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 كتلة حماس البرلمانية تقّر باألغلبية نزع األهلية السياسية عن عباس .1

ا "نزززا ابي يززة الييايززية عززن مسمززود عبززاس"أقززرا المج ززس العشززريميا يززوء ابربمززاةا بابغ بيززة  :غززز 
لمساكمعززا  بأسكززاء النززانون والديززعورا وعم يززداا  واليززمي نسززو عسويززل صززالسياعا لززر يس المج ززس عمززالا 

ضززرار لخيانعززا  نظززراا  خززالل ج يززة  اوصززادق المج ززس بمصززالا المجعمززل والشززمس الي يززليني الم يززا. وا 
ا بمنزززر  بمدينزززة غزززز ا ع زززن عنريزززر ال جنزززة الييايزززية الززز   يزززن  ع زززن نزززز  نزززواس سركزززة سمزززاس عنزززديا
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وعال منرر ال جنة الييايية النا س صالح البردويلا عنرير لجنعاا مؤكداا  ابي ية الييايية عن عباس.
أن عبزززاس قزززد ارعكزززس جم زززة مزززن المخاليزززاي الولنيزززة والديزززعورية والنانونيزززة وابمنيزززة وا نيزززانية العزززي 

 أضري بشكل كبير وخلير ع ن المشروا الولني الي يليني.
ع ززا المخاليززاي كيي ززة بنزززا أي يعززا كززر يس ل يزز لة الي يززلينيةا مززن خززالل دعززو   ونزو  العنريززر  لززن أن

يندم ا المج س العشريمي ل مسكمة الم يا بصيع ا ععولن مؤقعاا كزل الم زاء الميزند  ل مسكمزة الديزعورية 
 ( من النانون ابيايي وعمديالعا.104بسكاء الماد  ) الم يا وفناا 

عزن عبززاسا وعنديمزا ل مساكمزة لنيززل عنابزا ع زن مززا ارعكبزا مزن جززرا ء ولالزس بنززا ابي يززة الييايزية 
الشززمس الي يززليني والنضززية الي يززلينيةا ويززرد العنريززر المخاليززاي الديززعورية والنانونيززة والولنيززة  ضززدا 

ا مساربزة المناومزة الميز سةا و العنزازل عزن الاوابزيا و انع اة الواليزة الديزعورية والنانونيزة؛ ويي: لمباس
 .مخالية العوافق الولنيا و يالح المناومة العسريض ضدا ا و ض الصريا لنعل المناومينالعسريو 

 ا2005اعياق  ويرد العنرير مخالياي عباس ل عوافق الولني في عدد من االعياقاي ع ن النسو العالي:
 وغيريا من االعياقياي الولنية. ااعياق بيروي ا2011اعياق الناير   ا2014اعياق الشالئ 

أن  قزززرار بال زززاة المج زززس العشزززريميا ع مزززاا   صزززدارن عبزززاس عمزززد  ع زززن الديزززعور مزززن خزززالل وأكزززد أ
المج زززسا والعسضزززير  المج ززس العشزززريمي يززو صزززاسس الواليزززة ع ززن نييزززاا وينززاا  ليزززة ممعمزززد  لسززلا 

 مسل النديء. النعخاباي جدية وانعخاس مج س جديد يسلا 
مؤييزززاي الدوليزززة وا ق يميزززة والمربيزززة بعسمزززل مناشزززد  كافزززة الب أيضزززاا وأوصزززن عنريزززر ال جنزززة الييايزززة 

 الميززؤولية الكام ززة عززن االيززعمرار فززي العمامززل مززل مسمززود عبززاس بصززيعا ر ييززاا ل شززمس الي يززليني.
مناشزززد  كافزززة البرلمانزززاي واالعسزززاداي البرلمانيزززة ا ق يميزززة والدوليزززة لوقززز  العمامزززل مزززل كافزززة الوفزززود و 

 .البرلمانية المشك ة من قبل مسمود عباس
وفززي ك مززة لززا فززي افععززاح الج يززة قززال النا ززس ابول لززر يس المج ززس العشززريمي أسمززد بسززرا  ن عبززاس 

وأضزا  بسزر: "لنزد علزاول عبزاس  عماد  كايراا في عدوانا ع ن سنوقنا ومندراعنا ومؤيياعنا الولنية.
غيززر ديززعور  المج ززس العشززريميا ميززعنداا  لززن قززرار  ع ززن ا راد  الشززمبية الي يززلينية عبززر قززرار سززلا 

النززززانون ابيايززززي  ووصزززز   جززززراةاي عبززززاس بالم بسززززة بسززززقا  صززززادر عززززن مسكمززززة غيززززر ديززززعورية".
والديززززعور الي يززززلينيا وع ززززد  لعززززدمير بنيززززة النظززززاء الييايززززي الي يززززليني والعم يززززد لعنييزززز  المخلززززل 

 ابمريكي ا يرا ي ي لعصيية قضيعنا الولنية وا ج از ع ن سنوقنا واوابعنا المشروعة.
كززد بسززرا أن عبززاس فنززد أي يعززا النانونيززة والديززعورية والولنيززة وابخالقيززة وا نيززانية لاليززعمرار فززي وأ

و كر أن العنازالي الييايية المجانية العي يندم ا عباس لالسعالل وايزعخيافا . منصس ر اية الي لة
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سزعاللا كزل  لزا يجمزل بالسنوق والاوابي الولنيةا وعياخر  بالعنييق الخيزاني والعمزاون ابمنزي مزل اال
 من عباس فاقداا لألي ية الولنيةا ييايياا وأمنياا واجعماعيااا وال مبرر لاليعمرار في منصبا.

وقزززال بسزززر: "فنزززد ب ززز   جزززراء عبزززاس مزززدا  عبزززر فزززرض السصزززار الخزززانق والمنوبزززاي الجماعيزززة غيزززر 
 ل الززدواة والك ربززاة".ا نيززانية ع ززن غززز  وأي  ززا الصززامدين وعبززر قلززل رواعززس الشزز داة وابيززر  ومنزز

واععبر يسس عباس موظيي الي لة من ممبر رفا خلو  خلير  ليصل النلاا عن الولنا وعم يداا 
 لعمرير صينة النرن.

