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*** 

 
 ت بعضهم... وتنشر اعترافاخانيونس عمليةمن   عميالن  45ل ااعتق عنكشف في غزة ت"الداخلية"  .1

 و ار  الداخليرررا واألمرررن الرررو ن ، أن غررر  ، مرررن 8/1/2019 ،وزارة الداخليييية الفلسيييطينية موقيييعنشرررر 
عمياًل لالحتالل منذ الحادث األمنر   45كشفت أن أجه تها األمنيا اعتقلت  الفلس ينيا ف  ق اع غ  

، مق رر  2018 1 8النالنرراء  و ار ، يررو الررنشرررت و  .2018نرروفمبر تشرررين النرران   شرررخ خررانيونس فرر  
وت رررمن الفيرررديو جررر ءًا مرررن اعترافرررات العمرررالء  عمرررالء.هررر اء الفيرررديو يت رررمن اعترافرررات خمسرررا مرررن 

الخمسا، تمحور حول أسرالي  سسرقا ه  مرن قبرل أجهر   مخرابرات ااحرتالل، والمهرا  التر  كلفرته  بهرا 
 ناء شعبه  ومقاومته.ف  ق اع غ  ، سلى جان  توجيهه  رسالا ند  على ما اقترفوا من أفعال بحخ أب

مرن  8ومن محافظا شمال الق اع،  10من العمالء ه  من محافظا غ  ، و 12ن أوظهر ف  الفيديو 
 من محافظا رفح جنو  الق اع. 7و خانيونس، امن محافظ 8والوس ى،  امحافظ

لا األمنيا رسالا لعمالء ااحتالل والمتعاونين معه مفادها أن الحم ،ف  مق   الفيديو ،ووّجهت الو ار 
  ده  ُمستمر ، داعيا سياه  ف  ذات الوقت سلى تسلي  أنفسه  قبل فوات األوان.

 مسررراء يرررو  ،فررر  تحرررريحات متلفررر   لقنرررا  األقحرررى الف رررائيا ،وأكرررد المتحررردث باسررر  الرررو ار  سيررراد البررر  
ر  السرابقا، ، أن األجه   األمنيرا وجهرت  ررباتم أمنيرًا كبيررً  ألجهر   أمرن ااحرتالل خرالل الفترالنالناء

 وأحب ت عملياتم أمنيا أعد لها ااحتالل ف  ق اع غ  .
ووجره البرر   رسررالا لالحررتالل وعمالئرره بررفن غالعمررالء فر  غرر   هرر  فرر  قب ررا األجهرر   األمنيرراغ، م رريفًا 

 غأما  العمالء رسالا واحد  بفن يسلموا أنفسه  ويعودوا للو ن، أو يواجهوا يد العدالا والقانونغ.
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على أن األجهر   األمنيرا قرادر  علرى سحبرا  تحركرات عمرالء ااحرتالل، مشريرًا سلرى أن كرل وشدد الب   
وترراب : غسذا مررا وقرر  أن مرروا ن فرر  وحررل  مررا يعررد برره ااحررتالل عمررالء  هررو عبررار  عررن كررذ  وسرررا .

ه، التخابر، عليه بالمبادر  قبل أن يترور  فر  دمراء أبنراء شرعبه، وأن يتوجره لرو ار  الداخليرا لتسرلي  نفسر
ونرو  سلرى أن مرن يسرل  نفسره مرن العمرالء سريت  التعامرل بشركل خرا   وسنتعامل معه بكامل السررياغ.

معه، ومحاولا التخفيف عنه لدى محاكمته ق ائيًا، مستدركًا غعلى مردار السرنوات السرابقا نجحنرا فر  
 سلقاء القبض على كنير من العمالء وكان محيره  ف  النهايا حبل المشنقاغ.

أكد المتحدث باس  و ار  الداخليا أن ااحتالل يحاول التغرير بالعمالء بفنره سريوفر الحمايرا  سلى ذلك،
أبنراء شرعبنا مرن التفاعرل علرى  البر  له ، لكن نبت بالدليل القا   أنها وعرود واهيرا قسرقا ه . وحرذر 

لإلسرقا ،  حفحات ااحتالل على وسائل التواحل ااجتماع ، الرسميا وغير الرسميا، ألنهرا وسرائل
ولفرت البر    أبنراء شرعبناغ. مست ردًا غااحتالل يحاول سيجاد عمالء لمساعدته ف  ارتكا  الجرائ   ردّ 

سلررى أن مرررن وسررائل اقسرررقا  لرردى ااحرررتالل: غحرراج  بيرررت حررانون، وااتحررراات مررن فتيرررات، النظررر 
 وانتحال حفا الجمعيات الخيريا والمساعدات، غيرهاغ.

، و ررعنا أمررا  أنفسررنا هرردفًا وهررو حمايررا الجبهررا 2007و ار  الداخليررا منررذ عررا  وأردف قررائاًل: غنحررن فرر  
الداخليرا وظهرر المقاومرا، وقررد نجحنرا فر  ذلرك بشرركل كبيرر، بف رل الت رور الكبيررر فر  عمرل األجهرر   

وأو ررح أن حركررا عمررالء ااحررتالل علررى األرض أحرربحت حررعبا، لررذلك غررامر ااحررتالل  األمنيرراغ.
 شه، وكانت النتيجا كارنيا على األرض كما حدث ف  خانيونس قبل شهرين.بالقوات الخاحا من جي

وم ى الب   يقول: غتبين ف  موجات التحعيد السابقا أن ااحرتالل أفلرس، ولر  يرتمكن مرن  رر  أهرداف 
 المقاوما، لذلك لجف لألهداف المدنيا واقعالميا، نتيجا فشله ف  الوحول للمقاوما ورجالها وأدواتهاغ.

لبرر   حدينرره بررالقول غسننررا أمررا  حررراع أمنرر  كبيررر، يتفرروخ فيرره العقررل األمنرر  الفلسرر ين غ، م كرردًا وخررت  ا
 على أن األجه   األمنيا ف  غ   قادر  على مواجها أجه   أمن ااحتالل اقسرائيل .

 ، أن و ار غررر   يوسرررف أبرررو و فرررا، نقررراًل عرررن مراسرررلها 8/1/2019 ،العربيييي الجدييييد، لنيييدنوأ رررافت 
لرر  تفحررح، خررالل مق رر  الفيررديو الررذن عر رره جهررا  األمررن الررداخل  الترراب  لهررا، عررن أسررماء  الداخليررا

وهويررات المتخررابرين مرر  ااحررتالل وأخفررت حرروره ، مكتفيررا بررالقول سنهررا ستواحررل مالحقررا المتخررابرين 
 وتقديمه  لنيل الج اء القانون .

بع رره  عررن أبررر  المهررا  الترر   خررالل اعترافررات عرردد مررن هرر اء المتخررابرين حررديثللنظررر وكرران افتررًا 
 لبت مرنه ، كمراقبرا بعرض الم سسرات ومعرفرا وجرود كراميرات مراقبرا عليهرا، منرل البنروك وجمعيرات 

وبينرررت ااعترافرررات حرررديث أحرررد المتخرررابرين مررر   وم سسرررات أخررررى، أو شرررراء سررريارات داخرررل الق ررراع.
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بتنظرري  غداعرر غ اقرهرراب   ااحررتالل عررن  لرر  جرري  ااحررتالل اانتقررال سلررى ج يررر  سرريناء لاللتحرراخ
 ، قبل أن يتمكن جها  األمن الداخل  بغ   من سلقاء القبض عليه واعتقاله.2016هناك عا  

 
 متتالية لتقويض سلطة حماس في غزة عن خطواتيعلن  األحمد .2

أعلرررن ع رررو اللجنترررين التنفيذيرررا لمنظمرررا التحريرررر والمرك يرررا لحركرررا فرررتح عررر ا  األحمرررد عرررن  :را  هللا
بلا لتقويض سل ا حماس ف  غ  ، م كدًا أن اانقسا  أخ ر مرن ااحرتالل، وأن لالنقسرا  خ وات مق

وقرال األحمرد فر  حرديث لبرنرامف غملرف اليرو غ عبرر شاشرا تلف يرون فلسر ين:   رف واحد هو حمراس.
غسن مرررا قامرررت بررره حمررراس فررر  مقرررر تلف يرررون فلسررر ين فررر  غررر   عمرررل همجررر  ووحشررر  فررراخ وحشررريا 

س القائمررا علررى ااغتيررال السياسرر  لررن تتغيرررغ، مشرريرًا سلررى أن اقدانررا لرر  تعررد ااحررتالل، فعقليررا حمررا
المسرلمين التر   اقخوانوأن ااعتقال السياس  ل  يوجد ف  المن قا سا بعد تفسيس حركا  تجدن نفعاً 

 حماس أدا  بيدها. عدّ تُ 
نهراءوشدد على  رور  التحدن لكل من يترممر علرى الوحرد  الو نيرا  أن اانقسرا   ، مبينراً اانقسرا غ وا 

الخا  والعرا   اقعال أخ ر من ااحتالل، داعيًا كافا الفحائل وم سسات المجتم  المدن  ووسائل 
 لتحمل مس وليا كشف الحقائخ، لمجابها اانقسا  وقوى الظال .

وفيمرررا يتعلرررخ بسرررح  مررروظف  السرررل ا مرررن المعرررابر، قرررال األحمرررد: غسن السرررل ا حريحرررا علرررى اسرررتمرار 
ف  المعابر، لكن وجوده  بات شكليًا فقر ، سذ يرت  اختيرار أسرماء المسرافرين مرن خرانيونس، ودفر  عملها 

دوار، س ررافا قدخالهررا الب ررائ  عبررر معبررر حررال  الرردين،  3000سلررى  150األمرروال لحمرراس مررا بررين 
وأشرررار سلرررى محررراوات لتسرررلي  حمررراس المعرررابر  وجبررر  الرسرررو  وال ررررائ  رغررر  أنررره لررريس ممرررر ب رررائ غ.

توقيعهرا، فكران ا  كوما الوفاخ لكن دون جدوى، س افا لممارساتها وعد  الت امها بااتفاقيات التر  تر ّ لح
بد من أخرذ خ روات عمليرا، أولهرا سرح  العراملين فر  معبرر رفرح، مو رحًا أن ذلرك يعرد بدايرا وسريتبعه 

 ف  غ  .خ وات أخرى من السابخ ألوانه الحديث عنها، حتى نعمل على تقويض سل ا اانقسا  
وأ اف األحمد: غق اع غ   بات منرل ال رائر  المخ وفرا، مرن قبرل مجموعرا مرن الميليشريات، ويجر  
أن نعيد غر   سلرى ح رن الرو ن، واتخراذ كافرا الخ روات التر  تنهر  مظراهر التمررد مرن قبرل حمراسغ، 

يرا  والحرررف كرل المجراات فر  غر   علرى ال اولرا بمرا فيهرا التعلري  والحرحا والمغسلرى أن  النظرر افتراً 
الحرررح  والبنرررى التحتيرررا، فحمرررا أن تتحمرررل حمررراس المسررر وليا كاملرررا أو تبتعرررد، وسرررنبحث كيرررف نقرررو  

وتاب : غخا فو غ   سما أن يدفعوا النمن أو ينهوا ااخت راف، وسنسرتمر بخ روات  بواجبنا تجا  أهلناغ.
  شخ  هرا  فر  ق راع وأشار األحمد سلى أنه استوحى فكر  من اقترا متتاليا حتى نقوض اانقسا غ.

 غلكن أهل غ   غير متمردينغ. ن يت  سعالن غ   سقلي  متمرد، مستدركاً فغ   دون ذكر اسمه، ب
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تحرررعيد حمررراس  وفيمرررا يتعلرررخ بملرررف المحرررالحا، تسررراءل األحمرررد: غكيرررف للمحرررالحا أن ترررت  فررر  ظرررلّ 
ى  ررررف واحرررد سلرررى اسرررتمرار رفرررض فرررتح االتقررراء بحمررراس، م كررردًا أنررره ا يوجرررد سرررو  ؟، مشررريراً مررر خراً 

 أنره غفر  ظرلّ  األحمردولفت  لالنقسا  وهو حماس، وأن من يقول غ رف  اانقسا غ فهو يسعى لتعميقه.
عن سرح  مروظف  السرل ا مرن المعرابر،  لبرت محرر فرحرا  اقعالن يار  الرئيس سلى محر وبعد 

هذ  الفرحا وأن  ا تنخدعواغ، معربًا عن أمله بفن تنجح أنلك  الفرحا ولكن يج   جديد  وكان الردّ 
ما أن يقوض اانقسا  دون تفاه  أو ينته  بتفاه غ.األخير تكون  وقرال: غكمرا قرال الررئيس محمرود  ، وا 

نهاء اانقسا غ. عباس حتى لو كنا ف  اللحظات األخير  قجراءاتنا، البا  سيبقى مفتوحاً   للمحالحا وا 
 8/1/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مشاورات لتشكيل حكومة جديدة من فصائل منظمة التحرير :جدالنيم .3

)د   أ(: قررال ع ررو اللجنررا التنفيذيررا لمنظمررا التحريررر الفلسرر ينيا، أحمررد ، غالقرردس العربرر غ –را  هللا 
هنررررراك مشررررراورات لتشررررركيل حكومرررررا فلسررررر ينيا جديرررررد  مرررررن فحرررررائل منظمرررررا التحريرررررر  سنمجررررردان ، 

وأو ررح مجرردان  فرر   رامرر  الحمررد هللا. .وفرراخ الررو ن  الترر  يرأسررها دمررن حكومررا ال الفلسرر ينيا، بررداّ 
حديث م  غالقردس العربر غ: غنحرن فر  مرحلرا جديرد  مرتب را برالت ورات السياسريا الراهنرا، عقر  قررار 

أشرهر مقبلرا، الرذن هرو  6المجلس التشريع  وتحديد سجرراء اانتخابرات خرالل  المحكما الدستوريا حلّ 
اانتقررال ، وبالتررال  الخ ررو  النانيررا تشرركيل حكومررا منظمررا التحريررر مررن أجررل أن أحررد أركرران ااتفرراخ 

حررراحبا الوايرررا السياسررريا والقانونيرررا والتشرررريعيا،  أنهررراتسرررتعيد المنظمرررا حرررالحياتها بالكامرررل، حيرررث 
 .غومهما الحكوما الجديد  التح ير لالنتخابات، وقياد  المرحلا القادما

األمرر مرا  ال  سنهللا فر  رئاسرا الحكومرا المرتقبرا، قرال مجردان   دوحول احتمال استمرار رامر  الحمر
 للنقا ، والمشاورات مستمر ، وخالل الفتر  القريبا سيت  اقعالن عن تشكيل الحكوما. م روحاً 

 8/1/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 عباس تضييق الحصار على حماس السيسي يرفض طلب :صحفي إسرائيلي .4
رئرريس السررل ا الفلسرر ينيا  نقررل الحررحف  اقسرررائيل  يررون  بررن منرراحي  أن: ي هرران  سبررراه - فلسرر ين

ت ييخ الححرار علرى حمراس مرن أجرل رغعبد الفترا  السيسر  برالمحرن  ال  الرئيس  محمود عباس
عررود  السررل ا كرراماًل سلررى غرر  ، لكررن السيسرر  رفررض وأبلغرره أن العالقررا المحررريا مرر  حمرراس ا تسررمح 

محررريا، كمررا أبلغرره أنرره فرر  القريرر  سرريفتتح معبررر رفررح الجديررد قدخررال بررذلك وهرر  تخررد  المحررالح ال
 جمي  الب ائ  المحريا بموافقا سسرائيلغ.

