
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 
 

 ألف صاروخ متطور كانت في طريقها لحماس من سيناء 15دمرت " إسرائيلموقع واال العبري: "
  "سلوبةم"مليار دوالر كتعويضاٍت عن أمالك اليهود الـ 250ُتطاِلب رسمًيا الدول العربّية بدفع  "إسرائيل"

 في األسر 37 األسير كريم يونس يدخل عامه الـ
 2018اعتداء لمستوطنين يهود ضد فلسطينيين في  482هآرتس: 

 ": مشروع استيطاني يحاصر مدينة بيت لحم ويحرمها من التوسع العمراني2"إي 

السلطة تقرر سحب موظفيها من 
تؤكد  في غزة "الداخلية"و معبر رفح

 مصالح الشعب وأمنهعلى 
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  سلطة:ال
 5 توقيف جميع المتورطين بتخريب مقر تلفزيون فلسطينفي غزة تعلن  "الداخلية"  2.
 6 الشرطة تطلع الفصائل على نتائج التحقيق بـ"حادثة تلفزيون فلسطين"غزة:   3.
 6 حماس أن تعتذر عن االعتداء على تلفزيون فلسطين كونها سلطة األمر الواقع الحمد هللا: على  4.
 7 عدنان الضميري يهدد حماس: "انتهت اللعبة"  5.
 7 كادرًا قياديًا في فتح في محافظة شمال غزة 58األجهزة األمنية احتجزت  ":الميزان"  6.
 8 النائب رداد يطالب باإلفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في الضفة  7.
 8 المستفيد الوحيد هو االحتاللو االنقسام القائم يتحول إلى انفصال  :مصطفى البرغوثي  8.
 8  في القدس المحتلة وفريدمان لة بولتونعريقات يندد بجو   9.

 9 محافظ القدس يطالب بتشكيل فريق دولي للكشف عن األنفاق أسفل األقصى ومحيطه  10.

 9 تندد بدعوات إسرائيلية لهدم أسوار "القدس" "الخارجية الفلسطينية"  11.

 10 ة بامتيازي: تصريحات ارييه كينج بهدم سور البلدة القديمة سياسةيوسف النتش  12.

 10 "إسرائيل"لم يشهد التاريخ استبدادًا بسجن اإلنسان بعد موته إال من  :زير العدل الفلسطينيو   13.

 10 يانات وأخبار مدسوسة باسم منظمة التحريرعريقات يحذر من ب  14.

 11 يشارك بافتتاح مسجد وكاتدرائية بالعاصمة اإلدارية الجديدة في مصر عباس  15.
 

  المقاومة:
 11 عباس وفريقهتفكير بعكس مستوى االنحدار الوطني غزة ي موظفيها من معابرحماس: سحب السلطة   16.
 12 يعمق االنقسام ويزيد معاناة شعبنا: تنديد فصائلي واسع بقرار السلطة سحب موظفيها من معبر رفح  17.
 13 نقبل بما تقبل به الفصائل إلنجاز الوحدة.. حماس: خطاب عباس تحريضي يضّر بالسلم األهلي  18.
 14 يؤكد تورطه بمخطط الفصل "التشريعي"أبو زهري: خنق عباس لغزة وحل   19.
 14 جهود فصائلية الحتواء التوتر األخير بين فتح وحماس بغزة  20.
 15 فتح تلغي احتفال انطالقتها بغزة وسط أنباء عن خالفات داخلية  21.
 15 وفتح لم تردجميع الحين جلوس لتأجيل مهرجان فتح  وااقترح" الجهادو"ن االجبهت: البردويل  22.
 16 فتح للمربع األولتوافقي لمهرجان الفصائل إلقامه  أعادت جهود تصريحات عباس والقواسمي"الجهاد":   23.
 16 : حراك الفصائل بإقامة مهرجان توافقي لفتح لم يثمر"قراطيةو يمالد"  24.
 17 قرش واحد : عباس موظف وليس من حقه قطعبفتحقيادي   25.
 17 على وحدة منظمة التحرير التي اعتقدت حماس أنها ستكون بديلة عنها الحفاظيجب األحمد:   26.



 
 
 
 

 

 3 ص             4831 العدد:             1/7/2019االثنين  التاريخ:  

                                    

 18 االحتالل يقصف موقعًا ومرصدين للقسام في قطاع غزة  27.

 18 إصابة مستوطن بإطالق نار صوب حافلة إسرائيلية بالبيرة  28.

 19  بلدة في الضفة بحثًا عن منفذ هجوم على حاجز عسكرياالحتالل يجتاح   29.

 19  " في ذكرى انطالقتهارمهرجان لفتح في "الخان األحم  30.

 20 ذكرى االنطالقةمهرجان مركزي لفتح في مدينة صيدا ب لبنان:  31.
 

  :اإلسرائيليالكيان 
 20 في طريقها لحماس من سيناءألف صاروخ متطور كانت  15دمرت " إسرائيلال العبري: "موقع وا  32.
 21 فتية يهود بشبهة قتل الشهيدة عائشة رابيالشاباك يعتقل خمسة   33.
 21 ثلثا اإلسرائيليين يؤيدون استجوابه قبل االنتخابات.. تقديم الئحة االتهام ضد نتنياهو الشهر المقبل  34.
 22 النائب العام اإلسرائيلي يؤيد تقديم الئحة اتهام ضد نتنياهو  35.
 22  "مسلوبة"مليار دوالر كتعويضاٍت عن أمالك اليهود الـ 250ُتطاِلب رسمًيا الدول العربّية بدفع  "إسرائيل"  36.
 23 نتخابات الكنيست اإلسرائيلي القادمةحنين زعبي تعلن عن عدم ترّشحها ال   37.
 23 .. فوضى سياسية وزلزال يقترب"إسرائيل"صحيفة فرنسية: في   38.
 24 جنوب لبنانترفع السواتر في محيط الوزاني  "إسرائيل"  39.
 25 مليون دوالر لمكافحة العنف المنزلي 13تخصيص  الحكومة اإلسرائيلية توافق على  40.
 25 " لكرواتيا16تعتذر عن صفقة بيع سرب طائرات "إف  "إسرائيل"  41.
 25 أن تعي أن الواليات المتحدة لم تعد شرطي الشرق األوسط "إسرائيل"ناشونال إنترست: على   42.
 26 2018ماليين في  4يتجاوز  "إسرائيلـ"عدد السياح ل  43.

 
  :األرض، الشعب

 26 في األسر 37األسير كريم يونس يدخل عامه الـ  44.

 27 2018اعتداء لمستوطنين يهود ضد فلسطينيين في  482هآرتس:   45.

 27 أسوأ عام للقدس منذ احتاللهاتقرير:   46.

 28 السلطة تقطع راتب األسيرة المحررة فاطمة الزق  47.

 28 إصابات باالختناق في مواجهات مع قوات االحتالل بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية  48.

 29 "الخان األحمر"ز عشرات الفلسطينيين ويعزل االحتالل يحتج  49.

 29 ": مشروع استيطاني يحاصر مدينة بيت لحم ويحرمها من التوسع العمراني2"إي   50.
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 31 تعتذر عن بطولة في الكويت بعد رفض إخراج تأشيرة لطالب فلسطيني مدرسة عائشةصيدا:   52.

 31 "إسرائيلـ "شاب فلسطيني درزي يحّول رفضه للخدمة العسكرية إلى محاكمة ل  53.

 32 ماس" ويحملها مسؤولية االعتداء على مقر التلفزيونيرفض رواية "ح "المركزي للصحفيين"  54.
 

  : مصر
 32 السيسي يؤكد مواصلة الجهود لتحقيق المصالحة الفلسطينية  55.
 33 تخصص وحدة استخبارية ولواء خاصًا إلدارة العمليات في سيناء "إسرائيل"  56.

 
  لبنان: 

 33 بنكا لبنانيا هدفهما "االبتزاز المالي لمصلحة إسرائيل" 11الدعويان في نيويورك ضد   57.
 

  عربي، إسالمي:
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 37 فريدمان: خطتنا لسالم الشرق األوسط تأجلت  63.
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 48 :كاريكاتير

*** 
 
 الشعب وأمنهمصالح تؤكد على  في غزة "الداخلية"و السلطة تقرر سحب موظفيها من معبر رفح .1

ـــا نشررررت  ـــاء والمعلومـــات الفلســـطينية  وف ـــة األنب لهيئرررة الةامرررة ، أن ارام هللا، مرررن 6/1/2019 ،وكال
سرر ك فافررة مرروسفي السررلنة  فيرر أعلنررت  ،مسرراي يرروم ا  رردالفلسررنينية، فرري بيرران لهررا  للشررنون المدنيررة

لهيئرة فري بيران لهرا:   ن وقالرت ا الفلسنينية الةاملين على مةبر رفح، ابترداي مرن ارباو يروم االثنرين.
هذا القرار يأتي على ضوي التنورات ا خيرة والممارسات الو شية لةاابات ا مر الواقع في قناعنا 
ال بيررك، وتبةرراس لمسررنولياتنا تجرراا شررةبنا ال بيررك فرري قنرران كررزة وللتخفيرره عررن فاهلرر  ممررا يةانيرر  مررن 

نولية لنواقمنرررا هنرررام، وت ملنرررا ويرررات ال ارررار ومنرررذ أن تسرررلمنا مةبرررر رفرررح و مررراس تةنرررل أ  مسررر
  مرراس أن  وأضرراه البيرران، الفثيررر  تررى نةنرري الفراررة للجهررد الماررر  الشررقيم .نهرراي االنقسررام .

تاررر علررى تفررريس االنقسررام و خرهررا مررا نررال النررواقم مررن اسررتدعايات واعتقرراالت والتنفيررل بموسفينررا، 
 لهم ومهامهم .ووالنا لقناعة بةدم جدوى وجودهم هنام، .عاقة  رفة  ماس عم

 وزارة الداخليررة وا مررن الررونني ، أنكررزة، مررن 6/1/2019 ،وكالــة الــرأي الفلســطينية ل عــالموأضررافت 
أفرردت  راررها علررى  فررس مقرردرات الشررةك الفلسررنيني ومفتسرربات ، وبقائهررا  الفلسررنيني فرري قنرران كررزة

 دود أبلغتها بس ك وأشارت  لى أن هيئة المةابر وال أمينة و رياة على ماال   ومنها مةبر رفح.
فري بيران  ،وقالرت الداخليرة .7/1/2019 ا.ثنرين يومموسفيها الةاملين في مةبر رفح ابتداي من اباو 

 ُأبلغنا من قبل رئيس هيئة المةرابر وال ردود السريد نسمري مهنرا بأنر  بنراي علرى توجيهرات سياسرية  لها:
  .7/1/2019اباو كد ا.ثنين  ستقوم الهيئة بس ك موسفيها الةاملين في مةبر رفح ابتداي من

 
 توقيف جميع المتورطين بتخريب مقر تلفزيون فلسطينفي غزة تعلن  "الداخلية" .2

، عررن  يقافهررا جميررع المسررنولين الفلسررنيني فرري قنرران كررزة أعلنررت وزارة الداخليررة وا مررن الررونني :كررزة
فري  ،شرارت الداخليرةوأ .4/1/2019 الجمةرة يرومارباو  ها،عن تخريك مقر تلفزيون فلسنين وممتلفات

عردم تةراون  دارة  مرن ركمبرال لى أن أجهزتها ا منية باشرت الت قيم في ال ادث بةد قوعر   لها، بيان
 التلفزيون مةها، وامتناعها عن تقديم المةلومات والتفاايل المتوفرة لديها  ول ال ادث.

فري مننقرة ترل الهروى  وأوض ت أن الت قيم أسفر عرن أن عردد مرن ا شرخال دخلروا لمقرر التلفزيرون
 جنوك مدينة كزة اباو الجمةة، وقاموا بت نيم بةض م تويات .
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التةررره علررى هويررة ا شررخال،  خليررة أنرر  مررن خررال الت قيررم وتتّبررع فرراميرات المراقبررة تررمّ اوبّينررت الد
وعددهم خمسة وهم ينتمون ل رفة فتح وجميةهم من موسفي السلنة الفلسنينية الذين قنةت رواتبهم 

 قنع راتب  الشهر الماضي. ، وتبين أن أ دهم يةمل موسفاس في تلفزيون فلسنين قد تمّ منخراس 
وأفدت أن ا جهزة ا منية أوقفت جميع ا شخال الخمسة واتخذت ا.جرايات القانونية، ومرن خرال 

رة وزاوعبررت  الت قيم مةهم تبّين أن الدافع ا ساسي لما قاموا بر  هرو قنرع رواتربهم مرن قبرل السرلنة.
فور وقون ال ادث من توزيٍع لاتهامات البانلة هنا وهنام، وشّن  ملرة  الداخلية عن استنفارها لما تمّ 

 عامية ت ريضية، بالركم من مةرفة  دارة تلفزيون فلسنين با شخال الذين قاموا بهذا الفةل،  يث 
 لفزيون نفس .أنهم دخلوا المقر مفشوفي الوج  وعّرفوا عن أنفسهم وأ دهم من موسفي الت

وشرررددت علرررى أنهرررا لرررن تسرررمح   رررد بالةبرررث ب الرررة االسرررتقرار ا منررري فررري قنررران كرررزة، وسرررتتخذ فرررل 
 ا.جرايات الازمة في سبيل ذلم. 

 5/1/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية ل عالم
 

 الشرطة تطلع الفصائل على نتائج التحقيق بـ"حادثة تلفزيون فلسطين"غزة:  .3
رنة الفلسررنينية، فاررائل الةمررل الررونني وا.سررامي علررى نتررائ  الت قيررم فرري أنلةررت قيررادة الشرر :كررزة

واسررتقبل اللررواي تيسررير الرربن   .4/1/2019يرروم الجمةررة  ادثررة االعتررداي علررى مقررر  تلفزيررون فلسررنين  
عررردداس مرررن قيرررادات  ،، وفرررم موقرررع الداخليرررة6/1/2019 مررردير عرررام الشررررنة، بمفتبررر  ارررباو يررروم ا  رررد

وا.سررامي، ب ضررور مرردير المبا ررث الةامررة الةميررد  سررام شررهوان، والمت رردث  فارائل الةمررل الررونني
باسررم وزارة الداخليررة وا مررن الررونني  يرراد البررزمم وذلررم لوضررةهم فرري اررورة نتررائ  الت قيررم فرري  ادثررة 

وضررم وفررد ممثلررين عررن الفاررائل الفلسررنينية: الجبهررة الشررةبية،  االعتررداي علررى مقررر تلفزيررون فلسررنين.
 القيادة الةامة. - قرانية، والجهاد ا.سامي، و رفة  ماس، والجبهة الشةبيةوالجبهة الديمو 

وفشه البن  أن جميع ا شخال الضالةين في ال ادثة هم من منتسبي أجهزة السلنة في رام هللا، 
مشرريراس  لررى أنهررم مررن المقنوعررة رواترربهم مررن قيررادة السررلنة، وأ رردهم يةمررل فرري تلفزيررون فلسررنين، وقررد 

 الشهر الماضي. ُقنع راتب 
 6/1/2019 ،المركز الفلسطيني ل عالم

 
 الحمد هللا: على حماس أن تعتذر عن االعتداء على تلفزيون فلسطين كونها سلطة األمر الواقع .4

رامررري ال مرررد هللا  االعترررداي افثرررم والسرررافر علرررى مقرررر هيئرررة  الفلسرررنيني رئررريس الررروزراي دان :بيرررت ل رررم
عيرد المرياد،  خرال كرداي لمناسربة ،وأضراه ال مرد هللا ي مدينة كرزة .والتلفزيون الفلسنينية ف ا.ذاعة
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، فرررري بيررررت سررررا ور:  نشررررجك ونرررردين هررررذا الةمررررل الافلسررررنيني والاخاقرررري 5/1/2019 يرررروم السرررربت
 باالعتداي على مقر هيئة ا.ذاعة والتلفزيرون الفلسرنينية فري مدينرة كرزة، فتلفزيرون فلسرنين لريس تابةراس 

بع للدولرة، ون مرل  رفرة  مراس المسرنولية المباشررة وكيرر المباشررة عرن هرذا لفايل أو ل زك فهو تا
ا مر المدان، ف ماس سلنة ا مر الواقع وتةره ما يجر  وما ي ردث، فةلرى  مراس الةرودة ل ضرن 
الشرررررعية وتسررررليم قنرررران كررررزة، فالقنرررران جررررزي ال يتجررررزأ مررررن الدولررررة الفلسررررنينية، والمشرررررون الررررونني 

تدميرا في مقرر تلفزيرون فلسرنين، وعلرى  مراس  كوار، وسنقوم بإااو ما تمّ الفلسنيني فالقدس وا 
 أن تبادر وتةتذر لفل أبناي الشةك الفلسنيني عما  ال فونها سلنة ا مر الواقع .

 5/1/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 عدنان الضميري يهدد حماس: "انتهت اللعبة" .5
 مررراس هررري  رفرررة قرررال النرررانم باسرررم ا جهرررزة ا منيرررة للسرررلنة الفلسرررنينية  ن  :وفررراالتوال ،الجزيررررة

 فرري كررزة . 2007المسررنولة عررن  مررا سررمي بررالربيع الةربرري، وهررو الرردمار الةربرري، الررذ  برردأ فرري انقرراك 
 مراس بأنهرا  وفي لقاي بثتر  وفالرة شرهاك، هردد الضرمير   رفرة  مراس بقولر   انتهرت اللةبرة ، متهمراس 

 .ة لى الدمار، وأنها تريد أن ترى في كزة ما  ال في سوري تأخذ أهالي كزة
 6/1/2019 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 كادرًا قياديًا في فتح في محافظة شمال غزة 58األجهزة األمنية احتجزت  ":الميزان" .6

ن ا جهررزة ا منيررة أ، 6/1/2019 يرروم ا  ررد ،مرفررز الميررزان ل قرروم ا.نسرران: ذفررر أمجررد أيمررن -كررزة 
 قياديراس  فرادراس  58من ارباو يروم السربت  في قنان كزة ا تجزت بدياس الفلسنينية ةة لوزارة الداخلية التاب

 في  رفة فتح من منانم مختلفة في م افسة شرمال كرزة، فري مقراتهرا المختلفرة فري الم افسرة ذاتهرا.
ي م افسررة شررمال وتفيررد الت قيقررات الميدانيررة بررأن هررنالي الفرروادر توجهرروا  لررى مقرررات ا جهررزة ا منيررة فرر

السررتدعايات خنيررة وأخرررى شررفوية واررلتهم. و ررذرت ا جهررزة ا منيررة الم تجررزين لررديها  كررزة، امتثرراالس 
من المشارفة في فةاليرات ذفررى انناقرة  رفرة فرتح المقرررة فري قنران كرزة، فرذلم ا تجرزت ا جهرزة 

 ا منية بةض من استدعتهم وأفرجت عن بةضهم افخر.
 6/1/2019 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 النائب رداد يطالب باإلفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في الضفة .7
أفررد النائررك فرري المجلررس التشررريةي عررن م افسررة نررولفرم ريرراض رداد أن  ملررة االعتقرراالت  :نررولفرم

ا هرررالي مسرررتهجنة. وقرررال  ننرررا برررأمس ال اجرررة لررررل  ها ا جهرررزة ا منيرررة فررري الضرررفة ضررردّ التررري تشرررنّ 
وأرده رداد فري تارريح لر  يروم ا  رد  يد القلوك لمواجهة المخانر الم ينة بقضيتنا.الافوه وتو 

:  يففينررا فشررةك فلسررنيني مررا يقرروم برر  اال ررتال مررن اعتقرراالت يوميررة تنررال الةشرررات مررن 6/1/2019
ونالك النائك ا جهرزة ا منيرة برأن تقروم بردورها ال قيقري فري  مايرة المروانن الفلسرنيني مرن  أبنائنا .