 9/1/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 نواب حماس يتوجهون إلى القضاء بعد قطع السلطة رواتبهم .2
عضزززو ا أن راء هللا نا  زززة خ يزززل عزززن مرايززز  ا فزززي ا ننزززالا 9/1/2019 ،العربـــي الجديـــد، لنـــدننشزززري 

نسل عزن كع زة "الع ييزر وا صزالح" المسيزوبة ع زن سركزة سمزاس النا زس سيزن المج س العشريمي الم  
ا أن اليزز لة الي يززلينية قلمززي الراعززس العناعززد  لنززواس السركززة 9/1/2019 يويز  أكززدا يززوء ابربمززاة

الجديزززد": "سيزززس مزززا ع منزززاا فزززان جميزززل نزززواس المج زززس وقزززال يويززز  لزززز"المربي  فزززي الضزززية ال ربيزززة.
وأضا  أنزا: "ع منزا  العشريمي المنسل قد سص وا ع ن راعب ء العناعد ا بايعاناة نواس كع ة سماس".

من مصدر ييايي بشكل غير مباشر أن يناا "خلأ فنياا قد يلول أمد " فيما يعم زق بصزر  رواعزس 
: "ين جأ  لن النضاة الي يليني سعن سركة سماس"ا مؤكداا العناعد الخاصة بالنواس المسيوبين ع ن 

 نسصل ع ن سنوقنا".
قلززل راعززب ء العناعززد  مززن غيززر المسيززوبين ع ززن  وع ززء "المربززي الجديززد" أن مززن ضززمن النززواس الزز ين عززءا 

وقزززال خريشزززة لزززز"المربي الجديزززد": "أشزززمر  سمزززاس النا زززس الازززاني فزززي المج زززس العشزززريمي سيزززن خريشزززة.
وأوضزززا أن "مزززا  لسزززديي فزززي يززز ا الموضزززواا لكزززن ابمزززر يعم زززق بسنزززوق كي  زززا النزززانون".بالخجزززل عنزززد ا

 يسصل مميسا ويجس عداركا بيرعة من قبل الممنيين سعن ال يعء مساكمعكء أماء النضاة الي يليني".
وكززان ر ززيس الززوزراة رامززي السمززد ف قززد صززرحا فززي وقززي يززابقا بززأن سنززوق النززواس المسززالين ع ززن 

 من قيمة رواعب ء. %80يوظة"ا وأن ء ييسص ون ع ن رواعس عناعدية عب   العناعد "مس
نززواس ا أن راء هللا ميرفززي صززادقا ننززالا عززن مرايزز  ا فززي 9/1/2019 ،الجزيــرة نــت، الدوحــةوأضززافي 

 واالجب ززززة الشززززمبية ومم ززززء ابمززززين المززززاء ل جب ززززة ابيززززير أسمززززد يززززمداي وابيززززير  خالززززد  جززززرار ع نزززز
 من رواعب ءا في سين لء عصر  ي   المخصصاي لنواس سماس. %80 مخصصاي عناعدية عمادل
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 محاصرة حماس في غزةلسنتخذ أي إجراء و  حسين الشيخ: عودة طواقمنا لمعبر رفح بشرط وحيد .3
قال وزير الشؤون المدنية عضو ال جنزة المركزيزة لسركزة فزعا سيزين الشزيل  ن الشزرل الوسيزد  :راء هللا

 بر رفا يو ج وس سركة سماس بكل جدية ع ن لاولة  ن اة االننياء.لمود  لواقء ال ي ة  لن مم
قلزاا غزز  بزالميرق غيزر مجزد ا  مزا   لزنوأضا  الشيل في مناب ة مل قنا  ال د: " مكانيزة أن نز يس 

ما ف ععسمل سماس ميؤولية غز  كي لة أمر واقل".  أن ن يس باعياق بالجم ة ع ن كل الم يايا وا 
شزززامل  ن زززاة  لس زززول المجز زززةا أصزززبسي ال عجزززد ا المل زززوس أن يكزززون سزززلا : "جربنزززا اقزززا الا  وعزززابل

.. عندما عسين اليرصة وعع يأ ... سماس سعن اآلن غير م يأ  ل لا.االننياء والدخول في المصالسة
وأرد : " مزا أن يبنزن وجودنزا شزك ي فزي غزز  فزي ال سظزة العزي عنزوء ب زا  ".ويز الا  سماس لز لا فزأيالا 

:" ألزز  ميززؤول وقيززاد  قياداعنززا وعناصززرنا ال يمكززن أن ننبززل بزز لا"ا ميززعلرداا  سمززاس بززاجراةاي ضززدا 
 يجون سماس".  لنوعنصر من السركة ايعدعوا 

وقال: "ع ن سماس أن عن  أماء ميؤولياع اا  ماا أوا وي ا ليس من باس ا ن ار أو العخ ي عن غزز "ا 
أن عود  الي لة لممبر رفا جزاة   لنار وأش "ينعخ  أ   جراة كييل بمساصر  سماس في غز ". مضيياا 

نجززازلريززق البززدة بان ززاة االننيززاء  ع ززنبنززاة ع ززن ل ززس مصززر  قبززل عززد  شزز ور  وليززي  المصززالسة. وا 
: "ينزاا ممبزر جزانبي الشيل  لن أنا ال يوجد أ  ميؤولية للواقء ال ي ة ع ن ممبر رفا البزر ا موضزساا 

 شزرا  اليز لة  المزرور مزن خاللزا وعمنزل  لالقزاا لسماس ييمي ممبر صالح الدين عجبر كل السافالي 
 ع يا بن ا ال عريد أن عملي أ  فرصة ل نظاء والنانون وعابي ي لة واسد  ع ن ممبر رفا".
 7/1/2019 ،وكالة سما اإلخبارية

 
 السلطة بالتراجع عن سحب موظفيها من معبر رفح يطالب المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان .4

الزززس المركزززز الي يزززليني لسنزززوق ا نيزززان اليززز لة الي يزززلينية بزززالعراجل عزززن أشزززر  ال زززور: ل -غزززز  
 لزن أن المم يزة ع زدد مصزالا أيزالي قلزاا غزز ا وعمازل  النظزر ا الفعزةرفزا يزسس موظيي زا مزن ممبزر

"ا كما عبر عن خشيعا من "العداعياي الخلير " العي "انع اكاا لسن ء في العننل والسركة المكيول قانوناا 
النزززرار خاصزززة ع زززن المرضزززن الززز ين ال ععزززوفر  مكانيزززة عالج زززء فزززي قلزززاا غزززز ا ول بزززة  قزززد يخ ي زززا

الجاممززاي خززارا قلززاا غززز ا وأصززساس ا قامززايا وغيززريءا ودعززا كزز لا اليزز لة الي يززلينية وسركززة 
 سماس لز"عجنيس يكان قلاا غز  أعون الصراا والمناكياي الييايية الداخ ية".