 9/1/2019 ،األخبار، بيروت
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 معبر رفح بسبب ممارسات حماس منسحب الموظفين  الحكومة الفلسطينية: .5
ها يو  النالناء، فر  را  هللا خالل جلسته األسبوعيا الت  عقد الفلس ين ، جدد مجلس الو راء :را  هللا

برئاسا رئيس الو راء رامر  الحمرد هللا، سدانتره للتحرعيد اقسررائيل ، واسرتمرار اسرتباحا قروات ااحرتالل 
للمرردن والبلرردات والقرررى والمخيمررات الفلسرر ينيا وعمررو  المنررا خ المحررنفا غأغ، بمررا فرر  ذلررك اقتحامهررا 

 ى الموا نين وتدمير ممتلكاته .الهمج  لمدينا البير ، وقيامها بااعتداء عل
ااعتداء على مقر الهيئرا العامرا لإلذاعرا والتلف يرون الفلسر ينيا فر  مدينرا غر  ، وحّمرل  المجلس ودان

المجلرررس حركرررا حمررراس المسررر وليا الكاملرررا عرررن هرررذ  الجريمرررا بحرررفتها سرررل ا األمرررر الواقررر ، و البهرررا 
العمررل علررى منرر  تكرررار منررل هررذ  األعمررال، بااعتررذار، وب رررور  مالحقررا المعترردين والكشررف عررنه ، و 

مشررددًا علررى أن الررنهف الررذن تسررلكه حمرراس فرر  غرر   يهرردد بترردميرها تمامررًا، وهررو اسررتمرار انتهاكررات 
 حماس  د أبناء الشع  الفلس ين  ف  غ  ، وتحديدًا الق اع اقعالم .

  الممارسات التر  وأو ح أن قرار سح  الموظفين العاملين ف  معبر رفح ف  ق اع غ  ، جاء بسب
قامررت بهررا حركررا حمرراس خررالل األيررا  الما رريا، واسررتدعاء عرردد مررنه  واعتقررال  خرررين والتنكيررل بهرر ، 
مشيرا سلرى أنره ومنرذ أن تسرلمت الحكومرا المعرابر فر  الق راع، وحركرا حمراس تعمرل علرى تع يرل أن 

من ذلرك تحملنرا الكنيرر مس وليا ل واقمنا هناك والتحك  بشكل كامل خارج حدود المعبر، وعلى الرغ  
مررن هررذ  الممارسررات حتررى نسررت ي  تحمررل مسرر ولياتنا تجررا  شررعبنا الحبيرر  فرر  ق رراع غرر  ، وللتخفيررف 

 عن كاهله مما يعانيه من ويالت الححار.
 8/1/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الهباش: حماس لها مشروعها الخاص ولن تأتي للمصالحة إال مرغمة .6

قررال قا رر  ق ررا  فلسرر ين، مستشررار الرررئيس للشرر ون الدينيررا والعالقررات اقسررالميا محمررود  :  هللارا
حركرا حمرراس لهرا مشررروعها الخرا  المررتب  بمشررروع جماعرا اقخرروان المسرلمين الرامرر   سنالهبرا ، 

 من  منه النظا  السياس  الفلس ين  المتمنل بمنظما التحرير.و خلخلا النظا  العرب ،  سلى
مشرررروع فحرررائل  أن، 2019 1 8 خرررالل حرررديث سذاعررر  لحررروت فلسررر ين، يرررو  النالنررراء ،الهبرررا  وأكرررد

أن  منظمررا التحريررر فرر  واد ومشررروع حمرراس فرر  واد  خررر، وا عالقررا لرره بالمشررروع الررو ن ، م كررداً 
سرررائيل يمكررن أن تسرمحان لهررا بررالوجود بعرد أن تقررو  بالتعرراون معهمررا  حمراس تظررن واهمررا أن أمريكرا وا 

 منظما التحرير.لتحفيا 
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 ،ويجر  أن ترفت  مرغمرا وبالسالسرل ،المحالحا برغبتهرا سلى: غحماس لن تفت  قائالً  وأ اف الهبا 
نحررو ت بيررخ اتفرراخ المحررالحا، وهنرراك الكنيررر مررن األشررياء الترر  يمكررن أن نقررو  بهررا سررواء  وترردف  دفعرراً 

يرررا محرررر العربيرررا، علرررى الحرررعيد الرررو ن  الرررداخل  أو بالتنسررريخ مررر  العمرررخ العربررر  وخاحرررا جمهور 
أن حمرراس لرررن تررفت  للمحرررالحا وهرر  فررر  بحبوحرررا،  سلرررى قجبررار حمررراس للقبررول بالمحرررالحاغ، مشرريراً 

يدفعها للقبول بالمحالحا وت بيخ اتفاخ  أنوشعورها بوجود  غ  شعب  ورسم  وعرب  عليها يمكن 
نهاء اانقسا .  2017 أكتوبر  وا 

 8/1/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الدولتين حل   اءهوتح ر من إن بالتوسع االستيطاني "الخارجية الفلسطينية" تندد .7
نرررددت و ار  الخارجيرررا الفلسررر ينيا بقررررار سرررل ات ااحرررتالل اقسررررائيل ، : ناديرررا سرررعد الررردين - انعّمررر

مرا دون  من أرا   الفلس ينيين ف  بيت لحر  ألغرراض التوسر  ااسرتي ان ، ب 1,200أمس، محادر  
 .الغربيررا ال ررفا أنحرراء بقيررا عررن اهرريرر دن سلررى ت ويررخ المدينررا الواقعررا جنررو  القرردس المحتلررا، ويع ل

وقالررت غالخارجيرراغ سن غالحكومررا اقسرررائيليا تعمررل علررى تنفيررذ خ ررا اسررتي انيا واسررعا الن رراخ وت رر  
مررن جميرر    اف الوحرردات ااسررتي انيا الجديررد ، جنررو  بيررت لحرر ، لت ويررخ المدينررا بجرردار اسررتي ان 

 .غالدولتين حلّ  وفخ السال  لتحقيخ فرحا أن على نهائياً  الق اء سلى سياسياً  ي دن مما ات،هالج
ودانت غالخارجيا الفلس ينياغ ااسرتال  اقسررائيل  لألرا ر  الفلسر ينيا فر  من قرا األغروار، خاحرا 

 أراضغ أنهرررا بذريعرررا  هاألغررروار الشرررماليا، وحرمررران المررروا نين الفلسررر ينيين مرررن الوحرررول سلرررى أرا ررري
 وتحويرل المتراب ا، ااستي انيا الب ر من سلسلا سقاما لحالح احقاً  تخحيحها يت  ،غمغلقا عسكريا

 .غالمستو نين لحالح  راعيا أراض سلى منها ج ء
 9/1/2019 ،الغد، عم ان

 
 الستعدادالشعب الفلسطيني  َفَقَد ثقته بالقيادة واالنقسام بات شرخان وعلى االحتالل ا :زيسر .8

رأى نائرر  رئرريس جامعررا تررل أبيرر ، الُمستشررر خ سسرررائيلّ  البروفيسررور سيررال   هيررر أنرردراوس: -الناحررر  
 يسررر أّن الشررع  الفلسرر ين  فقررد نقترره بالقيرراد  والسررل ا الفلسرر ينيا، مشررّددًا علررى أهميررا اسررتعداد دولررا 

. سلررى تحررراعد ااحتقرران برررين وأشرررار  يسررر  ااحررتالل مسرربقًا ألّن الحرررديث يجرررن عررن شرررر م فلسرر ين ّم
حركت  حماس وفرتح، سنرر تفريرخ السرل ا الفلسر ينيا لمهرجران ان القرا حمراس بال رّفا، وعرد  سرما  

حرو السرنا نف  الوقت عينه سلى أّنره قبرل النظر ف  غّ  ، افتًا  54حماس لفتح ااحتفال بان القتها الر 
عديمررا القيمررا لرر  يعترر   أحررد تحقيقهررا،  وقعررت الحررركتين علررى اتفرراخ محررالحا، تبرريّن أّنرره كق عررا ورخ
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وتاب  قائاًل سّنه منذ ذلك الوقت اتّسعت المسافا والفجو  بين غر   ورا  هللا، والعرداء بينهمرا وحرل لرذرو  
 جديد  بعد أْن خرجت السل ا الفلس ينيا لمعركا علنيا  د حك  حماس ف  غ  ، على حّد تعبير .

برره بمناسرربا يررو  الررذكرى ان القررا حركررا فررتح، كرسرره رئرريس وأو ررح  يسررر أّن أجرر اًء واسررعًا مررن خ ا
السرل ا محمررود عّبرراس للهجرو  علررى حمرراس، منوهررًا سلرى أّن عّبرراس و مررالء  فر  قيرراد  السررل ا، تركرروا 

 الشارع الفلس ين  غير مبال، على حّد قوله.
الكنيررررر مررررن يررررو (، قررررائاًل ُيخّيررررل أّنرررره فرررر  نظررررر السرررررائيل سفرررر  مقررررالم نشررررر  بحررررحيفا ) ،وترررراب   يسررررر

الفلسرررر ينيين، لرررر  تعررررد السررررل ا أْو حمرررراس اليررررو  مناسرررربتين، وباألسرررراس قررررادرتين، علررررى سدار  شرررر ون 
 الفلس ينيين، فما بالك  بقيادته  نحو تحقيخ أهدافه ، كما أّكد.

 8/1/2019 ،رأي اليوم، لندن
 

جع اإلرهاب في الإسرائيلي بروفيسور .9 ق أمنيان مع االحتالل وُتش   وقت عينه: السلطة ُتنس 
السررادات - هيررر أنرردراوس: رأى البروفيسررور هيلررل فررري ، كبيررر الُمحللّررين فرر  مركرر  برريغن -الناحررر  
ف  تل أبي ، رأى أّنه فر  نفرس الوقرت، ُتشرجّ   السرل ا الفلسر ينّيا بشركل غيرر  ااستراتيجياللدراسات 

سلرررى أّن النظرررر افترررًا لقمعهرررا،  غسسررررائيلغمباشرررر اقرهرررا ، بينمرررا تسرررعى سلرررى تعررراون أمنررر  مكنرررف مررر  
أننراء فر  ُمواف قا على هذا اق ار المتناقض، ومن المحتمل أْن تسرتّمر فر  فعرل ذلرك، حترى  غسسرائيلغ

عّبررراس لمنحررربه فررر  رئاسرررا الررررئيس محمرررود أ مرررا الخالفرررا التررر  مرررن المررررجح أْن تتالشرررى مررر  ُمغرررادر  
 السل ا، على حّد تعبير . 

 8/1/2019 ،رأي اليوم، لندن
 

 لحكم المحلي: "أ ونات اإليجار" ال تشمل المقدسيينوزير ا .11
، سن قررررار مجلرررس الرررو راء األخيرررر بخحرررو  مرررنح أذونرررات األعررررجقرررال و يرررر الحكررر  المحلررر  حسرررين 

وأ راف األعررج سن القررار يشرمل  اقيجار ا يشمل المقدسيين حملا هويا اققاما الدائما فر  القردس.
يمرر ، حيررث يررت  مررنح اقذن خررالل مررد  ا تتجرراو  أسرربوعين حملررا الجنسرريا اقسرررائيليا، وهررو قرررار تنظ

وبين أن كل من يحاول أن يقرول سن القررار  من تاريخ تقدي  ال ل ، ويهدف لحمايا المحلحا العاما.
يسرررتهدف المقدسررريين فهرررو غيرررر محرررخ، والمقدسررريون بحمكرررانه  ااسرررتئجار والتملرررك فررر  مختلرررف المررردن 

المقدسريون لهر  مرا لنرا وعلريه  مرا علينرا وهر  فر  المقدمرا دائمرا، وتراب ، غ الفلس ينيا دون أن معيقات.
والقرار جاء من أجل  ب  ااستئجار وليكون هناك معلومات عن كل المستفجرين ف  المردن والقررى 

 وهذا يتعلخ ب ريبا األمالك والمعارف أي اغ. 
 8/1/2019 ،األيام، رام هللا
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 مجلس األمنفي  طلب العضوية الكاملةتقديم  ... وتأجيل77 عباس يتسلم رئاسة مجموعة الي .11
عبررد الحميررد حرريا : أعلنررت بعنررا المراقبررا لدولررا فلسرر ين لرردى األمرر  المتحررد  أن الرررئيس  - نيويررورك

 ائرررد الحرررين، يرررو  النالنررراء  77 الفلسررر ين  محمرررود عبررراس، سررريترأس مراسررر  نقرررل رئاسرررا مجموعرررا الرررر
سيتسل   عباسوجاء ف  بيان أن  ئ  لألم  المتحد .، ف  قاعا مجلس الوحايا بالمقر الدا2019 1 15

 2018 سرررنامنحررر  رئاسرررا المجموعرررا مرررن و يرررر الخارجيرررا المحررررن التررر  ترأسرررت برررالد  المجموعرررا ل
 دولا. 134وتنته  رئاستها ف  نفس اليو  الذن تتسل  فيه فلس ين رئاسا المجموعا المكونا من 

 ين  لرردى األمرر  المتحررد  ريرراض منحررور: غسن هررذا وفر  تحررريح لرررغالقدس العربرر غ، قررال السررفير الفلسرر
التنحي  بمنابا انتحار لدولا فلس ين وهو دليل على اقجماع والنقا الت  تمنحهرا أغلر  دول العرال  
لفلسرر ين ومقرردرتها علررى سدار  ملفررات مهمررا. وسررتعمل دولررا فلسرر ين علررى الق ررايا الترر  تهرر  التنميررا 

 والبيئا وغيرهاغ.واقنسانيا كالفقر والمنا  والتعلي  
من جها أخرى علمت غالقدس العرب غ من محادر دبلوماسيا م لعا أن فكر  أن تقو  فلس ين ب ل  

قرررد  عبررراسأننررراء وجرررود فررر  سلرررى مجلرررس األمرررن للححرررول علرررى الع رررويا الكاملرررا فررر  األمررر  المتحرررد  
ديررد  لرريس مواتيررا تراجعررت فرر  الوقررت الررراهن سذ يرررى أولئررك الدبلوماسرريون أن تركيبررا مجلررس األمررن الج

 للتقد  بمنل هذا ال ل .
 8/1/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 حماس: اعتقال االحتالل للمقاومين لن يضعف المقاومة .12

يو  النالناء، أن اعتقال العدو الحهيون  ومالحقته للمقاومين ف  ال فا الغربيا  أكدت حركا حماس
على اعتقال  اً   تحريح ححف  تعقيبوشددت الحركا ف لن ي عف المقاوما أو الق اء عليها.