  اال ررررتال وا.فرررررا  الفررررور  عررررن المةتقلررررين السياسرررريين فافررررة فرررري زنازينهررررا، ال أن تقرررروم برررردور بنرررر
ونالررك النائرررك الجهرررات المةنيررة والمختارررة مرررن  اال ررتال نفسررر  باعتقررال الشررررفاي مرررن هررذا الشرررةك.

علرى ال قوقيين والقانونيين بالتدخل الةاجل من أجل ا.فرا  عن جميرع المةتقلرين السياسريين، والةمرل 
 تجنيك شةبنا ويات االعتقال السياسي الذ  ينرم عشرات بل مئات ا سر الفلسنينية. 
 6/1/2019 ،المركز الفلسطيني ل عالم

 
 المستفيد الوحيد هو االحتاللو االنقسام القائم يتحول إلى انفصال  :مصطفى البرغوثي .8

فري مقابلرة مرع الجزيررة،  ن  ،ركروثيقال ا مرين الةرام ل رفرة المبرادرة الوننيرة الفلسرنينية مارنفى الب
أن المسرتفيد الو يرد هرو اال رتال ومرن يريرد تنفيرذ  ارفقة  االنقسام القائم يت ول  لى انفاال، مضريفاس 

 القرن .
 7/1/2019 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 في القدس المحتلة  وفريدمان عريقات يندد بجولة بولتون .9

نسمة الت ريرر الفلسرنينية ارائك عريقرات، بأشرد الةبرارات استنفر أمين سر اللجنة التنفيذية لم :أري ا
قيرررام مستشرررار ا مرررن القرررومي ا مريفررري، يرافقررر  سرررفير أمريفرررا لررردى سرررلنة اال رررتال ديفيرررد فريررردمان، 
بانتهرررام القرررانون الررردولي والشررررعية الدوليرررة والتجرررول برفقرررة مسرررنولين مرررن سرررلنة اال رررتال فررري البلررردة 

، 6/1/2019 وأفد عريقات في بيان ا في، مساي يوم ا  د الم تلة.  القدس الشرقية القديمة لمدينة 
وال تنشر  التزامرا،  الفوضرى والةنره وانةردام القرانون، وال تخلرم  قراس   لىأن هذا الممارسات تقود فقن، 

ولن تغير من  قيقرة التراريو وال اضرر والمسرتقبل أن القردس ببلردتها القديمرة وال ررم القدسري الشرريه، 
قيامة، وا سوار التي ال تهرم، ستبقى الةاامة ا بدية لدولة فلسنين، وال تمية ا خررى أن وفنيسة ال
 زوال.   لى ا.سرائيلياال تال 

 6/1/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
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 محافظ القدس يطالب بتشكيل فريق دولي للكشف عن األنفاق أسفل األقصى ومحيطه .01

، ا مم المت دة بتشفيل فريم دوليم 6/1/2019 س القدس عدنان كيث، يوم ا  دنالك م اف :القدس
للفشه عن ا نفام التي  فرتها سرلنات اال رتال ا.سررائيلي أسرفل المسرجد ا قارى المبرارم، وفري 

و رذر كيرث، فري بيران ار في، مرن خنرورة مرا يجرر ، ومرا  م ين  من البلدة القديمرة، و ري سرلوان.
وجرروك أن تقرروم ا مررم المت رردة  مررن تغيرررات تاريخيررة فرري المدينررة المقدسررة، منفررداس    سرررائيل تقرروم برر  

 بواجبها تجاا المدينة الم تلة، وب سك قرارات مجلس ا من وا مم المت دة.
 6/1/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 دس"تندد بدعوات إسرائيلية لهدم أسوار "الق "الخارجية الفلسطينية" .00

 ذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسرنينية الةرالمين الةربري وا.سرامي مجردداس مرن مخرانر  :القاهرة
القردس وبلردتها القديمرة  ما تخنن ل  الجمةيات االستينانية المتنرفة، وما تبيت  وتةمل من أجل  ضدّ 

ي وا.سررامي التةامررل ونالبررت الرروزارة فرري بيرران، أمررس، الةررالمين الةربرر ومسررجدها ا قاررى المبررارم.
بمنتهى الجدية مع تلم المخننات ونتائجها، داعية  لى عردم التةامرل مرع االنتهافرات ا.سررائيلية فري 

 القدس فأرقام مجردة وفأمور أاب ت اعتيادية ومألوفة يتم المرور عليها مرور الفرام.
تال والجمةيررررررات وتابةرررررت: توااررررررل سرررررلنات اال ررررررتال وأجهزتهررررررا وأذرعهرررررا المختلفررررررة وبلديرررررة اال رررررر

والترري  ...المدينرة المقدسررة وم ينهرا االسرتينانية المتنرفرة فرري القردس  ربهررا التهويديرة المفتو رة ضرردّ 
فان  خرها دعوة المستونن المتنره عضو مجلس بلدية اال رتال أريير  فيرن  علرى مواقرع التواارل 

اررل والررربن بررين البلرردة االجتمرراعي  لررى هرردم مقررانع مررن أسرروار القرردس القديمررة ب جررة  ت سررين التوا
 خادعاس بأن القدس ُمقسمة(. القديمة وباقي أجزاي المدينة(، مشيرة  لى أن ا سوار ُتةني  اننباعاس 

وأفرردت الرروزارة فرري بيانهررا، ضرررورة تنفيررذ قرررارات القمررم الةربيررة وا.سررامية الخااررة بالقرردس فرري هررذا 
 ررردة ومنسماتهرررا المختارررة وفررري مقررردمتها فمرررا نالبرررت المجتمرررع الررردولي وا مرررم المت المر لرررة بالرررذات.

جبرررارا علرررى االلترررزام بالشررررعية   يونيسرررفو  برررالت رم الةاجرررل لوقررره مخننرررات اال رررتال التهويديرررة، وال
 الدولية وقراراتها، وفي مقدمتها القرارات الخااة بالقدس.

 7/1/2019 ،الحياة، لندن
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 ة بامتيازية سياس: تصريحات ارييه كينج بهدم سور البلدة القديمةيوسف النتش .02
 ا وقرررراهفرررري دائرررررة  وافثررررارمرررردير السرررريا ة  ةاعتبررررر د. يوسرررره النتشرررر :ماررررنفى ارررربر  -قلقيليررررة 

والم اضر في جامةة القدس تاري ات عضو بلدية اال تال اريي  فين  المتضمنة هدم سور البلردة 
 القديمة بأنها اادمة وسياسية بامتياز.

تي هرررذا التارررري ات فررري سررريام الت رررريض علرررى المدينرررة وقرررال فررري اتارررال هررراتفي مرررع  القررردس ،  ترررأ
المقدسة، فسور القدس التاريخي يمتد لةدة قررون زمنيرة سرابقة قبرل أن تقروم دولرة اال رتال وأن يفرون 
 لهررررا وجررررود، وقررررد ارترررربن بالمدينررررة المقدسررررة، وأارررربح جررررزياس مررررن نسرررريجها الثقررررافي والررررديني والترررراريخي.

ة هذا االرتبان بين سور القدس والمدنيرة، منفرداس علرى ضررورة وأضاه،  يسةى اريي  فين ،  لى خلخل
خذ هذا التاري ات على م مل الجرد، خاارة أنهرا اردرت مرن عضرو فري بلديرة القردس، وهري ن أن ت

 الذران المنفذ لمخننات اال تال التهويدية في المدينة المقدسة .
 6/1/2019 ،القدس، القدس

 
 "إسرائيل"يخ استبدادًا بسجن اإلنسان بعد موته إال من لم يشهد التار  :زير العدل الفلسطينيو  .03

علرري أبررو ديررام،  ن   فومررة الوفررام الررونني تةفرره علررى تقررديم الفلسررنيني رام هللا: قررال زيررر الةرردل 
أفضررل مسررتوى مررن الخرردمات  سررر الشررهداي بمررا يليررم بتضرر يات شررهداي فلسررنين . وأضرراه خررال 

:  لرررو بقررري قرررر  وا رررد لررردينا سناررررف  لةرررائات الشرررهداي   يررراي  يررروم الشرررهيد الفلسرررنيني  فررري رام هللا
وهرراجم السياسررة ا.سرررائيلية با تجرراز الجثررامين، فقررال:  لررم يشررهد الترراريو اسررتبداداس بسررجن  والجر ررى .

ا.نسرران بةررد موترر   ال مررن دولررة اال ررتال الترري ترتفررك أبشررع المجررازر ب ررم أبنرراي شررةبنا، مررن  يررث 
نيرررة، وال فرررم بالسرررجن علرررى جثرررامين الشرررهداي، ونسررره بيررروت عرررائات جررررائم القترررل وا.عررردامات الميدا

الشررهداي والجر رررى، وفرررض عقوبرررات جماعيررة علرررى فرررل أفررراد الةرررائات الفلسررنينية، ووضرررع مشررررون 
بةادهم، ومشرون  عدام ا سرى .  قانون لتر يل عائات الشهداي والجر ى وال

 7/1/2019 ،الشرق األوسط، لندن
 

 وأخبار مدسوسة باسم منظمة التحرير عريقات يحذر من بيانات .04
سرررر اللجنرررة التنفيذيرررة لمنسمرررة الت ريرررر الفلسرررنينية ارررائك عريقرررات، مرررن بيانرررات  أمرررين رررذر  :أري رررا
وارررو عريقررات لررر وفا   مدسوسررة باسررم منسمررة الت ريررر أو االدعرراي باسررم موقررع  م. ت. ه(. وأخبررار

مدسوسة باسم منسمة الت رير،  وأخبار ثر من جهة قد أادرت بياناتأف،  بأن 6/1/2019 يوم ا  د
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مرررن هرررذا ا خبرررار أو البيانرررات لرررم تاررردر عرررن اللجنرررة  ن أيررراس أأو االدعررراي باسرررم موقرررع  م. ت. ه( و 
 التنفيذية لمنسمة الت رير الفلسنينية، أو أ  من دوائرها أو منسساتها.

 6/1/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 اح مسجد وكاتدرائية بالعاصمة اإلدارية الجديدة في مصريشارك بافتت عباس .05
، بافتتراو مسرجد 6/1/2019 وم ا  رديرم مرود عبراس، مسراي  يةفلسنينال السلنةشارم رئيس  :القاهرة

  الفتاو الةليم ، وفاتدرائية  مياد السيد المسيح ، بالةاامة ا.دارية الجديدة، في مار.
 6/1/2019 ،نية  وفا وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي

 
 تفكير عباس وفريقهبعكس مستوى االنحدار الوطني غزة ي موظفيها من معابرحماس: سحب السلطة  .06

خنوة سلنة عباس بس ك موسفيها من مةابر القنان استمرار لمسلسل أفدت  رفة  ماس أن 
بنود افقة القرن   جرايات عباس االنتقامية من أهلنا في كزة، وتأفيد على تورن  المباشر في تنفيذ

المتةلقة بفال كزة عن الونن، وتفرار م اولة خلم فراغ وفوضى لزيادة مةاناة شةبنا بالتماهي مع 
 ن هذا ا.جرايات تةفس  ماس، فوز  برهوم النانم باسم  رفة وقال  المخننات الاهيوأمريفية.

.فاس واليأس الذ  مستوى االن دار الونني والقيمي الفبير في تففير عباس وفريق ، ومدى ا
 ننا أمام شخاية وأضاه   والوا  لي  جراي سياساتهم المشينة مع شةبهم ومفونات  المختلفة.

مأزومة تقامر بالونن وتةرض القضية للخنر، وبغناي من المنبلين والمهللين لفل ما يادر عن  
 . من مواقه مشينة بقاد  ره مسيرة شةبنا وتدمير المشرون الونني الفلسنيني

ن  رفة  ماس لن تتخلى عن واجبها  في خدمة شةبنا ورعاية ماال  ، والتةاون مع الجميع وأفد أ
فل  ونالكلل فاس على مفتسبات  النضالية بالتةاون والتوافم مع الفاائل الوننية وا.سامية فافة، 

اجهة هذا النه  مفونات شةبنا ونخب  ورموزا بالوقوه عند مسنولياتهم، والةمل الفور  والمشترم لمو 
الديفتاتور  لرئيس السلنة المنتهية واليت  وأزالم  المختنِفين للسلنة والقضية الفلسنينية، واعتماد 
خنة  نقاذ ونني عاجلة تةمل على تقويض هذا الفريم وفضح مخننات ، وت افس على ا.رث 

في المشهد الونني  التاريخي النضالي لشةبنا ومقاومت  الباسلة، ومنع هذا التدهور واالن راه
 الفلسنيني الذ  سةى عباس وفريق   لى ت قيق .

 6/1/2019موقع حركة حماس، غزة، 
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 يعمق االنقسام ويزيد معاناة شعبنا: تنديد فصائلي واسع بقرار السلطة سحب موظفيها من معبر رفح .07
رفح، ورأت  نددت الفاائل الفلسنينية، مساي ا  د، بقرار السلنة س ك موسفيها من مةبر: كزة

  في  تاةيدا ضد قنان كزة.
ووافت  رفة الجهاد ا.سامي في بيان لها، مساي ا  د، قرار السلنة س ك موسفيها من مةبر 

وقالت:  ن السلنة بهذا  رفح بأن  قرار سياسي تاةيد  ضد المواننين في قنان كزة الم اار.
ل فرض رنيتها السياسية على الشةك القرار تز  ب اجات أهلنا في قنان كزة في خافاتها من أج

 الفلسنيني، وهو مدان ومرفوض تماماس.
بدورها قالت الجبهة الشةبية لت رير فلسنين:  ن قرار س ك الموسفين من المةبر  يزيد من مةاناة 

وأفد القياد  بالجبهة ماهر مزهر أن شةبنا الفلسنيني أ و  في هذا الوقت لتخفيه مةانات ،  شةبنا .
 قرار ال ياك في مال ة شةبنا ، وفم ما نقلت  افا. وهذا ال

ودعا  رفة فتح ل وار ونني شامل لتجاوز ا زمات من خال شرافة وننية، للم افسة على 
وقال:   ن ا وان  المشرون الونني ومواجهة فافة الافقات المشبوهة ومواجهة اال تال ا.سرائيلي .

 أن نسفك الزيت على النار . لت مل المسنولية والتةالي على الجراو ال
من جهتها عبرت  رفة المقاومة الشةبية في فلسنين عن استغرابها لقرار السلنة س ك موسفيها 

و ذرت في بياٍن لها من أن  من مةبر رفح في سيام السروه الدقيقة التي يمر بها قنان كزة.
 القرار من شأن  ا.ضرار بالمواننين وب رفة السفر.

ديمقرانية لت رير فلسنين على لسان عضو مفتبها السياسي نال أبو سريفة أن ورأت الجبهة ال
وأفد أن هذا  قرار السلنة بس ك موسفيها من المةبر  يةمم االنقسام ويزيد المشهد السياسي تةقيدسا .

ودعا  لى عدم التسرن في هذا الخنوات التي . الخنوة تزيد الوضع تةقيدسا، وتل م ا ذى بالمواننين
شأنها  وقه فل الجهود المبذولة من الفل الونني لم اولة مةالجة التداعيات التي شهدتها ا يام  من

وقال:   ن هذا القرار يقوض فل الجهود التي تبذل في مله الماال ة، وندعو السلنة  الماضية .
 لقرن .للتراجع عنها لما لها من انةفاسات سلبية، وينذر بمخانر فبيرة في  نار مجابهة افقة ا

بدورا  ذر  زك الشةك الفلسنيني من خنورة قرار س ك موسفي السلنة من المةبر منبهسا  لى  ن  
وأضاه ال زك في بيان ل  أن الخنوة  ستةود بالضرر على المواننين  ينذر بإكام المةبر فاما.

 في كزة خااة المرضى والنلبة وأا اك ا.قامات، وتهدد مستقبلهم .
 6/1/2019، ي ل عالمالمركز الفلسطين
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 نقبل بما تقبل به الفصائل إلنجاز الوحدة.. حماس: خطاب عباس تحريضي يضّر بالسلم األهلي .08
أفدت  رفة   ماس ، رفضها الةودة  لى االنقسام الفلسنيني وتداعيات ،  نال النبي : - كزة

سدال الستار على تلم ال قبة بما فيها وما عليها  ...( بما يضمن  ما ية استراتيجية المقاومة ،  وال
وقال مفتك  مةتبرةس أن خناك الت ريض والتخوين الذ  تقودا  رفة فتح  يضر بالسلم ا هلي .