 10/1/2019، القدس العربي، لندن
 
 



 
 
 
 

 

 8 ص             4834 العدد:             1/10/2019الخميس  التاريخ:  

                                    

 موظفي غزة إلى"سما" تكشف عن البشريات التي ينوي عباس زفها  .5
يزما عزن وكالزة ل 9/1/2019ابربمزاة  كشيي مصادر ف يلينية مل مة ميزاة يزوء: راء هللا خا  يما

قلزاا غزز  خزالل اليعزر   أيزالي  لزنعبزاس زف زا مسمزود مايية البشرياي العي ينو  الر يس الي يزليني 
الرواعس المنلوعة لموظيي اليز لة الي يزلينية بنيزبة   عاد ينو   عباس  ن النادمة. وقالي المصادر

 كام ة خالل الش ر ال   ي يا.  عادع ا يعءا  أنع ن  2019فبراير شبال/ من  ابولفي  70%
اسعضان قلاا غز  وسركة فعا فيما ييعء  باعاد  ايعراعيجياا  اعخ  قراراا  عباس أنالمصادر  وأوضسي

 .الكش  عن ا السناا  معواص ة ييعءا   جراةايمماقبة سماس عبر 
دفم ززا خززالل فعززراي  كافززة ميززعسناي المززوظيين الممززوميين والميززكريين يززيعءا  أنالمصززادر  وأوضززسي
 موظ  من ال ين عمرضوا لخصوماي في رواعب ء. أ  يضء سقا  نا لن يعءا أمععالية و 

سا يزيزز   بشزر  ببنزاة سركززة أن عبزا أكزدوكزان عضزو ال جنزة المركزيزة لسركزة فزعاا سيززين الشزيلا 
 فعا في غز  مل بداية ي ا الماء.

 9/1/2019 ،وكالة سما اإلخبارية
 

 فرج عن المعتقلة سهى جبارةتاألجهزة األمنية التابعة للسلطة  .6
عزن الممعن زة الي يزلينية  ا9/1/2019 يوء ابربماة اأفرجي ابج ز  ابمنية العابمة ل ي لة الي يلينية

(ا بمد اععنال ايعمر بكار من ش رين ع زن خ ييزة اع ام زا بجمزل وع نزي أمزوال عاماا  31ي ن جبار  )
ونيزززي الما  زززة االع امزززاي بشزززكل قزززاللا وقالزززي  ن جمزززل ابمزززوال كزززان ب زززد  عنزززديء  غيزززر مشزززروعة.

 مموناي ل مسعاجينا مؤكد  أن اععنال ابنع ء يندرا ضمن االععناالي الييايية.
 وأء لاالاة أليال. ايكية والبنميةا ويي من عرميميا النريبة من راء هللاوجبار  عسمل الجنييعين ابمر 

وقد أل ق يراس ا من مكان عالج ا بميعشين النجاح الزولني الجزاممي فزي نزاب سا سيزي نن زي  ليزا قبزل 
 مد   ار عديور وضم ا الصسي بمد عمرض ا ل عم يس داخل يجون الي لةا وفق ما نن عا عا  ع ا.

بزي منظمزة الميزو الدوليزة بزاجراة عسنيزق سزول مزا عمرضزي لزا يز ن مزن يزوة ممام زة من ج ع اا لال
 وعم يس أاناة فعر  االععنال.

 9/1/2019 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 عريقات يطالب االتحاد األوروبي باتخاذ "رزمة" قرارات لصالح فلسطين .7
صزززا س عرينزززايا البرلمزززان  لالزززس أمزززين يزززر ال جنزززة العنيي يزززة لمنظمزززة العسريزززر الي يزززلينية :نينويزززيا

ع زن سزدود  "النزدس الشزرقية"ابوروبيا ودول االعساد ابوروبيا باالععرا  بدولة ف يلين بماصمع ا 
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قضززايا الوضززل الن ززا ي كافززةا وع ززن رأيزز ا  ا والعميززا بالنززانون الززدولي والشززرعية الدوليززة لسززلا 1967
خزالل ك مزة  اكمزا لالزس عرينزاي بيزر .ا وا فزراا عزن ا194قضية الالج ين ايعنادا ل نزرار ابممزي 

والمجموعزززة البرلمانيزززة ابوروبيزززة وأسززززاس الخضزززر فزززي  النايززا أمزززاء مزززؤعمر الييزززار ابوروبزززي الموسزززدأ
ا ويززسس جميززل الشززركاي ابوروبيززة العززي ا يززرا ي يأوروبززاا بمنالمززة شززام ة لاليززعيلان االيززعممار  
 ." يرا يل"ن االعساد ابوروبي وععمامل مل االيعيلانا وبعجميد اعياق الشراكة بي
كي  يمكن عييزير ارعيزاا الميززان  وعياةلا " يرا يل"وشدد عريناي ع ن عدء مكافأ  ي لة االسعالل 

يورو في  م يار 36  لن 2009 ينةيورو  م يار 20ودول االعساد ابوروبي من  " يرا يل"العجار  بين 
عسزززاد ابوروبزززي بزززدعء ل زززس دولزززة ف يزززلين كمزززا شزززدد ع زززن وجزززوس قيزززاء دول اال ؟2017 يزززنةن ايزززة 

ل سصول ع ن المضوية الكام ة في ابمء المعسد ا وعوفير السماية الدولية ل شمس الي يزلينيا وعبنزي 
صزينة "ا لمواج زة مزا ييزمن 20/2/2018مبادر  الر يس مسمود عبزاس العزي قزدم ا لمج زس ابمزن فزي 

عمزاون مزل رويزيا والصزين والزدول المربيزة واليابزان ولالس عريناي دول االعسزاد ابوروبزي وبال ."النرن
وابمء المعسد  بالدعو  لمؤعمر دولي كامل الصالسياي ع زن أيزاس النزانون الزدولي والشزرعية الدوليزة 

 وعجييد ايعنالل دولة ف يلين.  ا يرا ي يومبادر  اليالء المربيةا وبما يضمن  ن اة االسعالل 
أيزباس االننيزاء وعسنيزق المصزالسة الي يزلينية عبزر عنييز  اعيزاق  ة زالزدعء عسنيزق   لنودعا عريناي 

جراة انعخاباي سر  ونزي ة.  لنا والمود  12/10/2017الناير  في    راد  الشمس وا 
 9/1/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 : االحتالل يواصل عمليات إعدام فرص السالم"الخارجية الفلسطينية" .8

قالززي وزار  الخارجيززة الي يززلينية  ن أركززان اليمززين السززاكء فززي " يززرا يل" يواصززل ايززعخيافا  :يوكززاالال
الزدولعين عسزي شزمار أنزا )عيزا ع يزا الززمن ولزن يصز ا ل واقزل الييايزي الزراين(ا ويعنزدرون  بمبدأ سلا 