ااحتالل المقاو  عاح  البرغون ، أن مقاوما ااحتالل متجذر  ف  شعبنا، ويحمل رايتها جيل بعد 
وقالت حركا حماس سنه ما دا  ااحتالل على أر نا  جيل، وأن محاواته جميعها باءت بالفشل.

عمليا  اً رسته، كما فاجفته و لمته م خر فمسير  مقاومتنا مستمر  بع يما أقوى وبعمليات تبدد غ 
واعتبرت احتفاء الكيان الحهيون  الكبير باعتقال  غجفعات أسافغ، وعمليات المقاومين الجريئا.

فشله ف   اً المقاو  عاح  البرغون  أنه يعّبر عن حاجته انتحارات وهميا يسوقها على شعبها، مخفي
 ل فا الغربيا.توفير األمن لجنود  ومستو نيه ومشاريعه ف  ا

 8/1/2019موقع حركة حماس، 
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 : المطلوب حكومة وحدة فصائلية من قوى منظمة التحريرالشيخحسين  .13
قال و ير الش ون المدنيا وع و اللجنا المرك يا لحركا فتح حسين الشيخ، سنه ل  يعد هناك : را  هللا

سنهاء اانقسا  وتمهيد ما يبرر بقاء حكوما الوفاخ الو ن  الت  تشكلت بحجماع فحائل  بهدف 
وأو ح الشيخ ف   ال ريخ أما  المحالحا الو نيا، بعد منعها من القيا  بمس ولياتها ف  ق اع غ  .

منشور عبر حفحته ف  فيسبوك، يو  ااننين، أّن الم لو  حكوما وحد  فحائليا من قوى منظما 
ديات الجسا  الت  تواجه التحرير وشخحيات و نيا فلس ينيا تحّحن الو   الداخل  أما  التح

ق يتنا الو نيا وف  نفس الوقت تمّهد لالنتخابات النيابيا الفلس ينيا الت  أقرتها المحكما الدستوريا 
 ف  قرار حلها للمجلس التشريع  والعود  لحناديخ ااقتراع وحك  الشع .

 8/1/2019القدس، القدس، 
 

 اس أمر غير مسبوق أبو سيف: االعتقاالت واالستدعاءات التي نف تها حم .14
اعتبر المتحدث باس  حركا فتح عا ف أبو سيف، أن ااعتقاات وااستدعاءات الن  نفذتها  :را  هللا

حماس ألكنر من ألف من كوادر حركا فتح بينه  نساء، وما ت منه من اعتداءات ومداهمات، أمر 
 غير مسبوخ ونق ا سوداء ف  سجلها وف  النسيف الو ن  الفلس ين .

ف  حديث قذاعا غحوت فلس ينغ الرسميا، يو  النالناء، سلى أن ذلك يت ل   النظر ت أبو سيفولف
وقفا جاد  من الفحائل الت  فشلت ف  اقناعها بالسما  لحركا فتح بححياء ذكرى ان القا النور  

 الفلس ينيا وان القا الحركا ف  ق اع غ  .
 8/1/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 غزة بتصريحات مسؤولي فتح والسلطة ضد   واسعتنديد  .15

سالميا، وقيادات فلس ينيا، تحريحات مس ول  السل ا وحركا فتح، : غ   رف ت قوى و نيا وا 
الت  هددوا خاللها ق اع غ  ، والت  كان  خرها م البا ع ا  األحمد بق   الهواء عن ق اع غ   

ء ف  تحريحات وبيانات ححفيا تحريحات األحمد أنها غتوتيريا ووحف ه ا وا عالنه سقليمًا متمردًا.
ومليئا بالحقد والكراهيا لق اع غ   والمقاوما الفلس ينياغ، م كدين أن مس ول  السل ا الفلس ينيا 

 يتساوقون م  حفقا القرن األمريكيا.
ات ع ا  األحمد أكدت حركا الجهاد اقسالم ، ف  حديث لرغالمرك  الفلس ين  لإلعال غ أن تحريحو 

وقال أحمد المدلل،  مرفو ا، وأنها ا تخد  سّا ااحتالل غاقسرائيل غ وأعداء الق يا الفلس ينيا.
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القيادن ف  الجهاد اقسالم : غهذ  التحريحات تمهد ال ريخ لتنفيذ حفقا القرن وبقو ، وبدايا لفحل 
 يمكن ألن حر أن يقبل بها. سلى أن تلك األفعال ا اً ق اع غ   عن ال فا الغربياغ، افت

يا لتحرير فلس ين تحريحات ع ا  األحمد ا تخد  المحالحا ديموقرا من جهتها، وحفت الجبها ال
وأكد محمود خلف،  الفلس ينيا، م كد  أنه يج  وقف اقجراءات العقابيا  د ق اع غ   وأهله.

يج  عد  سخ اع أهال  ق اع غ   القيادن ف  الجبها، ف  حديث لرغالمرك  الفلس ين  لإلعال غ أنه 
وش ونه  الحيايتا لقرارات سياسيا، داعيًا سلى  رور  سنجا  المحالحا الفلس ينيا والعود  للحوار 

 الو ن  الشامل.
حركا األحرار الفلس ينيا قالت: سن غتحريح ع ا  األحمد  د غ   ت كد وقاحا هذ  العحابا أما 

ا لتركي  شعبنا ف  غ   لتمرير حفقا القرنغ، م كد  أن ع ا  الت  تخت ف الق يا وتقود م امر  دولي
األحمد وفريخ السل ا أحبحوا أشد ت رفا من اليمين الحهيون  المت رف وتحريحاته  الحهيونيا 

 ه  حر  على غ   وأهلها.
من جهتها عدت لجان المقاوما الشعبيا، تحريحات ع ا  األحمد  د ق اع غ   أنها غتعبر عن 

راد  العقليا اا نتقاميا الت  يتحلى بها رمو  سل ا را  هللاغ، م كد  أن السل ا لن تكسر ع يما وا 
 الشع  الفلس ين  والتفافه حول مقاومته.

من جهته، قال عبد الل يف القانوع، النا خ باس  حركا حماس: سن غتحاعد وتير  تحريحات قيادات 
سجراءات وقرارات عباس اانتقاميا ي كد م   حركا فتح وتهديداته  المتواحلا  د غ   بالت امن م  

سنادًا  فريخ السل ا ف  فحل غ   عن ال فاغ. وأكد القانوع أن غهذا يت ل  موقفًا و نيًا جامعًا وا 
نقاذ أهلنا ف  ق اع غ   من  ياد  ال غ  والححار  عربيًا لحمايا المشروع الو ن  الفلس ين  وا 

ا تح  حركا فتح جا  غ بها على غ  ؟ من المستفيد من وتساءل القانوع: غلماذ وتشديد الخناخغ.
 تنحل السل ا من مس ولياتها ف  غ  ؟غ.

بدور  استنكر عبد الحميد المحرن، القيادن ف  ما يعرف برغالتيار اقحالح غ ف  حركا فتح، 
تحريحات ع ا  األحمد ع و مرك يا فتح الذن  ال  فيها بق   الهواء عن ق اع غ  ، م كدا أنه 

 ارك رابين ف  أمنيته بابتالع البحر لغ  .يش
 8/1/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "إسرائيل"آيزنكوت: حماس تستفيد من األوضاع السياسية في  .16

حتى  15ادعى رئيس أركان الجي ، غادن  ي نكوت، أن أجه   األمن اقسرائيليا أحب ت سدخال من 
عن  ماله بفن يتواحل وقف س الخ النار حتى نهايا  اً ألف قذيفا سلى ق اع غ   المحاحر، معرب 20
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حماس  الجارن، فيما اعتبر أن األو اع السياسيا غير المستقر  ف  سسرائيل تشج  حركا 2019عا  
وقال  ي نكوت خالل  يارته للبلدات اقسرائيليا المحي ا بق اع غ    وترف  من مدى شعبيتها.

النار حتى نهايا العا  الجارن، حتى يتسنى اانتهاء من  المحاحر، سنه يفمل أن يستمر وقف س الخ
، ويتمنل ببناء سور عند الشري  الحدودن بينها وبين ق اع غ  ، غالعائخغمشروع ت لخ عليه اس  

 قس  منه فوخ األرض وقس  تحت األرض، باق افا سلى العائخ البحرن شمال  ق اع غ  .
كوت، خالل اجتماعه م  ر ساء المجالس اققليميا وقال رئيس األركان المنتهيا وايته،  ي ن

للمستو نات اقسرائيليا ف  من قا غغالفغ غ  ، سن غفر  حدوث جولا تحعيد أخرى ف  ق اع 
 غ   خالل األسابي  المقبلا، ه  متوس اغ.

ألف  20سلى  15وأ اف  ي نكوت غا أعتقد أنه باقمكان حن  الم يد ف  غ  ، أحب نا تهري  من 
سلى الق اع المحاحرغ وتاب  أن غحماس تعتبر المسار السياس  وت ور العمليا السياسيا ف   قذيفا

وأشار رئيس األركان سلى أن األموال الق ريا الت  يت  تحويلها سلى ق اع غ  ،  سسرائيل انتحارا كبيراغ.
رائيل ف  تحريك لمحلحا سس اً أنها تفت  تنفيذ اً ليست غمكافف غ لحماس أو رشو  ل مان الهدوء، م يف

 ااقتحاد ف  غ  ، ما قد يسفر عن هدوء نسب  عند السياج األمن  الحدودن للق اع المحاحر.
 8/1/2019، 48عرب 

 
 الدولتين عفا عليه الزمن اإلسرائيلي: حل   الكنيسترئيس  .17

منل القدس العرب : قال رئيس البرلمان اقسرائيل  )الكنيست(، يول  سدلشتاين اقننين، سن مح لحا 
وأ اف سدلشتاين، الذن  ، قد عفا عليه ال من، ولن يحلح للواق  السياس  الحال .غحل الدولتينغ

ا توجد اختحارات ف  غالعبرن، أنه  غi24Newsغاليمين  الحاك ، لموق   غالليكودغينتم  سلى ح   
نا على التعاي  الشرخ األوس . علينا أن نحار  اقرها  بكل أشكاله، شماا وجنوبا، ت امنا م  عمل

ا أعتقد أن أن شخ  بوسعه أن يق  على الخري ا، حدود الدولتين بشكل غوأكد:  .غوالتعاون
ححيح، للححول على و   منال . علينا أن نبدأ بالتفكير خارج الحندوخ. كل هذ  التحريحات 

 .غحول دولتين لشعبين، وأن الحل الوحيد هو حل الدولتين، ه  بكل بسا ا، غير حالحا
وت رخ سدلشتاين سلى الو   األمن  ف  الجبها الشماليا قسرائيل، فكرر حديث رئيس الحكوما 

أعتقد أن موقف الحكوما، وبال ب  موقف رئيس الحكوما، هو وا ح للغايا، غبنيامين نتنياهو، وقال: 
ا أما بشفن الجبها الجنوبيا، وكل مغوم ى يقول:  .غسوريالن نتسامح م  أن وجود سيران  ف  

يتعلخ بق اع غ  ، فالمعايير وا حا جدا: نحن نحار  حماس، ونبذل كل جهد ممكن، لحمايا 
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اقسرائيليين ف  الجنو . ولكن ف  الوقت نفسه، ا أعتقد أننا نواجه مليون  سرهاب  ف  غ  . سننا 
 .غلماءنواجه سكانا مدنيين، وعلينا التفكد من أن بوسعه  ه  على األقل، أن ُيبقوا ر وسه  فوخ ا

العرب ، الذن ين ون ف  ائتالف  غ ديموقرا التجم  الو ن  الغسدلشتاين هجوما على ح    كما شنّ 
، الت  تمّنل األح ا  العربيا ف  سسرائيل، الت  ُتشارك ف  انتخابات الكنيست، غالقائما المشتركاغ

جمهور اقسرائيل  الح   ا يساه  بفن ش ء ف  الكنيست، بل على العكس، سنه ي ر بالغوقال سن 
أنا واحد من غوأو ح سدلشتاين:  ، ُمستننيا بعض أع اء الكنيست العر  من هذا الوحف.غبفكمله

 .غأولئك الذين ما  الوا ي منون بحمكانيا التعاي  الحقيق  بين اليهود والعر  ف  سسرائيل
ُقد   د  ائحا اتها   ورأى رئيس الكنيست ف  النهايا، أنه ا يج  على نتنياهو أن يستقيل، سذا ما

يج  علينا أن ندع ماندلبليت غف  ملفات الفساد، مشيرا سلى أن موقفه منذ البدايا، كان وا حا جدا، 
)المستشار الق ائ  للحكوما اقسرائيليا(، أن يحس  لوحد  هذا القرار، ولكننا ولألسف، رأينا 

ل ف  عمله لل غ  عليه، لتقدي  مظاهرات قبيحا، احقت المستشار الق ائ  ف  الكنيست، للتدخ
 .غائحا اتها   د نتنياهو

 8/1/2019القدس العربي، لندن، 
 

 مرات االعتراف بضم الجوالن ثالثنتنياهو طلب من واشنطن  .18
أعربت محادر مقربا من رئيس الو راء اقسرائيل ، بنيامين نتنياهو، عن : نظير مجل  - تل أبي 

  مريك  جون بولتون، الم ل  بااعتراف األمريكالقوم  األ خيبا أملها من تجاهل مستشار األمن
ب   الجوان. وتذمرت هذ  المحادر من أن بولتون ل  يعلخ على  ل  نتنياهو بهذا الخحو  

 ورفض القيا  بجولا ف  األرا   السوريا المحتلا.
و  األحد وأكدت المحادر أن نتنياهو تعمد توجيه ال ل  بشكل علن ، عندما استقبل بولتون ي

سرائيل لن تنسح  بتاتا من هناك، غالما  . فقال:  ه با الجوان مهما جدا لألمن اقسرائيل ، وا 
. ودعا نتنياهو، بولتون، سلى  يار  ه با الجوان غوعلى جمي  الدول ااعتراف بسياد  سسرائيل عليها

عد سلى مرتفعات الجوان. غدا أنا وأنت سنحغالسوريا، حتى يفه  أهميتها. وقال متحدنًا لبولتون: 
ذلك يعتمد على حالا ال قس. هناك يمكنك أن ترى لماذا من المه  ااعتراف بالسياد  اقسرائيليا 

. وحر  غعلى اله با. وأرجو أن تعترف الوايات المتحد  بقرارنا  مها سلى السياد  اقسرائيليا
 .سوريان   ممريكنتنياهو على الرب  بين هذا ااعتراف واانسحا  األ