الةاقات الوننية في  ماس:  ن  موجة الت ريض السافر التي تقودها  فتح  ال تخدم القضية 
ا سياسة التفرد وا.قااي التي ينتهجها رئيس السلنة  واستنفر المفتك  م مود عباس.الوننية ، رافضس

في بيان ا في انّلةت علي  ا يفة  فلسنين ،  ملة الت ريض والتخوين التي أنلقتها  فتح  ضد 
 رفة  ماس، التي بدأها عباس خال  فل  يقاد شةلة انناقة فتح بمدينة رام هللا في ا ول من 

 فانون الثاني الجار .
  الذ  سهر على مناات ال رفة ومواقةها وألسن وأشار  لى أن الخناك ا.عامي الفت او 

وعّد المفتك اتهام الفاائل الفلسنينية  النانقين ا.عاميين والقيادات  يو ي بمخنن أُعد مسبقسا .
قاايها نتيجة نبيةية ل الة التفرد وا.قااي الةدمية التي ينتهجها عباس  .بر الجاسوسية  وال

ونني الداخلي الذ  بادر  لي  رئيس السلنة، والتخوين، وأضاه:  التدهور الخنير في الخناك ال
واتهام قنان كزة وقواا الوننية بالجاسوسية، و ملة االعتقاالت التي نالت الةشرات من قادة 
المقاومة وفوادرها في الضفة الغربية بشفل استةراضي واستفزاز  ال يتفم مع أعرافنا وتقاليدنا 

ت الوننية، عدم اعتراه  رفة فتح بوزارة الداخلية بغزة فجهة وعّد مفتك  ماس للةاقا الوننية .
اختاال أمنية تمنح التراخيل وا ذونات .قامة اال تفاالت والفةاليات   ارارا على الفوقية ، 
منفدسا عدم تةاونها مع  الداخلية  بما يضمن  قامة ا تفال االنناقة دون أن يت ول لنقنة ا تفام 

 ترام فيها الدماي.
عن رفض  ماس لاعتقاالت السياسية، الفتسا  لى ما ذفرت  داخلية كزة بأن االستدعايات  ا عبرفم

مواننسا في ا ول من يناير جايت منةسا لا تفام بين عناار فتح، ولمنع تجاوز  38التي نالت 
 عاي . د أثناي االستدعاي، وكادروا جميةاس بةد توضيح سبك االستد القانون  فلم يةتقل أو يساي 

وختم بالقول:  تنفد  ماس قبولها بما تقبل ب  الفاائل .نجاز الو دة ورل الافوه في مواجهة 
المخانر والت ديات، وت ريم االعتقاالت، و ماية ال ريات الةامة، ورفض التخوين وشجب ، بما 

 المقاومة وال فاس على ت قيم أهدافها . استراتيجيةيضمن  ماية 
 6/1/2019فلسطين أون الين، 
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 يؤكد تورطه بمخطط الفصل "التشريعي"أبو زهري: خنق عباس لغزة وحل  .09
قال القياد  في  رفة  ماس سامي أبو زهر ،  ن سياسة رئيس السلنة م مود في : الرأ  –كزة 

وأضاه أبو زهر  في تغريدا ل   خنم قنان كزة و ل التشريةي ينفد تورن  في مخنن فال كزة.
ن خنم عباس لغزة و ل التشريةي الذ  يشفل الرابن السياسي بين كزة والضفة عبر  تويتر  اليوم:  أ

 ينفد تورن  في مخنن فال كزة وأن  اختار أن ينهي  يات  خائناس للقضية .
 6/1/2019، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية ل عالم

 
 جهود فصائلية الحتواء التوتر األخير بين فتح وحماس بغزة .21

تبذل عدد من الفاائل الفلسنينية جهودا ال تواي  الة التوتر ا خيرة التي : نور أبو عيشة -كزة 
 سادت بين  رفتي  فتح  و  ماس  في قنان كزة.

وقال عدد من قيادات تلم الفاائل، في أ اديث منفالة لمراسلة  ا ناضول ،  ن جهود رأك 
 زيد من التدهور والتوتر.الادن بين ال رفتين ال زالت مستمرةم وذلم لمنع انزالم ا مور لم

ماةك البريم، المت دث باسم  رفة  الجهاد ا.سامي ، قال   ن فاائل فلسنينية متةددة تبذل 
نهاي المشهد ال الي بين  رفتي فتح و ماس، والذ  وال ل د كير  جهودا لخفض وتيرة التوتر وال

يد من التوترات الناتجة من مسبوم . وأوضح أن  الفاائل تاّر على تجنيك السا ة الفلسنينية المز 
ال وادث ا خيرة . وأفد أن االتااالت واللقايات التي تجريها الفاائل مع  رفتي  فتح  و  ماس ، 

 ال زالت مستمرة، لفّنها لم تنض  بةد.
نال أبو سريفة، عضو المفتك السياسي للجبهة الديمقرانية لت رير فلسنين، شدد على أن تلم 

وأضاه خال  ى نزن فتيل أ  تدهور في ا مور في سل المر لة ال الية .الم اوالت  ستستمر  تّ 
 ديث  لر ا ناضول :  نننلم من مننلم ال رل على تماسم الوضع الداخلي الفلسنيني ومنع 

فما تسةى الفاائل لمةالجة موقه  رفة   ماس  من المهرجان  انزالم ا مور للمزيد من التوتر .
(، ب سك أبو 54قامت  بغزة، يوم كد االثنين،   يايس لذفرى انناقتها الر الذ  تنو   رفة  فتح   

 سريفة.
وقال في ذلم الادد:  نبذل جهودا للسماو بإقامة مهرجان فتح بغزة،  قامت  هو  م لهم، لفن علينا 
أن ال نفون ت ت ضغن وسيه الةوامل ا خرى الضاكنة باتجاا افشال الجهود وعدم  نجا ها . 

و سريفة أن يتم  استفمال الجهود للتوال  لى نتائ  عملية واض ة تمّفن من وضع ا مور ويأمل أب
 في ناابها الا يح وعودة الهدوي والتقارك بين الفل الفلسنيني .

 6/1/2019وكالة األناضول لألنباء، أنقرة، 
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 فتح تلغي احتفال انطالقتها بغزة وسط أنباء عن خالفات داخلية .20
ح في قنان كزة، مساي يوم ا  د،  لغاي ا تفاٍل بذفرى انناقتها في قنان أعلنت  رفة فت: كزة

كزة فانت دعت ل  كدا االثنين، وسن أنباي عن خافات داخلية بةد  ارار قيادة ال رفة بالضفة 
وقالت فتح في بيان لها:  نها  قررت  لغاي  على عقد اال تفال دون  باغ رسمي لوزارة الداخلية بغزة.

المقرر بسا ة السرايا بغزة، واالفتفاي بفةالية  يقاد  7/1/2019االنناقة يوم كٍد االثنين ا تفال 
 الشةلة التي رسمتم وجسدتم من خالها لو ةس وننيةس أثبتت أن  رفة  فتح  في قلوك الجماهير .

 وعّدت أن القرار يننلم  من أمانة المسنولية وال رل على أبناي شةبنا، و قنسا للدماي .
لمفارقة أن  بالتزامن مع ادور البيان، فان عضو مرفزية فتح ووزير الشنون المدنية  سين الشيو ا

نناقة االيةلن عبر قناة الةربية  ال دث( أن  رفت    تى الل سة لديها قرار بإقامة مهرجان ذفرى 
ى من ووفم ماادر م ليةم فإن خافات وافت بالةميقة بين قيادات من فتح بغزة وأخر  غزة .ب

مرفزية ال رفة في الضفة بةد  ارارها على عقد المهرجان ركم الت ذيرات أن ذلم قد يجر ل الة 
وفشفت الماادر أن بةض قيادات فتح بغزة اتهمت بةض  ا تقان وتأزيم في الشارن الفلسنيني.

 القيادات في الضفة أنها تريد أن تز  بغزة في أتون اران لماالح خااة شةبنا سيفون الخاسر
 منها.

 6/1/2019، المركز الفلسطيني ل عالم
 

 وفتح لم تردجميع الحين جلوس لتأجيل مهرجان فتح  وااقترح" الجهادو"ن االجبهت: البردويل .22
فشه عضو المفتك السياسي ل رفة  ماس د. ااو البردويل أن  ي يى اليةقوبي: - كزة

ا الجبهتين الشةبية والديمقرانية لت رير فلسنين و رفة الجها ا واض س د ا.سامي قدمت مقتر س
 ل ماس .زالة  الة اال تقان الناتجة عن تاري ات رئيس السلنة م مود عباس ا خيرة.

وقال البردويل في تاريح خال لا يفة  فلسنين :  الفاائل الثاثة اقتر ت على  ماس تأجيل 
ع الم تقن وا سباك مهرجان  رفة فتح  لى  ين جلوس جميع الفاائل الفلسنينية لدراسة الوض

التي  لت  لي ، وفذلم دراسة موضون  قامة مهرجان انناقة فتح، وكيرها من القضايا، على قاعدة 
 التوافم ال الخاه واال تقان القائم بسبك الةقوبات التي تفرضها السلنة .

ا على  وأضاه أن  ماس درست مقترو الفاائل ووافقت على نلبها تأجيل المهرجان  راس
ذا ما ردت فتح سلبسا على المقترو  ل ة الوننية، على أن نسمع مساي اليوم رد فتح.الما وال

الفاائلي، قال البردويل:   ينها منلوك من الفاائل أن تةلن عن ذلم، وهذا يةني أن فتح ال تريد 
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 تمرير المناسبة دون مشافل، وقيادة فتح في كزة منااعة  وامر المقانةة التي تريد   داث الفتنة
 في كزة ، منفدسا أن فل من يرفض هذا ال ل سيت مل مسنوليت  أمام القانون.

وأوضح أن منلك  قامة المهرجان يأتي بت ريض فبير من السلنة في رام هللا، لدفع المواننين  لى 
االقتتال على خلفية أيديولوجية ال تخدم المشرون الونني، وتمهد لفرض المزيد من الةقوبات بشفل 

كزة عن م ين  السياسي والجغرافي المرتبن بالضفة الغربية الم تلة، بواه ذلم أ د  يسلو قنان
وقال:  ال نت دث عن مهرجان ل رفة فتح، فا  أرفان افقة القرن التي يشارم بها عباس بوضوو.

نستنيع  نفار تاريو ال رفة، وال نريد  لغايا  ...( ما ي دث أن هنام عاابة متسلنة على الشةك 
 ن يضرك بةض  بةضا بدفة  للخرو   لى الشوارن ت ت ضغن ال اجة .تريد أ

 6/1/2019فلسطين أون الين، 
 

 فتح للمربع األولتوافقي لمهرجان الفصائل إلقامه  أعادت جهود تصريحات عباس والقواسمي: الجهاد .23
رئيس قال القياد  في  رفة الجهاد ا.سامي أ مد المدلل:  ن تاري ات  ي يى اليةقوبي: - كزة

السلنة م مود عباس اليوم والمت دث باسم  رفة فتح أسامة القواسمي أعادت جهود الفاائل 
قامت  بتوافم ونني للمربع ا ول. وأشار المدلل في تاريح لر  لتأجيل مهرجان انناقة فتح وال

 فلسنين أوناين ،  لى وجود توافم بشأن تأجيل المهرجان، بةد موافقة  رفتي  ماس وفتح على 
واستدرم  لفّن تاري ات عباس والقواسمي  التأجيل، لوضة  في  نار ونني وت ديد موعد  خر.

وبّين أن  ماس وافقت على التأجيل بشرن عقد جلسة  أعادت ا مور وضةت الةاا في الدواليك .
فاائلية مع الفاائل قبل ت ديد موعد المهرجان، من أجل عرض المشافل الةالقة على الناولة، 

  لى أن الفاائل تتواال مع  فتح  لمةرفة ردها على هذا الجزئية. الفتاس 
وفان عضو المجلس الثور  ل رفة فتح أسامة القواسمي، قال  ن  رفت  تواال االستةدادات . ياي 

النناقة الثورة الفلسنينية، في قنان كزة، منفدا أن اال تفاالت ستفون في موعدها  54الذفرى الر 
 م كد االثنين.الم دد والمةلن يو 

 6/1/2019فلسطين أون الين، 
 

 : حراك الفصائل بإقامة مهرجان توافقي لفتح لم يثمر"قراطيةو الديم" .24
أفد عضو اللجنة المرفزية للجبهة الديمقرانية لت رير فلسنين م مود خله،  ي يى اليةقوبي: - كزة

فتي فتح و ماس بشأن أن عدداس من الفاائل بذلت جهوداس فبيرة وأجرت اتااالت عديدة مع  ر 
 ، لفن دون التوال  لى توافم ونني ُينهي ا زمة بينهما.54مهرجان انناقة  فتح  الر 
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وقال خله لا يفة  فلسنين :  الجهود لم تثمر  تى افن، وتمنينا أن يمر اليوم بوضع االعتبار 
اائل لم تثمر  لى وجود للمال ة الوننية وأن ال يفون هنا توتر في الشارن ، الفتا  لى أن جهود الف

وعلمت ا يفة  فلسنين  من ماادر  اتفام .قامة مهرجان   ياي ذفرى انناقة بشفل توافقي.
منلةة أن الجبهتين الشةبية والديمقرانية و رفة الجهاد ا.سامي عقدت اجتماعاس عار اليوم مع 

  رفة  ماس استمر لمدة ساعتين، فيما أجرت عدة اتااالت مع  رفة فتح.
 6/1/2019فلسطين أون الين، 

 
 قرش واحد : عباس موظف وليس من حقه قطعبفتحقيادي  .25

واه القياد  الفت او  عبد ال ميد المار ، رئيس السلنة الفلسنينية م مود  نبيل سنونو: - كزة
عباس بأن   موسه  لدى السلنة، م ذرا في الوقت نفس  من سياسة قنع الرواتك التي ينتهجها، 

أن ياه شةب   %99فيه لةباس الذ  يتفم مع رئيس  الشابام  ا.سرائيلي بنسبة فما تسايل: 
تاري ات المار  لا يفة  فلسنين ، تأتي بةد يوم من تهديد عباس بر قنع  ما قال   بالجواسيس ؟

مليون دوالر شهريا، وهو رقم يشفم ب   96 ن السلنة تدفة  لقنان كزة، مدعيا أن  يال  لى 
المار  لا يفة  فلسنين : ما ندفة  من مست قات للسلنة  م للشةك  وقال المراقبون.

الفلسنيني، وعباس ال ياره على شةبنا من جيب  الخال، بل من مقدرات الشةك التي سينر 
وأوضح أن  ال يجوز بأ   ال من ا  وال أن يقنع  عليها عباس بنرم  كير شرعية م وفم قول .

 د ويدفع فل ما يأخذا من كزة  هل كزة.عباس  قرشا وا دا  بل علي  أن يزي
وعن ا.جرايات الةقابية الجديدة الم تملة، قال المار :  عودنا عباس على أن يرتفك فل 

 الموبقات دون وازن من ضمير م على  د قول القياد  الفت او .
 د  وردا على اتهام عباس الم سوبين على التيار ا.اا ي في  رفة فتح بأنهم  جواسيس م على

تةبيرا، قال المار :  شر البلية ما يض م، فيه لمن يدعي ليل نهار أن التنسيم ا مني مع 
  سرائيل( مقدس وأن  يمر من ت ت بسانير اال تال وينسم مع جهاز الشابام ويتفم مة  بنسبة 

 أن يتهم شةب  بالجواسيس؟ . 99%
 6/1/2019فلسطين أون الين، 

 
 منظمة التحرير التي اعتقدت حماس أنها ستكون بديلة عنها على وحدة الحفاظيجب األحمد:  .26

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنسمة الت رير والمرفزية ل رفة فتح عزام ا  مد،  ن  رام هللا:
 ماس اعتبرت السلنة الوننية الفلسنينية مشرون خيانة ورفضت المشارفة في االنتخابات عام »
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ولم تةد السلنة مشروعاس خيانياس، و ماس توتر  2006نتخابات ولفنها تراجةت وشارفت في ا 1996
ا جواي باستمرار ووقةت اتفاقات وتفاهمات والعانات ولم تلتزم بأ  اتفام. افن نقول لفاائل 
منسمة الت رير: لم تةد ا مور ت تمل المجاملة، يجك أن ن افس أوالس على و دة منسمة الت رير 

س أنها ستفون بديلة عنها، بل سنةزز و دتنا ونةمل على تقويض الفلسنينية التي اعتقدت  ما
 «.االنقسام في كزة

 ارار  قليم » لى أن  خال ا ياي فتح لذفرى انناقتها في قرية الخان ا  مر، في فلمت  وأشار
القدس ركم فل  واجز اال تال على  قامة مهرجان  في الخان ا  مر ينفد أن ثورتنا هي ثورة 

 «.وستواال  يقاد شةلتها  تى ت قيم االنتاار المست يل
 7/1/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 االحتالل يقصف موقعًا ومرصدين للقسام في قطاع غزة .27

نائرات اال تال قافت فجر االثنين، ، أن كزة ، من7/1/2019، فلسطين أون الينموقع قال 
وأفادت  اض ااروخ شمال عسقان.موقةا للمقاومة كربي بيت الهيا شمال قنان كزة، بزعم اعتر 

 ماادر م لية، بأن القاه الجو  تسبك بخسائر مادية فقن، دون أن يسفر عن وقون  اابات.
مراسل ا ناضول أفاد  ، أنوفاالت ، نقاس عنكزة، من 6/1/2019القدس العربي، لندن، وجاي في 

تبةان لفتائك القسام، دون نائرات عسفرية  سرائيلية قافت مرادين ي“نقاس عن شهود عيان، أن 
القاه استهده مرادسا شرقي بلدة الفخار ، في مدينة “وأشار  لى أن  ”.أن يبلغ عن وقون  اابات

 ”.خان يونس جنوبي القنان، فيما استهده افخر مرادسا شرقي كزة
وفي وقت ال م، قال جي  اال تال في بيان تلقت ا ناضول نسخة من ،  ن مرو يات  الهجومية 

ردًّا على الش نة التي فانت متالة “وزعم أن القاه يأتي  غزة.بافت موقةين عسفريين ل ماس، ق
ناقها من خال قنةة نائرة اغيرة، من قنان كزة ن و ا راضي ا.سرائيلية، في وقت  ببالونات وال

 ”. ماس مسنولة عن فل ما ي دث في قنان كزة أو يننلم من “واعتبر أن  ”.سابم ا  د
 

 مستوطن بإطالق نار صوب حافلة إسرائيلية بالبيرة إصابة .28
أايك مستونن اهيوني، الليلة الماضية، جراي  نام مقاومين النار اوك  افلة  سرائيلية : البيرة

 شمال مدينة البيرة وسن الضفة الغربية الم تلة.
ننين ما أدى ووفم وسائل  عام عبريةم فإن مقاومين فلسنينيين أنلقوا النار اوك  افلة للمستو 

اابة السائم بجراو نفيفة، ووقون أضرار مادية.  الاندامها بمفةبات  سمنتية في المفان، وال
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وهرعت قوات فبيرة من جي  اال تال  لى المفان، وشرعت بأعمال التمشين، والكام المفارم 
 والشوارن الم ينة بالمننقة.

 6/1/2019فلسطين أون الين، 
 

 ضفة بحثًا عن منفذ هجوم على حاجز عسكري بلدة في الاالحتالل يجتاح  .29
اقت مت قوات اال تال ا.سرائيلي، فجر أمس، مدينة البيرة المجاورة لرام هللا، وأعلنت  رام هللا:

مننقتها الاناعية والتجارية مننقة عسفرية مغلقة، للسينرة على الفاميرات في الشوارن والم ات، 
على  اجز عسفر  قرك مستةمرة بيت  يل. واشتبم  ب ثاس عن شاك يشتب  بأن  أنلم الراال

سفان مع قوات اال تال، فأنلقت عليهم الراال المةدني المغله بالمنان وقنابل الغاز والاوت 
 بفثافة.

