/2019 كرررت القنررا  العبريررة الثانيررة، مسرراء يرروم ال معررةذ :تر مررة خاصررة -رام هللا 
نقلت رسالة تهديد شديد  الله ة إلأ حركة حما  عبر مصر تطالبها بعدم التصرعيد قبرل اتنتخابرات 

طالبرت حمرا  بالحفراظ علرأ الهردوء  "إسررائيل"وحسغ القنرا ، فرإن  .9/4/2019اإلسرائيلية المقرر  في 
برالرد بقسرو  شرديد  فري حرال  أن الرسرالة حملرت تهديردا   إلرأاتنتخابرات اإلسررائيلية، مشرير  إلأ ما بعد 

لن تقبرل برأي مسراحة للمنراور  فري الفترر   "إسرائيل"للقنا ، فإن  ووفقا   وقع أي تصعيد عسكري من غد .
الرسرالة حررص وأكردت  ت فإن رئي  الودراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيراهو سيضرطر للررد بقرو .ا  الحالية و 

 علأ التخفيف من معانا  سكان قطاع غد  ومواصلة نقل األموال القطرية. "إسرائيل"
 4/1/2019 ،القدس، القدس
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 ةإيران في سوري نتنياهو يبلغ بوتين عزمه مواصلة العمل ضدّ  .19

 ةبحه الرئي  الروسي، فالديمر بوتين، مع رئري  الحكومرة اإلسررائيلية، بنيرامين نتنيراهو، يروم ال معر
، "المست دات علأ الساحة السورية"، في أعقاة إعالن الوتيات المتحد  نيتها سحغ قواتها 4/1/2019

 راء ذلرك فري اتصرال هراتفي، أ رري بنراء  علرأ طلرغ مرن ال انرغ اإلسررائيلي، بحسرغ مرا  من سرورية.
أن وأشرررار بيررران الكررررملين، إلرررأ  أعلرررن المكترررغ الصرررحفي الترررابع للررررئي  الروسررري، فررري بيررران رسرررمي.

ال رررانبين ناقشرررا خرررالل اتتصرررال الهررراتفي الوضرررع فررري سرررورية، مرررع األخرررذ فررري اتعتبرررار نيرررة الوتيرررات 
و راء فري البيران أن النقراش تركرد "علرأ تطرور الوضرع فري سرورية،  المتحد  سحغ القوات مرن الربالد.

"شردد النقراش  وتابع البيان بما في ذلك علأ ضوء النية األمريكية المعلنة سحغ قواتها من هذا البلد".
 علأ الحا ة إلأ الهديمة النهائية لإلرهاغ والتقدم السريع في التسوية السياسية في سورية".

 فيما أشار بيان صدر عن مكتغ نتنياهو، أن اتتصال "بحه األوضاع في سورية وإخر التطورات". 
لبلدين". وقال نتنياهو وأضاف أن نتنياهو "اتفة معه وبوتين  علأ مواصلة التنسية األمني بين  يشي ا

 إن إسرائيل "مصممة علأ مواصلة  هودها الرامية إلأ إحباط التموضع العسكري اإليراني في سورية". 
 4/1/2019 ،48عرب 

 
 سندفع ثمنًا رهيبًا في أي حرب قادمةو  : قواتنا غير مستعدة للقتال"الدفاع اإلسرائيلية"مسؤول في  .20

اإلسررائيلية، حرول مرد  اسرتعداد قروات  ريش اتحرتالل  دفاعالرصررب مسرؤول برارد فري ودار   :الناصر 
وقررال المسررؤول اإلسرررائيلي فرري تصررريحات نقلتهررا  لخرروض أي  ولررة قتاليررة بريررة فرري أي حرررغ قادمررة.

إذاعة  يش اتحتالل، "استعداد القوات البرية للقتال هي في أدنأ مستوياتها السفلية التي نشهدها منذ 
وأضررراف أن  يكرررون علرررأ معرفرررة أن الرررثمن الرررذي ندفعررره سررريكون رهيبرررا ".سرررنوات، وال مهرررور ي رررغ أن 

الكثير من اللوم يقع علأ بينري غرانت  رئري  أركران  ريش اتحرتالل السرابة الرذي أهمرل إعراد  تررميم 
 . 2006ال يش بعد الفشل في لبنان عام 

 4/1/2019 ،فلسطين أون الين

 
 التموضع اإليراني مستمرةخطر اندالع حرب في غزة كبير، ومحاربة معاريف": " .21

، تصررعيدا  إسرررائيليا  كبيرررا  2018رغررم أن األوضرراع فرري قطرراع غررد   وسررورية ولبنرران شررهدت خررالل العررام 
مقارنررة برراألعوام الترري سرربقتها، إت أنهررا بقيررت  رروتت قتالي ررة لررم تتطررو ر لتصرربح حربررا  واسررعة، لررم تنررِه 

 ات الثاله. التحديات األمني ة التي توا هها إسرائيل علأ ال به
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 "محاربة التموضع اإليراني في سورية مرتبطة بالمصالح الروسية" 
فقررد قررال مراسررل الشررؤون العسرركري ة فرري صررحيفة "معرراريف"، طررال ليررف رام، يرروم ال معررة، إن المحاولررة 
واإلسررررائيلي ة  لمنرررع التموضرررع اإليرانررري فررري سرررورية بعرررد اتنسرررحاغ األمريكررري  سرررتكون مرتبطرررة بشررركل 

ودعرم  مصالح الروسي ة، وبنوع خطاغ وعالقات القيراد  السياسرية اإلسررائيلي ة أمرام الكررملين.أساسي بال
ليررف رام أن الحا ررة إلررأ تحررالف روسرري إيرانرري مررع قرروات األسررد وحرردغ هللا لطرررد المعارضررة السررورية 

من"، وأن "أصبحت تقريبا  غير ضروري ة بعد ا ن، كما أن المصالح الروسية بو ود إيراني  تقل  مع الد 
قدر  إسرائيل علأ التأثير علأ التموضع اإليراني في سورية "ترتبط بقدرتها علأ مالحظة هذه الفروة 

"ورغم أن هذه باألسا  مهم ة سياسي ة"، وفرة  بين الرو  وبين اإليرانيين، والن اب في الدخول بينها".
، عبرررر تسرررويد وتشرررويه  النشررراطات ليرررف رام، "إت أن لل ررريش اإلسررررائيلي والمخرررابرات دورا  مهمرررا   ررردا  

 اإليراني ة، وخصوصا في المواضيع التي تضر  بالرو ".
 

 "سورية ولبنان... جبهتان ال جبهة واحدة"
أمررا بخصرروص حرردغ هللا اللبنرراني، فقررد ذكررر ليررف رام أن رره مررع انتهرراء معظررم عملي ررة "درع شررمالي" تبقررأ 

يبرة مرن الحردود، لكنهرا لرم تخترقهرا بعرد"، وهرو هنالك مسألة غير محلولة، هري "مرا مصرير األنفراة القر 
، باإلضرافة إلرأ محاولرة منرع 2019سيكون أبرد تحد يات ال يش اإلسرائيلي أمام حردغ هللا، فري العرام 

 حصول حدغ هللا علأ أي ة صواريخ دقيقة.
يخ ونقل المراسل تقديرات إسرائيلي ة بأن حدغ هللا يسعأ للحصول في هذه المرحلة علأ مئرات الصروار 

الدقيقررررة المعد لررررة تكنولو يررررا ، باإلضررررافة للحصررررول علررررأ بنيتهررررا التحتي ررررة المالئمررررة، إت أن المخررررابرات 
اإلسرررررائيلي ة تعتقررررد، أنرررره، علررررأ أرض الواقررررع، يملررررك حرررردغ هللا فرررري لبنرررران عررررددا  قلرررريال   رررردا  مررررن هررررذه 

ي السروري ة، "إت إلرأ أن معظرم عمليرات اسرتهداف الصرواريخ تمرت فري األراضرالنظرر الصواريخ، تفتا  
 أن األوضاع تختلف حاليا ، وكذلك التخبطات العملياتي ة من المتوقع أن تختلف".

وقد ر المراسل العسكري أنره رغرم الضرربات التري تل قاهرا حردغ هللا والترأخيرات فري "برنرامخ الصرواريخ"، 
هللا م هروده للتسرلح "إت أنه من غير المتوقع أن يتنادل عنها. ولكن، بردت  مرن سرورية، سري ري حردغ 

 في لبنان، وباألسا  عبر تهريغ المعد ات في رحالت  وية مباشر  من إيران إلأ بيروت".
وسيكون علأ رئي  أركان ال يش اإلسرائيلي ال ديد، أفيف كوخرافي، وفرة "معراريف" تحديرد مرا هري نقطرة 

 ا هة عسكري ة ورب ما حرغ؟الال عود  التي "ست بر" إسرائيل علأ تو يه ضربة للبنان قد تؤدي إلأ مو 
ووفة الصحيفة، "فررغم أن مقراتلي حردغ هللا عرادوا إلرأ لبنران، إت أنهرم تركروا وراءهرم عرددا  غيرر قليرل 
عرراد  تأهيررل  يشرره"، ولفتررت الصررحيفة إلررأ أن  مررن المستشررارين والضررباط لمسرراعد  األسررد علررأ بنرراء وا 
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طرروير قدراترره النيراني ررة مثررل الصررواريخ "مثررل حرردغ هللا، مررن المتوقررع أن يعمررل ال رريش السرروري علررأ ت
والقذائف" وأضافت أن العالقات الوطيد  بين حدغ هللا و يش النظام "ست بر ال يش اإلسرائيلي علأ 

 اتستمرار في الت ه د إلمكاني ة أن تكون الحرغ المقبلة علأ  بهتين" أي سورية ولبنان.
ديررد المركرردي إلسرررائيل اليرروم، ولكررن، مثررل واد عررت الصررحيفة إن قطرراع غررد  وحركررة حمررا  "ليسررا الته

 السنوات السابقة، فإن ال بهة ال نوبي ة تشك ل خطر اتشتعال األكبر".
 

 "احتمال االنجرار لحرب في غزة كبير جداً"
كانررت سررنة تصررعيد فرري قطرراع غررد  ، بعررد ثرراله سررنوات مررن الصررمت  2018وقالررت الصررحيفة إن العررام 
رغررررم الهرررردوء فرررري القطرررراع خررررالل الشررررهر األخيررررر، "إت أنرررره يمكررررن ، و 2014منررررذ انتهرررراء عرررردوان العررررام 

اتفتررراض أن كوخررافي سرري د نفسرره مشررغوت بشرركل كبيررر بقطرراع غررد  ، الررذي يعرفرره  يرردا  مررن مناصرربه 
 السابقة في غد "، ولفتت إلأ أن احتمال موا هة عسكري ة في القطاع العام ال اري "كبير  دا ".