ة غيزر الزدولعين ويمعبرون زا )بكزل بيزال من العصريساي العي علالس بعسنيق اليالء ع زن أيزاس سزلا 
صزززالسة(ا يززز ا مزززا قالزززا بزززابمس ر زززيس "الكنييزززي ا يزززرا ي ي يزززولي ادلشزززعين الززز   ينعمزززي  لزززن سززززس 

 ال يكود الساكءا ملالباا بالعيكير )خارا الصندوق(".
عززداء أ  فرصزة لعسنيززق اليززالء  وأكزدي الززوزار  فززي بيزانا أن يزز لاي االسززعالل عواصزل عم يززاي وأد وا 

الع ززول فززي عمميززق االيززعيلان وعويززيما فززي ابرض الي يززلينية  الززدولعين مززن خززالل ع ززن أيززاس سززلا 
ودانزي  المسع ةا والممل لزياد  أعزداد الميزعولنين فزي الضزية ال ربيزة المسع زة  لزن مزا ينزارس الم يزون.

الززوزار  ييايززاي االسززعالل وجرا مززا المعواصزز ة بسززق الي يززلينيين وسنززوق ء الولنيززة وا نيززانيةا ممبززر  
ديد مززن الصززمي الززدولي ع ززن ع ززا الجززرا ء العززي ع ززدد ابمززن واليزز ء الززدوليينا ومززن عززن ايززع راب ا الشزز
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عنززاعس المجعمززل الززدولي ومنظمززاي ابمززء المعسززد  ومجاليزز ا عززن عنييزز  الم ززاي مززن قززراراي الشززرعية 
الدوليزززة الخاصزززة بالسالزززة فزززي ف يزززلينا وأيضزززاا مزززن عزززدء عسميزززل دولزززة االسزززعالل الميزززؤولية الكام زززة 

 ن جرا م ا وانع اكاع ا ونعا ج ا ع ن فر  عسنيق اليالء ع ن أياس سل الدولعين. والمباشر  ع
 10/1/2019 ،الخليج، الشارقة

 
 أبو هولي يعلن عن "رزمة" ثانية من المشاريع التطويرية لمخيمات الضفة .9

أسمزد  أع ن عضو ال جنزة العنيي يزة لمنظمزة العسريزر الي يزلينيةا ر زيس دا زر  شزؤون الالج زين :راء هللا
أبززززو يززززوليا عززززن الرزمززززة الاانيززززة ل مشززززاريل العلويريززززة المندمززززة لمخيمززززاي الالج ززززين فززززي المسافظززززاي 

 م يون دوالر أمريكي يعني  خالل الماء السالي. 1.088 ل    الرزمة ا جماليةوعب   النيمة  الشمالية.
مخيمزاي يعيزعييد ا بأن خمية 9/1/2019 في بيان صسيي صادر عنا يوء ابربماة اأبو يولي وأفاد

مخززيء و  امخززيء لززولكرءو  مخززيء ابممززر ا يززي: مززن الرزمززة الاانيززة ل مشززاريل العلويريززة ل مززاء السززالي
 مخيء قدور  في راء هللا.و ا أريسامخيء عين الي لان في و  اعيكر النديء

 9/1/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 في زيارات خارجية 2018: عباس قضى ثلث "يديعوت أحرونوت" .01
ا عنريزراا 9/1/2019 نشري صزسيية يزديموي أسرونزوي المبريزةا يزوء ابربمزاة :عرجمة خاصة -راء هللا 

أيززاء  109مسمززود عبززاس أمضززن بنززي فززي الخززارا لمززد  اليزز لة الي يززلينية أشززاري فيززا  لززن أنا ر ززيس 
ل  اية بيبس الصراا مزل  ياماا  ا معننالا في زياراي خارجيةا ع ن الرغء من أنا كان عاماا 2018خالل 

دولزةا وأنزا  17 وعشزير البيانزاي العزي سصز ي ع ي زا الصزسيية أن عبزاس زار سماس وعديور صسعا.
 6زار بمض الدول لمرعين مال الوالياي المعسد  ورويياا ولكن أكار الدول زيار  كاني ابردنا بواقزل 

لزء يمنمزا مزن مواصز ة الليزران  2018و مزاي /وقالي الصسيية  ن عديور صسة عباس في أيار مرااي.
 .2018ب دان مخع ية سعن ن اية  10بمد شيا اا وزيار  

 9/1/2019 ،القدس، القدس

 
 ؟"صفقة القرن"هل انتصر عباس على ترامب في تقرير:  .00

ا يمنزي أن زا لزء عمزد "صينة النزرنز"العأجيزل المعكزرر لز أنم ند سامد: ير  مس  زون ييايزيون  –راء هللا 
صززينة "فززي ا ق ززيءا بينمززا سمززل  عززالن الززر يس الي يززليني مسمززود عبززاس انع ززاة  ورواجززاا  والا ع نززن قبزز
 مالما النصر ع ن الر يس ابمريكي دونالد عرامس. "النرن
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ديييززد فريززدمان  ن ا دار  ابمريكيززة قززرري عأجيززل نشززر عياصززيل  " يززرا يل"فززي  ابمريكززييززيير الوقززال 
 ." يرا يل"بمد انعخاباي الكنييي وعشكيل سكومة جديد  في  "صينة النرن"ا لمد  أش ر  لن ما

"خ صزززي" أ  انع زززي. ويمعنزززد  "صزززينة النزززرن"  نوقزززال عبزززاس خزززالل لنزززاة  مزززل صزززسييين مصزززريينا 
س بنزززا لزززن يكزززون ينزززاا معيزززل ليزززرض مزززا عبنزززن مزززن صزززينة النزززرن بيززز بمزززض المس  زززين الييايزززيين "

 لي يليني المربي".االنعخاباي ا يرا ي يةا وابمريكيةا والرفض ا
العأجيزل المعكزرر للزرح   نعبد المجيد يوي ءا لز"الندس المربي"ا  .من ج عاا قال المس ل اليياييا د

 أنالصزززينة يزززببا فشزززل ا دار  ابمريكيزززة بالضززز ل ع زززن الي يزززلينيين بالعماشزززي مم زززاا والززز   يمنزززي 
"بدون موق  ف يليني وعربي  ا وأضالي يلينيين ايعلاعوا منل انسدار الدول المربية مل الصينة. 