وتوكلت قوة فبيرة من جي  اال تال في المننقة الشرقية لمدينة البيرة، وت ديداس ضا ية البالون 
همت المنازل والماانع والم ال التجارية واللجنة ا ولمبية وضا ية المننقة الاناعية، ودا 

الفلسنينية ب ثاس عن فاميرات المراقبة. و ّولت أ د المنازل  لى ثفنة عسفرية، وأقامت خيمة على 
 سنح المنزل، وا تجزت سفان المنزل داخل  ومنةتهم من الخرو  من . 

 7/1/2019، لندن، الشرق األوسط
 

 " في ذكرى انطالقتها رخان األحممهرجان لفتح في "ال .31
النناقة الثورة  54قررت قيادة  رفة فتح  قامة الفةالية المرفزية . ياي الذفرى السنوية  رام هللا:

الفلسنينية، في مننقة الخان ا  مر بالذات، تضامناس مع أهلها الاامدين في وج  القرارات 
ية قررت منع هذا الفةالية بالقوة، ف شدت قوات فبيرة ا.سرائيلية لهدمها. ويبدو أن السلنات ا.سرائيل

 في المننقة وأكلقت النرقات المندية  لى القرية المهددة بالهدم، ومنةت واول المواننين.
نج ت فتح في  قامة اال تفال في الخان ا  مر،  يث نجح مئات المواننين في اخترام نوم و 

 اال تال والواول  لى القرية.
يس  رفة فتح، م مود الةالول، الذ  تمفن من الواول  لى القرية عبر نرم جبلية، وقال نائك رئ

 .بوالتنا ستبقى باتجاا اال تال ولن نسمح   د ب رفها» ن 
شةبنا سيواال الوقوه خله قيادت  في رفض افقة القرن، ون ن نةي أن اال تال »وقال الةالول: 

ت للقيادة الفلسنينية، ويمنةون الدعم عن القدس وا ميرفيين يسةون لخلم المشفات والمةضا
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ومستشفياتها، ويرسلون الدعم  لى قنان كزة، ولسنا ضد  رسال الدعم لقنان كزة ولفن عبر القنوات 
 «.الشرعية، فما يجر  يهده .بةاد الشةك الفلسنيني عن م ين  في الضفة

 7/1/2019، لندن، الشرق األوسط
 

 ذكرى االنطالقةي مدينة صيدا بمهرجان مركزي لفتح ف لبنان: .30
النناقتها بمهرجان مرفز  أقيم في  54أ يت  رفة  فتح  في لبنان، يوم ا  د، الذفرى الر: بيروت
 قرك مدينة ايدا.  السال قاعة 

 ضر المهرجان سفير دولة فلسنين لدى لبنان أشره دبور، وأمين سر  رفة  فتح  وفاائل منسمة 
نان فت ي أبو الةردات، وأمين سر اقليم فتح في لبنان  سين فياض، وقيادة الت رير الفلسنينية في لب

االقليم والمفاتك ال رفية والشةك والمنانم التنسيمية، وم مد ضاهر ممثاس عن النائك في البرلمان 
اللبناني أسامة سةد، وناار  مود ممثاس النائك بهية ال رير ، وممثلو اال زاك اللبنانية والفاائل 

 لسنينية، وممثلو المرجةيات الرو ية واالمنية والمنسسات الثقافية واالجتماعية والتربوية.الف
وأفد أبو الةردات أن  فتح  ليست ب اجة  لى تأفيد المنفد والثابت في ذافرة ووجدان المايين من 

يوما ملفا  أبناي شةبنا وجماهيرنا الفلسنينية واللبنانية والةربية وا.سامية،  ن  فتح  لم تفن
وعبر عن   عضائها لفنها ملم لشةبها وجماهيرها الممتدة بنول وعرض الونن والمنافي والشتات.

 رل الفلسنينيين في لبنان على الةاقات ا خوية اللبنانية الفلسنينية وضرورة تةزيزها بما يخدم 
 مال ة الشةبين اللبناني والفلسنيني.

 6/1/2019، ية  وفا وكالة األنباء والمعلومات الفلسطين
 

 ألف صاروخ متطور كانت في طريقها لحماس من سيناء 15دمرت " إسرائيلال العبري: "موقع وا .32
ادعى موقع واال الةبر ، يوم ا  د، أن الجي  ا.سرائيلي في السنوات  :ترجمة خااة - القاهرة

فانت في نريقها  أله ااروخ متنور 15ا خيرة خال فترة رئيس ا رفان كاد   يزنفوت، دمر 
ونقل الموقع عن ماادر استخباراتية وتقارير  من سيناي المارية  لى  رفة  ماس في قنان كزة.

أجنبية، أن الهجمات ا.سرائيلية في سيناي ب جة أنها ضد داع  فانت مجرد ذريةة لمنع نقل أسل ة 
امة  واجز أسمنتية وقال الموقع،  ن خنة  يزنفوت التي تضمنت  ق واواريو متنورة  لى  ماس.

على نول ال دود مع قنان كزة لمواجهة ا نفام، وتدمير أهداه داخل كزة، لم تفن الو يدة، بل 
 شملت تلم الخنة هجمات في سيناي لمنع مرافمة قوة  ماس عسفريا.

 6/1/2019القدس، القدس، 
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 فتية يهود بشبهة قتل الشهيدة عائشة رابيالشاباك يعتقل خمسة  .33
فتية يهود من مدرسة دينية في مستوننة في شمال الضفة  5 من الةام  الشابام( اعتقل جهاز ا

الغربية الم تلة، وذلم بشبهة الضلون في قتل الشهيدة عائشة رابي وجرو زوجها جراي رشم سيارتهما 
وسمح الشابام بنشر تفاايل االعتقاالت التي نفذها  بال جارة، ب سك ما سمح بنشرا اليوم ا  د.

وه الفتية اليهود في  نار الت قيقات التي يجريها بفل ما يتةلم بةمليات ا.رهاك اليهود  في اف
ضد الفلسنينيين، منفدا بأن الفتية تنسك لهم شبهات بقتل عائشة رابي من بلدة بديا كرك سلفيت، 
اابة زوجها،  ثر مهاجمة مرفبتهما بال جارة من قبل مستوننين قرك  اجز زعترة في شهر  وال

 .2018ين ا ول/أفتوبر تشر 
 6/1/2019، 48عرب 

 
 ثلثا اإلسرائيليين يؤيدون استجوابه قبل االنتخابات.. تقديم الئحة االتهام ضد نتنياهو الشهر المقبل .34

ذفرت ماادر مقربة من المستشار القضائي لل فومة أفي ا  مندلبليت أن   ي:تل أبيك: نسير مجل
وأن  تشاور مع عدد من المستشارين السابقين والقضاة السابقين   زم أمرا بتقديم نتنياهو  لى الةدالة،

 ومسنولين فبار في وزارة الةدل، فأجمةوا على ضرورة عدم التأخير في م افمة نتنياهو.
ال يمفن ا.عان عن نية تقديم الئ ة »وعلى  ثر ذلم، خر  وزير السيا ة ياريه ليفين ليقول  ن  

تدخل  ضافي ال »وواه ذلم في مقابلة  ذاعية بأن  «. االنتخابية اتهام ضد نتنياهو،  بان ال ملة
 «.ينام للجهاز القضائي في ا.جرايات الديمقرانية

المةدل النبيةي التخاذ قرارات بشأن ملفات منتخبي »ونشر ديوان نتنياهو بياناس، قال في   ن 
وانتقد الجهاز «. يوماس  18ر شهراس، بيد أن  في مله رئيس الوزراي لم يستغرم ا م 18الجمهور هو 

 «.تاريو الدولة وا نسمة الديمقرانية لم تشهد أمراس فهذا من قبل»القضائي ونريقة عمل ، قائاس:  ن 
« ليفود»وفي هجوم  اد  خر على مندلبليت، قال رئيس االئتاه ال فومي عضو الفنيست عن 

واعتبر قرار «. الئ ة اتهام ضد نتنياهومايين ا.سرائيليين لن يقبلوا توجي  »ديفيد أمسالم،  ن 
 «.كير موضوعي ويفتقر  لى المسنولّية»مندلبليت 

من المثير للسخرية واه »تاري ات القاضي بالقول  ن  « ليفود»في المقابل، هاجم  زك 
انتقادات رئيس ال فومة لإلجرايات القضائية ضدا بالت ريض،  ذ ال توجد سابقة للشرون بجلسة 

قرار عقد جلسة استمان في »واعتبر أن «. خاية عامة خال فترة االنتخاباتاستمان ضد ش
شهراس في  االت مماثلة، هو تدخل  18كضون أيام قليلة، مقارنة بالمناقشات التي استمرت مدة 
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اارخ في االنتخابات، ومن المنسه أن القاضي السابم انجّر وراي ال ملة الهادفة  لى  نا ة رئيس 
 «.ال فومة
ونتنياهو لم يستنيةا  قنان الجمهور ا.سرائيلي بروايتهما. فقد أسهر استنان للرأ  « ليفود»لفن 

في المائة من المستنلةين يةتقدون أن  على  64للتلفزيون ا.سرائيلي، أن « القناة الثانية»نشرت  
بل المستشار القضائي لل فومة نشر قرارا في ملفات الفساد المشتب  فيها رئيس ال فومة ق

في المائة فقن نتنياهو، مةربين عن اعتقادهم أن  على المستشار  22االنتخابات. ولم ينيد سوى 
 القضائي االنتسار  لى ما بةد االنتخابات.

   7/1/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 النائب العام اإلسرائيلي يؤيد تقديم الئحة اتهام ضد نتنياهو .35
لليلة الماضية، أن النائك الةام ا.سرائيلي شا  نيتسان ينيد ذفرت قناة ريشت فان الةبرية، ا :القدس

تقديم الئ ة اتهام ضد رئيس الوزراي بنيامين نتنياهو بتهمة الرشوة في ملفي يديةوت ا رونوت وبيزم 
ساية االئتمان في مله   وأعربت ماادر في النيابة الةامة عن خشيتها  (.1000وبتهمتي اال تيال وال

 ى نيتسان لتغيير موقف . فما نقلت هيئة البث الةامة ا.سرائيلية.من ممارسة ضغون عل
وتةقيبا على ذلم أشارت جهات مقربة من نتنياهو  لى استمرار التهجم المنفلت الةقال ب ق  من 

 خال نه  التسريك الذ  يفتقر  لى أ   سن نية.
 5/1/2019القدس، القدس، 

 

 "مسلوبة"مليار دوالر كتعويضاٍت عن أمالك اليهود الـ 250بدفع ُتطاِلب رسمًيا الدول العربّية  "إسرائيل" .36
فشفت الُمراِسلة السياسّية في شرفة ا خبار ا.سرائيلّية  من زهير أندراوس: –” رأ  اليوم“ –الناارة 
في التلفزيون الةبرّ (، دانا فايس، فشفت النقاك مساي السبت، نقاس عن ماادر  13ور 12 القناتان 

تل أبيك، أّن الدولة الةبرّية قام بإعداد فشٍه رسميٍّ عّما أسمت  با مام اليهودّية رفيةٍة في 
المتروفة في فلٍّ من ليبيا وتونس، الفتةس  لى أّن قسيمة هذا ا مام وات  لى خمسين مليار 

يادة دوالر، وفي القرين الةاِجل سيّتم نشر قيمة ا مام في جميع الدول الةربّية والذ  يال ب سك ق
 مليار دوالر، على  ّد تةبيرها. 250فيان اال تال  لى مبلغ 

وأوضح التلفزيون الةبرّ  في تقريرا ال ارّ  أّن  سرائيل قامت بإعداد هذا الفشه المالّي باورٍة 
افقة ”سرّيٍة، وذلم في  نار االستةدادات والت ضيرات لخّنة السام ا مريفّية، المةروفة  عاميسا بر

 ْذ أّن تل أبيك عاقدة الةزم على الُمنالبة بال اول على تةويضاٍت من الدول الةربّية التي ، ”القرن
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قامت خال وبةد  قامة  سرائيل بنرد اليهود من أراضيها وسلبت فّل ما فانوا يمِلفون، على  ّد زعم 
 الماادر عينها.

دوٍل عربّيٍة، الفتسا  10ن من أال وشّدّد التلفزيون الةبرّ  في تقريرا على أّن ال ديث يدور عن دولتي
 لى أّن عملية  ار ا مام اليهودّية المتروفة في الدول ا خرى ما زال ُمستمرسا، ُمضيفسا أّن  في 
السنة والاه ا خيرة قامت  سرائيل بمسح شامٍل وفامٍل وسر ٍّ لألمام اليهودّية المتروفة في فلٍّ 

يران ، وب سك التقديرات، أوض ت الماادر السياسّية الرفيةة من الةرام، سورّية، مار، اليمن وال
يران تال  لى مبلغ  مليار دوالر  250في تل أبيك، فإّن أمام اليهود في جميع هذا الدول الةربّية وال

وأفثر، الفتةس  لى أّن أ د مفاتك ال سابات والتدقيم في الةالم، والذ  ُيةتبر ا فثر ماداقّيةس وُشهرةس 
 .نتنياهوهذا ا. اائيات، بنايس على نلٍك من ال فومة ا.سرائيلّية بقيادة بنيامين هو الذ  قام ب

 6/1/2019رأي اليوم، 

 

 حنين زعبي تعلن عن عدم ترّشحها النتخابات الكنيست اإلسرائيلي القادمة .37
 بةدما سبقها ثاثة من زمائها في القائمة المشترفة، أعلنت القيادية في وديع عواودة: -الناارة

قرارها بةدم الترشح النتخابات الفنيست  ، نين زعبي 48التجمع الونني الديموقراني داخل أراضي 
، جاي ذلم الم ددة في التاسع من أبريل/ نيسان القادم، منهية بذلم عشر سنوات من الةمل البرلماني
 نهائ  الةمل في مستهل اجتمان اللجنة المرفزّية للتجمع الونني الديمقراني. وقد سبقها بإعان 

البرلماني زميلها في  زبها الدفتور جمال ز القة، والنائك مسةود كنايم من ال رفة ا.سامية، 
 والدفتور دوه  نين من ال زك الشيوعي.

   7/1/2019القدس العربي، لندن، 

 

 .. فوضى سياسية وزلزال يقترب"إسرائيل"صحيفة فرنسية: في  .38
الفرنسية  ن ال ياة السياسية االسرائيلية أخذت مسهر ” ديمان لوجورنال دو “قالت أسبوعية  باريس:

تلفزيون الواقع بداية ا سبون، بإعان زعيم  زك الةمل  لي كابي انفاال  عن تسيبي ليفني،  ليفت  
شهر  بريل/نيسان القادم، والتي شفل مةها االت اد  المبفرة فيالمفترضة في االنتخابات التشريةية 

 نائبا. 24يسار الوسن تضم الاهيوني فتلة ل
وأضافت ا سبوعية الفرنسية أن هذا ال لقة أثارت موجة من التةانه مع تسيبي ليفني وأ يت 
 ملتها على ن و متناقض. فإذا فانت شخايتها م ل انقسام،  اّل أن خبرتها السياسية بافتها سيدة 

 زك فاديما الوسني، على ، مع 2009دولة م ل  جمان. هذا ا خيرة فانت قد انتارت في عام 
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المتشددين منةوها من تشفيل  فومة -بنيامين نتنياهو في االنتخابات التشريةية، لفن افورثودوفس
 في أعقاك ذلم.

ابّت في االح منافسها بنيامين نتنياهو الذ   فم الباد منذ ذلم ال ين دون ”  هانة “وهي 
 ”.ضع كرورنا جانباس، وتو يد الجهود لتغيير البلدلقد   ان الوقت لو “انقنان. واليوم، تقول ليفني: 

لت قيم ذلم، تأمل المرش ة ليفني في الت اله مع رئيس الوزراي السابم،  يهود بارام، الذ  يةد 
 شوفة في خاارة نتنياهو والذ  من المتوقع افن عودت  لل ياة السياسية.

ي  ا.سرائيلي الذ  أنشأ للتو  زب  في المقابل، يرى بيني كانتس، رئيس ا رفان السابم في الج
 ، مستبةداس أ  ت اله مةها.”أفثر يسارية“السياسيم أن مواقه تسيبي ليفني 

عاماس( لغز بداية ال ملة االنتخابية االسرائيلية، فهو موضع تقدير فبير من قبل  59وُيةد كانتس  
 لنتنياهو.مةسم فبار الضبان السابقين وينسر  لي  باعتبارا المنافس ال قيقي 

قائد فاريزماتي وهادئ ومنمئنم وهو ما يمثل “ويقول الجامةي دونيس شاربيت  ن بيني كانتس 
خااة  الة الفوضى السائدة في   ول  يترجمقنيةة في ا سلوك مع نتنياهو. لفن الشغه 

 ”. سرائيل
السابم والا افي هذا المشهد السياسي ا.سرائيلي ال الي المليي با.ثارةم قال النائك البرلماني 

ال ينبغي أن ننده  من ،  ن النبقة السياسية في الباد تستةد لزلزال فبير “دانيال بنسيمون،  ن : 
 ”.قادم، وهو  دانة بنيامين نتنياهو

 7/1/2019القدس العربي، لندن، 
 

 جنوب لبنانترفع السواتر في محيط الوزاني  "إسرائيل" .39
أعمال ال فر بواسنة اليتين نون  بوفلن ، ورفع السواتر الترابية تابع جي  الةدو االسرائيلي : بيروت

خله السيا  التقني لجهة الجوالن السور  الم تل، اضافة  لى قيام عدد من الشا نات بنقل االتربة 
والاخور في  تجاا قرية الغجر السورية الم تلة، مقابل منتزهات الوزاني قضاي مرجةيون. وفم 

عام  الرسمية. فما استأنفت قوات الةدو الةمل بترفيك سيا   ديد فوم الجدار  الوفالة الوننية لا
االسمنتي الفاال بين لبنان وفلسنين الم تلة مقابل نريم عام الةديسة، قابل  انتشار للجي  

 اللبناني وقوات  يونيفيل  من الجهة اللبنانية.
 7/1/2019الحياة، لندن، 
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 مليون دوالر لمكافحة العنف المنزلي 13تخصيص  الحكومة اإلسرائيلية توافق على .41
د ك ا: بةد شهر من خرو  النساي في شوارن  سرائيل لا تجا  على ارتفان مةدالت  -تل  بيك 

مليون شيفل  50الةنه المنزلي، أعلنت ال فومة ا.سرائيلية اليوم ا  د تخايل موازنة تقدر بر 
 ذا الةام.مليون دوالر( لمواجهة هذا الساهرة ه 5,13 

وقال رئيس الوزراي ا.سرائيلي بنيامين نتنياهو  اليوم سوه نوافم على قرار ال فومة الذ  سوه 
وأضاه خال اجتمان ال فومة   تى اليوم لم يتم التةامل مع المهاجمين،  يرفز على المهاجمين .