  بفن ش ء على  لبه. لكن بولتون تعمد أن يتجاهل ال ل  مريكوكان يتوق  أن يرد المستشار األ
 حول الجوان. ورا  يمجد حكوما سسرائيل والتعاون األمن  معها. 
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مرات منذ  3يا مريكوكشفت محادر ف  تل أبي ، أمس، عن أن نتنياهو كان قد توجه سلى اقدار  األ
  اانسحا  مريكحال   البا ااعتراف ب   الجوان قسرائيل، ف  مقابل القرار األم ل  الشهر ال

. وفعل ذلك أوا برسالا عن  ريخ السفار ، ن  برسالا من خالل لقائه م  و ير الخارجيا سوريامن 
مايك بومبيو، األسبوع الما   ف  البرا يل، وأعاد  رحه أي ا ف  اجتماعه م  بولتون ف  القدس 

بيا، أول من أمس. وأكدت المحادر أن نتنياهو يمارس  غو ا على سدار  الرئيس ترم  بهذا الغر 
الخحو  من خالل اقلحا  الشديد، م  أنه كان قد  ر  الم ل  أمامها قبل ب عا أشهر ول  

يون له بفنه  يخشون من رد فعل روس  قون على منل هذا مريكيتلخ ردًا سيجابيًا؛ بل لمح األ
 رروا ف  هذ  المرحلا عد  ااعتراف الرسم  بالسياد  اقسرائيليا على الجوان المحتل.التحرك، وق

ولفتت المحادر سلى أن تحرك نتنياهو ف  هذا ااتجا  ل  يفت حدفا ف  هذا التوقيت، بل سنه يت امن 
دار   ، الت  تشمل دعو  اقمريكم  حالا الترويف لعدد من مشروعات القوانين ف  مجلس الشيو  األ

 سلى ااعتراف بسياد  سسرائيل على الجوان السوريا المحتلا. 
  9/1/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 بائعة هوى يهودية في فترة االنتداب 5,000 الصهيونية روجت ألفكارها بي: مسرحية إسرائيلية .19

ت عن  اف مسرحيا جديد  ف  سسرائيل مستوحا  من دراسا تاريخيا كشف غف  تلك الليلاغ: الناحر 
النساء اليهوديات ممن قدمن أنفسهن لجنود اانتدا  البري ان  ف  نالنينيات وأربعينيات القرن 

 الما   بتوجيه من قياد  الحهيونيا من أجل تحقيخ أهداف حهيونيا.
وتتحدث المسرحيا، الت  عر ت للمر  األولى ليلا ااننين ف  القدس المحتلا وه  من سخراج وتمنيل 

ُقمن  25و 18فتا  يهوديا تتراو  أعمارهن بين  5,000اقسرائيليا مايا باونوس، عن نحو  الفنانا
وكل ذلك  غبائعات هوىغفتا  أخرى عملن كر 1,000بالتقر  من الجنود البري انيين باق افا سلى 

 بر ا وتوجيه من قاد  الحركا الحهيونيا.
تمتا  بفعاليات الترفيه  1908ن  يافا عا  وف  تلك الفتر  كانت تل أبي  المدينا الت  بنيت بجا

وف  مرحلا الحر  العالميا النانيا  400والسهر والحفالت ف  منتديات ليليا ومقا  بلغ عددها نحو 
ألف. لكن ظاهر   واج  100بلغ عدد الجنود البري انيين واألستراليين ممن  اروا المدينا حوال  

شارع اليهودن ف  فلس ين وقتها و اد الغ   حينما المئات منهن م  جنود أجان  أنارت غ   ال
 تسببن بانتشار أمراض جلديا أنارت قلقا واسعا. غال انيات اليهودياتغتبين أن 

على دراسا تاريخيا أعدتها الدكتور  دانييال رايخ من جامعا حيفا  غف  تلك الليلاغوتستند المسرحيا 
قحا ها من الت  تقول سن  1948-1940عن الظاهر  ف  الفتر   قح  النساء اليهوديات ت   مسها وا 
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الروايا التاريخيا الحهيونيا ف  فتر  ااستعمار البري ان . وتعلل دراستها بالقول سنها رغبت بالبحث 
 عن فعاليات الترفيه والنقافا كاألفال  والمسرحيات والعروض والم اع  والمقاه  والنوادن الليليا.

 8/1/2019القدس العربي، لندن، 
  

 تشطب العراق من قائمة األعداء "إسرائيل" .21
ف  وقت كشفت فيه و ار  الخارجيا اقسرائيليا النقا  عن  يارات سريا : محمد محسن وتد -القدس 

قامت بها نالنا وفود عراقيا سلى تل أبي ، أعلن و ير الماليا اقسرائيل  موشيه كحلون عن ش   
يران(، حيث وق  مرسوما  سوريال لبنان و العراخ من قائما غدول العدوغ )الت  تشم والسعوديا واليمن وا 

وين  المرسو  على أن العراخ ليس دولا معاديا، سذ كت  الو ير  يجي  التبادل التجارن م  بغداد.
، أمنح 1من األمر التجارن رق   3اقسرائيل  ف  ن  التحريح غبموج  سل ت  وفقا للماد  

 غ.2019التجارن م  العراخ حتى نهايا مارس  ذار المحادقا لإلسرائيليين للتداول 
لقد مهدت تل أبي  ل يار  الوفود العراقيا والتبادل التجارن بح الخ و ار  الخارجيا اقسرائيليا م ل  

حفحا على فيسبوك باس  غسسرائيل باللهجا العراقياغ. وقالت الخارجيا ف  تغريد   2018مايو أيار 
هدف لخلخ تواحل وحوار منمر بين الشعبين اقسرائيل  والعراق  على تويتر سن غهذ  الخ و  ت

ظهار الوجه الحقيق  قسرائيلغ. وكتبت ف  حفحتها على فيسبوك أن غهناك تاريخا حافال يجم   وا 
عا ، سذ سن المتحدرين من بالد الرافدين ا  2500اليهود ببالد الرافدين بعد أن عاشوا فيها أكنر من 

 اته  ومساهماته  ف  بناء العراخ الحديثغ.ي الون يحملون ذكري
 8/1/2019الجزيرة.نت، 

 
 هيرش يقرر تشكيل حزب جديد يخوض انتخابات الكنيست .21

قرر المرشح السابخ لمنح  المفت  العا  للشر ا، وقائد غعحبا الجليلغ ف  الجي  اقسرائيل  
وجاء أن الح   الذن  ت.سابقا، غال هير ، تسجيل ح   جديد يخوض اانتخابات القريبا للكنيس

يحمل اس  غماغين يسرائيلغ )درع سسرائيل( سوف يسجل اليو  ف  سجل اانتخابات، وذلك بعد أن 
 عقد هير ، يو  أمس اقننين، اجتماعا لناحريه جم  خالله تواقي  ققاما الح  .

 8/1/2019، 48عرب 
 

 الوحشيةمؤرخ إسرائيلي: سياسة تل أبيب في غزة تمثل أبشع صور الك ب و  .22
ف  مقاله بححيفا غالغارديانغ، علخ الم ر  اقسرائيل   ف  شالي  بفن الشهر الجارن : غارديان

يحادف الذكرى العاشر  ألول هجو  عسكرن كبير على مليون  فلس ين  ف  ق اع غ  . وأشار سلى 
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فتو  على ، حّولت المن قا سلى أكبر سجن م2005أن سسرائيل بعد انسحابها األحادن من غ   عا  
األرض، وأنه منذ ذلك الحين كانت السمتان اللتان تمنالن معاملا سسرائيل للق اع هما الكذ  

وهو أستاذ فخرن ف  العالقات الدوليا -وانتقد شالي   والوحشيا ف  أبش  حورهما  د المدنيين.
 2008 12 27الهجو  الكاسح الذن أ لخ عليه غعمليا الرحا  المحبو غ يو   -بجامعا أكسفورد

يوما؛ بفنه ل  يكن حربا أو حتى غحربا غير متكافئاغ، ولكنه كان مج ر  من جان  واحد  22واستمر 
 جريح. 5,500وأكنر من  - فال 313بينه  -غّ يا  1,417سسرائيليا مقابل  13قتل فيها بلغا األرقا  

 8/1/2019الجزيرة.نت، 
 

 من المساس بمحققي الشاباك يح رريفلين  .23
حذر الرئيس اقسرائيل  ر وفين ريفلين، يو  النالناء، من المساس بعناحر  :ترجما خاحا -را  هللا 

و با  ومحقق  جها  غالشاباكغ على خلفيا اانتقادات الموجها للجها  بسب  التحقيخ م  
 مستو نين مت رفين تور وا ف  قتل عائشا الراب  بالحجار  منذ أشهر قر  نابلس.

حات أوردها موق  همرتس، أن أن هجو   د الجها المس ولا عن أمن واعتبر ريفلين، ف  تحري
وأشاد بجها  الشاباك  سلى النقد البناء بدون تحريض ممنهف. اً سسرائيل هو عمل غير مس ول. داعي

 من أجل أمن موا ن  سسرائيل. اً ونهار  وقائد  نداف أرغمان وعمله  ليالً 
 8/1/2019القدس، القدس، 

 
 ة باستثناء القدسة بالضفعمر مست 150وطن يعيشون في ألف مست 450تقرير:  .24

أظهرت بيانات غمجلس يش  ااستي ان غ ف  ال فا الغربيا، أنه م  نهايا  :ترجما خاحا -را  هللا 
لتلك  اً ووفق ألف مستو ن. 448,672ات بر عمر بلغ عدد المستو نين القا نين ف  المست 2018عا  

 . دون عمر مست 150يا السابعا، فحن أولئك المستو نين يعيشون ف  البيانات الت  نشرتها القنا  العبر 
 اً واعتبرت البيانات أن هناك تبا    أن تو ح فيما سذا كان ذلك يشمل الب ر ااستي انيا المع ولا.

ف  النمو السكان  ف  المستو نات بسب  غالبناء اله يلغ. مشيرً  سلى أن هذا التبا   هو األدنى ف  
ولفتت البيانات، سلى أنه بالرغ  من تبا   النمو السكان  ف  المستو نات، سا أن  العقد األخير.

 م  المدن اقسرائيليا داخل الخ  األخ ر. اً معدل النمو فيها يعتبر األعلى نسبي
وتعتبر مستو نات موديعين عيليت، وبيتار عيليت، ومعاليه أدومي ، وأرييل، من أكبر المستو نات 

 من مجمل عدد المستو نين. %43غمدنغ، حيث يقي  فيها الت  ي لخ عليها 
 8/1/2019القدس، القدس، 
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 في الكنيست "القائمة العربية المشتركة"الطيبي يعلن انشقاقه عن  .25

قد  النائ  د. أحمد ال يب  لرئاسا الكنيست رسميا  لبا لالنشقاخ عن القائما المشتركا،  :الناحر 
 ا  العربيا ف  كتلا برلمانيا واحد  ف  اانتخابات الما يا، وه  القائما الت   ّمت كافا األح

 مقعدا. 13وححلت على 
وححل على ع وين ف   غالعربيا للتغييرغوالنائ  ال يب  ممنال داخل القائما المشتركا عن ح به 

 ا.بدايا الدور  البرلمانيا قبل أن يستقيل  ميله أساما سعدن بموج  اتفاخ تناو  بين األح ا  العربي
يا ديموقرا أح ا  رئيسيا ه  الجبها ال 4والقائما المشتركا الت  يترأسها حاليا أيمن عود ، مشكلا من 

  ، الحركا العربيا للتغيير، والحركا اقسالميا.ديموقرا للسال  والمساوا ، التجم  الو ن  ال
 8/1/2019، رأي اليوم، لندن

 
 "ئيلإسرا"يوقف حماية أعضاء الكنيست خارج  الشاباك .26

قرر جها  غالشاباكغ، وقف حمايا أع اء الكنيست الذين يغادرون سسرائيل  :ترجما خاحا -را  هللا 
وبحس  القنا  العبريا السابعا، فحنه تقرر سدراج حمايته  سلى وحد  الكنيست  ف  جوات خارجيا.

ت ت  بموجبها ااتفاخ التابعا للحرس األمن  الخا  به . مشيرً  سلى أن القرار اتخذ بناًء على مناقشا
 على أن يعمل الكنيست بشكل مستقل دون ااعتماد على الو ارات والجهات الرسميا المختلفا.

 8/1/2019القدس، القدس، 

 

 مخطط لبناء حي استيطاني جنوب بيت لحم يكمل حصار المدينة .27
كوما خححت ، أن الحالنالناء اقسرائيليا، حبا  يو  غهمرتسغ: ذكرت ححيفا األنا ول -القدس
جنو  مدينا بيت لح  ف  ال فا  غسفراتغدون ، لبناء ح  استي ان  جديد، ف  مستو نا  1,200
سن الح  الجديد سيوس  المساحا المبنيا ف  الكتلا ااستي انيا المسما   غهمرتسغوقال  الغربيا.

وبذلك  ، لتحل سلى  واح  مدينا بيت لح  الفلس ينيا من الناحيا الجنوبيا،غغو  عتحيونغ
 تكتمل عمليا سحا ا المدينا بالمستو نات.

 8/1/2019القدس العربي، لندن، 

 
 عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى بحراسة مشددة .28

يو  النالناء، المسجد األقحى المبارك، من با  المغاربا اقتح  عشرات المستو نين، : القدس
ونفذ المستو نون جوات استف ا يا  بحراسا مشدد  من عناحر الوحدات الخاحا بشر ا ااحتالل.
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شروحات حول الهيكل الم عو  قبل مغادر  المسجد من جها با   سلىف  المسجد المبارك، واستمعوا 
 السلسلا.