النسرربي، "إت أنرره يمكررن اتفتررراض أن اتنتخابررات المقبلررة سرريرافقها وقالررت الصررحيفة إنرره رغررم الهرردوء 
تصعيد في ال نوغ"، وداعمة  أنه "تحت الرادار، طرأ األسبوع الماضي حده أثرار قلقرا  إسررائيليا  كبيررا ، 
وهو إطالة السلطات المصرية سراب ثالثة ناشطين مهمرين  ردا  مرن الرذراع العسركري لحركرة حمرا ، 

ما يبدو تهريرغ وسرائل قتالي رة للقطراع"، فري إشرار  إلرأ الشربان حسرام أبرو وطفرة، ومحمرد مهم تهم علأ 
غيررره، والررردكتور أيمرررن مليحرررة، الرررذين أفر رررت عرررنهم مصرررر األحرررد الماضررري، بعرررد  هرررود مرررن عضرررو 

 المكتغ السياسي لحركة حما ، المهند  روحي مشتهأ، وفة الموقع الرسمي لحركة حما . 
 4/1/2019 ،48عرب 

 
 ة: اإلسرائيليون حسموا أمرهم وال يريدون تسوية وعلينا بمقاومة شعبيةزحالق .22

رئي  كتلة الت مع الوطني الديمقراطي في الكنيسرت،  ، مال دحالقة .د أ ر : وديع عواود  –الناصر  
للتركيرد علرأ المقاومرة الشرعبية  حسمت أمرها ولن تقبل بتسوية الصراع إت م برر ، داعيرا   "إسرائيل"أن 

أن السررلطة الفلسررطينية ببقائهررا حتررأ اليرروم ت سررد خطررأ  علررأ دحالقررة شرردده للحلبررة الدوليررة. كمررا والتو رر
أمررام الدولررة الفلسررطينية. وتررابع "مررن أ ررل اسررتكمال طريقنررا الطويررل كشررعغ  كونهررا باتررت حررا دا   فادحررا  

عهرا. فلسطيني علينا الخروج من هذه البئر التي تسرمأ سرلطة وطنيرة وهرذا لري  مرن براغ المماحكرة م
 مفترة تاريخي وت بد من إثار  كل األسئلة". إلأوصلنا 
نحرن كشرعغ فلسرطيني : "عامرا   16بمناسبة إنهائره عملره البرلمراني بعرد  ،"القد  العربي"لردحالقة وقال 

 ؟ وت يمكررن الحصررول علررأ اتثنررين. فالدولررة تعنرري كيانررا  هررل نريررد دولررة أم شررعبا   أمررام خيررار ترراريخي..
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فلسررررطيني واسرررتثناء الكثيررررر مررررن الفلسررررطينيين، وفررري المقابررررل فررررإن وحررررد  الشررررعغ لقسرررم مررررن الشررررعغ ال
 ."نه لن تكون لك دولة لوحدك، وربما تكون دولة ثنائية القومية هي الخيار األفضلأالفلسطيني تعني 
ثنائية القومية.  وحد  الشعغ السياسية السيادية ممكنة فقط في ظل   أنالمفارقة الكبر  وأشار إلأ أن "

تثررار. مثقفررون فلسررطينيون كثررر تحرردثت معهررم فرري هررذا المضررمار وهررم بمعظمهررم  أنه أسررئلة ينبغرري هررذ
 ."يريدون كيانية الشعغ ت الدولة. هذا ما هو مو ود من الناحية الواقعية ت الرومانسية السياسية

 5/1/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 بد"ات في الضفة الغربية ستبقى "إلى األعمر غانتس: بعض المست .23

، قررررال الرررررئي  السررررابة لل رررريش 2018 سررررنةمررررن مقابلررررة  فرررري مقرررراطع صرررردرت حررررديثا   : يكرررروغ ماغيررررد
 .وتطرف" السياسة الداخلية ،اإلسرائيلي إنه قلة للغاية من "ت دؤ الم تمع اإلسرائيلي

رئرري   3/1/2019 نشرررت يرروم الخمرري و يظهررر مقطررع مررن مقابلررة القنررا  الثانيررة عشررر  العررام الماضرري و 
 رريش اإلسرررائيلي السررابة ورئرري  حرردغ "الصررمود اإلسرررائيلي" ال ديررد بينرري غررانت  فرري لمحررة أركرران ال

ات مثرررل غررروش عتصررريون، عمر المسرررت قرررال غرررانت  إنو الصرررراع اإلسررررائيلي الفلسرررطيني.  لرؤيتررره لحرررل  
لكانا ستبقأ إلأ األبد. لكن ]السؤال هو[ كيف نرتغ   لتبقأ إلأ األبد. األمرأرييل، عوفرا، وا 

، موضحا :   إن أكثر ما يقلقه بشأن الحالة الراهنة للم تمع اإلسرائيلي هو "ت دؤه وتطرفه"قال غانتو 
 "لي  بالضرور  ]بين[ يمين يسار، وهي ليست قصتنا الكبير  هنا، بل أكثر أن واحدا ضد ا خر".

حيره  2014كما ُطلغ من غانت  التعلية علأ خطراغ ألقراه كررئي  أركران ال ريش خرالل حررغ غرد  
إلررأ تهدئررة سرركان ال نرروغ وشرر ع أولئررك الررذين غررادروا منررادلهم وسررط إطررالة الصررواريخ علررأ  سررعأ

العرود . لكررن بعررد أيررام قليلررة فقررط، ضرررغ وابررل شرديد تلررك الم تمعررات وشررهدت الحرررغ الترري تلررت ذلررك 
" فيما يتعلة بدمن أخطألم ينكر غانت  مضمون الخطاغ، لكنه اعترف بأنه " مقتل ال نود والمدنيين.

وقرررال إنررره لرررم "يهررررغ مرررن  "أردت تعديرررد سررركان الم تمعرررات الحدوديرررة فررري غرررد ".، ان التعليقررراتومكررر
المسؤولية" عن كالمه، وأشار إلأ أن  وهرها العام قد تحقة: فقرد تحققرت فترر  طويلرة مرن الهردوء فري 

 ال نوغ بعد الحرغ.
 3/1/2019 ،تايمز أوف إسرائيل

 
 إخالء مستوطنين معاقبة سكرتير نتنياهو العسكري لعدم منعه .24

قررررر ال ررريش اإلسرررررائيلي معاقبرررة العميرررد إفرررري بلررروط، السررركرتير العسرررركري لررررئي  الحكومرررة، بنيررررامين 
نتنياهو، بتس يل مالحظة في ملفه الشخصي، بسبغ عدم نقله في الوقت المناسغ تعليمات نتنياهو، 
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ر  اتسرتيطانية العشروائية كودير لألمن، بعدم إخالء المسرتوطنين مرن الموقرع الرذي كانرت تقرام فيره البرؤ 
ونقلررت وسررائل إعررالم إسرررائيلية عررن رئرري  أركرران ال رريش  الخمرري  الماضررية. –"عمونررا" ليلررة األربعرراء 

اإلسرائيلي، غادي إيدنكوت، قوله إن بلروط "أخطرأ فري معال رة الحرده، وكران يتوقرع منره أن يتصررف 
ليمررات رئرري  الحكومررة فرري وقتهررا بصررور  مهنيررة". وقررال بيرران لل رريش إن "الضررابط أخطررأ بعرردم نقررل تع

 الحقيقي إلأ ال هات ذات العالقة في ال يش اإلسرائيلي. واعترف الضابط بخطأه".
بنقررل قررراره بعرردم إخررالء المسررتوطنين إلررأ ال رريش.  يرروم األربعرراءوكرران نتنيرراهو أبلررا سرركرتيره العسرركري 

سرررتوطنين، طالرررغ نتنيررراهو وترررأخر بلررروط فررري نقرررل قررررار نتنيررراهو لعرررد  سررراعات. وبعرررد تنفيرررذ إخرررالء الم
 بلوط. إيدنكوت بالتحقية ضد  

 4/1/2019 ،48عرب 
 

 قضية الغواصات: التماس للمحكمة العليا يطالب بالتحقيق مع نتنياهو .25
فرري الوقررت الررذي يخرروض فيرره رئرري  الررودراء اإلسرررائيلي بنيررامين نتنيرراهو، : نظيررر م لرري - تررل أبيررغ

ا فسراد تهردد مكانتره، استصردرت "الحركرة مرن أ رل معركة كبير  مع مؤسسات القضاء في ثاله قضاي
القرررد ، يلررردم المستشرررار القضرررائي للحكومرررة غربررري نداهرررة الحكرررم" قررررارا  مرررن محكمرررة العررردل العليرررا فررري 

اإلسرررائيلية، وكررال مررن المرردعي العررام ورئرري  قسررم التحقيقررات فرري الشرررطة ونتنيرراهو نفسرره، بررأن يقرردموا 
 ابرررات وتفسررريرات مقنعرررة، ردا  علرررأ أسرررئلة حرررول قضرررية لهرررا، حترررأ موعرررد أقصررراه يررروم غرررد األحرررد: "إ

 ".3000الغواصات، المعروفة أيضا  بالملف 
دور فيلررردمان ويوفرررال يوعررراد، فررري اتلتمرررا ، فرررإن قضرررية الفسررراد فررري  رررووفقرررا  لمرررا أورده المحاميررران أفي

ا ، التري  رر  التحقيرة فيهر4000و 2000و 1000موضوع صفقة الغواصات أكبرر مرن الملفرات الثالثرة 
ه بشربهة ارتكابره مخالفرات فسراد، تتعلرة مع نتنياهو، وأوصت الشرطة والنيابة بتقرديم تئحرة اتهرام ضرد  

بالرشو  واتحتيرال وخيانرة األمانرة. وأكردا: "قضرية الملفرات الثالثرة ت تديرد ح مرا  عرن العمرالة الخرارج 
المستشرار القضرائي ويضيف اتلتمرا  أن "أداء  ، ويح غ عين الشم ".3000من القمقم في الملف 

ت يسرتوفي قواعرد اإلدار   3000للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والمدعي العام، شاي نيتسان، في الملرف 
السليمة والقضاء اإلداري والقوانين ال نائية. والحصانة الفعلية المعلنرة التري منحهرا منردلبليت ونيتسران 

يرررر شررراهد ولررري  متهمرررا، هررري التررري حرفرررت لنتنيررراهو منرررذ بدايرررة التحقيرررة فررري الملرررف، برررالقول إن األخ
التحقية عن مساره الطبيعي. لكن العقل يرفض أن يصدة، كيف باإلمكران اتخراذ قررار قبرل التحقيرة، 
وقبرررل اتسرررتماع لشرررهود الملرررك، وقبرررل  مرررع مرررواد بح رررم هائرررل، يقررروتن فيررره إن رئررري  الحكومرررة لررري  
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رئررري  الحكومرررة وناخبيررره ومرررن يثقرررون  مشرررتبها ؟ وهرررل باإلمكررران إبقررراء هرررذا اتشرررتباه يخررريم فررروة رأ 
 ويؤمنون به، بأنه سيضع أمن الدولة وسكانها فوة اتعتبارات األخر ؟".