أن العمبير ابدق لما يجر  من عأجيل ل صينة بأن ا فش ي   لن وأشار بلرس ا". لن يكون يناا عندماا 
ع ززن  عززن يزز ا اليشززل لززيس يزز الا  ا عززالن أن  لززن النظززر عبززاس قبززل أيززاء. الفعززاا  أع ززنباليمززلا كمززا 

 ا يززرا ي يةمززا قيززل يزز   المززر  بيززبس االنعخابززاي الزز ين يبساززون عززن أعزز ار ل عأجيززل ك ابمريكيززة ا دار 
 "خ صي"ا كان سديي المنعصرين. "صينة النرن"سديي عباس بأن  أنالمنب ة. وير  يوي ء 

لزن  "صزينة النزرن"  نمن ج عاا قال المس ل اليياييا عماد غياظةا في سزديي مزل "النزدس المربزي" 
ا أمريكيززةقضززايا داخ يززة   لززنمرجززل  لزا  يكعمزل فرضزز ا عنززس  خززراا النزدس عززن لاولززة المياوضززاي.

المبكزر . "لكزن الواقزل الز   فزرض بزأن النزدس عاصزمة  يزرا يل يييزعمر  ا يزرا ي يةوالن االنعخابزاي 
يززز ء فزززي أالموقززز  الي يزززليني الزززرافض ل صزززينة  أنلزززن  شزززار أمزززل قزززدوء أ  ر زززيس أمريكزززي جديزززد". و 

 .ابمريكية ا دار  الرسانسدار عربي نسو ما كاني عنو   أ عملي  اا وعمليل 
 عبزاس عالن  أنيمن يوي ا في سديي مل "الندس المربي" أ .وفي اليياقا قال المس ل اليياييا د

ال  "صزينة النزرن" أنصينة النرن انع يا جاةي بمزد علمينزاي مصزرية ويزمودية وأردنيزةا مياديزا  أن
  الصزززززينة الزززز   عنزززززود  مصزززززر ن ا لزززززار ا ق يمززززي ل ززززز أعزززززعء دون موافنززززة الي يزززززلينيينا و  أنيمكززززن 

جززل عنييزز يا بززدون موافنززة ف يززلينية. وأضززا  سززديي عبززاس سززول أواليززمودية وابردن ال يكيززي مززن 
 مززن انع ززاة الصززينةا جززاة ليمبززر عززن درجززة الصززالبة والززرفض الي يززليني لماززل يزز   الصززيناي بززالرغء

 لن عم ن بشكل ريمي. أن ا
نززا مززن  نزز ر الززدجانيا فززي سززديي مززل "النززدس المربززي"ا "م .بينمززاا قززال الخبيززر بالشززؤون ابمريكيززة د

يعل ززس  الصزينة فشزز يا ويزي لزء علزرح بمزد ولززء يل زل ع ي زا أسزد"ا مضزيياا  أناليزابق بوانزا السزديي 
اآلن ع زززن الزززالا  ابمريكيزززة ا دار ا لززز لا عممزززل ا ق يميزززةلرس زززا موافنزززة المجعمزززل الزززدولي والزززدول 

 ا وعنعظر اليرصة والعوقيي المال ء للرس ا.كار قبوالا أرؤياة ي   الدول وعمدي  ا لعكون 
 10/1/2019 ،القدس العربي، لندن
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 أبو عبيدة: الضفة العمق الحقيقي في معادلة المواجهة مع االحتالل .02
أكد النالق الميكر  بايء كعا س النياء الجناح الميكر  لسركة سماس أبو عبيد ا أن الضية 

د ابيء في ممادلة المواج ة الميعنب ية مل االسعالل ا يرا ي يا المسع ة يي الممق السنيني والبم
 مشددا أن ميعنبل المناومة الي يلينية في الضية المسع ة عريما لمناي ابسرار ورصاصاي الاوار.
وقال أبو عبيد  اليوء ابربماة في ك مة منعضبة ضمن برنامج "أرض الصوان" ع ن فضا ية ابقصن 

م ندس يسين عياشا  ن ميعنبل المناومة في ضية المياش عريما رصاصاي في  كر  ايعش اد ال
الاوار الرافضين ل ع جين والعرغيس والعرييسا النابضين ع ن الجمر المعميكين بواجب ء المندس في 

وأكد أن ضمير ي ا الشمس يدفما ع ن الدواء  خراا النما ا الي    المناومةا ويدافمون عن أرض ء.
   ناا من أسد لعناوء المسعل ال   ييعبيا ابرض والمرض والمندياي.العي ال عأخ  

ولالس أبو عبيد  أيل الضية بأن يكونوا ع ن الم دا مبيناا أن الوفاة لمياش يكون بسمل ريالعاا 
مردفاا أنا شكل عالمة فارقة في عاريل الصراا مل المسعل كان مياديا بأن الشمس ال   ينل عسي 

رادعا.االسعالل يناوء بي وأشاد بالمم ياي البلولية في الضيةا قا الا  ن ضرباعكء الموجمة  لرعا وا 
 والخالية عربا سياباي المسعل وعيعنز  لاقاعا وعشل كيانا وعيشل مخللاعا.

وأشار أبو عبيد   لن أن ايعش اد يسين عياش بمد أن يز كيان المسع ين جمل منا نمو جاا سياا ال 
دربا في ضية ابسرارا من جنين  لن الخ يلا  لن كل بنمة من أرض  يزال عالمي   يييرون ع ن

وعابل:  ن كل رصاصة يل ن ا عالمي  الم ندس يسين عياش عيعا ا ر  جديد  نسو  الضية المسع ة.
عسرير الندس وابقصنا فلوبن بي نا المناومين وأبنا نا ابشاوس الملاردين ل مسعل بين شوارا 

 ا الشامخة وكروم ا وزيعون ا.الضيةا وفي ييوح جبال 
 9/1/2019موقع حركة حماس، غزة، 

 
 2018خالل انتهاكا  بالضفة  4,039حماس: أجهزة السلطة نفذت  .03

انع اكاا ني ع ا أج ز  الي لة  4,039قالي سركة سماس:  ن دا رع ا ا عالمية وااني أكار من : راء هللا
. ورصدي "سماس"ا 2018ة وقياداع ء خالل في الضية بسق عناصر السركة وبنية فصا ل المناوم

 721ايعدعاةاا با ضافة لز  949اععناالا يياييااا و 1,251في عنريريا الينو  الصادر يوء ابربماةا 
وأفاد أن أج ز  . سالة اسعجاز لنشلاة في فصا ل المناومةا ني ع ا أج ز  الي لة في الضية ال ربية

 23سالة مصادر  لممع كاي الموالنينا و 83ساالي قملا و 204سالة مدايمةا و 401الي لة ني ي 
سالة أع ن في ا  49وأشار  لن أن  سالة  سبال أعمال ل مناومة ضد االسعالل ا يرا ي ي في الضية.
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سالة عديور صسي لممعن ين يياييين نعيجة ظرو   35ممعن ون يياييون  ضراب ء عن اللماءا و
 سالة اععداة وانع اكاي أخر . 83مة عميييةا وسالة مساك 148اععنال ء والعم يسا و

 805أييراا مسرراا من يجون االسعاللا و 997وبسيس العنرير؛ فند ايع دفي ي   االنع اكاي 
مم مااا  36لالباا جامميااا ولالباا مدريياااا و 299كما لالي ع ا االنع اكاي؛  ممعن ين يياييين يابناا.