ن ن بدأنا في الترفيز عليهم وليس فقن الض ايا، مثلما نفةل مع ا.رهاك، نتةامل مع ا.رهابيين 
 أوال .

 6/1/2019األيام، رام هللا، 

 
 " لكرواتيا16تعتذر عن صفقة بيع سرب طائرات "إف  "إسرائيل" .40

عام وزارة ا من ا.سرائيلية، أود   دم، الةاامة الفرواتية زكرك، يوم ا ربةاي المقبل، يزور مدير 
  أميرفية الانع،  لى 16نائرة   ه  12لمناقشة ا زمة المتةلقة بافقة تبيع بموجبها  سرائيل 

مليون  500فرواتيا، وسن تقديرات بأن تةتذر  سرائيل رسميسا وبشفل نهائي عن  تمام الافقة المقدرة بر
وفشفت القناة الةاشرة ا.سرائيلية، أن  دم سيةتذر من مسنولي المنسسة الةسفرية الفرواتية  دوالر.

عن  تمام الافقة، في سل الرفض ا ميرفي، علما بأن  سرائيل فازت بمناقاة في  ذار/ مارس 
لم بةد  جراي الماضي، على بيع النائرات التي خرجت من الخدمة في ساو الجو ا.سرائيلي، وذ

 ت ديثات  نسمتها ا.لفترونية.
 6/1/2019، 48عرب 

 

 أن تعي أن الواليات المتحدة لم تعد شرطي الشرق األوسط "إسرائيل"ناشونال إنترست: على  .42
يقول الفاتك ليون هادر  ن  ال بد .سرائيل أن تقبل ب قيقة مفادها أن : الجزيرة-ناشونال  نترست

ن على  سرائيل أن ت ل الواليات المت دة توقفت  عن لةك دور الشرني في الشرم ا وسن، وال
ويضيه في مقال نشرت  ل  مجلة ذ  ناشونال  نترست ا ميرفية  ن  يجك أن تدرم  مشافلها بنفسها.

  سرائيل أن عار الهيمنة ا ميرفية في الشرم ا وسن قد وال  لى نهايت ، وأنها اارت و يدة.
ردود الفةل شب  الهستيرية بين أعضاي المنسسة السياسية ا.سرائيلية ويقول  ن  من الممفن فهم 

 ومنافذها ا.عامية على قرار الرئيس دونالد ترامك بإجاي ألفي جند  أميرفي من سوريا.
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يران في  ويشير الفاتك  لى أن ا ميرفيين خذلوا ا فراد وأن انس ابهم من سوريا يمثل فوزا لروسيا وال
 بها ال رك منذ سنوات. الباد التي عافت

 6/1/2019الجزيرة.نت، 
 

 2018ماليين في  4يتجاوز  "إسرائيلـ"عدد السياح ل .43
مليون زاروا  4.12رويترز: أسهرت أرقام  فومية أمس، أن عددا قياسيا من السياو بلغ  -القدس 

الةامة  مليار دوالر  لى الخزانة 5.8، مضيفين 2017في المئة عن  14، بزيادة 2018 سرائيل في 
 للباد.

وهذا هي المرة ا ولى التي يتجاوز فيها الةدد السنو  للزائرين أربةة مايين، وعزت وزارة السيا ة 
 تلم الزيادة  لى تغير في النريقة التي تسوم بها  سرائيل نفسها على مستوى الةالم فوجهة سيا ية.

زائر،  100ألفا و 897المت دة وبلغ  وفي الةام الماضي، جاي الةدد ا فبر من السياو من الواليات
يناليا.  تلتها فرنسا وروسيا وألمانيا والمملفة المت دة وال

  7/1/2019األيام، رام هللا، 
 

 في األسر 37األسير كريم يونس يدخل عامه الـ .44
( في ا سر، 37عام  الر  1948دخل ا سير فريم يونس من قرية عارة داخل أراضي عام : رام هللا

ولفت ناد  ا سير،  لى أن ا سير يونس ولد في  أسير في مةتقات اال تال ا.سرائيلي.وهو أقدم 
 م، وهو االبن ا فبر في الةائلة.1958تشرين الثاني/ نوفمبر  23تاريو 

 25م، وفي  ينها فان يبلغ من الةمر  1983واعتقل يونس في السادس من فانون الثاني/ يناير عام 
ّسجن المنبد بتهمة مقاومت  لا تال، وخال فترة اعتقال  مرت الةديد من عاما(، وُ فم علي  بال

ا  داث التاريخية على السا ة الفلسنينية، وُنفذت الةديد من افقات تبادل ا سرى وا.فراجات 
 التي تمت في  نار المفاوضات،  ال أن سلنات اال تال رفضت ا.فرا  عن  خالها.

( أسيرا اعتقلوا قبل توقيع اتفام أوسلو من بينهم 27وا د من ضمن  يشار  لى أن ا سير يونس 
براهيم أبو مو، 1948( أسيرا من ا راضي الم تلة عام 12  م وهم: فريم يونس، وماهر يونس، وال

براهيم اكبارية،  براهيم بيادسة، وأ مد أبو جابر، وبشير الخنيك، وال ورشد  أبو مو، ووليد دقة، وال
 وي يى اكبارية، وم مد جبارين. وم مد سةيد اكبارية،

 6/1/2019، رام هللا، الحياة الجديدة
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 2018اعتداء لمستوطنين يهود ضد فلسطينيين في  482هآرتس:  .45
 482شهد وقون  2018ذفرت ا يفة  هآرتس  الةبرية ا  د، أن عام : القدس / أسامة الغساني

ة، ما يشفل ارتفاعا بثاثة أضةاه اعتداي نفذا مستوننون يهود ضد فلسنينيين في الضفة الغربي
وقالت الا يفة  ن ال ايلة كير نهائية وال تشمل  اعتداي. 140الذ  شهد  2017مقارنة بةام 

 ا سبوعين ا خيرين من شهر ديسمبر/ فانون ا ول الماضي.
وتةتبر السلنات ا.سرائيلية هذا االعتدايات  هجمات على خلفية قومية ، وتشمل االعتدايات 

لقاي ال جارة وفتابة الشةارات  تدفيع الثمن( والعناك المرفبات وهجمات الج سدية على الفلسنينيين وال
 على المنازل وقنع ا شجار.

يوليو/ تموز  31بةد هجوم نفذا مستوننون في  2016وذفرت  هآرتس  أن عدد الهجمات تراجع عام 
 ضفة.على منزل أسرة دوابشة في قرية دوما قرك نابلس شمال ال 2015

وتقول ا يفة  هآرتس   ن سلنات  نفاذ القانون ا.سرائيلية ضةيفة في تنفيذ القانون عندما يتةلم 
 ا مر بهجمات المستوننين، وعادة ما ينلم سراو المشتب  بهم سريةا، وال تتم م افمتهم ال قا.

 ت مسمى مستونن شديد  التنره ت 300وتنقل الا يفة عن أجهزة ا من تقديراتها بوجود ن و 
 فتية التال  منهم عشرات مشتب  بمشارفتهم في اعتدايات عنيفة على الفلسنينيين، ويترفز نشانهم 

 في المنانم الفلسنينية بين مدينتي رام هللا وسن الضفة ونابلس شمالها.
 6/1/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 أسوأ عام للقدس منذ احتاللهاتقرير:  .46

ا سوأ في تاريو مدينة القدس الم تلة وأهلها منذ  2018فان عام : م سنالقدس الم تلة رر م مد 
. و تى من دون التوقه عند قرار الواليات المت دة ومجموعة من الدول 1967ا تالها في الةام 

 2018التي ت ذو  ذوها في السياسة الخارجية، باعتبار القدس الم تلة عاامة .سرائيل، فان 
أهلها، بفةل  جرايات اال تال المستمرة من تهويد واستينان وماادرة أراٍض ا سوأ على المدينة و 

وعقارات وعمليات تنهير عرقي بذريةة ا.قامة خار  ال دود البلدية الماننةة لمدينة القدس، في 
مقابل تفثيه الوجود االستيناني ومضاعفت  في قلك البلدة القديمة وداخل ا  ياي المتاخمة لها، 

 لى االرتفان ال اد في انتهافات اال تال والمستوننين للمقدسات، خاوااس المسجد با.ضافة 
 ا قاى، وعمليات االعتقال واالعتداي على الفلسنينيين.

تفثيفاس لاستينان بشفل كير مسبوم في القدس،  ذ شيدت  اله الو دات  2018وشهد عام 
قلك الواقع الديمغرافي في المدينة لاالح  االستينانية وتمت الماادقة على بناي  اله أخرى، بهده
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، بلغت أعداد المتنرفين اليهود المقت مين للمسجد ا قاى وال رم 2018وخال عام . المستوننين
، وفم ما أعلن  مدير عام دائرة 2017في المائة عن عام  17متنره، بزيادة ن و  29801القدسي 

عزام الخنيك، والذ  أشار  لى أن فل هذا  ا وقاه ا.سامية وشنون المسجد ا قاى، الشيو
وسجلت في القدس خال  االقت امات تتم ب ماية الشرنة والقوات الخااة، وبقرار سياسي  سرائيلي.

في  27.5 االت اعتقال على أيد  قوات اال تال ا.سرائيلي، أ  ن و  1,803أفثر من  2018
، بينما أشار رئيس لجنة أهالي أسرى القدس، المائة من مجمون المةتقلين، فما يوضح راسم عبيدات

نفاس، وترفزت عمليات  450 االت اعتقال فان هنام  1,803أمجد أبو عاك،  لى أن  من بين الر
االعتقال ت ديداس في بلدتي الةيسوية وسلوان، فيما أادرت م افم اال تال أ فاماس قمةية عالية ب م 

بينهم  مال ال شيم، ونورهان عواد، وم مد خله،  يث بةض المةتقلين ومن بينهم فتيات وفتية، 
 سنة . 12ادر على ا خير  فم بالسجن الفةلي لمدة 

 7/1/2019، العربي الجديد، لندن

 
 السلطة تقطع راتب األسيرة المحررة فاطمة الزق .47

هر، وذلم قالت ا سيرة الم ررة فانمة الزم،  ن السلنة برام هللا قنةت راتبها لهذا الش: الرأ  –كزة 
وأضافت الزم في تاريح لوفالة  الرأ :  قنع راتبي أّثر علّي  بةد ت ققها من عدم  يداع  في البنم.

بشفل مةنو  ونفسي أفثر من تأثيرا الماد ، ركم أن  مادر دخلي الو يد الذ  أعتا  من  فأسيرة 
التي يرد بها الجميل  وأبدت أسفها من النريقة م ررة برفقة ولد  م مود الذ  أنجبت  في السجن .

لألسرى الم ررين عبر قنع رواتبهم وتسييسها، وهم الذين أمضوا السنين خله قضبان ا سر وفي 
 سجون اال تال ودفةوا من أعمارهم ثمنناس ل رية شةبنا.

ونالبت الزم فافة الفاائل والقوى الفلسنينية بالتدخل لوقه ا.جرايات التةسفية الممارسة ب م 
قنوعة رواتبهم والموسفين فذلم، ووقه مةاناة ووجع شةبنا الفلسنيني الذ  قدم الفثير ا سرى الم

 من الشهداي والجر ى.
 6/1/2019، وكالة الرأي الفلسطينية ل عالم

 
 إصابات باالختناق في مواجهات مع قوات االحتالل بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية .48

ات سهر اليوم ا  د، في  مدينة البيرة، وسن الضفة اندلةت مواجه”: القدس الةربي“ -رام هللا
 الغربية، بين شبان وقوات اال تال الذين اقت موا المدينة.
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، أن مواجهات عنيفة ما زالت مندلةة عقك اقت ام قوات فبيرة من جي  ”القدس الةربي“وأفاد مراسل 
للدمون والراال المناني اال تال وسن مدينة البيرة، مضيفا أن الجنود ينلقون الغاز المسيل 

على الشبان الذين يتادون لهم بال جارة، فيما أايك عدد من الشبان با.كماي جراي استنشاقهم 
وأوضح أن قوات اال تال تتواجد منذ ساعات الاباو في المدينة، عقك عملية  نام  الغاز السام.

فتى بجروو خنيرة على مدخل  يوم أمس السبت، فيما أايك اباو اليوم  سرائيليةنار على  افلة 
 المدينة.

وأشار المراسل  لى أن قوات اال تال أعلنت المننقة الاناعية في البيرة مننقة عسفرية مغلقة، 
  يث منةت المواننين من التنقل في المننقة.

 6/1/2019، القدس العربي، لندن
 

 "الخان األحمر"االحتالل يحتجز عشرات الفلسطينيين ويعزل  .49
، أمس، مئات الفلسنينيين من الواول  لى قرية الخان ا  مر «ا.سرائيلي»ت اال تال منةت قوا

شرم مدينة القدس الم تلة، للمشارفة في الفةالية المرفزية . ياي انناقة الثورة الفلسنينية، 
ة وا تجزت الةشرات منهم. وعزلت قوات اال تال القريةم  يث أكلقت فافة النرقات المندية  لى قري

الخان ا  مر المهددة بالهدم، ومنةت واول المواننين  لى القريةم في م اولة منها .فشال فةالية 
، في  ين أدانت واشننن االعتداي على «فتح»  ياي ذفرى االنناقة الرابةة والخمسين ل رفة 
 موفك رئيس الوزراي الفلسنيني رامي ال مد هللا.

في م افسة القدس م مد ال لو،  ن جنود « لفت اويةالشبيبة ا»من جانب ، قال مسنول مله 
م مود الةالول، ورئيس هيئة « فتح»اال تال ا تجزوا عشرات المواننين، بينهم نائك رئيس  رفة 

مقاومة الجدار واالستينان وليد عساه، وعدداس من الا فيين، ومنةوهم من الواول  لى الخان 
أقاموا  واجز عسفرية قرك بلدة عناتا، وقرك مداخل  ا  مر. وأفد شهود عيان أن جنود اال تال

قرية الخان ا  مر، وعلى نريم الاواريو التي تند   لى الخان ا  مر أيضاس، مشيرين  لى أن 
 قوات اال تال ت قم مع جميع رافبي المرفبات الفلسنينية، وتمنع مةسمهم من  فمال نريقهم.

 6/1/2019، الخليج، الشارقة
 

 وع استيطاني يحاصر مدينة بيت لحم ويحرمها من التوسع العمراني": مشر 2"إي  .51
 ا يام : فشه تقرير اادر عن المفتك الونني للدفان عن ا رض ومقاومة االستينان  -رام هللا 

التابع لمنسمة الت رير، أمس، أن  فومة اال تال تةتزم في سيام المةرفة االنتخابية للفنيست 
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ع وبناي المزيد من الو دات االستينانية قرك  مستوننة  فرات  جنوك ا.سرائيلي، نرو خنة توس
و دة على أراضي خربة الن لة جنوك المدينة، في المشرون الذ  أنلم  2500بيت ل م، تقدر بن و 

وأضاه التقرير:  ن هذا المشرون هو م اولة لمنع أ  تنوير أو توسيع في  (.2علي  اسم     
مستوننة  هار  وما  توسيةها بالفةل من المننقة الشمالّية، ما يةني  مدينة بيت ل م، التي تمنع

وبّين التقرير أن ما تسمى  ا.دارة المدنية  ا.سرائيلية تسمح   عاقة أ  توسةة للمدينة شماالس وجنوباس.
للمستوننين بإنشاي  مزرعة زراعية  في الخلة،  ضافة  لى نشر  خنارات على موقةها ا.لفتروني 

 دونماس من ا راضي في المننقة. 1182أنها تةتزم التخنين لبناي مئات الو دات السفنّية على تنفد 
ويأتي هذا المخنن ضمن مجموعة أ ياي استينانية باسم  مشرون سفدي   المقرر  قامت  في مننقة 

 ا  را  على  دود القدس الشرقية مع الغربية.
مسح  الخن ا خضر الفاال بين ا راضي ويندر  هذا المخنن ضمن مخنن شامل يهده  لى 

خفاي مةالم  نهائياس بواسنة البناي االستيناني 1967وا راضي الم تلة عام  1948الم تلة عام  ، وال
علي  لل يلولة دون التففير بالةودة  لي ، وفم رنية  سرائيلية لما يسمى  القدس الفبرى( عبر توسيع 

لمها ومداخلها وتنويقها بجدران و اله الو دات االستينانية ،  دود المدينة شرقاس وكرباس وتغيير مةا
من مسا ة الضفة الغربية لاالح مشرون  القدس الفبرى  ضمن مخنن  %15وضم ما يزيد على 

 أفبر يهده  لى ضم مسا ات واسةة من منانم     لل يلولة دون قيام دولة فلسنينية مترابنة .
 6/1/2019، األيام، رام هللا

 
 مخيم اليرموكفي  النظام السوري يمنع انتشال الجثث العالقة تحت الركام": ة العملمجموع" .50

أدانت مجموعة الةمل من أجل فلسنينيي سوريا منع النسام السور  أهالي مخيم اليرموم لاجئين 
الفلسنينيين جنوك دمشم من انتشال جثث ض اياهم الةالقة ت ت رفام المنازل التي دمرها نيران 

 النسام.
ودعت المجموعة في بيان المجتمع الدولي ومنسمات  قوم ا.نسان  لى التدخل وممارسة الضغن 
على النسام السور  بهده السماو بإخرا  جثث الةائات الفلسنينية التي ال تزال ت ت رفام منازلها 

 في المخيم.
ن الجثامين تةود  وقالت المجموعة  ن أفثر من ثمانين جثة ال تزال ت ت رفام المنازل المدمرة، وال

لمدنيين، فضا عن عدد كير م دد لجثث مقاتلين من تنسيم الدولة ا.سامية الذ  فان يت ان 
وجاي في البيان أن فوادر  بالمننقة، في  ين تم س ك أكلبية جثث مقاتلي النسام، وفقا للبيان.
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نتشالها ب جة عدم الهال ا  مر الفلسنيني  اولت س ك الجثامين، لفن ا من السور  رفض ا
 مةرفة هوية الض ايا وعدم وجود ذويها.

 6/1/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 تعتذر عن بطولة في الكويت بعد رفض إخراج تأشيرة لطالب فلسطيني مدرسة عائشةصيدا:  .52
اعتذرت مدرسة السيدة عائشة أم المنمنين التابةة لجمةية المقااد في ايدا عن المشارفة في 

للروبوت في دولة الفويت، بةد  اول فل الفريم المشارم على تأشيرة ما عدا تلميذ  بنولة الةرك
 ي مل وثيقة سفر فلسنينية.  ن وا د في الاه السادس 

هذا الموقه باالعتذار عن المشارفة، بةد تأهل المدرسة في التافيات، وقدرة الفريم على المشارفة 
المدرسة والفريم المشارم  .دارةيزة، هو وسام شره بدون هذا النالك، وا تمال ت قيق  نتائ  مم

وفل الناك على هذا الدعم والتضامن مع زميلهم، وقيمت  المةنوية اهم بفثير من فل جوائز 
 البنوالت مهما فانت.