 5/1/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 صفقة بين بينيت وجامعة حيفا سمحت بإقامة كلية طب بـ"أرئيل": "هآرتس" .26

رئري   امعرة حيفرا البروفيسرور كشف تقرير أن ودير التعليم اإلسرائيلي نفترالي بينيرت عقرد صرفقة مرع 
  أرئيررل المقامررة علررأ أراض فلسررطينية عمر رون روبررين، مكنررت األول مررن إقامررة كليررة للطررغ فرري مسررت

 خاصة، في محافظة سلفيت المحتلة، وفة ما ذكرت صحيفة هآرت  اإلسرائيلية، صباب يوم ال معة.
، 2017ن/ يونيرو وتمرود/ يوليرو ورصد التقرير تبدل موقف رئري   امعرة حيفرا خرالل الفترر  برين حديررا

  أرئيررل، وتنادلرره عررن إقامررة كليررة مماثلررة فرري ال امعررة الترري يترأسررها، عمر مررن إقامررة كليررة طررغ فرري مسررت
 وذلك في أعقاغ صفقة عقدها مع ودير التعليم، بينيت، المعروف بتو هاته اتستيطانية المتطرفة. 

نيرررات واسرررعة لصرررالح  امعرررة حيفرررا، وتقضررري الصرررفقة بحسرررغ تقريرررر "هرررآرت " بالمصرررادقة علرررأ ميدا
لتسهيل اندماج كرل مرن كليرة أورط برراود  كرمئيرل لدراسرة الهندسرة، وكليرة فيتسرو فري حيفرا لدراسرة فرن 

فررري المقابرررل، يتنرررادل رئررري   امعرررة حيفرررا عرررن تقرررديم طلرررغ باسرررم  العمرررار  وأرخيتكترررورا  فررري ال امعرررة.
 ي  الطغ.ال امعة، لر"م ل  التعليم العالي"، تفتتاب كلية لتدر 

 4/1/2019 ،48عرب 
  

 استطالع: الليكود يحتفظ بقوته حتى لو تقرر اتهام نتنياهو .27
أظهر استطالع  ديد أن حدغ الليكود الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو سريبقأ أكبرر حردغ فري الكنيسرت، 

كنيسرررت. فيمرررا لرررو  ررررت اتنتخابرررات ا ن، كمرررا أظهرررر أن القائمرررة المشرررتركة سرررتكون القرررو  الثانيرررة فررري ال
وُو هرررت  يفضرررلون نتنيررراهو فررري رأ  الحكومرررة. وبحسرررغ اتسرررتطالع، فرررإن نصرررف اإلسررررائيليين تقريبرررا  

 أفيحررراي منررردلبليت قررررارا   األسرررئلة للمسرررتطلعين علرررأ ضررروء احتمرررال اتخررراذ المستشرررار القضرررائي للحكومرررة
 ه.مع لنتنياهو تمهيد لتقديم تئحة اتهام تشمل مخالفات فساد ضد  بإ راء است واغ مشفوع بالقسم 

لالستطالع الذي نشرته صحيفة معاريف يوم ال معة، فإن توديع المقاعد في الكنيست لو  رت  ووفقا  
مقعررردا،  12، "يررريش عتيررد" مقعرردا   13، القائمررة المشرررتركة مقعررردا   30اتنتخابررات ا ن، كالترررالي: الليكررود 

 7مقاعرررد، "يهررردوت هترررورا   8، حررردغ العمرررل مقعررردا   11، "اليمرررين ال ديرررد" مقعررردا   12ئيل" "مناعرررة إلسررررا
مقاعرررد، "البيرررت  4مقاعرررد، "يسررررائيل بيتينرررو"  5مقاعرررد، "كوتنرررو"  5مقاعرررد، ميررررت   5مقاعرررد، شرررا  
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وتررردل هرررذه النترررائخ علرررأ أن معسررركر أحرررداغ اليمرررين سيشررركل  مقاعرررد. 4مقاعرررد، "غيشرررر"  4اليهرررودي" 
 الكنيست، وذلك من دون انضمام حدغ غانت  ال ديد إلأ حكومة يشكلها نتنياهو. أغلبية في

أن نتنيراهو  %49وفي ردهم علأ سؤال حرول مرن برين اتثنرين مناسرغ أكثرر لرئاسرة الحكومرة، أ راغ 
إنرره ت يعرفررون اإل ابررة  %25أن غررانت  األنسررغ لهررذا المنصررغ، وقررال  %26األنسررغ، بينمررا اعتبررر 

 علأ هذا السؤال.
، أن الليكرررود سررريكون الحررردغ ال معرررة كرررذلك أظهرررر اسرررتطالع نشررررته صرررحيفة  يرررروداليم بوسرررت، يررروم

، بينمررا فرري المكرران الثرراني سررتحل قائمررة مشررتركة لغررانت  وموشرريه يعررالون مقعرردا   30 األكبررر ويفررود بررر
 .مقعررررردا   12، وفررررري المكررررران الثالررررره القائمرررررة المشرررررتركة وستحصرررررل علرررررأ مقعررررردا   14وستحصررررل علرررررأ 

مقاعرررد،  7"يهررردوت هترررورا " ومقاعرررد،  9"اليمرررين ال ديرررد" و، مقعررردا   11"يررريش عتيرررد" علرررأ وسيحصرررل 
 5"غيشرررر" ومقاعرررد،  5"يسررررائيل بيتينرررو ومقاعرررد،  6ميررررت  و مقاعرررد،  6شرررا  و مقاعرررد،  6"كوتنرررو" و

لهررررذا  ووفقررررا   مقاعررررد. 9مقاعررررد. وسررررقط حرررردغ العمررررل مررررن هررررذا اتسررررتطالع ويبرررردو أنرررره حصررررل علررررأ 
 دغ "هتنوعا" وحدغ "البيت اليهودي" لن يت اودا نسبة الحسم.اتستطالع، فإن ح

مررن المشرراركين فرري هررذا اتسررتطالع أن علررأ نتنيرراهو اتسررتقالة فرري حررال قرررر منرردلبليت  %51ورأ  
إن ت رأيررا لهررم فرري  %15إنره ت ينبغرري أن يسررتقيل، وقرال  %34ه، فيمررا أ رراغ تقرديم تئحررة اتهررام ضرد  

 هذا الموضوع.   
 4/1/2019، 48عرب 

 
 شرق قطاع غزة بجمعة "مقاومة التطبيع" فلسطينياً  20إصابة  .28

مواطنا، بالرصاص واإلصابة بقنابل الغاد، يوم ال معة، أثناء مشاركتهم في  20ُأصيغ : غد 
وقال الناطة باسم ودار  الصحة الفلسطينية الدكتور ِأشرف  فعاليات مسير  "العود " شرة قطاع غد .

 5من بين المصابين أصيبوا بالرصاص الحي، فيما أصيغ  15ضغ، إن "القدر ، في تصريح مقت
 مسعفين بقنابل الغاد بشكل مباشر".

وأوضحت الودار  أن أحد المسعفين المصابين، تعرض لكسر في الذراع  راء إصابته بقنبلة الغاد، 
 فيما أصيغ ثان  بمنطقة الحوض، وثاله أصابت القنبلة رأسه.

 بحة الطواقم الطبية". اإلسرائيلي"انتهاكات قوات اتحتالل واستنكرت ودار  الصحة 
 4/1/2019، فلسطين أون الين
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 مسيرات ببرنامجها األسبوعيالاستمرار تؤكد  الهيئة العليا لمسيرة العودة .29
تستعد  ماهير قطاع غد  للمشاركة في مسير  العود  وكسر الحصار شرة قطاع غد  لل معة : غد 
ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسير  العود  ال ماهير الفلسطينية للمشاركة في  علأ التوالي. 41الر 

فعاليات اليوم التي حملت اسم  معة "مقاومة التطبيع"  رفضا ل ريمة التطبيع، وتأكيدا علأ خيار 
وأكدت الهيئة استمرار مسيرات العود  ببرنام ها األسبوعي،  المقاطعة الشاملة للكيان الصهيوني.

  علأ أن تدفة ال موع الثائر  إلأ مخيمات العود ، هو تأكيد إصرارها علأ تحقية أهدافها مشدد
 المنشود ، وت سيد للصمود في و ه اتحتالل، وفشل كل محاوتت الحد من حضورها ال ماهيري.

 4/1/2019المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 مساجدال: لن يسكت صوت أذان القدس مفتي .30
فتي العام للقد  والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، في خطبة ال معة، رفض أكد الم: رام هللا

الشعغ الفلسطيني ألي محاولة من سلطات اتحتالل إلسكات األذان في القد  وعموم الوطن 
الفلسطيني. وقال "تطلع علينا وسائل اإلعالم العبرية وتنقل بعض تصريحات قاد  اتحتالل التي 

ت نداء التوحيد في هذه األرض المباركة، يلو حون بإسكات قولة الحة، ويها مون يلوحون فيها بإسكا
األذان ويدعمون أنه يسبغ لهم الضوضاء". وأضاف "من يشعر باتندعاج من األذان وكلمة التوحيد 
في أرض اإلسراء والمعراج فليرحل عنها ألنه غريغ عنها، وألن أذنيه لم تتعودا سماع كلمة الحة". 