وقال عنرير   م ندياا. 40موظياا ومساضراا جاممياااا و 231اشلااا ون 216 مامااا و 20صسيياااا و 72و
سماس:  ن مدينة الخ يل ش دي النيبة ابع ن بين مسافظاي الضية العي شم ع ا انع اكاي 

 انع اكاا. 550انع اكااا ع ع ا مسافظعا لولكرء وراء هللا بواقل  960ابج ز ؛ بواقل 
 9/1/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 : مصر طلبت استالمنا لمعبر رفح ونرحب بإشراف الفصائلحماس .04

قال عضو المكعس الييايي لسركة سماس خ يل السيةا  ن مصر ل بي ريمياا من سركعا : غز 
وأضا  السية في عصريساي لز"الولنية"  ايعالء ممبر رفا البر  بين قلاا غز  وابراضي المصرية.

صل دا ء وميعمر مل الجانس المصر ا ال   ل س منا ايعالء يوء ابربماةا أن السركة ع ن عوا
وأضا ا "ال مشك ة لدينا من  شرا   الممبر في الوقي الراين بمد انيساس موظيي الي لة منا.

 اليصا ل ع ن ممبر رفاا بل وع ن السالة الولنية ككل في قلاا غز ".
 9/10/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 وبحر من الدماء وجرحىليسقط قتلى بغزة مواجهة مع حماس اس يدفع فتح لعبالمشهراوي:  .05
قدء النياد  في سركة فعاا يمير المش روا ا عشريسا ل وضل الي يلينيا بدأ  بوص  دقيق ل وضل 

ووص  المش راو ا في سوار خا  ع ن شاشة ال د  الساليا واخععما برؤيعا ل خروا من ابزمة.
 في أيوأ ساالعا". -دون مبال ة-جملا الوضل الي يليني "بأنا عنديء ا عالمي بايء ال

وقال  ن النياد  الي يلينية الساليةا معما ة بالر يس أبو مازنا ال   وصيا "بمنع ي الصالسية"ا قادي 
لن مزيد من االننياء والعرد   "الوضل الي يليني  لن يبول في الخلاس الولني واليياييا وا 

وأضا ا أن "الوضل المربي معرد  وضمي  وواين"ا وأن الوضل الدولي  والضم  أماء المسعل".
"ليس في صالا ف يلين"ا والوضل الولني أوص ا أبو مازن  لن الدرا ابييلا ف و مننيء 

 ومعشرزء.
ورفض المش راو  خلاس أبو مازن رفضا قالماا الفعا  لن سدياا عن العمامل ابمني مل  يرا يلا 

الولنيةا وشدد ع ن أن خلاس أبو مازن بأنا ال ي يق بالاور  الي يلينيةا وقال واصيا  يا  بالخيانة 
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 نا "ال يمكن ب  فعساو  سر أن ينبل بخلاس أبو مازنا وأن خلاس الر يس عباس ال ي يق بسركة 
 فعا".

وأشار  لن أن يياية أبو مازن وبمض ميعشاريا قا مة ع ن دفل أبناة فعا في قلاا غز  ل خروا 
وبسر من الدماةا ومؤكدا أن أبو مازن ال  وجرسنا في مواج ة مل سركة سماس ليينل قع ن ل شوار 

يم ا خلة اليعماد  غز ا وقال "  ا كان أبو مازن يريد ايعماد  غز  ع يا أن يمزز صموديء ال أن 
 ينعلل من قوع ء"ا الفعا  لن أن يياياي أبو مازن أضميي سركة فعا.

ا: "أشمر بالسزن ع ن سماس سينما عع نن أمواال ودعما من قلر ووجا ريالة لسماسا قال في 
وأضا ا "سماس لء يكن موقي ا يوما مااليا  م مويا بال لا فالنظاء النلر  السالي غير ولني".

وعابل  ومكعمالا فم ي ا أيضا أن عراجل مي وم ا ل شراكة وي وك ا عجا  أبناة فعا والشمس الي يليني".
وا أبناة فعا سندا لعي  وا االنيجارا ويجس ع يكء أن ععخ وا عن لموح ويء "أقول لسماس ال عمب 

وأكد " ن لء نعيق ع ن مياييء الشراكة ودولة المؤييايا فان  الي لة المل نةا ي ا أكبر خلأ".
االنعخاباي لن عكون سال"ا مضييا "  ا عوسدنا ينجبر  يرا يل لعضل سدا أدنن من الع ول وع ويد 

 ".الضية والندس
 7/1/2019موقع قناة الغد، 

 
 "ألسلمه لالحتالل وقولوا عني جاسوسالحية: عباس قال لحماس بعد أسر شاليط "سلموني إياه  .06

خ يل السية  ن ر يس الي لة مسمود عباس ل س من سركة  النياد  في سركة سماساقال : غز 
 .2006  منعص  عاء سماس عي يما الجند  ا يرا ي ي ج ماد شاليلا بمد أير  مباشر  في غز 

وأضا  السية خالل ج ية ل مج س العشريمي ب ز  ابربماة ناقشي نزا ابي ية الييايية عن عباس: 
وأشار  لن أن  "عباس قال لنا: ي موني شاليل بي ما لالسعالل عبر  يرز وقولوا عني جايوس".
 منابل الجند .سماس رفضي ل س عباسا وأصري ع ن عسرير ابير  من اليجون ا يرا ي ية 

وايعدرا السية: "عندما أير شاليل أوعز عباس لألج ز  ابمنية ل بسي عن مكانا"؛ موج ا اليؤال 
 لمباس: "من يو الجايوس يا من عندس العنييق ابمني؟"

من جانس  خرا اع ء السية عباس بعمليل المج س العشريمي في الضيةا واغعصاس الي لة بمد 
 عباس يمارس الدكعاعورية بسق الشمس الي يليني بأبشل صوريا".وعابل: " انع اة واليعا.