 8/1/2019، ات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلوم
 

 الريماوي يرصد باألرقام حصيلة النضال ال ي قدمته عائلة البرغوثي من  سبعينيات القرن الماضي .29
كانت والد  عاح  البرغون  تستعد للذها  لمحكما  وجها عمر البرغون ، : نائلا خليل -را  هللا 

ل ابنها  خر الم اردين لقوات ااحتالل ف  فجر اليو  النالناء، حين ق    ريقها سليه خبر اعتقا
ال فا الغربيا بعد موجا العمليات األخير ، والذن يتهمه ااحتالل بالوقوف خلف عمليت  س الخ 
النار على مستعمرتين قر  را  هللا ف  ديسمبر كانون األول الما  ، ما أسفر عن مقتل وجر  عدد 

ر وتتحل بكل الم سسات الت  ُتعنى باألسرى، عادت لتتاب  األخبا من الجنود والمستو نين.
غعلمت أنه  نقلو  سلى مرك  تحقيخ  وت مئّن على محير ابنها عاح  تقول لرغالعرب  الجديدغ

ومنذ سعالنها اغتيال شقيقه حالح سنر اعتقاله ف  النان  عشر من الشهر الما  ،  المسكوبياغ.
ت  را  هللا والبير ، وتخ   قريا كوبر، مسق  ت ارد قوات ااحتالل عاح  البرغون ، وتقتح  مدين

 رأس عائلته، لشتى أنواع التنكيل.
ا تحفل األ  بكل تهديدات ااحتالل وتخويفه بفن محير ابنها سيكون الم بد، قائلا بكل نقا غا 
أعتقد أن اعتقال عاح  سيدو  أكنر من عامين.. سيتحرر سن شاء هللا بحفقا قادما لتبادل األسرى 

ب مفنينا كبير  وكفنها يقين، تتحدث األ  الت    وال ااحتالل الذن أ من أنه  ائل ا محالاغ.أو ب
عاشت نحو نالنا عقود من عمرها على قيد اانتظار، و وجها يراو  بين سجون ااحتالل والمن ل، 

وأ  ف  ، لتقو  بمهمتها ك وجا اً أسير  66من سنوات عمر  الر اً عام 28وهو الذن أم ى ما مجموعه 
بين الشهاد  واألسر، واعتقل اليو  عاح ، بعد شقيقيه  اً تربيا األواد الذين غّي  منه  حالح قسر 

 عاحف ومحمد ووالدهما.
ويرحد الححاف  عالء الريماون باألرقا  ححيلا الن ال الذن قدمته عائلا البرغون  منذ سبعينيات 

 130لعائلا ف  المعتقالت اقسرائيليا نحو القرن الما  ، حيث وحل ححيلا ما أم ا  أبناء هذ  ا
ويتاب  الريماون غيم   نائل البرغون  عامه التاس  والنالنين ف  المعتقالت، ومجموع ما  .اً عام

ويقول: غت  اعتقال كافا األبناء وأبناء  غ.اً عام 60أم ا  أبو شادن وأبو عاحف )شقيقان( نحو 
حالا اعتقال مكرر، أما النساء ف  بيته : األ   129الخال والمقربين من الدرجا األولى بواق  

 والشقيقات والجد  والجد، و وجات األبناء، تعر ن للتحقيخ بمعدل نالث مراتغ.
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ومحادر  وهد  من ل  اً اعتداء وتخريب 98مداهما، منها  219أما مداهمات المنا ل فوحلت سلى نحو 
عبر  اً سسرائيلي اً جندي 19ون بقتل نحو مرتين، وحس  الريماون: غفحن أخوال وأعما  عاح  متهم

 العقود الما ياغ.
وحس  نادن األسير، فقد وحلت حاات ااعتقال بين أفراد العائلا منذ استشهاد حالح ف  النان  

حالا، وبذلك يحبح األ  وأبنا   النالنا رهن  40عشر من ديسمبر كانون األول الما  ، سلى 
ف   اً نجال  عاحف ومحمد، ي اف لهما عاح  الذن اعتقل فجر ااعتقال، سذ اُعتقل ف  وقت سابخ 

وبعد أن أشي  نبف اعتقاله،  عمليا اقتحا  المن ل ف  قريا أبو شخيد  قر  را  هللا، حيث كان يختبئ.
لكلما عاح  ف  حفل اقفراج  اً محور  بقيت حفحات وسائل التواحل ااجتماع  تتناقل تسجيالً 

نها غنبوء غ أكنر من كونها كلما عابر : غيظنون أنه  يننوننا بسجننا أو عنه، حين قال فيها ما تبدو أ
 بالتنكيل بنا أو بقتلنا.. ا وهللا لن نه   سنبقى ف  السجون أو نقتل، سنبقى كما أرادنا هللا تعالىغ.

 8/1/2019، العربي الجديد، لندن
 

 االحتالل تفرج عن الد بس بشروط مقي دة سلطات .31
الل ظهر يو  النالناء، عن مس ول العالقات العاّما واقعال  ف  دائر  األوقاف أفرجت سل ات ااحت

عن الّشر ّ   اً يوم 90اقسالميا ف  القدس، الححاف  فراس الدبس بشرو  مقّيد  بينها اقبعاد لمّد  
 الذن تقّد   ّد  بالّشكوى، كما فرض على الححافّ  التوقي  على كفالا قيمتها خمسا  اف شيكل.

تعرض الححف  الدبس لالعتقال والتوقيف عد  مرات خالل أداء عمله ف  دائر  األوقاف بالمسجد و 
 األقحى، كما تعّرض لإلبعاد عن المسجد عد  شهور.

 8/1/2019، 48عرب 
 

 بالزجاجات الحارقة شمالي القدس مجمع تجاري استيطاني استهداف .31
التجارن ااستي ان  الجديد، رام  ليف ، استهدف شبان فلس ينيون، مساء يو  النالناء، المجم  

المقا  على أرض محادر  من أرا   قريا بيت حنينا، شمال  القدس المحتلا، ف   ريخ قلنديا، 
 ب جاجات حارقا ما أدى سلى حالا من الهل  أدت لهرو  المتسوقين.

  المتجر من خلف وأكدت المحادر الفلس ينيا أن شبان من بلد  الرا ، ألقوا ال جاجات الحارقا تجا
الجدار شمال القدس. وح رت قوات من شر ا ااحتالل للمكان الذن يق  خلف جدار الفحل 

وأو حت المحادر أنه ت  سلقاء  العنحرن مباشر ، ف  المن قا الحناعيا ااستي انيا غع روتغ.
التجارن نحو عشر  جاجات حارقا من فوخ جدار الفحل العنحرن باتجا  الساحا الرئيسيا للمجم  
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وأشارت  ااستي ان ، ما تسب  بحالا من الخوف والهل  ف  حفوف المتسوقين وفرار العشرات منه .
المحادر سلى أن قوات ااحتالل وحلت سلى المكان الذن أ لخ منه الشبان ال جاجات الحارقا، 

 واستهدفته  بقنابل الغا  المسيل للدموع باتجا  محدر سلقاء تلك ال جاجات.
أشخا ،  3المحادر، أن جنود ااحتالل داهموا عددًا من المحالت التجاريا، واعتقلوا وأ افت 

 واستولوا على تسجيالت عدد من كاميرات المراقبا.
 8/1/2019، 48عرب 

 
 نادي األسير: أبو دياك يواجه الموت في معتقل الرملة .32

ن، سام  أبو دياك، البالغ من النالناء، سن األسير المريض بالسر ا قال نادن األسير الفلس ين  يو 
ونقل محام  نادن األسير عن ممنل  عاما( يواجه الموت ف  معتقل غعياد  الرملاغ. 35العمر )

األسرى ف  معتقل الرملا أن غالو   الحح  لألسير أبو دياك ف  غايا الخ ور ، وهو معرض 
ك وهو من محافظا جنين ولفت نادن األسير سلى أن غاألسير أبو ديا لالستشهاد ف  أيا لحظاغ.

محا  بالسر ان منذ أكنر من نالنا أعوا ، وقبل ذلك تعرض لخ ف  ب  بعد أن ُأجريت له عمليا 
اقسرائيل  حيث ت  استئحال ج ء  غسوروكاغف  مستشفى  2015جراحيا ف  األمعاء ف  أيلول عا  

ها لنالث عمليات من أمعائه، وُأحي  سنر ذلك بتسم  ف  جسد  وفشل كلون ورئون، وخ   بعد
وأ اف نادن  جراحيا، وبق  تحت تفنير المخدر لمد  شهر، وموحوا بفجه   التنفس ااح ناع غ.

 30والمحكو  بالّسجن الم بد لنالث مرات و 2002األسير أن غاألسير أبو دياك والمعتقل منذ عا  
ه  من أُغلقت أسير يعانون من أو اع ححيا م منا من 700عاما، هو واحد من بين أكنر من 

ملفاته  ال بيا لعد  توفر العالج، وه  بحاجا سلى أن يكونوا بين ذويه  لتقدي  الرعايا المناسبا له ، 
 علما أن غالبيته  محكومون بالّسجن لفترات  ويلا تحل سلى الم بد المكررغ.

 8/1/2019، 48عرب 
 

   مواطنان من الضفة 17يعتقل  االحتالل .33
موا نًا من محافظات ال فا الغربيا، فجر يو   17ااحتالل اقسرائيل  اعتقلت قوات  :را  هللا
وبّين نادن األسير الفلس ين  أن ااحتالل اعتقل عشر  موا نين من محافظا را  هللا  النالناء.

والبير ، واعتقل خمسا موا نين من محافظا بيت لح ، فيما اعتقل كل من محمد أبو خديجا من 
 ن من نابلس.قلقيليا وعالء الشبير 

 8/1/2019، الحياة الجديدة، رام هللا
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 .. أراض مقدسة للبيع.: في فلسطين"فورين بوليسي" .34
تنتقد الكاتبا داليا هاتوكا ما تحفه بالتجاو ات واانتهاكات الت  ت ال المنشمت الدينيا المسيحيا ف  

تخل  عن أمالك الكنيسا فلس ين، وتشير سلى أن ب ريركيا الرو  األرنوذكس ف  القدس تعمد سلى ال
 لحسا  الق اع الخا ، لينته  بها الم اف ف  أيدن المستو نين اقسرائيليين.

تقو  على شراء  استراتيجياوتقول الكاتبا ف  مقال بمجلا فورين بوليس  سن جماعات سسرائيليا تنتهف 
العقارات سلى  منا ل الفلس ينيين من خالل شبكا من الوس اء والمشترين، لينته  الم اف بهذ 

وت يف أن من بين هذ   ملكيا العائالت اليهوديا بهدف تغيير ال بيعا الديموغرافيا للمدينا.
 استي انيا. استراتيجياالجماعات جمعيا غع يرت كوهاني غ اليمينيا المت رفا الت  تتب  

اقسرائيليا  ونسبت الكاتبا سلى المستشار  القانونيا السابقا ف  مفاو ات السال  بين المنظمات
والفلس ينيا ديانا بوتو، تحريحها بفن غاقسرائيليين يسعون سلى ااستيالء على منا ل الفلس ينيين ف  

 القدس ان القا من خ ا  ويلا األمد لتهويد المديناغ.
 8/1/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 
 شجرة زيتون في بلدة يطا بالخليل 30َيقطعون قرابة  مستوطنون .35

مت مجموعا مستو نين، يو  النالناء، على تق ي  قرابا نالنين شجر   يتون، ف  من قا اقد: الخليل
وقال منسخ اللجان الشعبيا والو نيا جنو  الخليل رات   الحمرا شرخ ي ا جنو  مدينا الخليل.

ت  غماعونغ وغحافات ماعونغ المقامتين عنو  على أراضم محتلا عمر جبور لررغوفاغ، سن مستو ن  مست
عاما، تعود ملكيتها  30عن الر أعمارهاشجر   يتون ت يد  30بلد  ي ا، ق عوا ما يقار  شرخ 

 لموا نين من عائلا ربع .
وناشد كافا الم سسات الو نيا والحقوقيا والدوليا بالتدخل الفورن والعاجل لو   حد لهذ  

 وما ااحتالل.الممارسات الهمجيا الت  تدل على بل جا ه اء المستو نين المدعومين من حك
 8/1/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 غزة: أول أكاديمية للتمثيل تنتشل المواهب من مستقنع التهميش .36

مح فى حبو : بعد معركا قحير  م  جنود مدججين بالسال  ل  يستخد  فيها عشرات  - غ  
ر  من األل  ليحمله  مالئه سلى نق ا الفلس ينيين سوى حجار  حغير ، سق  أحده  أر ًا، وبدأ يح

وفور نقل الشا  المحا  سلى المستشفى يعود  اقسعاف وتبين أنه أحي  برحاحا ف  ساقه.
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وفقر   ويلا من التحفيخ  غرائ غالبقيا ليقذفوا الجنود بالحجار  قبل أن تُنه  كل ش ء حرخا بكلما 
 غالعود غد تمنيل  يجسد مسيرات ذلك الحدث ل  يكن حقيقيا فهو مجرد مشه الحار كل ش ء.

 أشهر قر  حدود الق اع. 9والمواجهات م  القوات اقسرائيليا المتواحلا منذ نحو 
شابا وفتا  ف  أول أكاديميا للتمنيل تفتح أبوابها  47ويفت  المشهد  من درس جديد يتلقا  نحو 

هدف تدري  الشبان المهتمين أشهر ب 3وبدأت األكاديميا عملها ف  مدينا غ   قبل نحو  بق اع غ  .
بمجال المسر  والدراما لتشكيل فريخ تمنيل يعمل على  ر  الق يا الفلس ينيا أما  العال  بقوال  

يقول حاح  فكر  األكاديميا والمشرف عليها، عحا  شاهين، سن الفكر   فنيا وبر يا فلس ينيا.
ها حتى تمكن من ذلك وأعلن عن استقبال سنوات وبدأ حينها بااستعداد لتنفيذ 5تولدت لديه قبل نحو 
 أشهر. 3المتدربين قبل نحو 

شابًا وفتا  بينه   47، غتياترو فلس ينغوان   سلى األكاديميا، الت  أ لخ عليها المخرج شاهين اس  
من ذون ااحتياجات الخاحا، الذين وجدوا ف  تعل  التمنيل مخرجًا قظهار مواهبه  الت  قيدتها  7

، تعمل ف  الوقت الحال  على تدري  غتياترو فلس ينغس  شاهين، فحن أكاديميا وح اقعاقا.
تستمر  غممنل مسرح  مبتدئغمجموعا من الشبان المهتمين بمجال المسر ، وبدأت بدور  قعداد 

يوما قنتاج عمل مسرح   خ  سيت  عر ه أما  الجمهور  30أشهر ي اف سليه   3على مدار 
   الفلس ين .ويتناول ق ايا من الواق

ممنل غ، ومن ن  غممنل مسرح  متقد غويو ح أنه بعد اختتا  الدور  الحاليا سيت  افتتا  دور  
 أشهر وتختت  بعمل مسرح  كبير. 3بحيث تستمر كل دور   غمحترف

ويشير شاهين سلى أن الشبان الذين شاركوا ف  الدور  األولى ه  فق  من سيلتحقون بدورت  الممنل 
 محترف، وسيشاركون ف  األعمال المسرحيا النالنا الت  سيت  سنتاجها ف  ختا  كل دور .المتقد  وال

ويعكف  ال  األكاديميا حاليا على سنتاج عمل مسرح  بعد اختتا  مرحلا التدري  األولى سيت  
 عر ه نهايا يناير  كانون النان  الجارن.

عال  وأن ي رحوا ق اياه  وم البه  ويقول شاهين سن  مو   البه هو سيحال حوت بالده  سلى ال
وحول العقبات الت  تواجه األكاديميا،  ومعاناته  بر يته  الخاحا؛ ألنه  أقدر على ذلك من غيره .