ن صوت األذان "لن يسكت في سماء بيت المقد  وأرض فلسطين كل فلسطين ألنه نداء وأكد أ
الحة"، تفتا إلأ أن الذين يحاولون إسكات األذان "هم أنفسهم الذين يحاولون طم  هذه المقدسات، 

 وأن يعتدوا عليها في محاولة لفرض أمر واقع  ديد".
 4/1/2019، لندن، القدس العربي

 
 طعة استقبال البطريرك ثيوفيلوس في عيد الميالدقرار موّحد بمقا .31

أ معت القو  الوطنية والهيئات والمؤسسات والشخصيات األرثوذكسية علأ  حسن عبد ال واد:
اتستمرار في مقاطعة استقبال بطريرك الروم األرثوذك  ثيوفيلو  الثاله وأعوانه في بطريركية الروم 

ة األرثوذكسية باألعياد الميالدية هذه العام، وذلك تطبيقا  األرثوذك ، خالل احتفال الطوائف العربي
لقرارات الم لسين المركدي الفلسطيني والوطني الفلسطيني بمنظمة التحرير الفلسطينية الحاضنة 
للموقف العربي األرثوذكسي، وانطالقا  من مقررات المؤتمر الوطني األرثوذكسي والوثيقة الوطنية التي 

 اء ذلك خالل ا تماع موسع عقد في فندة ساحة المهد، مساء  العام الماضي.أقرها المؤتمر، في 
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أم ، بحضور ممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ورؤساء بلديات بيت لحم وبيت  ات 
وبيت ساحور، وأعضاء من الم ل  المركدي األرثوذكسي وأعضاء ل نة المتابعة لقرارات المؤتمر 

د من الداخل الفلسطيني، والحراك الشبابي العربي األرثوذكسي، وال معيات الوطني األرثوذكسي، ووف
واألندية العربية األرثوذكسية وقيادات من الحركة الكشفية األرثوذكسية في بيت لحم وبيت ساحور 

وأكد المشاركون في ات تماع أهمية موا هة عمليات تسريغ أمالك وعقارات  وبيت  ات والقد .
 كسية للشركات وال معيات اتستيطانية الصهيونية.الرعية األرثوذ

 5/1/2019األيام، رام هللا، 
 

 مواقع متفرقة من الضفة باالحتالل مع خالل مواجهات إصابات  أربعة .32
فلسطينيين ب راب، والعشرات بحاتت اختناة، ظهر ال معة، خالل  4األناضول: أصيغ  - رام هللا

 اقع متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.موا هات مع ال يش اإلسرائيلي، في مو 
وقال مسعفون ميدانيون، إنهم قدموا اإلسعاف لمصاغ بالرصاص الحي وثالثة بالرصاص المطاطي 
في الموا هات، في بلد  المغي ر، شرقي رام هللا ووسط ، ونقلوا للعالج في م مع فلسطين الطبي 

ا لعشرات المصابين بحاتت اختناة إثر وأضاف المسعفون، إنهم قدموا العالج ميداني وحكومي .
واندلعت موا هات في بلدات المغي ر، ورأ  كركر، ونعلين، بمحافظة  استنشاقهم الغاد المسيل للدموع.

رام هللا ووسط ، وكفر قدوم غربي نابل  وشمال ، استخدم خاللها ال يش اإلسرائيلي الرصاص الحي 
واندلعت   هتهم، رشة المتظاهرون القوات بالح ار . من والمطاطي، وقنابل الغاد المسيل للدموع.

 الموا هات إثر تفرية ال يش اإلسرائيلي مسيرات انطلقت عقغ صال  ال معة، مندد  باتستيطان.
 4/1/2019القدس العربي، لندن، 

 
 48حياء يوم التضامن العالمي مع فلسطينيي تدعو إل "المتابعة العليا" .33

التوالي، تحيي "ل نة المتابعة العليا لل ماهير العربية في إسرائيل" للسنة الرابعة علأ  تل أبيغ:
  اليوم العالمي للتضامن معهم في الثالثين من الشهر ال اري. ودعا رئي  الل نة، 48وفلسطينيي 

محمد بركة، قو  التقدم وحقوة اإلنسان في العالم إلأ الت ند ألحداه هذا اليوم، و عله رافعة 
لأ الحكومة اإلسرائيلية حتأ توقف سياستها القمعية العنصرية ضد هذه الشريحة لممارسة الضغوط ع

وفي ا تماع تحضيري لسكرتارية ل نة المتابعة، قدم النائغ د. يوسف  بارين، من  من الفلسطينيين.
القائمة المشتركة، توصيات الطاقم الحقوقي العامل إلأ  انغ ل نة المتابعة، فيما يخص إحياء اليوم 

المي للتضامن مع ال ماهير العربية في إسرائيل، ومن ضمن هذه التوصيات: الحراك بين الع
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برلمانيين وبرلمانات بارد  في العالم لت نيدها ضد قانون القومية، الذي  اء ليعطي الشرعية للسياسة 
رنا العنصرية المنته ة، وسياسة الترحيل واتقتالع، وكذلك إلطالعها علأ م مل ما توا هه  ماهي

وقرر ات تماع تكثيف اتستعدادات إلحياء  من سياسات ومست دات القوانين والممارسات العنصرية.
"، وبشكل خاص التواصل مع  هات وهيئات دولية وشعبية 48اليوم العالمي للتضامن مع "فلسطينيي 

شاركة في في العالم علأ عالقة بالشعغ الفلسطيني، والقو  المناصر  لحقوة الشعوغ، من أ ل الم
 هذا اليوم. واتستعداد محليا  لنشاط مركدي يعلن في حينه.

 5/1/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 مستوطنون يقتحمون موقعًا أثريًا ويعتدون على سيارات المواطنين في نابلس  .34
قام عشرات المستوطنين باقتحام الموقع األثري في بلد  سبسطية شمال نابل ، وقال رئي  البلدية 

 عادم، إن أكثر من خمسين مستوطنا اقتحموا الموقع األثري بحماية  يش اتحتالل. محمد
وفي العاد  يقوم المستوطنون الذين ينفذون هذه اتقتحامات بأداء "طقو  تلمودية"، حيه كان إتف 
منهم قد اقتحموا منطقة "قبر يوسف" في مدينة نابل  أول من أم ، وأقاموا هناك طقوسا مماثلة، 

ية كبير  من قوات ال يش، حيه شهدت المنطقة اندتع موا هات شعبية حامية، أسفرت عن بحما
وقوع إصابات. وفي سياة الحديه عن اعتداءات المستوطنين،  دد هؤتء عمليات استهداف 
المواطنين من خالل رشة المركبات الفلسطينية قرغ حا د دعتر  ومفرة "يتسهار"  نوغ نابل  

ؤول ملف اتستيطان شمال الضفة، غسان دغل ، إن اله وم أسفر عن تضرر بالح ار . وقال مس
 عدد من المركبات، تفتا إلأ أن منطقة ريف نابل  تشهد تصاعدا في اعتداءات المستوطنين.

 4/1/2019، لندن، القدس العربي
 

 آالف أسرة 7كفر قاسم: أوامر هدم محال تجارية وصناعية تهدد أرزاق  .35
إتف أسر  من المدينة  7ر كفر قاسم في أدمة صعبة تهدد مصدر ردة نحو تم: ضياء حاج يحيأ

 700والمنطقة، بعد إلصدار السلطات اإلسرائيلية أوامر هدم للمنطقة الصناعية غربي المدينة تشمل 
وير  المواطنون وأصحاغ  دونم. 2,200مصلحة وورشة ت ارية وصناعية الواقعة علأ مساحة 

اعية في كفر قاسم أن القضية سياسية من الدر ة األولأ، تهدف إلأ ضرغ المصالح الت ارية والصن
اتقتصاد في المدينة، والحد من التطور الذي تشهده في األعوام األخير ، وت سيما في الم ال 

بعد أن أصدرت السلطات أوامر هدم فورية لعدد من  2017نهاية لوتعود القضية  الصناعي والت اري.
ألف شيكل  200فضال عن فرض غرامات باهظة، وصلت ذروتها إلأ مليون و المحال الت ارية،
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وفي هذا السياة، تشكلت في األيام األخير  ل نة شعبية خاصة للدفاع عن  لمحل ت اري واحد.
المصالح الت ارية في المدينة، بمشاركة أصحاغ المصالح الت ارية ومواطنين وناشطين سياسيين، 

 محلية للتخطيط والبناء خيمة اعتصام احت ا ا علأ سياسة الل نة المحلية.كذلك نصبت أمام الل نة ال
 4/1/2019، 48عرب 

 
 ُمضللة وغير دقيقة 48لفلسطينيي  معطيات تقرير الفقرخبير اقتصادي:  .36

اعتبر المحاضر والخبير المختص في الشؤون اتقتصادية، عصمت وتد، معطيات : مر دتشةع
ته مؤسسة التأمين اإلسرائيلية، يوم اإلثنين الماضي، وتحديدا ما يتعلة تقرير الفقر السنوي الذي نشر 

 ، مضللة وغير دقيقة.48في األراضي المحتلة سنة  بترا ع نسبة الفقر في الم تمع العربي
، بعد أن %47.1و اء في التقرير المذكور أن أعلأ نسبة فقر مو ود  في الم تمع العربي، وبلغت 

، لكن هذه النسبة تشمل سكان القد  المحتلة. وتبين أيضا 2016في العام  %49.2كانت هذه النسبة 
في هذا الم تمع من دون احتساغ  %9أن سبغ ترا ع الفقر في الم تمع العربي هو ترا ع بنسبة 

 %10المقدسيين والعرغ في النقغ. وفي المقابل، ارتفع مؤشر عمة الفقر في الم تمع العربي بنسبة 
": "نحن نتحده عن تقرير عن العام 48وقال وتد في حديثه لر"عرغ  .%22بة ومؤشر خطورته بنس

، والذي تدعي فيه مؤسسة التأمين الوطني انخفاضا في نسغ الفقر بصور  عامة، وهذا 2017
المعطي مضلل ألن المعطيات لو تم احتسابها وفقا  ليات العمل المتبعة في  منظمة التعاون 

سيكون هناك ارتفاع في نسغ الفقر، ولكن مؤسسة التأمين الوطني   OECDاتقتصادي والتنمية و
تدعي أن هذه ا ليات ت تناسغ إسرائيل، نظرا ألن الودن الذي تمنحه إليات منظمة التعاون 
اتقتصادي والتنمية للعائالت كثير  األبناء ت تالئم الواقع اإلسرائيلي، وبالرغم من ذلك فإن إسرائيل 

  ".OECDالفقر في منظمة التعاون اتقتصادي والتنمية و في رأ  تئحة نسغ
 4/1/2019، 48عرب 

 
 : المالمح التاريخية المميزة للقدس مهددة باالختفاء"لوموند" .37

نددت الكاتبة ديفا ستيرنهيل بمشاريع البناء العقاري المخطط إطالقها في مدينة القد ، وكاتت: 
 القلة إداء التطورات التي تشهدها المدينة المقدسة. والتي تهدد مالمحها التاريخية، وأعربت عن

في مقال نشرته لها  -وهي محاضر  فخرية في أكاديمية بتسلئيل للفنون والتصميم-وتشير الكاتبة 
صحيفة لوموند الفرنسية، إلأ أنه في الوقت الذي يتابع فيه الرأي العام العالمي عن كثغ تأثير نقل 
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غ إلأ القد ، أدرك قليلون فقط أن المدينة، التي تتسم برمدية بالغة السفار  األميركية من تل أبي
 األهمية في  ميع الديانات، توا ه خطر خسار  خصائصها الفريد  من نوعها.