 9/1/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 تصعيد جديد بين حركتي فتح وحماس على خلفية إغالق معبر رفح .07
ماس ع ن خ يية قياء الي لة الي يلينية بيسس سفي عصميد جديد ل خال  بين سركعي فعا و  غز :

بر رفا وعولي موظيين من سماس  دارعاا ومنل مصر دخول يكان غز  موظيي ا المام ين في مم
 لن أراضي ا نعيجة ل لاا أصدري يي ة الشؤون المدنية العابمة ل ي لة بياناا اع مي فيا "سماس" 
با صرار ع ن عكريس االننياء و" خريا ما لال لواقء موظيي الي لة المام ين عند الممبر من 

كيلا ووص نا لنناعة بمدء جدو  وجوديء يناا  عاقة سماس عم  ء ايعدعاةاي واععناالي وعن
 وم ام ء".

ورد النالق بايء سركة سماس في غز  سازء قايء ع ن بيان الي لةا في عصريا نن عا وكالة ابنباة 
ابلمانية )د.س.أ(ا بأن خلو  الي لة الي يلينية بشأن ممبر رفا عيع د  "زياد  سصار غز  

. واععبر قايء أن يسس موظيي الي لة من الممبر "أمر يمند المش د الييايي في وممانا  يكان ا"
 الياسة الي يلينية ويممق االننياء وضربة لج ود مصر الميعمر  من  ينواي لعسنيق المصالسة".

و كر قايء أن "سماس" ععل ل  لن أن عبادر مصر بضمان عود  انعظاء عمل ممبر رفا في أقرس 
 بزياد  ممانا  يكان قلاا غز  بيمل  جراةاي الي لة الي يلينية وسركة فعا.وقي وعدء اليماح 

 10/1/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 تحت بساطير االحتالل ويحاولون تركيع غزة ون: عباس وفريقه المتصهين يعمللأبو هال  .08
ء ابسمد قال خالد أبو يالل ابمين الماء لسركة ابسرارا  ن المعص ين عزا: مسمد ينية –غز  

 ال   يخدء المشروا الص يوني ليس مؤيال ل سديي عن غز  ممنل المناومة وج و  الكرامة.
وأضا  أبو يالل في سديي خا  لوكالة "ش اس"ا "مسمود عباس وفرينا المعص ين في قياد  
الي لة باعي عممل بالكامل عسي بيالير االسعالل ورين  شارعا ويي الصداء ابمامي لسماية 

 وعابل: "عباس وفرينا ييع دفون غز  ويساولون عركيم ا". وا الص يوني".المشر 
وردا أبو يالل ع ن عصريساي عزاء ابسمد ال   لالس في ا بنلل ال واة عن قلاا غز  وا عالنا 
 ق يما معمرداا قا ال: "غز   ق يء معمرد ع ن االسعالل وع ن أعوانا في ي لة العنييق ابمني ال ين 

وأضا  موج ا سدياا لألسمد: "  ا أردي  وولنيع ء ويعاجرون بالنضية الي يلينية".باعوا دين ء 
العس ل من خيانعا فاخ ل س ا ا عند أبواس ع يا واشعء يوا  اا وابولن قلل الماة وال واة عن 

 عمالة االسعالل في المنالمة وا عالن الاور  ع ي ء ورمي ء في مزابل العاريل".
 8/1/2019، زةغ لألنباء،وكالة شهاب 
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 رئيس مجلس النواب اللبناني في بيروتو حماس تلتقي رئيس الحكومة  .09
من سركة "سماس" بر اية عضو  اا وفدا أن بيرويا من 9/1/2019، فلسطين أون النقال موقل 

العنن ر يس  المكعس الييايي ور يس مكعس المالقاي المربية وا يالمية في السركة عزي الرشقا
وأكد الرشق في عصريساي صسييةا يوء  ناني نبيا بر  أمس الاالااة في بيروي.مج س النواس ال ب

ابربماةا أن الجانبين ناقشا خالل ال ناة  خر علوراي النضية الي يلينية والعسدياي العي عواج  اا 
وأوضا الرشق أنا ال ناة "بسي السصار  خاصة في ظل انسياز ا دار  ابمريكية لالسعالل.

قلاا غز ا وم   المصالسة الي يلينيةا والمالقة مل سركة فعاا خصوصاا في ظل الميروض ع ن 
وأكد وفد سماس لر يس مج س النواس ال بناني  العلوراي المؤيية العي ش دع ا ابياء الماضية".

سر  السركة ع ن المصالسة الولنيةا وأن ا قدمي كل ما عيعليل في يبيل  لا عبر الوييل 
 ايعمرار عجاوس السركة مل الج ود المصرية لعجاوز ي   المرس ة. المصر ا مشيراا  لن

كما بسي الوفد وضل الالج ين الي يلينيين في لبنانا وشدد ع ن ضرور  منس ء سنوق ء المدنيةا 
 كما أكد الوفد دعما بمن لبنان وايعنرار ا وعمزيز المالقاي ال بنانية الي يلينية.

ا أن وييء يي  الدينا عن مراي  ا من بيرويا 9/1/2019 وكالة األناضول لألنباء،وجاة في 
الرشقا س ر ابربماةا من أن يسس الي لة الي يلينية موظيي ا من ممبر رفاا ا انين الماضيا 
 من شأنا عزل قلاا غز ا بما يخدء "صينة النرن" المرفوضة من السركة والر يس الي يليني.

ا ا ر يس السكومة ال بنانية المك  ا يمد السرير ا عصريا الرشق جاة في مؤعمر صسييا عنس لن
في منر  ببيرويا ع ن رأس وفد من "سماس" ضء أيضا ممال السركة ب بنانا ع ي بركةا وميؤول ا 

سين  أسمد عبد ال اد ا في سضور ر يس لجنة السوار ال بناني الي يلينيا د. د.الييايي ب بنانا 
لسرير  "الوضل الي يليني والعلوراي ابخير  المؤيية وأضا  الرشق أنا ايعمرض مل ا منيمنة.

العي سص يا والعوعر ابخير بين سركة سماس واالخو  في سركة فعاا يواة ا جراةاي العصميدية 
ورأ  أن "خلو   في الضية ال ربية أو سل المج س العشريمي ويسس الموظيين من ممبر رفا".

(ا وي ا أمر 2006ا غز  )المساصر  يرا ي يا من  يسس الموظيين من الممبر من شأن ا عزل قلا
يصس في مص سة صينة النرنا العي نمرف ا ونرفض اا وابخ الر يس )الي يليني مسمود عباس( 

وعابل: "لرسنا الموضوا ع ن االخو  في مصرا ويء يعابمون مساولة  أبو مازن أيضا يرفض ا".
 صة ع ن  نجاز المصالسة". ن اة ابزمةا وقد لمأنا الر يس ع ن أن سماس سري
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 يقدم التهاني بمناسبة العام الميالدي الجديدو الكنيسة األرثوذكسية في غزة  يزور هنية .21
زار وفد من سركة "سماس" بر اية ر يس المكعس الييايي  يماعيل ينية الكنيية ابراو كيية في 

الميالد  الجديدا ومؤكدين أن ي    غز ا مندمين الع اني ل لا ية المييسية ابراو كيية بمنايبة الماء
 الزيار  عأعي لعابي أن المي مين والمييسيين في ف يلين يد واسد  ومصير مشعرا.