 7/1/2019على فيس بوك،  آغابرس اخبار صيداموقع 
 

 "إسرائيلـ "شاب فلسطيني درزي يحّول رفضه للخدمة العسكرية إلى محاكمة ل .53
بيت جن قرية فلسنينية في الجليل ا على، تتربع على وا دة من قمم جبل  وديع عواودة: -الناارة

تمتاز  الجرمم، ا على في فلسنين، وهي وا دة من البلدات التي يقننها الةرك الدروز في الباد.
ال المفروضة على بيت جن بفثرة الناشنين الوننيين والمةارضين للخدمة الةسفرية في جي  اال ت

. وهذا يشمل الشباك أيضا، ومنهم فمال 1956عام ” قانون الخدمة ا.لزامية “الةرك الدروز منذ سن 
عاما( الذ  سيدخل السجن على ما يبدو كدا ا.ثنين مع شباك  خرين رافضين  18يامن زيدان  

بدئي للمشارفة في الخدمة بةدما أعلن عن رفض  ال اسم والم” المتهربين”للخدمة تنةتهم  سرائيل بر
 الةسفرية ضمن جي  اال تال.

ُقبيل استدعائ  الرسمي من قبل جي  اال تال، عمم فمال رنيت  القومية والوننية وا ممية في بيان 
منفدا استةدادا لتسديد ثمن هذا ” وقفة عز“قال في   ن ال ياة فةا ” ال ياة وقفة عز“موجز بةنوان 

 لى فل من يهم  ا مر، أنا الموقع أدناا فمال زيدان أعلن بهذا “الرفض  الموقه، قائا في فتاك
عن رفضي القانع لامتثال  وامر التجنيد ا.جبار  المفروض على فاهل الشباك الةرك الدروز 

. فةربي أرفض أن أ ارك أبناي أمتي وففلسنيني أن أ ارك أبناي شةبي وفدرز  أرفض 1956منذ 
أقدم خدمات أمنية للدولة اليهودية. فرياضي والعك فرة قدم أرفض الةنه بفل أن أفون مرتزقا، وأن 
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أشفال  عنه اال تال، الةنه الةنار ، الةنه ضد المستضةفين. نةم أرفض أن أفون جزياس من 
عاابات تأنرت ت ت ما يسمى جي  يةمل جاهدا ل ماية ما تم نهب  وسرقت  من  ياة وممتلفات 

 ”.يوماضي و اضر أبناي شةب
 6/1/2019، القدس العربي، لندن

 
 يرفض رواية "حماس" ويحملها مسؤولية االعتداء على مقر التلفزيون "المركزي للصحفيين" .54

رفض المفتك ال رفي المرفز  للا فيين في الم افسات الشمالية في بيان أادرا، اليوم : رام هللا
ئة الةامة لإلذاعة والتلفزيون، مجددا ا  د، رواية   ماس(  ول االعتداي الذ  تةرض ل  مقر الهي

ت ميلها المسنولية عن االعتداي افثم والجبان ضد منسسة تةتبر امتدادا .عام الثورة والمقاومة، 
 التي تتبنى خنابا وننيا يةبر عن الرواية الفلسنينية.

 6/1/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 د لتحقيق المصالحة الفلسطينيةالسيسي يؤكد مواصلة الجهو  .55
هيمن مله الماال ة الفلسنينية على لقاي الرئيس المار  عبد الفتاو : سوسن أبو  سين -القاهرة

السيسي، ونسيرا الفلسنيني م مود عباس  أبو مازن(، خال مبا ثات ُأجريت، أمس، في قار 
 االت ادية بالقاهرة.

البلدين،  خر المستجدات على اةيد القضية وتناول اللقاي، الذ   ضرا عدد من مسنولي 
الفلسنينية، في سل الت ديات التي تواجهها، والدور الةربي في دعم الموقه الفلسنيني في الم افل 

 الدولية فافة.
بين مار والفلسنينيين، مشيراس  لى أن « قوة الةاقات التاريخية التي تربن»وأفد السيسي في اللقاي 

وقال المت دث باسم الرئاسة «. تسل لها ا ولوية في سياسة مار الخارجيةالقضية الفلسنينية س»
بذل جهودها من أجل استةادة »المارية السفير بسام راضي،  ن السيسي أفد استمرار القاهرة في 

مواالة »، فما شدد على «الشةك الفلسنيني ل قوق  المشروعة وفم مرجةيات الشرعية الدولية
ع ا نراه الفلسنينية من أجل ت قيم الماال ة الوننية، والةمل على مار لجهودها ال ثيثة م

التغلك على جميع الاةوبات التي تواج  تلم الجهود بما ُي قم و دة الاه وماالح الشةك 
 «.الفلسنيني الشقيم

 6/1/2019، الشرق األوسط، لندن
 



 
 
 
 

 

 33 ص             4831 العدد:             1/7/2019االثنين  التاريخ:  

                                    

 اءتخصص وحدة استخبارية ولواء خاصًا إلدارة العمليات في سين "إسرائيل" .56
فشفت ماادر مارية، في  ديث مع  الةربي الجديد ، عن مةلومات  : الةربي الجديد القاهرة رر 

جديدة بشأن مستوى التنسيم بين جي  اال تال ا.سرائيلي والجي  المار ، بشأن الةمليات 
الةسفرية في سيناي ضد تنسيم  داع  ، قائلة  ن  يوجد هيفل واضح للتةامل بين النرفين في ما 

 يخل مفاف ة ا.رهاك في سيناي، مضيفة أن ا مر ليس مجرد اتااالت يومية للتنسيم فقن.
وقالت الماادر  ن جي  اال تال شّفل لواي خاااس مفلفاس بالةمليات في سيناي ضد تنسيم  داع  ، 
دارة تلم الةمليات مع الجانك المار ،  ضافة  لى و دة استخبارية خااة تابةة لر الشابام   وال

لغرض نفس . وأوض ت الماادر التي ت دثت لر الةربي الجديد ، أن ذلم اللواي نّفذ ضربات فبرى ل
بالتةاون مع الجي  المار  في شمال سيناي من بينها عمليات فانت عالية التنسيم، أهمها قتل 

، منفدة أن تلم 2016زعيم تنسيم  داع   في سيناي، أبو دعاي ا ناار ، في أكسنس/ ك 
ت تمت بتنسيم استخبار  بين النرفين، و دد الجانك ا.سرائيلي موقع ا ناار  عْبر الةمليا

متةاونين على ا رض، وتم استهداف  مع عدد من مساعدي . فما أوض ت الماادر أن من بين 
 2015الةمليات الفبرى التي شهدت تنسيقاس عالي المستوى، مواجهة هجوم التنسيم منتاه الةام 

وفشفت الماادر أن اللواي ا.سرائيلي     .عان  مارة في مدينة الشيو زويد.عندما سةى  داع
، عندما فان الرئيس المار  2013الخال المفله بمفاف ة ا.رهاك في سيناي، تم تأسيس  نهاية 

 ال الي عبدالفتاو السيسي وزيراس للدفان وقتها.
 7/1/2019، العربي الجديد، لندن

 
 بنكا لبنانيا هدفهما "االبتزاز المالي لمصلحة إسرائيل" 11الدعويان في نيويورك ضد  .57

قللت جمةية المااره في لبنان من أهمية الدعويين اللتين تسرك أن أ د :  ال ياة  -بيروت  
مارفا لبنانياس وماره  يراني،  11مفاتك الم اماة في الواليات المت دة ا ميرفية أقامهما ضد 

سر  400ممثا ل ائيلي، للمنالبة بتةويضات مالية لهنالي بافتهم  متضررين أو موانن أميرفي وال
ورثة ض ايا  عمال  رهابية اتهموا   زك هللا  بارتفابها في الةرام ودول أخرى، وخال  رك 

سرائيل، ب جة أن هذا المااره تتةامل مع   زك هللا  بافت  منسمة  2006تموز بين ال زك وال
وأقيمت الدعويان أمام الم فمة الفيدرالية  رفية عقوبات عليها.مانفة  رهابية فرضت السلنات ا مي

تقدم خدمات مالية ل  زك هللا  وأنها تسمح بإدخال   لى النسام  11في نيويورم بزعم أن المااره ال
المارفي ا ميرفي من خال المااره المراسلة في نيويورم وبالتهرك من الةقوبات المفروضة 

المااره اللبنانية المدعى عليها، بفتح  سابات شخاية تابةة لل زك في  علي . فما تتهم الدعويان
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نيويورم على ركم مةرفتها بأعمال ، ولم تبلغ ال فومات المةنية أو السلنات ا ميرفية والمااره 
 ا ميرفية المراسلة بمةلوماتها عن أعمال  كير الشرعية.

نة   م تي في  اللبنانية الخميس الماضي وقال  افم ماره لبنان رياض سامة في مقابلة على م 
 ن هده تقديم دعوى على المااره اللبنانية من قبل مفتك الم اماة ا ميرفي وبيوت استثمارية 

 . ورأى ا ميرفيةوهذا ال عاقة ل  بمله الةقوبات   سرائيلهو م اولة فسك التةويضات لمال ة 
ل من البنوم اللبنانّية ب جة التةويض على بإمفان  ت ايل أموا أنأن  مفتك الم اماة اعتبر 

ب جة أّن المااره اللبنانّية تخدم نشانات عدائّية ضّد   سرائيليونلي   بةد ال روك، وانضم   سرائيل
  . سرائيل

 5/1/2019، الحياة، لندن
 

 لثني البرازيل عن نقل سفارتها للقدس "األوراق"أبو الغيط يدعو لحشد  .58
ام للجامةة الةربية أ مد أبو الغين، ا  د، ل شد جميع ا.مفانيات لثني القاهرة: دعا ا مين الة

البرازيل عن االعتراه بالقدس عاامة .سرائيل ونقل سفارتها  ليها، مةتبرا أن أورام التأثير التي 
جاي ذلم خال لقاي أبو الغين، بالرئيس الفلسنيني م مود عباس،  ”.ليست قليلة“يملفها الةرك 

 وفم بيان للجامةة الةربية.بالقاهرة، 
هنام  اجة ماسة في المر لة ال الية ل شد فافة ا ورام المتا ة “وقال أبو الغين خال اللقاي،  ن 

من أجل  مل الرئيس البرازيلي الجديد  جاير بولسونارو( على مراجةة موقف  المةلن بشأن االعتراه 
 ”.بالقدس عاامةس .سرائيل ونقل سفارة بادا  ليها

أورام التأثير  لم ي ددها( التي يملفها الةرك في هذا الادد ليست قليلة، ولفنها ت تا  “وأفد أن 
 ”. لى  شٍد وتنسيم، ويتةين الةمل على ت قيم ذلم باورة  ثيثة خال المر لة الُمقبلة

جهة وتناول اللقاي،  شد المواقه الدولية المنيدة لل قوم المشروعة للشةك الفلسنيني، بجانك موا
بةض الت رفات الساعية للنيل من المرفز القانوني للقدس الشرقية عبر االعتراه بالقدس عاامة 

 .سرائيل.
 6/1/2019، ، لندنالقدس العربي

 
 2018وفود من العراق "زارتها" خالل  ثالثةتقول إن  "إسرائيل" .59

 ثاثة وفود من الةرام، قالت وزارة الخارجية ا.سرائيلية، مساي ا  د،  ّن : القدس/ سةيد عمور 
وأشارت الوزارة في بيان لها، انلةت علي   شخاا، زارت  سرائيل خال الةام ا خير . 15ضمت 
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وأشار البيان أن  ا ناضول، أن  زيارة الوفد الةراقي الثالث  لى  سرائيل جرت قبل عدة أسابيع .
وقال  ن  هذا  ةرام . الوفود ضمت شخايات سنية وشيةية وزعماي م ليين لهم تأثير بال

الشخايات زارت مت ه ياد فاشيم لتخليد ذفرى الم رقة، واجتمةت ببةض ا فاديميين والمسنولين 
 ا.سرائيليين .

وفيما لم توضح الخارجية ا.سرائيلية الهده من زيارة هذا الوفود، قال الم لل وا فاديمي ا.سرائيلي 
يتر   ن  ال فومة الةراقية أرسلتها للتفاوض مع   يد  فوهين  على اف ت  الرسمية بموقع  تو 

لألراضي  ا.سرائيلي سرائيل بشأن االنس اك ا.يراني من جنوبي سوريا مقابل وقه القاه 
 السورية .

ا، بشأن  ل ا  زاك الشيةية في الةرام وسوريا ولبنان ودول  وزعم  فوهين  أن  الوفود فاوضت أيضس
  ع مع  سرائيل .الخلي ، وأن تةلن جميةها التنبي

تغ(، لم تةلم بغداد رسمياس على ما أوردت  الخارجية ا.سرائيلية، أو ما ادعاا  21:30و تى الساعة  
  فوهين .

 7/1/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 داعية جزائري: فلسطين مؤشر الحكم على أي مسؤول عربي .61
م رئيس جمةية الةلماي المسلمين اعتبر عبد الرزام قسو : الجزائر / عبد الرزام بن عبد هللا

الجزائريين، أن الموقه من القضية الفلسنينية هو  المنشر  الذ  ي فم ب  على أ  مسنول عربي 
 في عاقات  الدولية، مشددا على أن من يخذل القضية  مشفوم في وننيت  وعقيدت  .

ع للةلماي في الجزائر، جاي ذلم في مقابلة مع ا ناضول، تنرم فيها قسوم الذ  يترأس أفبر تجم
لى مله ات اد المغرك الةربي،   لى زيارات أجراها منخرا مسنولون  سرائيليون  لى دول عربية، وال

 ومقتل الا في السةود  جمال خاشقجي.
وقال قسوم  ن  المنشر الذ  ُي فم ب  على أ  مسنول عربي في عاقات  الدولية،  نما هو المنشر 

وأضاه أن  من يضع يدا  م قضية أ م بالتأييد والمساندة من فلسنين .الفلسنيني، فا توجد اليو 
في يد من يقتل أنفالنا، ويةذك أبنالنا، ويسجن نساينا،  نما يخون دماينا، ويدير سهرا   فام 

جمان أوناننا . فما رأى قسوم في  أ  شفل من أشفال التنبيع مع  سرائيل، خيانة هلل،  قر ننا، وال
 ن .ورسول ، والمنمني

ووفم الداعية الجزائر ، فقد  أجمع المنافون في جميع بلدان الةالم على  م وعدالة القضية 
الفلسنينية، فإذا وجد فينا من يشذ عن هذا ا.جمان فهو مشفوم في وننيت ، ومنةون في عقيدت ، 
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فلسنيني ودعا  شةوك ا مة ا.سامية  لى أن تلقي بثقلها ل ماية ال م ال ومخدو  في  نسانيت  .
بالتأييد الماد  والمةنو ، ومقانةة الةدو الاهيوني على جميع ا اةدة، والوقوه بوج  فل من 

 يخرم ا.جمان ا.نساني في هذا القضية الةادلة .
 5/1/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 ثان في قطر "إسرائيلي"افتتاح مطعم ": الخليج" .60

بزيارة  لى الةاامة القنرية الدو ة « ا.سرائيليين»اسيين بةد قيام بةض ال اخامات والمسنولين السي
لاتفام وا.شراه على وجود مناعم دينية يهودية، استةدادسا لزيارة عدد فبير من اليهود للدو ة 

 «.ا.سرائيليين»م يبدو أن قنر باتت مقرًّا وسوقسا جيدسا للنهاة 2022خال منافسات فأس الةالم 
يوناتان جونين، « ا.سرائيلية»تواال الاادرة باللغة الةربية بالخارجية وفشه رئيس قسم مواقع ال

  خر لمنةم في الةاامة القنرية قريبسا.«  سرائيلي»عن  دارة شيه 
يوناتان روشفيلد، « ا.سرائيلي» ضافة  لى الناهي »قال فيها: « جونين»، تغريدة ل«24»ونقل موقع 

ا الشيه   «.أوتولنجي منةمسا في الةاامة القنرية الدو ةيوتام « ا.سرائيلي»سيدير أيضس
 6/1/2019، الخليج، الشارقة

 
 رشيدة طليب تعيد فلسطين على خريطة العالم في مكتبها بالكونجرس .62

أجرت رشيدة نليك، أول امرأة من أال فلسنيني تنتخك عضواس في الفونجرس ا مريفي، تةدياس 
نن، والتي خلت من اسم فلسنين، وفقاس لما أورد موقع على خرينة الةالم الموجودة في مفتبها بواشن

 «.روسيا اليوم»
ا.خبار  ا مريفي،  نا عام، بةد جولتها في مفتك نليك الجديد، « بازفيد»ونشرت مراسلة موقع 

قام شخل ما »، وأرفقت المنشور بالتةليم التالي: «تويتر»اورة للخرينة المةدلة على  سابها في 
 «.الخرينة المةلقة في مفتك رشيدة نليك الجديد بالفونجرسبتغيير بسين على 

وفشفت الاورة أن شخااس ما، ربما لم تفن نليك التي أدت اليمين أمام الفونجرس الخميس 
على الخرينة، وفتك على الورقة فلمة فلسنين، «  سرائيل»الماضي، وضع ورقة الاقة قرك موقع 

 ما وبة بسهم يشير  لى الموضع.
 7/1/2019، لشارقةالخليج، ا
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 فريدمان: خطتنا لسالم الشرق األوسط تأجلت .63
قال السفير ا مريفي في  سرائيل، ديفيد فريدمان، ا  د،  ّن خنة  دارة بادا للسام في : تل أبيك

 الشرم ا وسن  سيتم تأجيلها عدة أشهر .
 مريفي دونالد ترامك جاي ذلم في تاري ات ا فية، خال الزيارة التي يجريها مستشار الرئيس ا

 لألمن القومي، جون بولتون،  لى  سرائيل،  سبما نقلت ا يفة  جيروزالم بوست  الم لية.
وأوضح فريدمان أن  خنة ترامك للسام  بين الفلسنينيين وا.سرائيليين( لن يتم ا.عان عنها شبان 

ل خنة السام يرجع  لى  قرك موعد وأفاد أّن قرار تأجي / فبراير المقبل، وسيتم تأجيلها لةدة أشهر .
 االنتخابات ا.سرائيلية، ورفض السلنة الفلسنينية قبول الخنة  ا مريفية( .