وتقول إنه إذا نفذت إسرائيل المشاريع المعمارية المخطط لها في المدينة، فإن المالمح التاريخية 
 وذلك بعد أن تمكنت من الصمود أمام خطر اتندثار لحد ا ن.   المميد  للقد  ستتالشأ إلأ األبد، 

طابقا في  30وتضيف أن الخسار  ستكون كبير ، وأن بناء بضع عشرات من المباني المكونة من 
القد  الغربية سيكون محل تساؤل، حيه قد تتسبغ في خلل كارثي يضر باأل داء المتواضعة المتبقية 

وتوضح الكاتبة أن للمشاريع ال ارية أيضا بعدا سياسيا، حيه سيكون لها  .من البلد  القديمة ومحيطها
تأثير كارثي علأ كامل المدينة، وأن هذه التطورات من شأنها أن تنعك  علأ المشهد القديم للقد ، 

 وهو المشهد الذي  ذغ الكثير من السياب من  ميع أنحاء العالم، بشكل ت يمكن إصالحه.
صائص ومميدات القد  تشهد تغييرات مأساوية، وتشير إلأ أنه منذ هيمنة وتقول الكاتبة إن خ

، فقد ترا ع ح م اتلتدام بمبادئ الحفاظ 2008اليمين القومي اإلسرائيلي علأ بلدية القد  خالل سنة 
 علأ المناطة الحضرية بشكل كبير.

 4/1/2019نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 "متآمرون مع حزب هللا!"لبنانيًا  مصرفاً  11 كي ضدّ يأمر  -ادعاء إسرائيلي  .38
مطالبين  ،مصرفا  لبنانيا   11 إسرائيليا  بدعو  أمام القضاء األمريكي، ضد   26تقد م : محمد وهبة

بتعويضات مالية منها،  ر اء أضرار  سدية ونفسية وعاطفية ومالية لحقت بهم وبممتلكاتهم نتي ة 
 .2006إغ  -حتلة، إبان التصدي لعدوان تمود صواريخ المقاومة التي سقطت في شمال فلسطين الم

الدعو  التي أقيمت في الثاني من الشهر ال اري، سبقتها دعو  مماثلة في اليوم األول من العام ال ديد، 
كيين ُقتلوا أو أصيبوا أثناء مشاركتهم في القتال في يكية تمث ل  نودا  أمر يأسر  أمر  252تقد مت بها نحو 

من  "عطل وضرر"، بدعو  لتحصيل بدل 2011و 2003ي العراة بين عاَمي صفوف قوات اتحتالل ف
 .بتقديم الدعم المالي والمصرفي والتآمر، عن وعي، مع حدغ هللا! متهمة إياها 11المصارف اللبنانية الر 

بو ه البنك العربي بتهمة مع اإلشار  إلأ أن هذه الدعاو  مشابهة لدعو  خاسر  كانت قد رفعت 
 .اغ أيضا  تمويل اإلره

 5/1/2019، األخبار، بيروت
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 "الخارجية العراقية" تنفي شائعات التطبيع: موقف العراق من فلسطين ثابت .39
"صدرت مؤخرا بعض التصريحات واألخبار التي  قال ودير الخار ية العراقي، محمد الحكيم، في بيان:

ير الخار ية بشأن موقف تداولتها وسائل اإلعالم ومنصات التواصل ات تماعي حول تصريح ود 
العراة من القضية الفلسطينية وحل الدولتين، وبهذا الصدد نود أن نبين أن ما تم تناقله هو م اف 

وأكد أن: "موقف العراة الثابت من القضية الفلسطينية، والمستند  للواقع وعار عن الصحة والحقيقة".
، يت سد 2012أكيد عليها في القمة العربية ببغداد والتي أعيد الت 2002إلأ المبادر  العربية للسالم لعام 

في الدعم المستمر تستر اع األراضي الفلسطينية المغتصبة من الكيان الصهيوني فضال عن دعم 
  هود السلطة الفلسطينية في المؤتمرات والمحافل الدولية في كل من  نيف ونيويورك".

 4/1/2019، األيام، رام هللا
 

 واليمن وفلسطين حاولوا اختراق الحدود الجنوبية ةمن سوري مسلحاً  130: "ةالداخلية الجزائري" .40
قال حسان قسيمي المكلف بملف اله ر  علأ مستو  ودار  الداخلية ال دائرية إن سلطات  ال دائر:

واليمن وبعض  ةمسلحا من سوري 130 بلده ن حت في إحباط محاوتت اختراة للحدود ال دائرية لر
ادمين من رفح الفلسطينية، مشددا علأ أن هؤتء اختاروا ال دائر ألن هناك مؤامر  الفلسطينيين الق

 تستهدفها، لضرغ استقرارها وأمنها.
 5/1/2019، القدس العربي، لندن

 

 ودول عربية "إسرائيل"بومبيو: طّورنا عالقات بين  .41
نيود ماك " التلفديونية في مقابلة له مع قنا  "، قال ودير الخار ية األمريكي مايك بومبيو: وكاتت

"وصلناهم  موضحا   ودول عربية، وتابع "إسرائيل"المحلية، إن الوتيات المتحد  طو رت عالقات بين 
، في إشار  إلأ "كييببعضهم البعض لتشكيل تحالف في الشرة األوسط يحافظ علأ األمن األمر 

  ودول عربية، في موا هة إيران. "إسرائيل"عالقات غير معلنة بين 
  4/1/2019، 48عرب موقع 

 

 رئيس الوزراء الفلسطينيغرينبالت يدين مهاجمة مستوطنين لموكب  .42
كي الخاص لعملية السالم في يالمبعوه األمر  ،دان  يسون غرينبالت: تر مة خاصة -رام هللا 

هللا،  رامي الحمد الفلسطيني الشرة األوسط، مها مة م موعة من المستوطنين لموكغ رئي  الودراء
 غ حا د دعتر   نوغ نابل ، قبل نحو عشر  أيام.قر 

 4/1/2019، القدس، القدس
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 قراءة في حّل الكنيست اإلسرائيلي والدعوة النتخابات جديدة .43
 محسن محمد صالح
كان حل  الكنيست اإلسرائيلي الذي توافقت عليه أحداغ الحكومة اإلسرائيلية وأقره الكنيست  أمرا  

. والتبكير الذي حصل 2018هذا الموضوع في النصف الثاني من سنة  متوقعا ، مع تدايد الحديه عن
   لم يكن كبيرا   ألنه بحدود سبعة أشهر فقط.2019نيسان/ أبريل  9لالنتخابات، وبحيه ُتعقد في 

وفرت الدعو  لالنتخابات المبكر  طوة ن ا  لرئي  الودراء نتنياهو للخروج من الدائر  التي أخذت 
و يه ثاله لوائح اتهام ضد ه لمحاكمته بالفساد، بناء علأ تحقيقات وتوصيات تضية عليه، بشأن ت

الشرطة والنيابة العامة. وهي تهم متعلقة بتلقي رشأ، وبالغش، وبخرة الثقة. فبعد الدعو  
لالنتخابات، يصعغ علأ المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت تو يه اتتهامات لنتنياهو، 

اتتهامات تعبا  رئيسيا  في الحملة اتنتخابية للقو  السياسية. ولذلك، فإن  حتأ ت تكون تلك
األوساط المحيطة بمندلبليت تقول إنه سي مد المداوتت بشأن اتخاذ إ راءات بحة نتنياهو. ومع 
ذلك، فهناك دعوات لمندلبليت المتردد ألن يحسم أمره، حتأ يتمكن النا  من اتخاذ خياراتهم 

 هم علأ َبيِ نة من أمرهم.السياسية، و 
من ناحية ثانية، فإن الدعو  تنتخابات قد تدفع لمديد من تأ يل اإلعالن عن خطة السالم األمريكية 
الموعود ، المعروفة بر"صفقة القرن". إذ إن نتنياهو ت يرغغ بدفع اتستحقاقات المترتبة علأ الطرف 

ستيطانية المتطرفة المستعد  إلسقاط الحكومة، اإلسرائيلي، خصوصا  في ضوء تحالفاته اليمينية ات
 حتأ ولو توفرت "أفضل الصفقات" المحتملة للتسوية.

ومن  هة ثالثة، فقد شكلت الدعو  لالنتخابات هروبا  من تفكك محتمل في تحالف نتنياهو الحاكم، 
بين شقي نتي ة الخالف حول قانون الشباغ المتدينين في ال يش اإلسرائيلي  والتنادع الحاصل 

تحالف يهدوت هتوراه حوله ، إذ يهدد أحد الطرفين باتنسحاغ من الحكومة إذا ما سارت الحكومة 
 بات اه إقراره، بينما يهدد الطرف ا خر باتنسحاغ منها إذا لم توافة علأ إقراره.

 

ع ستوفر له فرصة إعاد  تموض -علأ ما يبدو-ت يخشأ نتنياهو من اتنتخابات المبكر ، فهي  
سياسي أفضل. فما دالت استطالعات الرأي العام اإلسرائيلي تعطي حدبه الليكود المرتبة األولأ، 
وبفارة كبير عن باقي األحداغ اإلسرائيلية. إذ تتوقع اتستطالعات فود حدبه بنحو ثالثين مقعدا   

ت هبوطا  أما منافسه األول في اتنتخابات السابقة "المعسكر الصهيوني" فتتوقع اتستطالعا
مقاعد، بينما سيفقد منافسه الثاني يش عتيد وهناك مستقبل  ثله  9مقعدا  إلأ  24دراماتيكيا  له من 

مقعدا  . أما الحدغ ال ديد الذي ينوي تشكيله ودير ال يش السابة  12مقعدا  إلأ  18مقاعده ومن 
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 14أن يحصل علأ  موشيه يعلون، بالتحالف مع رئي  األركان السابة بني  انت ، فيتوقع له
 مقعدا . وستراوب باقي األحداغ غير بعيد عن مواقعها السابقة.