يشير المخرج الفلس ين  سلى أن افتقار الجامعات ف  ق اع غ   لتخححات منل الدراما أو المسر  
 ويل لألكاديميا من أن جها كانت.شكل تحديا كبيرا، س افا سلى عد  وجود دع  أو تم

ويدير شاهين وفريقه مشروعه  بجهود وتمويل ذات  رغ  ما يعانيه معظ  أع اء الفريخ من ظروف 
اقتحاديا حعبا كبقيا الفلس ينيين ف  غ   الذين يواجهون أ ما اقتحاديا حاد  منذ سنوات بسب  

 تبعات الححار اقسرائيل .
 8/1/2019، القدس العربي، لندن
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 غزة: السلطات المصرية تقيد حركة السفر عبر معبر رفح .37
 يها من ق اع غ  ، منعت السل ات المحريا، الفلس ينيين من الدخول سلى أرا:   وكاات48عر  

يو  النالناء، بعد سح  الموظفين التابعين للسل ا الفلس ينيا من معبر رفح الحدودن، وتول  
وعاد العشرات من الفلس ينيين العالقين ف  محر، مساء  .موظفين من حركا غحماسغ سدار  المعبر

اليو ، سلى ق اع غ  ، عبر معبر رفح البرن، بعد يو  على استال  موظف  هيئا المعابر )تديرها 
ومن المتوق  أن يتواحل عبور العالقين سلى  حماس(، سدار  المعبر، سنر انسحا  موظف  السل ا.

و ، بسب  أعداده  الكبير ، بحس  موظفين ف  الجان  غ   حتى ساعا متفخر  من مساء الي
ول  يت ح بعد ما سذا كانت محر ستفتح المعبر ف  كال ااتجاهين أ  ا، خالل المرحلا  الفلس ين .

 المقبلا، ف  ظل عد  تواجد موظف  الحكوما الفلس ينيا.
 8/1/2019، 48عرب 

 
 المصريين بالصدمة .. تطبيع األبناء يصيب."إسرائيلي"بعد عداء اآلباء ل .38

لعشرات السنين ظلت سسرائيل العدو األول ف  وجدان الشع  المحرن، : عبد الكري  سلي  - القاهر 
ورغ  اتفاقيا السال  الموقعا بين البلدين، ظل المقاومون قسرائيل والمعادون لوجودها أب اا ف  عين 

حريا عن ياسمين، حفيد   اب  لذلك كانت حدما المحريين كبير  بحسقا  الجنسيا الم الشع .
المخابرات الشهير محمد نسي ، بسب  ححولها على الجنسيا اقسرائيليا. فجدها هو ال اب  
المحرن المعروف برغندي  قل  األسدغ، الذن كان مس وا عن تجنيد العميل رفعت عل  سليمان 

 الجمال المشهور سعالميا باس  غرأفت الهجانغ.
الوس  الححف  بمحر مر  أخرى، بعد  يار  مراسل ححيفا األهرا  ف  باريس ول  تمض أيا  حتى اهت  

خالد سعد  غلول سلى تل أبي  ولقاء مس ولين فيها بحفته الححفيا، وهو ما يخالف قرارات الجمعيا 
 العموميا لنقابا الححفيين المحريين بحظر أن تعامل ححف  م  مس ول  سسرائيل أو  يارتها.

أن الححف  الم ب  هو ابن الكات  الححف  الراحل سعد  غلول ف اد )وهو وتمنلت الحدما ف  
( والذن اشتهر بفنه كان واحدا من كبار مناه   الت بي  ف  1919غير ال عي  المحرن قائد نور  

 محر، باق افا لكونه ع وا ف  منظما التحرير الفلس ينيا وأحد الذين ت وعوا للقتال ف  فلس ين.
الرسميا والشعبيا حاد  تجا  الواقعتين، فعوقبت ياسمين بالحرمان من الجنسيا المحريا،  وبدت ردود الفعل

كما عوق  خالد سعد بالحرمان من الكتابا ف  مجلا كل العر  الفرنسيا النا قا بالعربيا، وأحدر عدد من 
 أن موقف.أع اء مجلس نقابا الححفيين بيانا للتنديد بما قا  به، فيما ل  تبد  م سسا األهرا  
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وبينما يحتد  الجدل ف  األوسا  السياسيا والححفيا المحريا على تلك الوقائ ، أقّر عبد الفتا  
بفن الجي  المحرن يعمل م  سسرائيل  -يامريكف  مقابلا م  قنا  غس  ب  سس نيو غ األ-السيس  

سرائيل ه  األ متن منذ بدء  د غاقرهابيينغ ف  شمال سيناء، قائال سن غالعالقات بين محر وا 
 العالقات بين البلدين ونتعاون بمجاات شتىغ.

بدورها عر ت شبكا نتفليكس فيلما سسرائيليا يرون تفاحيل تجنيد المخابرات اقسرائيليا أشرف 
مروان حهر الرئيس الراحل جمال عبد الناحر، وقد أحا  الفيل  الذن تناول تفاحيل تجسس 

 اليين المحريين بالحدما.م -وفقا للروايا اقسرائيليا-مروان 
وتعد حالا أشرف مروان األشد سيالما لمن يحملون رايا مقاوما الت بي ، فهو  وج ابنا غال عي  الذن 
هدد بحلقاء سسرائيل ف  البحرغ، والذن حاربته سسرائيل مرتين وه مته رغ  كل الشعارات الت  رفعتها 

 -عن كتا  لكات  سسرائيل  يحمل العنوان نفسهالمفخوذ -ويبين فيل  غالمالكغ  ماكينته اقعالميا.
كيف غخانغ مروان بالد ، وقد  قسرائيل سرا منحها فرحا استدعاء ااحتيا   لمواجها الجيو  

ورغ  نف  السل ات المحريا الروايا اقسرائيليا، فحن  .1973العربيا ف  حر  أكتوبر تشرين األول 
مقربا من عبد الناحر، ذكر ف  كتابه غمبارك الكات  المحرن محمد حسنين هيكل الذن كان 

و مانهغ، أن أشرف مروان أبلغ سسرائيل بالتوقيت األحل  لساعا الحر ، قبل أن تغير  قياد  القوات 
 المسلحا ف   خر لحظا.

 8/1/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 الثاني يؤكد ضرورة وقف التصعيد اإلسرائيلي بالقدس عبد هللا .39
  مريكاأل الخارجيا و ير م خالل لقاء   أمس،النان ،  عبد هللاالملك  أكد  لقاء رك:  بترا –عمان 
 اقسرائيل  – الفلس ين  الحراع ينه  رور  التوحل سلى سال  عادل ودائ  على  بومبيو، مايك
كما أكد  رور  وقف  .السال  بعمليا الدف  ف   مريكاأل الدور أهميا سلى مشيرا الدولتين، حل وفخ

 .الشريف القدس  الحر    المبارك األقحى المسجد  د واانتهاكاتيد اقسرائيل  ف  القدس التحع
 8/1/2019، الغد، عم ان

 
 مجلس النواب يعفي أبناء األردنيات وأبناء قطاع غزة من تصاريح العمل .41

جات من وافخ مجلس النوا  األردن ، اليو  النالناء، على سعفاء أبناء األردنيات المت و  :وفا -عمان
وحوت غالبيا  غير األردنيين المقيمين ف  األردن، وأبناء غ   من الححول على تحاريح العمل.

أع اء مجلس النوا ، خالل جلسا حباحيا تشريعيا لمناقشا قانون العمل الم قت، اليو  النالناء، 
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أبناء ق اع  على سعفاء أبناء األردنيات من تحاريح العمل، كما جرت الموافقا على مقتر  بح افا
 غ   لإلعفاء.

 8/1/2019، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 حزب الوحدة األردني: عباس فقد دوره كرئيس لكل الشعب الفلسطيني وحصاره لغزة غير مقبول .41
قال سعيد ذيا  أمين عا  ح   الوحد  الشعبيا األردن ، عن قرارات السل ا : محمد هنيا –غ   

 وا تنسج  م  الدور الو ن  الذن يج  أن يقو  به محمود عباس. الفلس ينيا  د ق اع غ   خ ير 
وأ اف ذيا  ف  حديث خا  لوكالا غشها غ، غأن عباس يفقد دور  الو ن  كرئيس لكل الشع  

حدا  م  غ    سلىالفلس ين  فهو ُيحاحر غ   ويفرض العقوبات عليها ويحول حدامه م  حماس 
م لو  من السل ا أن تتحلى بمس وليا و نيا وأن ترف  وتاب : غ ككل وهذا غير مقبول البتاغ.

عقوباتها عن ق اع غ  ، فمن هناك عاقل يعاق  شعبه؟، مرفوض أن يت  التعامل م  أهلنا بغ   بهذا 
وأو ح ذيا  أن الهدف من ححار ق اع غ   دفعه لالستسال  أما  العدو الحهيون ، لكن  الشكلغ.

 رحلا، وغ   ستحمد مهما كانت الحعوبات والمعانا .أهل غ   ا يمكن أن يحلوا لهذ  الم
أن تحريحات ع ا  األحمد ع و مرك يا فتح  د ق اع غ   مرفو ا، وا يجو   سلىوأشار ذيا  

التعامل م  الشع  الفلس ين  ف  غ   بهذ  النظر  التنظيميا ال يقا الت  يتعامل بها قاد  فتح، 
غسقلي  متمردغ، معتبرا أن غاانقال  أخ ر من ااحتالل وكان األحمد قد دعا الى سعالن ق اع غ   

وأكد أمين عا  ح   الوحد  أن على األ راف الفلس ينيا  ودعا الفلس ينيين للنور   د حماسغ.
اتفاخ أوسلو الذن فّجر وأسس لالنقسا   سلىجذور اانقسا  الفلس ين  ككل والت  تعود  سلىالعود  

   المرحلا والتعامل بمس وليا للحفاظ على المشروع الو ن .الفلس ين ، ولذا يج  مراجعا هذ
 8/1/2019لألنباء، وكالة شهاب 

 
 بشكل سري "إسرائيل": وفود عربية تزور "اإلسرائيلية الخارجية" .42

العديد من  سننقلت وسائل سعال  سسرائيليا عن المتحدث باس  الخارجيا اقسرائيليا قوله  الناحر :
الوفود من الخليف واألردن واليمن والمغر  والج ائر غسرائيل بشكل سرن، وقال الوفود العربيا ت ور س
الوفود الت   ارت سسرائيل ت   خلي ًا متنوعًا لكن غ أن وأ اف .غولبنان اوتونس والعراخ وسوري

أح رنا سلى سسرائيل غوتاب   .غالتشديد كان على األشخا  الم نرين من ناحيا اقعال  ف  دوله 
لدينا محالح مشتركا م   غأنوأ اف  .غوفدًا من دول ليس لديها عالقات دبلوماسيا معنا 13قرابا 

 .غدول الخليف فنحن نحار  اقرها  ولدينا سيران أمامنا
 8/1/2019، رأي اليوم، لندن
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ات الغاز "ألبيت"شركة  .43 ط تفوز بصفقٍة لحماية منص   اإلسرائيلي ة بالبحر الُمتوس 

العبرّن، نقاًل عن محادر أمنّيام -اقخبارنّ  غسسرائيل ديفنسغكشف موق   : هير أندراوس –الناحر  
أعلنت أمس أّنها فا ت بحفقا  غألبيت معرخوتغوحفها بفّنها رفيعا الُمستوى، النقا  عن أّن شركا 

 -كري غ، لتفمين حمايا شاملا لمنحات الغا  البحريا غأنرجيانغمليون دوار من شركا  15بقيما 
ت الموق ، الُمخّت  بالش ون العسكرّيا واألمنّيا، لفت سلى أّنه سيّت  تنفيذ الحفقا خالل ولف .غتنين

 فتر  سنتين وه  تشمل مس وليا ودع  لوجيست  لفتر  عشر سنوات.
وأ اف الموق ، نقاًل عن المحادر عينها، أّن الشركا ست من مجموعا متنوعا من أجه   ااستشعار 

أجه   استشعار  اً حريا، رادارات، مرك  سي ر  وتحك ، وكذلك أي ب-من بينها منظومات سلكترو
خاحا سيت  تركيبها على  وارخ التدخل السري ، باق افا سلى حل الحمايا سيسمح بكشف 

وقال مدير  وتشخي  تهديدات فوخ وتحت س ح البحر وسيساعد  واق  الحمايا على الرد بنجاعا.
، سلعاد اهرونسون، سّن تفمين الحمايا للنروات غعرخوتألبيت مغعا  قس  ااستخبارات ف  شركا 

البحريا ف  الميا  اققليميا قسرائيل يت ل  قدرات تكنولوجيا وعمالنيا مت ور ، حسبما أكد موق  
 .غسسرائيل ديفنسغ

 8/1/2019، رأي اليوم، لندن
 

 خطة سعودية إماراتية إسرائيلية إلعادة تأهيل األسد": ميدل إيست آي" .44
البري ان ، اليو  النالناء، عن خ ا دبرتها الرياض  غميدل سيست  نغ: كشف موق  غس العرب القدغ 

وأبوظب  والقاهر  م  تل أبي  قعاد  رئيس النظا  السورن بشار األسد سلى الجامعا العربيا وذلك 
يران ف  المن قا. البري ان   ووفقا للتقرير الذن أعد  الححف  بهدف تهمي  النفوذ اققليم  لتركيا وا 

المتخح  بش ون الشرخ األوس ، ديفيد هيرست، فحن اجتماعا سريا عقد ف  عاحما خليجيا، 
الشهر الما  ، ح ر  كبار مس ول  ااستخبارات من الدول األرب  بما فيه  يوس  كوهين، مدير 

 الموساد، وقد ت  بلور  مبادر  دبلوماسيا خالله، حس  محادر خليجيا على معرفا به.
ملحوظا ف  العالقات بين الرئيس األمريك  دونالد ترام   غبرود غعقد ااجتماع استجابا لر وجاء

والرياض منذ مقتل الححاف  جمال خاشقج  داخل القنحليا السعوديا ف  اس نبول ف  أكتوبر  
 تشرين األول الما  .

ر  وكالا المخابرات وقد وقف ترام  علنا سلى جان  ول  العهد السعودن محمد بن سلمان، الذن تعتب
 األمريك  مس وا عن مقتل خاشقج . كونجرسالمرك يا األمريكيا وأع اء ال
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لقد فعل ترام  ما بوسعه غلكن مس وا على عل  بااجتماع قال سن مس ول  ااستخبارات قيل له : 
منافسه  كما اتفخ المس ولون ف  ااجتماع على اعتبار تركيا، بدا من سيران،  .غولن يفعل الم يد

وقال اقسرائيليون ف  ااجتماع  العسكرن الرئيس  ف  المن قا، وناقشوا الخ   لمواجها نفوذ أنقر .
القو  غسنه يمكن احتواء سيران عسكريا، لكن تركيا لديها قدر  أكبر بكنير، سذ قال رئيس الموساد: 

 .غاقيرانيا هشا. التهديد الحقيق  يفت  من تركيا
 9/1/2019، القدس العربي، لندن

 
 وفد طبي تركي يزور غزة إلجراء عمليات جراحية .45

وحل وفد  ب  ترك  ق اع غ  ، أمس ااننين، قجراء سلسلا عمليات جراحيا : الرأن –غ   
وقال أحمد تشيفيك، منسخ مشاري  فلس ين ف   لمر ى فلس ينيين ف  أكبر مستشفيات الق اع.