 6/1/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 كندا تحقق مع منظمة قدمت تبرعات للجيش اإلسرائيلي .64
رائك الفندية ذفرت ا يفة  يديةوت أ رونوت  السبت، أن سلنات الض: القدس / أسامة الغساني

تجر  ت قيقا مع فرن  الاندوم القومي ا.سرائيلي  فندا، على خلفية تقديم  تبرعات من فنديين 
ونقلت الا يفة الةبرية عن وسائل  عام فندية، أن  الاندوم القومي  للجي  ا.سرائيلي.

  ا.سرائيلي ا.سرائيلي  تادر عناوين الا افة الم لية منخرا، بسبك قضية تمويل  مشاريع للجي
ويمنع القانون الفند  الجمةيات الخيرية المةفاة من الضرائك تقديم  من أموال جمةها في فندا.
 المساعدة لجيو  أجنبية.

وشملت المشاريع المشار  ليها تمويل نشانات لر  فتيبة الشبيبة الةبرية ، وهي منسسة  سرائيلية تةمل 
مة الةسفرية، وفذلم تمويل عمليات تنوير قاعدة في  نار الجي  .عداد الشبان لمر لة الخد

 تدريك عسفرية.
  CBCونقلت الا يفة تاري ات لميغان مافنز  مستشارة في  ل الاراعات، قالت فيها لشبفة  

 التلفزيونية الفندية،  نها ادمت عندما افتشفت تورن  الاندوم  في تقديم تمويل  كراض عسفرية.
ت ، فشه تفاايل  ول مشاريع لزراعة كابات خار  الخن وأضافت مافنز  أن ت قيقا أجر 

 ا خضر، أ  في الضفة الغربية الم تلة.
ونقلت وسائل ا.عام الفندية عن  سماعيل زايد، وهو فند  من أاول فلسنينية تةود لقرية بيت 

سلنات ، قول   ن  قدم لل1967نوبا  كرك رام هللا( التي دمرها الجي  ا.سرائيلي بةد ا تال عام 
وأفاد أن السلنات ردت علي   الفندية شفاوى ضد نشانات  الاندوم  في ا ربةين سنة الماضية.
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أنها تجر  ت قيقا في القضية، لفنها رفضت تقديم أ  مةلومات ل  عن مجريات الت قيم بذريةة 
  سرية المةلومات .

يس  قال لوسائل ا.عام من جهت ، مدير فرن  الاندوم القومي ا.سرائيلي  في فندا  النس ديف
، بةدما تبين 2016الفندية ردا على هذا المةلومات،   ن  أوقه تقديم تبرعات للجي  ا.سرائيلي عام 

 ل  أن ذلم مخاله للقانون الفند  .
 5/1/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 ةبشأن االنسحاب األمريكي من سوري "إسرائيل"بولتون يطمئن  .65

ر ا من القومي ا ميرفي، جون بولتون، بةيد واول   لى تل أبيك، أمس أعلن مستشا تل أبيك:
 ا  د(، أن بادا لن تس ك قواتها من سوريا  تى تت قم هزيمة تنسيم داع  وتتوفر  ماية ال لفاي 

 ا فراد.
وأضاه بولتون، قبيل اجتماع  مع رئيس الوزراي ا.سرائيلي، بنيامين نتنياهو، للب ث في هذا 

ال يوجد  تى افن جدول زمني م دد لس ك القوات ا ميرفية مثلما أعلن »وكيرا، أن   الموضون
الرئيس ترمك قبل عدة أسابيع،  يث تةهد بس ك قوات بادا شرينة توفير ا مان لألفراد والتوقيع 

ن ت ديد الجدول الزمني لس ك القوات ا ميرفية م»وقال بولتون: «. على اتفام مع ترفيا بهذا الشأن
واشننن لن تقبل »وأفد أن «. سوريا، سيفون نتاجاس للقرارات السياسية التي ستنفذها ا.دارة ا ميرفية

 «.بإقدام ترفيا على عملية عسفرية شاملة في شمال سوريا،  ال  ذا تم ذلم بالتنسيم مع أميرفا
ن  سينفد وقال بولتون  ن الواليات المت دة تار على  ماية ا فراد  لفاي واشننن في سو  ريا، وال

ذلم خال اجتماع  المرتقك مع الرئيس الترفي نيك رجك  ردوكان في أنقرة. وأضاه بولتون أن  
يجك على ا ترام التنسيم التام مع الواليات المت دة    عملية عسفرية قد يقومون بها في سوريا، 

 ماية قوات المةارضة  وذلم من أجل  ماية القوات ا ميرفية التي ما زالت ترابن هنام وأيضاس 
ال ليفة لواشننن. وأفد أن س ك القوات ا ميرفية المخنن ل  من سوريا لن ي ال ما لم يتم 

 االتفام على هذا الشرون بين النرفين.
وفانت ماادر  سرائيلية قد أفدت أن بولتون قدم  لى المننقة للتبا ث مع المسنولين ا.سرائيليين 

 -في سوريا، خاوااس في قاعدة التنه  قرك ال دود الةراقية  وا ترام في مسألة ا وضان
ا ردنية(، وفيفية تنفيذ االنس اك ا ميرفي من هنام، وقد يسةى لت سين الةاقات الةدائية بين 
 سرائيل وترفيا. وقالت ماادر سياسية مقربة من نتنياهو  ن  سيب ث مع بولتون  مفانية أن تبقى 

نوك السور  وال تنس ك من هنام لغايات أمنية. وبالمقابل، فإن بولتون القوات ا ميرفية في الج
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ينو  نرو موقه بادا الرافض بارامة أن تقوم الاين ببناي ميناي  يفا الةسفر  الجديد،  ذ يخشى 
  تا ة ا مر للاين لتفشه أسراراس عسفرية، فضاس عن وجودها في موقع استراتيجي فهذا.
 7/1/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 األسرى الفلسطينيون.. دقت ساعة المعركة .66

 علي جرادات
سنر ا سرى الفلسنينيون تجربة بنولة ومةاناة فيها ما يتاخم االستثنائي والمل لمي، وربما 
ا سنور . فيها، اتااالس بموضوعنا، ما تةرضوا ل ، وانتفضوا علي  من كنرسة في بدايات 

رادة سجين  رية ال  االشتبام الشامل المفتوو بين  رادة سجان يملم فل عوامل القوة الفيزيائية، وال
يملم سوى استنفار عوامل قوت  المةنوية وا خاقية، وتأجي  ناقت  الفامنة، وتأنير، وت شيد، 
وتةبئة، وتنسيم جهودا، واوالس  لى ت ويلها، بالمةَنيين الونني وال زبي،  لى قوة جماعية ففا ية 

التي تشفلت بتدر  وترافم، في « ال رفة الوننية الفلسنينية ا سيرة«ره كمنسمة، هي ما بات ُية
مةمةان مةارم قاسية، مريرة، متالة بين ُمدججين وُعزَّل. ال رفة التي قررت  فومة اال تال 
القائمة االنقضاض عليها، وعلى ا.نجازات النضالية التي انتزعتها. ففي منتمر ا في عقدا يوم 

، أعلن وزير ا من الداخلي في هذا ال فومة، جلةاد أردان، عن تبني  فومت  ا ربةاي الماضي
في التةامل مع ا سرى « أفثر تشدداس »الستنتاجات اللجنة الةامة التي شفلتها لرسم سياسة جديدة 

 الفلسنينيين.
داخل «  سرائيل»ن ن نفهم أن نشان »بالقول: « السياسة الجديدة»ولخل المذفور جوهر هذا 

جون يجك أن يفون أيضاس عاماس في خلم الردن، والففاو ضد ا.رهاك يجك أن يستمر داخل الس
السجون أيضاس. قررنا  لغاي مناك ممثل ا سرى داخل السجون، واختيار ممثل عنهم يتم تغييرا من 
لغاي توزيع ا سرى في كره وأقسام السجون  سك االنتماي ال زبي، ومْنع  دخال  فترة  خرى، وال

موال،  الفانتينا(، من السلنة الفلسنينية لألسرى، ومْنع نهي النةام داخل كره السجن، وتقييد ا 
استخدام ال مام لتوفير المياا. وتم وْقه زيارات ا هل  سرى قنان كزة، ومْنع زيارات أعضاي 

ا سرى  لألسرى، ووْقه مشاهدة البرام  الجذابة عبر م نات التلفزة لوضع نهاية لمرو« الفنيست»
 «.، وُتسهر أنهم ال ُيةاقبون بشفل فاه«ا.سرائيليين»الذين يبثون اوراس تنثر في مةنويات 

هذا يةني أن هنالي ا سرى أمام هجمة فاشية مسةورة تستهده  نجازاتهم التي انتزعوها بالنضال 
هجوم على مدار عقود من الزمن. ويةني، أيضاس، أنهم أمام هجمة سياسية كير منفالة عن ال

الشامل الجار  على الشةك الفلسنيني، قضية، وجوداس، و قوقاس، ونضاالس، ورواية. ويةني، أيضاس 
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وأيضاس، أنهم أمام هجمة مبيتة، سبم لوسائل  عام اال تال أن نشرت عناوينها وأهدافها التي أعلنها، 
 قدا على  هذا، الذ  أسهر أن ال  دود لةناريت  وفاشيت ، وأن« أردان»باورة رسمية، 

الفلسنينيين، عموماس، وعلى ا سرى بالذات، يفوم فل تاور. فيه ال؟ وهو الذ  واج ،  باسم 
ذا شانوا »، بالقول: 2017 فومت (،  ضرابهم المفتوو عن النةام، عام  لن ي الوا على شيي، وال

هنا ا هم(، باتوا، ويةني، أيضاس وأيضاس وأيضاس، أن ا سرى الفلسنينيين،  و «. الموت فليموتوا جميةاس 
بالفةل، أمام هجمة شاملة كير مسبوقة تستهده  عادتهم ومفتسباتهم النضالية عقوداس  لى الوراي، أ  
 عادة التةامل مةهم وفم السياسة التي اتبةتها  فومات اال تال، وفشلت في فْرضها، في سنوات 

 ر بقواعد تلم السياسة، وهي:نهاية ستينات وبداية سبةينات القرن الماضي. وهنا يجدر التذفي
أوالس أمنياس: قاعدة أن من  م السجان ممارسة أشد  جرايات القمع، والبن ، والتنفيل، وا.خضان، 
وأن على ا سرى الفلسنينيين أال ي تجوا  تى عندما ُيرفلوا وُيلنموا، وُتسلو جلودهم بالفرابي ، 

 من دون سبك . وُيةتدى عليهم بالهراوات، وأعقاك البنادم، بسبك، و 
 دارة »ثانيا تنسيمياس: التةامل مةهم،   ا سرى(، وفم قاعدة أنهم أفراد ال جماعة، وأن  ال اعتراه من 

لجان »، فذران ل فومات اال تال، بتنسيمهم، بشقي  الونني المتمثل في «مال ة السجون الةامة
ئات القيادية المنتخبة .دارة شنون ، وال زبي المتمثل في الهي«التمثيل االعتقالي الةامة والفرعية

 أعضاي فل فايل على  دة.
 سن «ثالثاس مةيشياس: قاعدة أن  ال  قوم لهم،  ا سرى(، بل  اجات ُتلبى،  نما مشرونة ك

 «.السلوم
رابةاس ثقافياس واجتماعياس: التةامل مةهم،  ا سرى( وفم قاعدة ال ورقة، وال قلم، وال مذيان، وال تلفاز، 

ي، وال مرو وسهر، وال رفةاس للاوت داخل زنازين وكره وأقسام السجن، وال زيارة لألهل، وال كنا
وعندما ُسمح بها تم ت ديدها بناه ساعة، و رمان البةض منها، وال زيارة للم امين، وعندما ُسمح 
 بها تم تفبيلها بإجرايات مةقدة. أما زيارة ممثلي الاليك ا  مر فمتباعدة،  فل شهرين(. أما
التمشي  الفورة(، في سا ة النزهة، فلناه ساعة يومياس، يسير ا سرى خالها فرادى، اامتين، 

 منأنئي الرنوس، مةقود  ا يد   لى الخله.
تلم هي، في الجوهر، القواعد القديمة المتغنرسة التي فسرها أسرى  رية فلسنين، وي اول 

مقبلة، ال م الة، على خوض « الوننية ا سيرةال رفة »اال تال اليوم  عادة فْرضها، ما يةني أن 
مةرفة قاسية وشاملة، وأن على الفاائل الفلسنينية، أن تتو د وُتِةد وتستةد .سناد فرعها في 
السجون عبر  نام ت رم جماهير  متال، يشارم في  الفلسنينيون في الونن والشتات، وتنسيم 
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ةالمي لمال ة هنالي ا سرى الذين فسروا كنرسة  ملة  عامية وننية الستقناك الدعم الةربي وال
 قواعد اال تال تجاههم، سابقاس، وسيفسرون م اولت   عادة فرضها.

 6/1/2019الخليج، الشارقة، 
 

 قبل.. وسؤالنا ماذا ستفعل؟أعباس يقول لن  .67
 د. فايز أبو شمالة

عباس، وتراجع ما يقول  في هل تناق  اللجنة المرفزية ل رفة فتح واللجنة التنفيذية خنابات السيد 
اللقايات؟ هل هم يةرفون موقف  السياسي مسبقاس من فافة القضايا؟ أم ال تةنيهم فثيراس ا قوال؟ وهل 

 يةرفون بماذا يففر السيد عباس بشأن القضية الفلسنينية؟ أم يت ايلون على الوقت؟.
عباس أشياي فثيرة في السياسة، في خناب  ا خير أمام الفتاك والمففرين في القاهرة، قال السيد 

 تستوجك الوقوه، وتستوجك النقا ، وتستوجك المراجةة، وعلى سبيل المثال، فقد قال:
لن أقبل عدم  جراي انتخابات في القدس. وافتفى السيد عباس بهذا الجملة، ولم يقل لنا ماذا سيفةل 

 سرائيل  جراي انتخابات في  للتنبيم الةملي لةدم القبول؟ وما هو الموقه الرسمي في  الة رفض
القدس؟ هل سيقاتل، ويفرض انتخابات تشريةية في القدس ركم أنه الاهاينة؟ وفيه؟ أم هل 

لى أ  مدى ستفرض جملة  اراراس؟ ما دالالت ذلم؟ وال ” لن أقبل“سينجل فل االنتخابات ت دياس، وال
 نفسها على أرض الواقع، أم هي مجرد فلمات، سينساها الناس؟!

تمةات النقية الذفية ال ية ا بية ال تمر فلمات المسنولين با مرجةة، وبا قراية للخلفية في المج
ويففرون بنتائجها، و ثارها، والبلهاي تمر عليهم الجمل ” لن أقبل” والةواقك، الةقاي يناقشون جملة

 والفلمات فما تمر الريح على اخرة اماي، وال تترم خلفها  ال الافير أو التافيم!!
وللتذفير فقن، فقد افقوا فثيراس  ين قال السيد م مود عباس، وفي مناسبات عديدة:  ن  لن يقبل 
بقرارات ال فومة ا.سرائيلية بشأن التوسع االستيناني، ولن أقبل باستمرار اقت ام المدن الفلسنينية، 

التاري ات مع الريح، ولن يقبل بةدم التزام  سرائيل باالتفاقيات الموقةة، فماذا فةل؟ هل ذهك كبار 
ليسل ا مر مستوننات عنيدة قائمة على  الها، و ال القيادة ا.سرائيلية الذ  يقول: اقبل، أو ال 
تقبل يا سيد عباس، هذا شأنم، وشأن من يافقون لم خنيباس، ولفن شأن  سرائيل تديرا ال فومة 

 ا.سرائيلية وفم ماال ها!!
 اس على مسامع الفتاك والمففرين في القاهرة يقول عباس:في الخناك نفس  الذ  ألقاا السيد عب
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 ن الةاقة مع  سرائيل متأزمةم  نهم أاب وا أفثر شراسة في االستينان، واستبا وا بةض “
المنانم، ويمفن أن نةيد النسر في اتفام باريس االقتااد ، ونلبنا منذ شهر  عادة النسر في 

 ”.وا على مواالة االنتهافات ذا امم 1993االتفاقات التي بدأت عام 
 ثاث ما سات أسجلها على عبارة السيد عباس قايرة المدى هذا:

 أوالس: الةاقة مع  سرائيل متأزمة!! فقن متأزمة يا سيد عباس!! أهذا هي الةاقة مع اال تال؟!
 ز ؟!ثانياس: يمفن أن نةيد النسر!! فقن يمفن يا سيد عباس! يمفن! وأين قرارات المجلس المرف

 ثالثاس:  ذا امموا على مواالة االنتهافات!! فقن  ذا امموا يا سيد عباس!!  نهم ماممون.
 وفي سيام الخناك ذات  المليي بالما سات، يضيه السيد عباس، ويقول:

 ”قرارسا متةلقة بالقضية الفلسنينية اتخذتها ا مم المت دة ولم ينبم أ  قرار منها 720 ن هنام “
س وفالة أنباي، أم مرفز أب اث، أم منسسة دراسات، لينلةنا على الخبر؟ ماذا يفيد فهل السيد عبا

ذفر الخبر دون ت ديد موقه؟ ماذا ستفةل  زاي هذا التجاهل؟ هذا هو المنلوك من المسنول، وليس 
 مجرد ذفر الخبر، والتافيم الذ  يثير الغبار فقن!

 ”ا، ولفني أملم أن أقول: الليس لد  قوات أ ارك به“ما سة أخرىم يقول عباس: 
أال تةني هذا الجملة االعتراه الرسمي بالهزيمة، واالقرار بةدم ال يلة، واالستسام؟! وهل هذا هو 

 رأ  الشةك؟ وهل  قاس ال يملم الفلسنينيون قدرات وامفانيات لمقارعة اال تال؟
 اقه سياسية:ما سة أخيرةم يقول عباس في الخناك نفس ، وبنايس على ما سبم من مو 

سنة  15 ن القضية الفلسنينية ليست سهلة، ومن يقول أن  يمفن  نشاي دولة فلسنينية خال “
، وفي تقدير  أن هذا أادم جملة قالها السيد عباس، وهنا ينبر  السنال: وما فائدة التةاون ”فاذك

ات السنين من ا مني؟ ومن الذ  ربح الزمن؟ وأين ما وعدتم ب  الناس من دولة على مدار عشر 
 المفاوضات؟ هل هي أضغاث أ ام؟!