وبشكل عام، فما دال اتت اه العام للم تمع الصهيوني يميل نحو التطرف اليميني والديني، وهو ما 
، مقعدا  تقريبا   63يتوافة مع خط الليكود. وهذا سيسهل علأ نتنياهو تشكيل الحكومة القادمة بأغلبية 

 بالتحالف مع القو  واألحداغ اليمينية والدينية.
ويدخل نتنياهو هذه اتنتخابات دونما مناف  حقيقي علأ الدعامة اإلسرائيلية، ولعله يدخلها كذلك 

 مرشحا  وحيدا  لرئاسة الودار ، مما يؤهله لتشكيل الحكومة القادمة دون عوائة حقيقية.
تمكن خالل السنوات الماضية من توسيع القاعد  السياسية كما يدخل نتنياهو هذه اتنتخابات، وقد 

وات تماعية لتيارات اليمين، وأحده تغييرا  في النخغ الصهيونية تخدم هذه التيارات، وهيمن علأ 
األوساط الثقافية واألكاديمية، وتحولت األوساط اإلعالمية إلأ مديد من اليمينية والتطرف. كما أن 

الة تفتت وتحل ل غير مسبوقة  بل إن اليسار نفسه أخذ شكال  "يمينيا " علأ اليسار الصهيوني يشهد ح
 "يسار اليمين"!!

ستفرد اتنتخابات خريطة سياسية  ديد ، تعطي أودانا   ديد  للقو  الحدبية، وهو ما سيمكن نتنياهو 
تمكن  من تحديه تشكيلته الودارية، وكبح خصومه السياسيين، وقصقصة أ نحتهم، خصوصا  إذا ما

من استيعاغ الالعبين ال دد و انت  ويعلون . وبذلك يحصل نتنياهو علأ فرصة خامسة لتشكيل 
 الودار ، مما ي عله أحد أطول القابعين في منصغ رئاسة الودار  في تاريخ الكيان الصهيوني.

 4/1/2019، "21موقع "عربي 
 

 إسرائيل تعيش آخر أيام عصرها الذهبي .44
 علي الصالح

اتحتالل ا ن عصرا ذهبيا، خاصة مع و ود دونالد ترامغ ومستشاريه الصهاينة تعيش دولة 
بمعظمهم، تسيما الثالوه الصهيوني  ارد كوشنر وغرينبالت وديفيد فريدمان، المسؤول عن ملف 
عملية السالم في الشرة األوسط. وتدفع سكر  اتنتصارات ا نية رئي  حكومة دولة اتحتالل إلأ 

غير مسبوة، فيتماد   يشه اتحتاللي في التنكيل بالفلسطينيين، ويضاعف  التصرف بغرور
النشاطات اتستيطانية ويطلة قطعان المستوطنين لتنفيذ اتعتداءات عليهم. يتم ذلك بدون اي 
ضوابط أو خطوط حمر. ويت اهل نصائح األصدقاء ويمعن في الخطأ، ويتعالأ في تصرفاتها حتأ 

 ه اتنتصارات غير الدائمة عن التفكير بيوم غد وعواقغ هذا اتندفاع.علأ الحلفاء، وتمنعه هذ
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وتغضغ حكومة اتحتالل األكثر يمينية في تاريخ الكيان الصهيوني، األصدقاء والحلفاء وشعوغ 
العالم، وتديد من عداء األعداء، بتصرفاتها المتع رفة وتصريحاتها، مطمئنة إلأ أن ردود الفعل 

ثر من بيانات ت قيمة لها. وتظن حكومة اتحتالل واهمة، انها تمسك بكل الدولية لن تكون أك
األوراة والخيوط وأنها متنفذ  في موسكو مرورا بلندن وبرلين كما هي متنفذ  في واشنطن ونيويورك، 
ووصل الغرور بنتنياهو إلأ حد اتعتقاد أنه هو من يملي شروطه علأ ا خرين وهو من يدير 

القول  وأستطيعاحة الدولية فتراه يتصرف بعن هية وتعال. لكن للصبر حدود، السياسات علأ الس
 ادما أن هذا العصر الذهبي لن يدوم طويال إلسرائيل ورئي  حكومتها، وأن هذ الوضع يشهد تغيرا 

 علأ أرض الواقع علأ أكثر من صعيد، وهناك مؤشرات لو ود هذا التغير.
تسيما في أوساط يهود أمريكا الذين بدونهم لن تستطيع  فعلأ صعيد ال بهة اليهودية الداخلية،

إسرائيل البقاء طويال، بدأت تبرد تشققات وتصدعات، سببها سياسات نتنياهو وحكومته اليمنية اداء 
 وغيرهم. للفلسطينيين"عملية السالم" ومعاملتهم العنصرية 

ومة اتحتالل ت اه الفلسطينيين، فقد ها م أحد أبرد دعماء يهود الوتيات المتحد ، بشد  سياسة حك
وعالقاتها مع إدار  الرئي  دونالد ترامغ. ونقلت صحيفة "معاريف" عن إريك غولدشتاين رئي  
اتتحاد اليهودي في نيويورك، الذي يضم في صفوفه نحو مليون يهودي، قوله لوفد إسرائيلي ضم 

دار  ترامغ ضد  مسؤولين من الحكومة، وصحافيين ور ال أعمال، أن التحالف بين نتنياهو وا 
الفلسطينيين يبعد يهود أمريكا أكثر وأكثر عن دعم إسرائيل. وحسغ الصحيفة فإن العالقة بين يهود 
أمريكا والحكومة اإلسرائيلية هي في "أسوأ حاتتها منذ قيام إسرائيل، بسبغ عالقة حكومة نتنياهو 

 ها من يهود العالم".باإلدار  األمريكية، وتعاملها مع الفلسطينيين، وموقف
وللتذكير فقد اتخذ ترامغ منذ وصوله إلأ البيت اتبيض عددا من اإل راءات الظالمة والتعسفية 
والمرفوضة ضد الشعغ الفلسطيني، فاعترف بالقد  عاصمة إلسرائيل علأ الرغم من الرفض 

الماضي، من تل أبيغ الدولي الواسع لهذه الخطو ، ونفذ قراره بنقل السفار  في منتصف مايو/ أيار 
إلأ القد . واتخذت إدار  ترامغ مديدا من الخطوات العقابية ضد الفلسطينيين لرفضهم إ راءاتها، 
كان أبردها وقف التمويل الكامل لوكالة غوه وتشغيل الال ئين الفلسطينيين "أونروا"، ووقف 

غ منظمة التحرير في المساعدات المالية للسلطة، ووقف المعونات لمشافي القد ، وا غالة مكت
 واشنطن وغيرها.

وقال غولدشتاين للوفد الدائر، حسغ الصحيفة، إن من كان من يهود الوتيات المتحد ، داعما 
اليوم يرفضون  وأصبحواإلسرائيل قبل تولي ترامغ الرئاسة، فإن هذا الدعم صار في الحضيض، 

ميا اتصاتت من يهود أمريكيين سياسة نتنياهو ضد الفلسطينيين. وأضاف أن اتتحاد يتلقأ يو 
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يعبرون فيها عن رفضهم استثمار أموالهم في إسرائيل، بسبغ إ راءاتها التعسفية ضد الفلسطينيين 
والمها رين األفارقة، وكذلك بسبغ سيطر  الحاخامات المتشددين علأ الحكم في إسرائيل، األمر 

الية والقيم اإلسرائيلية. وتابع القول إن هذا الذي يخلة ف و  واسعة بين قيم اليهود األمريكيين الليبر 
 الوضع يدفع الكثير من يهود أمريكا إلأ القول إنهم يفضلون القطيعة مع إسرائيل.

وقالت "معاريف" أيضا إن الوفد، رفض لقاء منظمة " ي ستريت" اليهودية الليبرالية التي تدعو إلأ 
ه انتقادات دائمة للحكو  مة اإلسرائيلية، وتعتبر منافسة للوبي الصهيوني خيار "حل الدولتين"، وتو  

 األبرد في الوتيات المتحد  "أيباك".
من يهود أمريكا يرفضون قراري ترامغ اتعتراف بالقد  عاصمة  %47والمثير لالهتمام أن 

منهم خيار "حل  %59يؤيد هذه الخطو . ويؤيد  %46إلسرائيل، ونقل السفار  األمريكية إليها، مقابل 
لتين"، الذي تسعأ حكومة اتحتالل إلأ تقويضه عبر التوسع اتستيطاني وسياسة مصادر  الدو 

رهاغ الفلسطينيين بغرض دفعهم إلأ الرحيل، مقابل  يرفض هذا الخيار. واألهم من  %30األراضي وا 
يدعم تفكيك كل أو بعض المستوطنات ضمن اتفاة سالم فلسطيني إسرائيلي  %59ذلك أن نحو 

. وهذه األرقام %35مع تفكيك بعضها ، فيما عارضه  %44يك كل المستوطنات، مع تفك %15و
تعك  تغيرا ملموسا في أوساط اليهود أداء الدمر  اليمينية الحاكمة في تل أبيغ التي تنصغ نفسها 

 وصيا علأ يهود العالم.
ن سوريا بدون وعلأ الصعيد الدولي فقد اثبت قرار حليفها اتستراتي ي دونالد ترامغ، اتنسحاغ م

التنسية معها، انه رغم كل ما فعله إلسرائيل لي  الطرف الذي يمكن اتعتماد عليه. واألدهأ من 
ذلك ما قاله ترامغ، قبل أيام إن بإمكان إيران التي يسعأ نتنياهو لتح يم دورها في المنطقة، تسيما 

 في سوريا، أن تفعل ما تشاء في سوريا.
ن الرئي  فالديمير بوتين "في  يبه" كما يقول المثل. ولكنه فشل في ويعطي نتنياهو اتنطباع بأ

لموا هة اتعتداءات اإلسرائيلية المتواصلة علأ  300إقناعه بعدم تدويد سوريا بصواريخ أ  
األراضي السورية بح ة ضرغ أهداف ايرانية، واخر  تابعة لحدغ هللا. وأوروبيا طرأ تطور ملحوظ 

وبي المألوف "غير الحادم" اداء إسرائيل. وبدون اي مقدمات أصدرت ثماني علأ موقف اتتحاد األور 
دول أعضاء في اتتحاد األوروبي، تحذيرا "قويا" استباقا لما يسمأ بصفقة القرن اتمريكية. وحمل 
البيان المشترك، الذي أصدرته فرنسا وهولندا وبولندا والسويد والمملكة المتحد  وبل يكا وألمانيا 

يطالي ا، عقغ  لسة لم ل  األمن الدولي، حول الوضع في الشرة األوسط، تحذيرا ل ميع الدول وا 
األعضاء في م ل  األمن، من أن أي خطة سالم تت اهل "المعايير المتفة عليها دوليا"، وهي حل 

مع القد  عاصمة مشتركة "ستوا ه الفشل". وشددت هذه الدول  1967الدولتين علأ أسا  حدود 
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"التدام اتتحاد األوروبي القوي والمتواصل بالمعايير المتفة عليها دوليا لتحقية سالم م ددا علأ 
 عادل ودائم علأ أسا  القانون الدولي وقرارات األمم المتحد  ذات الصلة واتتفاقات السابقة".