منه  يختحون بجراحا العظا  وواحد  3أ باء  4ن من تركياغ، سن الوفد يتكو -منظما غأ باء األرض
أيا ، وسيجرن خاللها  4وأو ح تشيفيك، لوكالا األنا ول، أن ال يار  ستستمر  ف  المسالك البوليا.

األ باء سلسلا عمليات جراحيا ف  مجال  العظا  والمسالك البوليا، لعدد من المر ى الفلس ينيين 
تركياغ تفكر ف  افتتا  مكت  لها -شيفيكغ أن منظما غأ باء األرضوذكر غت ف  مجم  الشفاء ال ب .

 بال فا الغربيا المحتلا لتقدي  خدمات  بيا داخل مخيمات الالجئين الفلس ينيين هناك.
موظفا يقدمون خدمات  بيا  31، وي   2015ولفت سلى أن منظمته افتتحت مكتبها ف  غ   عا  

دويا والعالج ال بيع  وخدما التمريض وااستشارات ال بيا للجرحى وذون اقعاقا تشمل توفير األ
تركياغ ستعمل خالل السنوات المقبلا، على دراسا احتياجات -وقال سن غأ باء األرض والدع  النفس .

وأ اف أن المنظما ستعمل  الححا ف  غ   خاحا الت  ترتب  بجراحا العظا  والجراحا العاما.
أ باء أتراك سلى ق اع غ   قجراء عمليات جراحيا متخححا على تنفيذ برنامف يت من  يار  

 وتدري  أ باء س افا سلى استقدا  أ باء من الق اع سلى تركيا لتلق  تدريبات  بيا.
وتعمل العديد من الم سسات التركيا الحكوميا وغير الحكوميا ف  ق اع غ  ، على تقدي  المساعدات 

قاما المشاري  التنمويا  وأبر ها: رئاسا الوكالا التركيا للتعاون والتنسيخ غتيكاغ والهالل للفلس ينيين وا 
 غ.IHHاألحمر الترك  وهيئا اقغانا اقنسانيا غ

 8/1/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 العام الماضي" إسرائيل"العراقيون ينفون المزاعم المتعلقة بزيارتهم  البرلمانيون .46
وقال النائ  ف  البرلمان  ءات المتعلقا ب يارته  قسرائيل العا  الما  .نفى برلمانيون عراقيون، اادعا

ن  يار  وفود عراقيا نالنا سغ العراق  ع و تحالف القوى العراقيا عن مدينا كركوك خالد المفرج :
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والت   مت النوا  ف  الدور  النيابيا الحاليا أحمد الجبورن وعبد الرحي  الشمرن وعاليا نحيف وخالد 
فرج ، س افا سلى النائبين السابقين عبد الرحمن اللوي ن وأحمد الجربا،  اروا سسرائيل ا أساس له الم

العا  الما   ف ال عن عد  قيا  نوا   سسرائيل سلىوأفاد المفرج ، انه ل  يق  ب يار   من ححاغ.
ممن مارسوا الظل  على  ننا نتوق سغ النائ  العراق  المفرج  قائال: وأعر  بتلك ال يار .  خرونعراقيون 

نن  استغر  من الذين يحدقون تلك أترم  عيونه ، أن افتراء. كما  أنسخواننا الفلس ينيين دون 
وأ اف  اادعاءات. لن يكون لنا أن اتحال م  الذين يحتلون فلس ين ويمارسون الظل  على أبنائهاغ.

  هناكغ. بحخوانناالفلس ينيا ونلتق     األرا سلىسنقو  بها  فحنناب يار   اغفلو قمن المفرج  قائال:
ومن جهته، نفى النائ  السابخ عن محافظا نينوى أحمد الجربا،  يارته برفقا شخحيات عراقيا 

وقال الجربا ف  بيان خ  ، سن الموق  الذن نشر عن وجود اسم   من الوفد الذن  ار  سسرائيل.
 ، سذا كان رسميا فان الق يا أشبه بالنكتا غ.سسرائيل

وقال اائتالف الذن يت عمه رئيس الو راء العراق  األسبخ نورن المالك ، سن النوابت الو نيا والدينيا 
 واألخالقيا للنائبا نحيف معروفا للجمي ، وبالتفكيد ل  ولن تفكر يوما ب يار  العدو الحهيون  المجر .

 8/1/2019، تركيا، موقع تي آر تي
 

 "إسرائيل"تشريع يعاقب مقاطعي  يفشل في إقرار األمريكي كونجرسال .47

  للحلفاء ف  الشرخ مريك  ف  سقرار تشري  ي كد على الدع  األمريكفشل مجلس الشيو  األ: وكاات
يين الذين يقا عون سسرائيل، وذلك بسب  خالف سياس  مريكاألوس ، بما ف  ذلك سجراء لمعاقبا األ

 داخل  تمخض عن سغالخ ج ئ  للحكوما ااتحاديا.
يين الذين ديموقرا يين الذين يقا عون سسرائيل كنير من المريكين معار   بند معاقبا األومن ب

يين بدع  الحركا الداعيا سلى ديموقرا يرونه تعديا على حريا التعبير. واته  بعض الجمهوريين ال
ن، مقا عا سسرائيل وسح  ااستنمارات منها وفرض عقوبات عليها، وذلك بسب  معاملتها للفلس ينيي

 ويعتبرون ذلك معادا  للساميا.
يون الجمهوريين بمحاولا استغالل البند الخا  بالحركا المناه ا قسرائيل ديموقرا بدوره ، اته  ال

 يين المعتدلين والليبراليين.ديموقرا قحداث انقسا  بين ال
  ف  يكمر لحالح غقانون تع ي  األمن األ 44حوتا مقابل  56وجاء تحويت مجلس الشيو  بواق  

 الشرخ األوس غ، لكنه يقل عن الستين حوتا الال ما ققرار . 
 9/1/2019، الجزيرة نت، الدوحة
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 إفراج مصر عن معتقلي "حماس" يزيد تقاربهما .48
 عدنان أبو عامر
يتواحل تقار  غحماسغ ومحر بحور  مّ رد  تمّنلت ف  ال يارات المتبادلا بين غّ   والقاهر  ف  

رها ف  تشرين النان  نوفمبر حين  ار محر وفد قيادّن من غحماسغ برئاسا األشهر األخير ،  خ
نهاء ححار غّ   وتحقيخ  نائ  رئيس مكتبها السياسّ  حالح العارورن لت وير العالقات الننائّيا وا 

 المحالحا الو نّيا.
مد عبد وف  خ و  غير مسبوقا، شارك مس ول الملف الفلس ينّ  ف  المخابرات المحرّيا اللواء أح

تشرين النان  نوفمبر بمهرجان تفبين كوادر من غحماسغ قتلوا ف  خانيونس خالل تحعيد  16الخالخ بر
م  سسرائيل ف  الشهر ذاته، أعق  اشتباك مقاتل  حماس م  قو  سسرائيليا سريا متسللا سلى 

 نوفمبر. 11خانيونس يو  
ات غحماسغ بمحر، حين أفرجت األخير  ف  أّما األّيا  األخير  فشهدت  ياد  نوعّيا ف  تقار  عالق

 20و 5فلس ينّيين من ق اع غّ   معتقلين لديها لفترات متفاوتا بين  3كانون األّول ديسمبر عن  30
شهرًا، وه : حسا  أبو و فا ومحّمد غيث وأيمن مليحا، واستقبله  رئيس غحماسغ سسماعيل هنّيا 

ت ّورًا للعالقا م  األشّقاء المحرّيين، دون أن تحدر بمكتبه ف  اليو  ذاته، واعتبر س الخ سراحه  
 محر بيانا رسميا حول اقفراج عن ه اء النالنا.

وأشارت عائالت المفرج عنه  سلى أّن أبو و فا اختفت  نار  ف  نيسان سبريل أنناء خروجه من معبر 
من مالي يا ف   رفح لتجديد سقامته ف  ق ر، وتّ  احتجا  مليحا ف  م ار القاهر  عند عودته

عق  انتهائه دراسا الدكتورا ، وتّ  احتجا  غيث من م ار القاهر  ف   2017   أغس س من عا  
تّمو  يوليو، من دون كشف وجهته السابقا. لقد حاول غالمونيتورغ التواحل م  المفرج عنه ، لكّنه  

سئلوا عنها من قبل األمن  رف وا، وامتنعوا عن كشف  بيعا التحقيخ الذن مّروا به، واألسئلا الت 
 المحرّن.

جرت العاد  أا تتحدث محر عن أسبا  احتجا  أن فلس ين  لديها، باعتبار  مو وعا أمنيًا ا 
يجو  الحديث فيه عبر اقعال ، بل تقتحر المباحنات حوله م  حماس ف  لقاءاتها الدوريا م  

 المخابرات المحريا.
أخفى هويته، أن غمو وع اقفراج عن المحتج ين عل  غالمونيتورغ من مسئول ف  حماس، 

الفلس ينيين ف  السجون المحريا، دون تحديد أعداده ، يفخذ نحيبا وافرا من ال يارات الدائما الت  
تت  بين حماس والجان  المحرن، حيث تمارس الحركا  غو ا قويا على األشقاء المحريين 

 ن، دون تو يح سب  ااحتجا  أو توقيت اقفراجغ.لإلفراج عنه ، وفجف  يفت  قرار اقفراج المحر 
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وف  هذا السياخ، قال المتحّدث باس  غحماسغ حا   قاس  لرغالمونيتورغ: غسّن اقفراج عن الشّبان ف  
هذا الوقت مظهر لت ّور عالقا حماس ومحر، ف  ظّل قناعا األخير  بفّننا ا نتدّخل ف  ش ونها، 

محر. واآلن، تت ّور عالقتنا بشكل نابت نحو األف ل، م  ول  يق  عناحرنا بفّن سلوك  ّد 
تواحلنا المستمّر ف  ملّفات مختلفا، األمر الذن  اد من مساحا المحالح المشتركا الت  تخدمنا 
معًا، سواء التخفيف من ظروف ححار غ  ، أو حفظ الو   األمن  المحرن ف  سيناء. حماس 

 وتدعوها سلى اقفراج عن المعتقلين األربعا لديهاغ.تقّدر جهد محر وتتعا ى معه بحيجابّيا، 
حماس من جهتها تدرك أن أول ركن ف  عالقتها م  محر يكمن ف  كون األخير  الدولا العربيا 
األكبر، الت  تمسك بالملف الفلس ين ، وبسب  معبر رفح الحدودن بين غ   ومحر، فحنها معنيا 

ا فحن الحركا س تبقى حبيسا ف  غ  ، دون تواحل م  العال  الخارج ، بتحسين عالقاتها بمحر، وا 
كما أن استمرار ححار غ   وا غالخ معبر رفح، وخشيتها من امتداد العنف ف  سيناء سلى غ  ، 

 يشج  حماس على سقاما عالقا قويا م  محر.
من كوادر غحماسغ، منذ خروجه  من معبر رفح ف     أغس س من عا   4ما  الت محر تعتقل 

ت  اعتقاله  من داخل حافلا تقل مسافرين فلس ينيين بمدينا رفح المحريا، دون أن تو ح ، و 2015
محر سب  اعتقاله ، وف  كّل لقاء لقاد  غحماسغ م  المس ولين المحرّيين، ينار مو وع اقفراج 
عنه ، ولكن من دون جدوى. وف  تشرين النان  نوفمبر، أبلغت محر غحماسغ بفّنها ستفرج قريبًا 

عامًا، ول  يفرج عنه بعد، من غير األربعا السابقين، حيث  27أحد عناحرها المحتج  لديها منذ عن 
أنناء  1991ت  اعتقال الفلس ين  وحيد أبو الخير من سكان مخي  الشا ئ غر  مدينا غ   عا  

  يارته لمحر، دون تو يح أسبا  اعتقاله.
من عناحر الجهاد اقسالمّ  المعتقلين لديها  15تشرين األّول أكتوبر، أفرجت القاهر  عن  31وف  

منذ أشهر، غالمونيتورغ حاول أخذ تعقي  من الجهاد اقسالم  ومحر حول أسبا  اعتقال ه اء، 
فلس ينّيين من  5تشرين األّول أكتوبر، أفرجت محر عن  5لكن الجانبين رف ا ألسبا  أمنيا. وف  

 غّ   معتقلين لديها منذ عا .
بدقا عدد كوادر حماس المحتج ين ف  محر، لكن الحملا بدأت منذ اق احا بالرئيس ا يعرف عدد 

، واتها  السل ات المحريا ف  عهد الرئيس عبد الفتا  2013المحرن السابخ محمد مرس  ف  
السيس  لعناحر حماس بتنفيذ عمليات أمنيا داخل سيناء واألرا   المحريا، فيما تنف  حماس 

 ات.تور ها بهذ  العملي
وقال المتحّدث السابخ باس  و ار  الداخلّيا ف  غّ   سسال  شهوان لرغالمونيتورغ: غهناك العديد من 
الفلس ينّيين المحتج ين ف  محر من دون توافر عدد دقيخ، ألسبا  مختلفا، كه اء المفرج عنه ، 
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سيناء، وتبادل رغ  ارتفاع التنسيخ بين حماس ومحر، وسعيهما سلى حفظ أمن الحدود بين غّ   و 
المعلومات األمنّيا، وخفض عدد الممنوعين من السفر من غّ  ، وتخفيف سجراءات سفر الفلس ينّيين 

 من معبر رفح، وحوًا سلى القاهر  على الحواج  األمنّياغ.
يشّكل اقفراج عن النالنا تعبيرًا عن انفراجا بعالقات غحماسغ بمحر، م  تنام  محالحهما 

ها العنف بسيناء، ووجود جرحى فلس ينّيين يتعالجون ف  المشاف  المحرّيا، وقناعا المتبادلا لمواج
غحماسغ بفّن محر متنّفسها الوحيد للعال ، فيما تحتاج محر سلى جها قوّيا تحفظ أمن حدودها م  
غّ  . ورّبما حا ت غحماسغ نقا محر، وقد أسفر تحسن عالقات حماس م  محر عن سوء عالقا 

موعات المسّلحا ف  سيناء، واّتهامها بالتعاون م  النظا  المحرّن لمحاربتها، دون أن غحماسغ بالمج
 تبدن حماس خيبا أمل من خسارتها لعالقتها م  المجموعات المسلحا بسيناء.