 6/1/2019رأي اليوم، 
 

 2018زيادة الجرائم القومية المتطرفة لليهود في  .68
 عاموس هرئيل

سجل ارتفان مستمر في عدد ا  داث في الضفة الغربية، التي يةتبرها جهاز ا من  2018في عام 
ات من قبل اليهود تجاا الفلسنينيين. من ، أ  أعمال عنه ومس بالممتلف«جرائم قومية متنرفة»

مةنيات كير نهائية جمةت  تى منتاه فانون ا ول الماضي، يتبين أن  في السنة الماضية 
 140، الذ  سجلت في  2017 ادثة فهذا ر ارتفان بمةدل ثاثة أضةاه مقارنة مع الةام  482سجل 
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رك الفلسنينيين، ورشم ال جارة،  ادثة. الةنه من جانك المستوننين ونشناي اليمين يشمل ض
، وتخريك البيوت والسيارات، وقنع ا شجار في أراض بملفية «تدفيع الثمن»وبا ساس ر  فتابات 

 الفلسنينيين.
 دث انخفاض متواال في عدد هذا ا  داث، الذ  نسك با ساس  لى  2017و 2016في الةامين 

رائيلي  عميرام بن اولاير( بقتل ثاثة من عائلة تداعيات الةملية في قرية دوما،  يث اتهم شاك  س
دوابشة، التي تم   رام بيتها بواسنة زجاجات  ارقة، وبةد ال ادثة اعتقل الشابام الفثير من نشناي 

وهم أعضاي يمين من سفان السامرة فانوا متورنين،  سك التهمة، في « مجموعة التمرد»ما يسمى 
 رك.أعمال عنه وت ريض على الةنه ضد الة

الخنوات التي اتخذت في تلم الفترة، منها االعتقال االدار ، أوامر  بةاد من الضفة الغربية، وفي 
 االت مةينة السماو بإجراي ت قيم بواسنة استخدام وسائل ضغن شديدة، فانت أدت  لى  ل عدد 

ن  على هذا من القضايا، وفي المقابل أدت  لى تةزيز الردن تجاا نشناي متنرفين. التقدير فان أ
الخلفية انخفضت  وادث الجرائم القومية المتنرفة من جانك اليهود بدرجة فبيرة. ولفن في السنة 
ا خيرة بةد  نام سراو النشناي، وسهور مجموعات جديدة أفثر شباباس،  دث اةود جديد واضح 

 في عدد ا عمال الةنيفة.
الةنيفة، بةد الةملية في دوما خر  عدد من وبموازاة ذلم، سهر تغيير ما في التةامل مع ا عمال 

رنساي المستوننين  لى جانك نفتالي بينيت ضد ا.رهاك اليهود . في ا شهر ا خيرة سهر 
 انخفاض في قوة من يوافون فممثلين للخن الرسمي في قيادة المستوننين.

ي اتبةوا خناس أفثر في عدد من المجالس ا.قليمية الرئيسية انتخك في تشرين الثاني الماضي نشنا
 تنرفاس، وأ ياناس تةاملوا بلغة كامضة ومتسام ة أفثر مع الةنه ضد الفلسنينيين.

في ا سابيع ا خيرة زاد التوتر في الةاقة بين جهاز ا من والمستوننين على خلفية  ادثين:  خاي 
نشناي يمين وشرنة  الفرفانين من بنرة عمونة االستينانية، الذ  فانت خال  ادامات عنيفة بين

 رس ال دود، وبا ساس اعتقال ثاثة شبان  الذين انضم  ليهم أمس اثنان  خران( بتهمة نشان 
 رهابي يهود ، الذ  أشةل موجة ا تجا  وت ذير من النية الساهرة للشابام لتةذيك المشبوهين أثناي 

 الت قيم.
نتقام من عمليات الفلسنينيين ضد يبدو أن زيادة أ داث الةنه مرتبنة أيضاس بالركبة في اال

المواننين ا.سرائيليين. أ داث الةنه زادت بةد الةمليتين في بداية السنة الماضية، ومرة أخرى بةد 
قتل المواننين في الةملية التي  دثت في مننقة برقان الاناعية في تشرين ا ول الماضي. بةد 
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ة جراي  جارة رشقت على سيارة تقودها قرك بضةة أيام من عملية القتل في برقان قتلت فلسنيني
 نابلس، فما يبدو على أيد   سرائيليين. في  ادثة أخرى فشلت م اولة   رام مسجد.

في الجي  ا.سرائيلي ينسبون االرتفان في عدد ا  داث التي سجلت للمناردة ا فثر شدة التي تقوم 
متلفات لم توثم في السابم(، مع ذلم، ما بها قوات ا من لهذا الساهرة  عدد من أ داث تخريك الم

زال ضةه تنبيم جهاز القانون واض اس تجاا أعمال  رهاك وعنه من جانك اليهود، وفي  االت 
 فثيرة يتم  نام سراو المشبوهين من المةتقل بسرعة فبيرة دون تقديمهم للم افمة فيما بةد.

ي اليمين، التي يترفز مةسمها في البنر في جهاز ا من يقدرون أن الجماعة ا فثر تنرفاس لنشنا
شخااس تقريباس، منهم عشرات متورنون  سك  30تضم «( شبيبة التال »االستينانية في الضفة 

سنة.  16ر  15االشتباا في نشانات عنيفة. أكلبية المتورنين في هذا ا عمال هم قاارون أبناي 
يا التي تقع بين رام هللا ونابلس، في مةسم أعمال الةنه سجلت في البنر االستينانية عيمم ش

مننقة مستوننة يتسهار التي تقع قرك نابلس، و ول البنرة االستينانية المخاة وعمونة قرك رام 
هللا. وفي عدد من ال االت، ت ديداس  ول يتسهار، يبدو أن السفان الفلسنينيين يسةون باورة 

 متةمدة  لى المواجهات مع سفان المستوننة.
 6/1/2019هآرتس 
 7/1/2019القدس العربي، لندن، 

 

 االستراتيجية اإلسرائيلية لمواجهة االزدحام الزائد للمخاطر في سوريا .69
 ايتي بارون

فانون االول على أن  سرائيل ت اول التمسم باستراتيجية  25لقد دل هجوم ساو الجو في سوريا في 
او في السا ة الشمالية منذ بداية الةام الةمل الهجومي ر ال رك ما بين ال روك ر والتي تمت بنج

. وهذا يةني أن قدرة الهجوم الةملياتية .سرائيل م فوسة وان  يمفن تنفيذ هجوم موضةي فهذا 2013
 تى في الزمن ال الي، في سل التاد  ال تماالت التاةيد الفور . ومع ذلم، بمرور ست 

يند   لى أن تفون وسيلة الةمل هذا في  سنوات، يجدر مراجةة امفانية ان يفون خلين من الةوامل
للمخانر وقريبة من استنفاد القدرة « ازد اما زائدا»السا ة الشمالية قد والت نقنة الذروة، فتواج  

 على ت قيم انجازات دون اثمان فبيرة.
 كانون األول 25الهجوم في 

.سرائيل منذ اسقان  لقد فان هجوم ساو الجو في سوريا االسبون الماضي الهجوم الةلني االول
ايلول ووقع في موعد قريك من  عان الرئيس ترامك عن خرو   17الروسية في 20ر  ILنائرة 
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القوات ا مريفية من سوريا. في اثناي الهجوم أنلم السوريون عدة اواريو ارض ر جو ومنسومة 
ن  أن يسقن في الدفان الجوية ا.سرائيلية عملت ضد وا د من هذا الاواريو، الذ  فان من شأ

 ا راضي ا.سرائيلية.
وادعت بان  عرض للخنر نائرتين مدنيتين « استفزاز »ووافت وزارة الدفان الروسية الهجوم بان  

هبنتا في دمشم وفي بيروت. بل وادعى الروس بان الدفان الجو  السور  نجح في اعتراض قسم 
 هام من الساو الذ  انلم في اثناي الهجوم.

اثناي الهجوم نفس  ليست شاذة. فالدفاعات الجوية السورية تستخدم ضد هجمات ساو  المجريات في
الجو منذ افثر من سنتين، وفي اثناي هذا الفترة فانت  االت استخدمت فيها منسومات االعتراض 
ا.سرائيلية ضد اواريو ارض ر جو السورية. فما أن الشجك الروسي ليس شاذا ومةقول ان 

ة عن تةريض النائرتين المدنيتين للخنر واعتراض الساو ليست ا ي ة. يبدو التفاايل الم دد
 ذن ان  سرائيل جسدت بالفةل ان  على المستوى الةملياتي فان قدرتها على الهجوم في سوريا 
م فوسة وان  يمفن تنفيذ مثل هذا الهجوم في الوقت ال الي أيضا، في فل التاد  لمخانر 

 على النائرات والتاد  لردود الفةل المباشرة في اثناي الهجوم نفس (.التاةيد الفورية  الخنر 
 استراتيجية الحرب ما بين الحروب

ففرة ال رك ما بين ال روك في السا ة الشمالية فانت ترتبن منذ بدايتها في وضع االمور الفوضو  
 سوا في  سرائيل أن ال 2013في سوريا في اثناي ال رك ا هلية التي وقةت هنام. ففي بداية الةام 

مزايا السا ة الشمالية تزيد  رية الةمل الةملياتية التي تتاو للجي  ا.سرائيلي وقدر بان  دارة سليمة 
لمخانر التاةيد يمفنها أن تسمح .سرائيل باستخدام قوتها في تقلل تهديدات قائمة ومتشفلة. 

ال تركك فيها  سرائيل. هذا التقدير، وذلم دون أن يند  استخدام القوة  لى مواجهة واسةة الننام 
الذ  تأفد بالفةل، أدى في السنوات االخيرة  لى نشانات عملياتية متواالة، فثيرة الجرأة والخيال، 
تضمنت مئات الهجمات ضد سلسلة اهداه في ا راضي السورية. واستهدفت النشانات اساسا نقل 

ة ا خيرة ايضا ضد مساعي تثبيت الوجود ا.يراني الوسائل القتالية المتنورة  لى  زك هللا وفي السن
 في سوريا.

في اثناي الهجمات، أبدى الجي  ا.سرائيلي وأسرة االستخبارات قدرة عملياتية واستخبارية منثرة في 
فل ما يتةلم بالةثور على ا هداه ومهاجمتها. أما مراجةة أوسع الستراتيجية ال رك ما بين 

ها أيضا انجازات واض ة. ا يح انها لم تند  لى  خرا  القوات ا.يرانية ال روك، فتفيد بان فانت ل
من سوريا  ومةقول االفتراض بانها لم تستهده منذ البداية هذا الهده النموو(، ولفن توجد على ما 
يبدو أدلة على أن وتيرة تثبيت الوجود ا.يراني تبانأت وي تمل أن تفون مزايا انتشار القوات تأثرت 
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ت  سرائيل. فالجهود لمنع نقل الوسائل القتالية  لى  زك هللا لم تمنة  تماما، ولفن يبدو انها بةمليا
 «.م نمة التوازن»ابنأت وتيرت  ومنةت التسلح المفثه لةدة عناار اعتبرت فر 

فما أثبتت  سرائيل ت فما مثيرا لاننبان بمخانر التاةيد وفل النشانات أديرت عمليا دون رد في 
جانك الجهات التي استخدمت ضدها القوة: السوريون لم يردوا على االنام مباشرة على  مغزى من

النشانات ا.سرائيلية في اراضيهم: الم اوالت ا.يرانية للمس بإسرائيل في ا راضي السورية فشلتم 
ر  2013 زك هللا بادر، على ما يبدو، لسلسلة عمليات من ال دود في هضبة الجوالن  في أعوام 

، با قتلى(م ورد من ا راضي اللبنانية، بةد الهجوم على مخزن للوسائل القتالية في الجانك 2015
، با قتلى( وبةد هجوم في هضبة 2014اذار  14اللبناني من ال دود السورية ر اللبنانية  عملية في 

في هار  2015ني فانون الثا 28الجوالن قتل فيها نشناي فبار ل زك هللا وجنرال  يراني  عملية في 
 دوه، مقتل جنديين(.

 2018الحرب ما بين الحروب في العام 
ترافمت المخانر على ال رك ما بين ال روك على مدى السنوات االخيرة: فالتواجد الروسي في 

، استوجك تنوير  ليات تنسيم ناجةة وانتباا اشد في استخدام القوةم 2015سوريا من نهاية الةام 
للدفاعات الجوية السورية استوجك اعادة انتسام خااة في تنفيذ الهجمات  تغيير سياسة النار

واالستةداد لتسلل اواريو  لى اراضي  سرائيلم وتثبيت التواجد ا.يراني استوجك ادارة  ساسة 
 لمخانر التاةيد.

وقةت خال النشانات ا.سرائيلية سلسلة أ داث، جسدت  2018فضا عن ذلم، في أثناي الةام 
 موس جملة المخانر التي تتادى لها االستراتيجية ا.سرائيلية في الزمن ال الي:بالمل

? مجموعة مخانر اولى ترتبن بالتهديد على النائرات المهاجمة وامفانية مواجهة مع سوريا فما 
. فقد 2018شبان  10   ا.سرائيلية في  16تجسد االمر في ال دث الذ  اسقنت في  نائرة اه 

في ا راضي ا.سرائيلية  والنياران ترفاها وهبنا بسام( في  دث تةود بدايت   لى  اسقنت النائرة
اعتراض نائرة مسيرة  يرانية  اولت التسلل  لى اراضي دولة  سرائيلم وتواال بهجوم  سرائيلي على 

ات مقر القيادة والت فم للنائرة المسيرة في عمم سوريام وانتهى بةد اسقان النائرة بمهاجمة بناري
 اواريو أرض ر جو أنلقت منها الاواريو ن و نائرات ساو الجو.

يران، فما  ? مجموعة مخانر ثانية ترتبن بامفانية التاةيد في المواجهة المباشرة بين  سرائيل وال
. بدايت  في سلسلة هجمات 2018تجسد في سلسلة ا  داث في سوريا في شهر  نيسان وايار 

في شهر نيسانم وتواال في م اولة  يرانية فاشلة النام بضع   سرائيلية على أهداه  يرانية
عشرات الاواريو ن و ا راضي ا.سرائيلية  مةسمها أااك ا راضي السورية وبةضها اعترضت  
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ايار   ملة  10منسومات الدفان الجوية ا.سرائيليةم وذروت  في رد  سرائيلي شديد القوة في ليلة 
 على عشرات االهداه السورية وا.يرانية. ، تضمن هجوما«(بيت االورام»

? مجموعة مخانر ثالثة ترتبن بمواجهة م تملة مع روسيا، فما تجسد في اسقان نائرة االستنان 
. بداية ال دث بهجوم  سرائيل في مننقة الشانيي السور . ردا على 2018ايلول  17الروسية في 

عشرات اواريو ارض ر جو. اسقنت النائرة الهجوم انلقت منسومة الدفان الجوية السورية بضع 
بالخنأ في الب ر المتوسن، على مسافة بضةة فيلو مترات عن كربي الشان  السور ، بوا د من 

من رجال الناقم الروس(.شرو ات  سرائيل ردها الروس،  15الاواريو التي انلقها السوريون  قتل 
 فيما اتهموها بالمسنولية عن اسقان النائرة.

ان النائرة نقل الروس  لى سوريا بناريات اواريو أرض ر جو متنورة نسبيا من نراز اس بةد  سق
ولفن يبدو  اليا انها لم تسلم الستخدام السوريين أنفسهم  ركم أن هنالي بدأوا بالتدرك الةملي  300

 وعلى على المنسومة(. وتسليمها المرتقك لسوريا من شان  ان يزيد التهديد على نائرات ساو الجو 
الساو الذ  ينلم اثناي الهجمات( وتفةيل مشترم للبناريات من قبل السوريين والروس من شأن  

 أن يزيد من خنر المواجهة مع روسيا.
 مستقبل الحرب ما بين الحروب

مع أن هذا ليست مخانر جديدة، فمع مرور ست سنوات يجدر أيضا ف ل  مفانية أن يفون 
رون السا ة يستوجك  عادة النسر في نجاعة وضرورة استراتيجية تداخل الةوامل وبخااة تغير ش

ال رك ما بين ال روك في السيام السور  ر اللبناني. بين هذا الةناار، يشار  لى الوضع الةام في 
سوريا التي تةود لتفون دولة سيادية قادرة على ان تغير سياستها في عدم الردم استمرار التواجد 

روس التي استخلاها الروس من  سقان النائرة الروسية وفذا السياسة الروسي في سوريا، الد
الروسية التي ترى أهمية فبيرة في ال فاس على سيادة سوريا واستقرارهام التنورات في الدفان الجو  
السور  وسياسة  نام النار السورية، التي تنمن بإنام عدد فبير وكير دقيم من الاواريوم 

ضافة  لى الدروس   التي تةلمتها الجهات المختلفة من النشانات ا.سرائيلية المتواالة.وال
الاواريو من سوريا  لى لبنان سينفد جدا الت د  « مشرون دقة»ان نقل مرفز ثقل النشانات  ول 

الذ  تقه أمام   سرائيل مما من شأن  أن يند   لى مواجهة بين  سرائيل و زك هللا، الذ  اوضح 
الفترة بان سياست  في الرد ستفون مختلفة بالنسبة للهجمات في لبنان. هذا  من جهت ، على مدى فل

ا.مفانية تستوجك من  سرائيل ان تجر  ايضا ب ثا مبدئيا افثر  ول الجدوى الةامة من مساعي 
منع اجرايات التةاسم التقليدية للةدو  بخاه مساعي التةاسم في مجال النوو ، والتي يوجد  ولها 

مشرون »في سيام «(. عقيدة بيغن»با ة استخدام القوة بهده ا بانها في  نار  جمان واسع 
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، يجك على الب ث ان يوازن الضرر الم تمل من استخدام ا سل ة الدقيقة مع  مفانيات «الدقة
 الةمل  الدفاعي والهجومي( ضدا مقابل أثمان الخنوات لمنع التةاسم.

بان  ال يزال ممفنا تنفيذ هجمات في سوريا بتخنين  2018فانون االول  25لقد اثبت الهجوم في 
متشدد ودقيم في مجاالت مةينة. ومع ذلم، يبدو أن جملة الةوامل تخلم  اجة  لى المناورة في 
مواجهة االزد ام الزائد للمخانر، التي ستزداد ا تماالت ت ققها فلما استمرت النشانات ا.سرائيلية. 

ممفنا مواالة الةمل ضد نقل الوسائل القتالية ل زك هللا وضد والمةنى هو أن  ي تمل اال يفون 
التواجد ا.يراني في سوريا دون المخانرة بالتاةيد بل وتدهور الوضع  لى مواجهة شاملة. يبدو  ذن 
ان استخدام القوة ا.سرائيلية في انار ال رك ما بين ال روك يستوجك ب ثا استراتيجيا وعملياتيا، 

ضرورتها، نجاعتها وقدرة ت قيقها في السروه ال الية للسا ة. تةيين رئيس  يرفز على أهدافها،
 أرفان جديد وتسلم  مهام مناب  ففيل بان يفون توقيتا ا ي ا لمثل هذا الب ث.

 6/1/2019نظرة عليا 
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