شمل الذي ي 1967وأكد البيان قناعة اتتحاد األوروبي "بالتوصل إلأ حل الدولتين، علأ أسا  حدود 
إعالن القد  الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، ويلبي اتحتيا ات األمنية اإلسرائيلية والفلسطينية 
والطموحات الفلسطينية إلقامة دولة ذات سياد ". و اء في البيان ايضا أن حل الدولتين "ينهي 

الدولي  الصادر عن م ل  األمن 2334اتحتالل ويحل  ميع قضايا الوضع النهائي، وفقا للقرار 
واتتفاقات السابقة". وأيضا يعدد القناعة بان العصر الذهبي الذي تعيشه إسرائيل في طريقه إلأ 
الدوال، تلك الن احات واتنتصارات التي حققها وتحققها حركة مقاطعة إسرائيل وسحغ اتستثمارات 

" البريطاني HSBC" خالل فتر  قصير ، وإخرها اإلن اد األكبر وهو اعالن بنك بح م "BDSمنها "
وهو سابع أكبر مصرف في العالم، سحغ استثماراته بالكامل في شركة "إلبت" اتسرائيلية لتصنيع 
طائرات من غير طيار، است ابة لضغوط شعبية كما قال. وتشكل هذه الخطو  صفعة قوية في و ه 

 إسرائيل وتعديدا لحركة المقاطعة التي تتدايد ان اداتها كما ونوعا.
بالقول إن هذه التطورات تبعه األمل في النفو ، كما تبعه علأ التفاؤل في العام ال ديد.  واختتم

وبعك  كثيرين لدي  قدر كبير من التفاؤل اداء المستقبل، فال يغرنك اتنتصارات المبالا بها التي 
تها وتحققها تحققها دولة اتحتالل، وت تب حات نتنياهو وتصريحاته حول التقدم واإلن ادات التي حقق

سلفنا تشير إلأ أن دولة اتحتالل في حالة ترا ع أهو شخصيا، فالدتئل كما  باألحر حكومته أو 
ن إخر  علأ الصعيد العالمي، وان كانت تحرد بعض التقدم علأ صعيد النظام العربي الرسمي، وا 

 احتالل في العالم حتما مصيره الدوال.
 5/1/2019، لندن، القدس العربي

 
 السيسي التي تريد الحكومة المصرية منع مشاهدتها! مقابلة .45

 هيئة التحرير
األمريكية  CBSبعد موافقة الرئي  المصري عبد الفتاب السيسي علأ حوار تلفديوني مع قنا  

واتنتهاء منها اتصل السفير المصري في واشنطن، ياسر رضا، بالفضائية اإلخبارية طالبا  منها عدم 
قنا  كان برفض الخضوع للمداج الرسمي المصري  المتقلغ وبه مقتطفات من إذاعة المقابلة. رد ال

 المقابلة علأ موقعها اإللكتروني ثم تأكيد أنها ستبثها كاملة غدا األحد.
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تخطر في بال المرء حين يرا ع هذه الحادثة عد  أسئلة، يمكن أن تبدأ بمساءلة قدر  الرئي  
السيسي غير واثة من قدرته علأ تقديم رأي بالده في المصري نفسه علأ إدار  حوار، فإذا كان 

 مقابلة متلفد  فلماذا وضع نفسه في هذا اإلحراج أصال ؟
يمكن السؤال أيضا  إن كان السيسي هو الذي انتبه إلأ سوء أدائه أم أن مستشارين له نبهوه إلأ 

ذا كان "ناصحو" السيسي أقدر منه علأ م عرفة الخطأ السياسي  من األخطاء الشنيعة التي ارتكبها، وا 
عدمه، فلماذا ت يستشيرهم فيما سيقوله قبل المقابلة ت بعدها، وقبل كل ذلك، إذا كان هناك أشخاص 
أكثر دراية سياسية وا عالمية منه فما هو مبرر أن يكون السيسي رئيسا  ناهيك عن سعي أنصاره 

 األبد ألن النا  يموتون علأ حد قوله ؟ومواليه إلأ لي  عنة الدستور لتمديد وتيته وولكن لي  إلأ 
استين: األولأ هي مسألة  أشارت األنباء الوارد  عن المقابلة أن السيسي تعر ض إلأ قضيتين حس 
لة استخدام سالحها  التعاون العسكري مع إسرائيل التي اعترف السيسي بو وده وأكد أن تل أبيغ مخو 

وله، والثانية هي إنكاره و ود س ناء سياسيين في ال وي في سيناء "لقصف اإلرهابيين"، علأ حد ق
 مصر، فهؤتء أيضا  هم "إرهابيون"، وت ينطبة عليهم تعريف السيسي لس ناء الرأي والسياسة.

إضافة إلأ ذلك فقد تحاشأ السيسي الرد علأ سؤال إن كان هو الذي أعطأ األوامر إلنهاء اعتصام 
 شارك به "ا تف من المسلحين". رابعة، وبرر الم در  بالقول إن اتعتصام

اإلحراج الذي سببته المقابلة، علأ ما يبدو، ت يتعل ة بإعالن السيسي علأ رؤو  األشهاد قبوله 
انتهاك إسرائيل والتي خاضت ثاله حروغ ضد مصر  للسياد  الوطنية المصري ة بالسماب لها 

دولة العبرية صار بضاعة رائ ة تتفاخر بالتحرك بحرية فوة أ واء بالده، فالمتا ر  بالتقر غ من ال
بها أغلغ األنظمة العربية، وبالتالي فاألغلغ أن مستشاري السيسي و دوا إنكاره و ود س ناء 
دارته ألنه إنكار يسهل تفكيكه بسهولة وإحد   سياسيين في مصر أمرا  فاضحا يسيء للرئي  وا 

ألمريكي دونالد ترامغ شخصيا  الناشطات السياسيات، إية ح ادي، احتا ت لتدخل الرئي  ا
إلطالقها ، ولعل  إضافة حكاية "إتف المسلحين"، وهي حكاية تخالف الرواية الرسمي ة المعتمد  
ر  لم در  رابعة والتي تتحده عن "عشرات المسلحين" ضمن إتف المعتصمين المدنيين، وهو المبر 

 14إخرين في  4400شخص و رب  802الذي استخدمته السلطات العسكرية واألمنية المصرية لقتل 
 بعد قرابة شهر ونصف من اتنقالغ الذي قام به السيسي. 2014إغ /أغسط  

تشير الحادثة األخير  إلأ حالة الرعغ الشديد التي يصاغ بها حكام مصر ووباقي الدول العربية  
.  من اإلعالم األ نبي 

هر، التصريحات الع يبة التي يلقيها ت تهم  سلطات السيسي وأو السلطات العربية ، علأ ما يظ
الدعماء والمسؤولون علأ مواطنيهم باللغة العربية فتلك تصريحات وخطغ لالستهالك المحل ي وت 



 
 
 
 

 

 33 ص             4830 العدد:             1/5/2019 السبت التاريخ:  

                                    

تعنيهم تداعياتها ما دامت ضمن ال مهور العربي  ولكن حين يتعل ة األمر بقنا  مثل "سي بي إ " 
اشق ي  فإن األخبار يمكن أن تصل إلأ وأو "واشنطن بوست" في حالة الصحافي القتيل  مال خ

ساكن البيت األبيض وباقي المسؤولين الكبار الذين يخاف الدعماء العرغ غضبهم ويتر ون رضاهم، 
وهو ما يضطرهم، كما نر ، إلأ هذه المهانة واإلساء  اإلضافية لكرامتهم وكرامة بلدانهم، بطلغ منع 

  عل الفضيحة "ب ال ل" بعد أن كانت فضيحة عادي ة!مقابلة، ورفض القنا  الرضوخ لالبتداد، مما ي
 4/1/2019القدس العربي، لندن، 

 
 اتفاقية الغاز: تطورات ال يمكن للحكومة تجاهلها .46

 فهد الخيطان
اتتفاقية وقعت مع شركة "ت تستطيع الحكومة بعد ا ن ت نغ التعلية علأ اتفاقية الغاد مع إسرائيل 

 ."اد الغاد من حقل غاد تسيطر عليه إسرائيل في البحرنوبل أنير ي األمريكية تستير 
حصلت عليهما ل نة الطاقة النيابية بطريقة غير  واإلن ليديةنسخة من اتتفاقية باللغتين العربية 

رسمية لم تكشف الل نة كيفيتها، أخضعتها أول من أم  لنقاش أولي في ا تماع حضره عدد غير 
فاقية مع قبول مبدئي بفتحها في  لسة مناقشة عامة تحت قليل من النواغ، وقف  لهم ضد اتت

 القبة.
رئي  الم ل  عاطف الطراونة صرب بأنه لن يبحه بأمر ال لسة العامة قبل تسلم توصية بهذا 
الخصوص من ل نة الطاقة النيابية، وهو إ راء متوقع بداية األسبوع. وعلأ هذا األسا  فإن 

 مناقشة اتتفاقية تحت قبة البرلمان قريبا. الحكومة ستكون بال شك أمام استحقاة
ثمة أسئلة كثير  ستكون مدار  دل قانوني ودستوري وأخر  تتعلة بال دو  اتقتصادية لالتفاقية، 
ناهيك عن المناخ السياسي الطاغي علأ الموقف من اتتفاقية بوصفها شراكة مع دولة محتلة تسرة 

 الغاد الفلسطيني وتبيعه عبر وسيط أمريكي.
اتتفاقية لم تطرب علأ البرلمان كمشروع قانون، وت تفكر الحكومة بطرحه علأ هذا النحو. هذه 
المسألة تخضع لنقاش مستفيض منذ دمن، فهناك رأي لقانونيين يتمسك بطلغ عرضها علأ م ل  
 النواغ ما دامت هناك أعباء مالية مترتبة علأ الخدينة بوصفها ال هة التي تكفل شركة الكهرباء
الوطنية الممثل عن ال انغ األردني في اتتفاقية. وثمة ا تهاد قانوني إخر ت ير  مو با لذلك 
ويذكر باتفاقية الغاد المصري التي وقعها األردن مع شركة الف ر، ولم تعرض علأ البرلمان في 

 حينه.
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هذا الشأن ما أما لناحية ال دو  اتقتصادية، فالنقاش سيكون أكثر سخونة، خاصة وأن التفاصيل ب
تدال غامضة، ولم تتضمنها الفصول المفرج عنها من اتتفاقية لمقارنتها مع اتتفاقية مع ال انغ 
المصري أو األسواة العالمية. إضافة إلأ ال دل الذي أثاره تصريح لودير  الطاقة عن و ود بند 

يار دوتر في حال  دائي في اتتفاقية يفرض علأ األردن دفع مبلا يديد عن مليار ونصف المل
 ترا ع عنها.