وقال مس ول فلس ينّ  قري  من الرئيس محمود عّباس، أخفى هويته، لرغالمونيتورغ: غسّن السل ا 
اقفراج عن النالنا على أّنه شفن داخلّ  بين حماس ومحر، لكّننا نفمل أن الفلس ينّيا تنظر سلى 

تكون عالقا محر بالفلس ينّيين عبر بّوابته  الرسمّيا، وه  السل ا، وليس م  الفحائل، ونرجو أن 
 تمارس محر  غو ها على حماس لتحقيخ المحالحاغ.

األسابي  األخير  من حراك محرّن وا ح ت امن سفراج محر عن الفلس ينّيين النالنا، م  ما شهدته 
سرائيل، دف  بالحركا سلى سحدار رسائل ودّيا نحو محر، سذ قال  لتنبيت التهدئا بين غحماسغ وا 

تشرين النان  نوفمبر: سّن لقاءات الحركا سيجابّيا م  الجان   17القيادّن لديها سسماعيل ر وان ف  
 المحرّن للتخفيف عن شعبنا.

نان  نوفمبر، نّمنت غحماسغ الجهود المبذولا للتوّحل سلى وقف س الخ النار م  تشرين ال 13وف  
 سسرائيل، م ّكد  الدور المحرّن الد و .

وقال ححافّ  محرّن متاب  للش ون الفلس ينّيا، أخفى هوّيته، ف  حديث لرغالمونيتورغ: غسّن تو ي  
س، فالمو وع حّساس، ول  تفّ ل خبر اقفراج عن المعتقلين النالنا وحوره  كان خ ف من حما

الدوائر األمنّيا المحرّيا تناوله عالنّيا، والتركي  عليه سعالمّيًا، وكان باقمكان ااكتفاء باستقباله  من 
دون تفعيل سعالمّ ، ألن تداول الخبر ف  اقعال  قد يفقد محر جانبا من تفييد الفلس ينيين لها ف  

الفلس ينيين المسافرين عبر معبر رفح، ف  حين أن محر تحاول  غ  ، ويظهرها أمامه  بفنها تعتقل
 توسي  عالقاتها م  مختلف شرائح الفلس ينيين ف  ق اع غ  ، رسميًا وشعبيًاغ.

من جهته، قال أستاذ العلو  السياسّيا ف  جامعا األّما للتعلي  المفتو  بغّ   حسا  الدجن  
معتقلين النالنا ليس عفوّيًا، بل جاء عق  قيا  حماس لرغالمونيتورغ: غسّن توقيت سفراج محر عن ال

بخ وات عّد   لبتها محر منها، ولما قامت حماس بها، ردت عليها محر سيجابا بح الخ سرا  
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عناحرها الموقوفين لديها، والخ وات ه :  ب  حدود غّ   وسيناء، األمر الذن انعكس سيجابًا 
اقخوان المسلمين عبر ونيقتها السياسّيا ف  أّيار مايو بمحاربا محر لإلرها ، وفّك ارتبا  حماس ب

، ورغبا حماس ف  سنجا  دور محر بملّفات المحالحا والتهدئا، الت  تعّ   دور 2017من عا  
 محر ومكانتها داخلّيًا وخارجّيًا، و ياد  قّو  حماس وحسن سدارتها لغّ  غ.

متقّدما ف  مسار تحسين عالقتهما، رغ  وأخيرًا، ترى غحماسغ ف  سفراج محر عن كوادرها خ و  
عد  ت ابخ مواقفهما ف  كنير من الق ايا، فحماس ترفض السال  م  سسرائيل ومحر ت يد ، واندفاع 
حماس ف  عالقتها م  سيران، ومحر تتحفظ على هذ  العالقا، لكّن الوا ح وجود رغبا محرّيا ف  

سرائيل، األمر الذن يت ّل  من تسكين جبها غّ   بالتخفيف عنها، وتنبيت التهدئا  بين غحماسغ وا 
محر سر اء غحماسغ بين حين و خر، وا ع اءها بوادر حسن النّيا، ومنها اقفراج عن عناحرها 

 المعتقلين ف  محر.
 9/1/2019المونيتور، 

 
 محاوالت إسرائيل لتهويد الضفة والقدس تتجه للفشل .49

 مروان المعشر
دافيد بن غوريون، أول  ، حر 1967 العا  والقدس الغربيا ل فال سسرائيل احتالل من أشهربعد عد  

 سسرائيل، سلى لليهود ومستداما عاليا هجرةبدون معدات غرئيس و راء قسرائيل بما يل : 
 است عنا وان حتى أقليا، نحبح ألن محكومون فنحن سسرائيل، ف  لليهودوبدون معدات واد  عاليا 

 .غالحقيقا هذه تجاهل نست ي  ا. العر  على عسكريا التغل 
 داخل يهوديا غالبيا قبقاء المستحيل وحاولت الحقيقا، هذه أبدا سسرائيل تتجاهلبال ب ، ل  

 ف  عاليا هجرة معدات  ريخ عن وذلك الشرقيا، القدس ذلك ف  بما عليها، تسي ر الت  األرا  
 المستو نات بناء  ريخ وعن نذاك،حي السوفيات  ااتحاد من  خرها كان العال ، أنحاء من الما  

عاد ال فا الغربيا والقدس الشرقيا،  ف   .فيها يهودياترسي  حدود القدس للمحافظا على أغلبيا  وا 
 حع  اقسرائيل  الهدف هذا تجعل األرض على بحقائخ اليو  تح د  المحاوات هذهلكن كل 

قد ت   اليهود واقسرائيليين العر  لس ينيينالف بين الديمغراف  التعادل أن سابقا أشرت قد كنت. المنال
 لكل شخ  مليون 5.6 بواق  سسرائيل عليها تسي ر الت  األرا   داخل 2017 العا  سليهالوحول 

 س افا. ال من مر م  تدريجيا تتناق  أقليا يشكلون اليو  اليهود اقسرائيليين أن أن ال رفين، من
 نيين.الفلس ي لحالح تدريجيا يميل أي ا تبا القدس ف  الديمغراف  الو   فان لذلك،
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 سسرائيل احتالل م  ولكن. القدس داخل كبير  يهوديالقد عملت سسرائيل على المحافظا على أغلبيا 
 كل فان ،غالكبرى غالقدس حدود ترسي  وا عاد  قانون  غير بشكل و مها 1967 العا  الشرقيا للقدس

الفشل، وبالرغ  من ب تبوء الجديد  القدس حدود داخل ر كبي يهوديامحاوات سسرائيل قبقاء أغلبيا 
رغا  الفلس ينيين على  سياسا سسرائيل للخمسين عاما الما يا لالستي ان ف  القدس الشرقيا وا 

 أحد حر  وقد. ال ويل المدى على يهوديا أغلبيا  مان ف  اليو  السياسا هذه تفشل منها، الهجر 
 نست ي  وا بلعهاا، ا نست ي  حلقن ف  شوكا تمنل الشرقيا القدس نأغ السابقين اقسرائيليين الو راء
 .غخارجا لفظها

 26 سلى 74 الفلس ينيين سلى اليهودنسبا  ، أحبحت1967بعد    القدس الشرقيا قسرائيل العا  
 عن القدس ف  الفلس ينيين نسبا ت يد سا هدفا سسرائيليا لجنا و عت 1973 العا  وف . بالمائا
5.25 

 وذلك بالمائا، 38 مقابل 62 سلى الفلس ينيين سلى اليهودنسبا  ، تقلحت2016المائا. ولكن بحلول ب
 داخل الفلس ينيين عدد فان أخرى، بعبار . الشرقيا القدس ف  المستو نات عدد ت ايد من بالرغ 
 حدود

اقسرائيليا لو   قد يحبح أغلبيا ف  المستقبل المنظور بالرغ  من كافا المحاوات  غالقدس الكبرىغ
 حد ل ياد  عدد الفلس ينيين ف  القدس.

  لترحيل الفلس ينيين من مريكاأل كونجرسيحاول بعض مناحرن سسرائيل اليو  ال غ  على ال
ال فا والقدس مقاوما للتمدد الديمغراف  الفلس ين . وتعمل مجموعا من المنظمات المواليا قسرائيل 

كانت  الت  المتحد  الوايات أموال توجيه يعيد تشريعا  مريكاأل كونجرسال سحدار اجل من بهدوء
 تهجيرستمنح لألم  المتحد  كمساعدات سنسانيا للفلس ينيين سلى برامف تساعد ف  تمويل 

 .أخرى دول سلى والقدس الغربيا ال فا من دائ  بشكل الفلس ينيين
 تعمل سسرائيل أن الوا ح من هأن سا  عيفا، ت ال ما تشري  هكذاوم  اعتقادن بان فر  تمرير 

 .عليهاالت  تسي ر  األرا  ا فلس ينيا داخل أغلبي قيا  لمن  ال رخ بكل
 اقسرائيل -العرب  الن اع تجا  العربيا ااستراتيجيا سن. سابقا قلته ما تفكيد تعيد المع يات هذهكل 
 هذه. أر ه  على ينيينالفلس  بقاء دع  أن سسرائيل، لسياسا المعاكس ااتجا  ف  تعمل أن يج 

 وتمويل  دبلوماس  عرب  جهدتكرار التمسك بحل الدولتين دون  أن أخشىأردنيا عليا.  محلحا
 على حقائخ لخلقها سسرائيل استمرار ف  سا ينجح لن أر ه  على الفلس ينيين بقاء يحقخ موا 

 .أر ه بالقو  من تنبيهات الدولا الفلس ينيا وتحاول سخراج الفلس ينيين  قيا  تمن  اارض
 8/1/2019الغد، عم ان، 
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 التوتر بين عباس وحماس يدهور الوضع األمني في غزة في توقيت غير مريح لنتنياهو .51

 عاموس هرئيل
التحاعد الجديد ف  التوتر الداخل  بين حماس والسل ا الفلس ينيا هو الذن يعكس نفسه اآلن على 

رئيس السل ا الفلس ينيا محمود عباس شد  منحى الو   األمن  على حدود ق اع غ  . كلما  اد 
اانفحال عن الق اع، ي داد ال غ  ااقتحادن الذن تتعرض له حماس. تبادل التهديدات 
واألحداث العنيفا بين المعسكرين الفلس ينيين المتنافسين يهدد بتح ي  الهدوء )النسب  والج ئ  جدًا( 

سرائيل. هذ  األمور تحدث ف  وقت غير الذن ت  التوحل سليه ف  األسابي  األخير   بين حماس وا 
 مريح لحكوما نتنياهو بسب  اانتخابات القريبا.

م خرًا قرر عباس سخالء رجاله من المعابر على حدود الق اع، الذين وحلوا سليها قبل سنا تقريبًا 
  الوقت نفسه كخ و  أولى ف  س ار التفاهمات بشفن المحالحا الت  ل  تنفذ بين السل ا وحماس. ف

 اد عباس من شد  التهديدات لتقلي  أموال أخرى من أموال المساعد  الت  تنقلها السل ا لحماس، 
من أجل الت ود بالميا  والكهرباء. رئيس السل ا قلخ من الحعوبات ااقتحاديا الت  هو نفسه غارخ 

ونروا، الت  تساعد فيها، على خلفيا تقلي  المساعدات األمريكيا للسل ا ووكالا الغوث، األ
 الفلس ينيين ف  ال فا. هذا أحد تفسيرات تهديداته لحماس.

ولكن من وراء خ وات عباس يقف سحبا  أكبر يتعلخ بشعور  أن حماس تفخذ منه األموال وا تع يه 
أن ش ء ف  المقابل. كما أن سسرائيل، حس  رأيه، ترد على حماس باعتراف غير مباشر بسيادتها 

بواس ا وقف فعل  ق الخ النار وتسهيالت ف  الححار، ف  حين أنها تتجاهل كل على الق اع 
دعوات السل ا الفلس ينيا لتجديد المفاو ات السياسيا. من الجدير التذكير بفن موجات التحعيد 

، كنتيجا للتقليحات غمسيرات العود غف  الق اع بدأت ف  نهايا شهر  ذار الما  ، م  بدايا 
 اعد  الت  تمنحها السل ا لحماس.األولى ف  المس

ف  األسبوع الما   كانت هناك أحداث عنيفا بين نش اء حماس ونش اء فتح ف  الق اع. نش اء 
فتح أرادوا سحياء الذكرى السنويا لتفسيس الحركا ف  األول من كانون النان  من خالل مسير ، ولكن 

دو بمبادر  من م يدن محمد دحالن، حماس منعت ذلك. بعد ذلك، ت  الحديث عن مسير  أخرى، يب
ع و فتح المناوئ لعباس وقياد  السل ا. ف  هذ  األنناء حدنت حادنا أخرى عندما قا  عدد من 
األشخا  ر يوجد خالف حول هويته  التنظيميا ر باقتحا  قنا  التلفا  المتماهيا م  السل ا ف  

 الق اع، ودمروا المعدات.
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خلفيا احتمال المس بت ويد الكهرباء ف  ذرو  فحل الشتاء.  خ وات عباس تنير قلخ حماس على
ويبدو أن  عماء حماس وحتى المحريين يجدون حعوبا ف  قراء  خ وات عباس القادما. التوتر 
الداخل  ين لخ مر  أخرى سلى الجبها األمنيا. يو  األحد الما   ت  س الخ عبو  ناسفا بواس ا 

 الجي  اقسرائيل  قحف موقعين لحماس ردًا على ذلك. ائر  مسير  وبالونات على النق . 
ف  ليلا األحد بعد هدنا  ويلا نسبيًا، أ لخ من الق اع حارو  على عسقالن، وت  اعترا ه من 

 قبل القبا الحديديا.
مليون  15ف  هذ  األنناء يت  تعويخ سدخال المساعد  الماليا الق ريا الشهريا سلى الق اع، الت  تبلغ 

كانون النان . يبدو أن التفخير يتعلخ ب غ  فتر  اانتخابات.  10كان يتوق  أن تدخل قبل دوار، و 
و ير الدفاع السابخ افيغدور ليبرمان هاج  نتنياهو دائمًا على استمرار تحويل أموال ق ر لحماس. 

وت  حور األوراخ النقديا المحولا ف  الحقائ  غير مريحا لنتنياهو بسب  تفنيرها السيئ على مح
اليمين. م  ذلك، ل  ينحرف رئيس الحكوما عن سياسته خالل السنا األخير  ف  الق اع. وقد هدد 
حماس م خرًا من خالل الرسائل الت  نقلها بواس ا المخابرات المحريا، بفن ا تحاول سشعال 

عليمات الو   على حدود الق اع ف  فتر  اانتخابات ألن سسرائيل سترد بشد  استننائيا. ولكن الت
لقاد  الجي  اقسرائيل  فيما يتعلخ باستخدا  القو  ف  الق اع بقيت على حالها:  ب  النفس، وبذل 
كل ما ف  است اعته  من أجل الحفاظ على الهدوء دون أن ي دن سلى تحعيد. هذا ححيح حتى 

 اآلن، هذا ما يريد  القائد، وهو مفهو  جيدًا ف  كل مستويات جها  األمن.
 8/1/2019هآرتس 
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