ال وانغ القانونية واتقتصادية في اتتفاقية عناوين قابلة للنقاش بشكل علني وشفاف، وت يمكن 
للحكومة أن تت اهلها، ويمكنها علأ هذا الصعيد أن تقدم ردا متماسكا، يساهم في خفض حد  التوتر 

نا ثانويا، هذا علأ فرض أن اتتفاقية ذات المصاحغ لالتفاقية، ما ي عل من ال انغ السياسي عنوا
  دو  اقتصادية فعال لألردن.
علأ الحكومة التفكير  ديا بعد عرض كامل تفاصيلها أمام النواغ  أما بشأن دستورية اتتفاقية،

وصمة “والشعغ أن تفكر  ديا بطلغ التصويت عليها من البرلمان، كي ت يتحول األمر برمته إلأ 
 ت الدولة في المستقبل.تالحة مؤسسا” عار

بهذا المعنأ علأ الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها، وت تتردد في تحمل التبعات أيضا، فمهما كانت 
 األضرار علأ المد  القصير تظل أقل وطأ  علأ الدولة للمد  البعيد.

 "بةوادي عر " الذي ضم مختلف ألوان الطيف السياسي هو من أقر اتفاقية 93للتذكير فقط، برلمان 
ذا توافقت إراد  األمة بكل أركانها  مع إسرائيل. صحيح أن الظروف تغيرت، لكن المعطيات ثابتة، وا 

 ومؤسساتها خالف ذلك فليملك ال ميع الش اعة لرد اتتفاقية أو طلغ تأ يل تطبيقها أو تعديلها.
 5/1/2019الغد، عّمان، 

 
 …التصعيد في غزة… هللا تسلح حزب… خريطة التهديدات: النفوذ اإليراني في سوريا .47

 تل ليف رام
أحد األعوام األكثر تركيبا  من ناحية أمنية في العقد األخير، رغم أن التوترات  2018. كان العام 1

 في ال بهات المختلفة لم تتطور لتصل إلأ موا هة عسكرية أو حرغ.
إي  16طراد اف سنة، حين أسقطت طائر  من  34منذ بداية شباط وقع حده لم يكن له مثيل منذ 

لسالب ال و بنار مضادات الطائرات السورية بعد تسلل طائر  مسير  إيرانية إلأ األراضي اإلسرائيلية. 
صاروخا  من سوريا نحو إسرائيل في  30أيار، بعد أن أطلقت نحو  10وس لت ذرو  التوتر في 

ألدمة المرتبة  يدا  من إسقاط الطائر  الروسية بمضادات الطائرات السورية وا ه وم فشل تماما .
ناحية موسكو التي  اءت في أعقاغ ذلك س لت الفصل التالي الذي سيؤثر علأ السنة القادمة. 
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صحيح أن بوتين لم يو ه إنذارا  إلسرائيل في أي مرحلة، وسالب ال و يواصل عمله، ولكن م ال 
العمل علأ األراضي  عمله إخذ في التقلص. وقد أشارت إسرائيل هذا األسبوع إلأ أنها ستواصل

 السورية، ولكن ح م اله مات أدنأ بكثير.
بعد المغادر  المرتقبة للقوات األمريكية، فإن محاولة منع تثبيت الو ود اإليراني في سوريا في السنة 
القادمة ستكون متعلقة قبل كل شيء بالمصلحة الروسية، وب ود  الحوار وعالقات قيادتنا السياسية 

 مع الكرملين.
ما لم تعد حا ة إلأ الحلف المشترك لروسيا، إيران وحدغ هللا و يش األسد للقضاء علأ الثوار، ول

فإن مصلحة الرو  بإيران إخذ  في التقلص. والسوريون أنفسهم أيضا  ت يحبون محاوتت اإليرانيين 
لقة بقدرتها نشر الشيعة علأ أراضيهم. قدر  إسرائيل علأ التأثير علأ التوا د اإليراني ستكون متع

علأ تشخيص هذه الف وات بين الرو  واإليرانيين، والن اب في التسلل إليها. هذه في أساسها مهامة 
سياسية، ولكن لل يش اإلسرائيلي واستخباراته دور مهم فيها، عبر التشهير بالنشاط اإليراني وت سيما 

 في المواضيع التي تتضرر فيها المصالح الروسية.
يران، . إذا كانت بؤر 2   التركيد في السنوات األخير  علأ المعركة الخفية عن العيان بين إسرائيل وا 

سيشهد توترا  مع حدغ هللا. فال يش اإلسرائيلي أنهأ  2019فإن كشف أنفاة حدغ هللا يؤشر إلأ أن 
منذ ا ن معظم الحملة، ولكن بقيت مسألة غير محلولة ر ماذا سيكون مصير األنفاة القريبة من 

 دود ولم ت تد أراضي إسرائيل.الح
وفضال  عن األنفاة، فإن اتنشغال المركدي لل يش اإلسرائيلي سيكون محاولة إحباط تعاظم قو  
المنظمة في كل ما يتعلة بالصواريخ الدقيقة. في إسرائيل يعتقدون أن حدغ هللا خطط ألن يحود 

ية تحتية مناسبة. عمليا، وفقا  لفرضية مئات الصواريخ الدقيقة التي ا تادت تحويال  تكنولو يا  وبن
اتستخبارات، في لبنان القليل  دا  من هذه الصواريخ. ومعظم أعمال اإلحباط تمت علأ األراضي 

 السورية، ولكن األمور تتغير ا ن، ومعها ستتغير المعاضل العملياتية.
حدغ لن يه رها. وبدت  رغم الضربات التي تلقاها حدغ هللا واإلعاقات في خطة الصواريخ، فإن ال

من أن يكون عبر سوريا، فإن المساعي للتسلح ستتم علأ األراضي اللبنانية، وت سيما من خالل 
تهريغ الوسائل في رحالت  وية مباشر  من إيران إلأ بيروت. وستكون المسألة التالية أمام رئي  

عود  من ناحية إسرائيل، التي األركان الوافد أفيف كوخافي والقياد  السياسية: ما هي نقطة الال
 ستستو غ ه وما  في لبنان يمكنه أن يؤدي إلأ موا هة عسكرية، لدر ة الحرغ.

لقد عاد مقاتلو حدغ هللا إلأ لبنان، ولكنهم تركوا وراءهم غير قليل من المستشارين والضباط الذين 
و ا خر سيستثمر الكثير يساعدون األسد علأ إعاد  بناء  يشه. ومثل حدغ هللا، فال يش السوري ه
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من المقدرات في قدراته النارية، من خالل الصواريخ. والعالقات المتوثقة بين ال يشين ستستو غ من 
ال يش اإلسرائيلي مواصلة اتستعداد لإلمكانية المعقولة في أن تدور الحرغ التالية في الشمال في 

 ا. بهتين، فيما سيحاول حدغ هللا استغالل مواقعه في سوري
ن لم تكونا التهديد المركدي علأ إسرائيل اليوم، ولكن مثلما في السنة الماضية، 3 . غد  وحما ، وا 

 فإن  بهة ال نوغ ستشكل الخطر األكبر علأ اتشتعال.
عام تصعيد. فحملة  2018بعد ثاله سنوات من الهدوء، منذ حملة ال رف الصامد، كان العام 

رهاغ النار، تطورت منذ ا ن إلأ  وتت عنف، مئات مسيرات العود ، والبالونات المتف  ر ، وا 
الصواريخ أطلقت نحو إسرائيل، ورغم الهدوء النسبي في الشهر األخير معقول اتفتراض بأن رئي  
األركان الوافد أفيف كوخافي سي د نفسه منشغال  بقطاع غد  الذي يعرفه  يدا  من منصبه كقائد 

 رية في القطاع في السنة القادمة بات عاليا   دا .الفرقة. احتمال الموا هة العسك
حتأ اليوم لي  هناك تقدم كبير في المفاوضات مع حما  لتهدئة بعيد  المد ، وكذا في 
المفاوضات إلعاد   ثماني مقاتلي ال يش اإلسرائيلي المالدم هدار غولدن والعريف أول اورون 

أولويات قيادتنا السياسية، خاصة في فتر   شاؤول، والمفقودين اإلسرائيليين، وهي ليست برأ 
اتنتخابات. كما أن السياسة اإلسرائيلية منذ "ال رف الصامد" واستخدام القو  العسكرية ت اه غد  في 
السنة األخير  سيكونان في بؤر  حملة العديد من األحداغ في اليمين وفي الوسط، كورقة في موا هة 

و في السنة األخير ، وتقت عمليا  تأييد ال يش. أما حما ، فحتأ سياسة اتحتواء التي قادها نتنياه
لو لم تكن خططت لذلك، فقد حصلت علأ  ائد  في الوعي في غاية األهمية، حين ن حت في أن 
تتسبغ بأدمة سياسية خطير  وباستقالة ودير الدفاع. ومثل حدغ هللا، تعلمت حما  كيف تستخدم 

 ل.سياقات الوعي في موا هة إسرائي
رغم الهدوء النسبي، معقول اتفتراض بأن اتنتخابات القادمة ستترافة والتوتر في ال نوغ. فتحت 
الرادار وقع هذا األسبوع حده مقلة إلسرائيل في سياة العالقات بين مصر وحما : ثالثة نشطاء 

ن القطاع، من الذراع العسكري للمنظمة ينشغلون أغلغ الظن في محاولة تهريغ الوسائل القتالية م
تحرروا هذا األسبوع من المعتقل المصري بعد بضعة أشهر. وكبادر  نية طيبة عادوا مع وفد حما  

 الذي دار القاهر ، واستقبلوا باحتفالية في مندل رئي  المكتغ السياسي إسماعيل هنية.
لتسلم  قبل نحو أسبوعين فقط تغير رئي  اتستخبارات العسكرية المصرية، والتقدير هو أنه كان

ال نرال خالد مغوار مهام منصبه تأثير علأ التحرير. وفي إسرائيل كان يسرهم أن يروا بالمعتقلين 
ورقة مساومة للوصول إلأ اتفاة مستقبلي علأ التسوية، ولكن للمصريين اعتبارات ومصالح أخر ، 

من الصعغ خاصة هذه الفتر  التي ت يكون فيها للحكومة عندنا إنصات لمعال ة مشكلة غد . 
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الشكو  من المصريين. ففي كل ما يتعلة بالقطاع، فإن فتر  اتنتخابات تعطل كل إمكانية لخطو  
 سياسية مع حما .
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