وشداد ر يس السركة خالل الزيار  ع ن عمق المالقة الرايخة والمعج ر  ع ن مدار المنود اليابنة بين 
المياييء الدينية والولنية وا نيانية  المي مين والمييسيين في ف يلينا والميش المشعرا النا ء ع ن

د ا ممرباا عن اععزاز  ب  ا العمايش الولني ا نياني ال   يجمل اللا يعين.  الموسا
وأعرس عن عل ماعا اليعماد  الوسد  الولنية الي يلينية ع ن أيس ي يمةا وأن يعوق  العديور 

ي ي   الوسد ا مجدداا  العزاما بعسنيق وسد  الشمس الي يليني  بالخلواي المعيارعة ابخير  العي ميا
صرار  ع ن ايعمادع ا رغء المنباي المخع ية.  وا 

ورافق ينية في زيارعا كل من ر يس النضاة الشرعي الشيل سين الجوجوا وعضو المكعس الييايي 
ل سركة مسمد الجماصيا والنالق بايء السركة فوز  بريوءا والنياديين  يماعيل رضوانا وبايء 

 ولاير النونوا ومسمود مرداو ا ووليد أبو نصار.نميءا 
 9/1/2019موقع حركة حماس، غزة، 

 
 من كوادر حماس بالضفة 96أمن السلطة يعتقل  .20

قال خ يل عيا ا منيق لجنة السرياي المامة في الضية ال ربيةا  ن أج ز  : لالل النبيا -راء هللا 
 ممعنالا. 96سركة سماسا والبال  عدديء أمن الي لة ال زالي عمعنل ييايياا عدداا من كوادر 

وأوضا عيا  في سديي لزصسيية "ف يلين"ا أن االععنال الييايي لء يعوق  ولو ليوء واسد في 
وأضا :  الضية ال ربيةا مؤكداا عأاير  ع ن الممل المناوء ينااا وعدء االيعنرار االجعماعي.

بأنا نجا في  فشال  ءا ويو ما أكد  عباسع ن الممل المناو  "ايعمرار االععناالي الييايية يؤار
وقال عيا  "االسعالل يعابل بشكل واضا وسايي موضوا االععناالي  من عم ياي المناومة". 90%

يميد اععنال يؤالة ابشخا ا ويريل ل ء ع ديداي عبر ريا ل المخابراي  % 90اليياييةا وبنيبة 
  أمن الي لة في الضية ال ربيةا في مسافظاي وععوزا قا مة الممعن ين لد ول وي ء بشكل معواصل".

ا 3ا أريسا 9ا ق ني ية 13ا لولكرء 16ا ناب س 24الضية ال ربيةا بسيس عيا ا كالعالي: الخ يل 
 . من ء اانين عء ا فراا عن ء.7ا ي ييي 2ا بيي لسء 1ا الندس 10ا جنين 7ا لوباس 4راء هللا 

 9/1/2019فلسطين أون الين، 
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 ين بعمليتين في الضفة والقدسإصابة مستوطنت .22
أصيبي ميعولنة  يرا ي يةا بجروح لييية بمد عمرض ا ل لمنا عند موق  ل سافالي في : وكاالي

   "ارمون ينعيي " المنامة ع ن أراضي جبل المكبر جنوس الندس المسع ة.ممر ميع
االسعالل وادعي الميعولنة أن ا عمرضي ل لمن من قبل عربي عمكن من اليرار. وقامي شرلة 

  وع ن مداخ  اا وقالي  ن ا عيس  خ يية الساديا في سين أصيبي ممر باالنعشار داخل الميع
  "ممالي ممر ميعولنة أخر ا بجروح عنس  لناة شاس ملرقة ع ن مركبة ل ميعولنين قرس ميع

 لييونا" قرس قرية ال بن الشرقية جنوس ناب س بالضية ال ربية.
امي ل مركبة ما أد   لن  صابة الميعولنة بجروح ليييةا ويرعي  لن واخعرقي الملرقة الزجاا ابم

المكان قواي كبير  من جيش االسعالل و"نجمة داود السمراة"ا سيي عء عنديء المالا ابولي 
 ل ميعولنة. وأغ ني قواي االسعالل الشارا وبدأي بمم ياي بسي وعيعيش عن م ني الملرقة.

 10/1/2019الخليج، الشارقة، 
 

 أحد كوادر "الجهاد" في جنينحتالل يفرج عن اال .23
 25عن ابيير الي يليني مؤمن عصاء نشرعي )ابربماةا أفرجي ي لاي االسعالل يوء : جنين

وأفادي مؤيزززيزة م جة الزنزدس ل زشز زداة وابيزر  أن االسعالل أفرا عن  عاماا( من مخيء جنين.
 اة مد  مسكوميعا البال ة اانان واالاون ش راا.ابيير نشرعي من يجن الننس الصسراو  بمد  ن 

 9/1/2019، فلسطين أون الين
 

 االحتالل يشّن حملة اعتقاالت في الضفة ويزعم العثور على أسلحة .24
موالناا ف يلينياا في الضيةا فيما زعمي عاوريا ع ن  13اععن ي قواي جيش االسعالل وكاالي: 

. واقعسمي قواي االسعالل مدينعي راء هللا والبير  خالل عم ياي عيعيش في مدينة الخ يل ةأي س
جيباي لالسعالل منلنة عين  10وأفادي مصادر أمنية باقعساء  وانعشر الجنود في عدد من ابسياة.

منجد وايعولي ع ن عيجيالي الكاميراي في عدد من المسال العجارية  ضافة  لن اقعسام ا مدينة 
 .بيعونيا ومخيء ابممر  قرس راء هللا

 10/1/2019الخليج، الشارقة، 
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 جاهزة إلحباط أي تدخل سيبراني في االنتخابات "إسرائيل"نتنياهو:  .25
قال ر يس السكومة ا يرا ي يةا بنيامين نعنيايوا يوء ابربماةا  ن  يرا يل ع ن ايعمداد  سبال أ  

ل نعنيايو  ن وخالل مؤعمر صسيي عند ا اليوءا مل يو   غاالنيا قا عدخل في االنعخاباي.
" يرا يل جايز   سبال أ  عدخل ييبراني في االنعخاباي"ا مضييا أنا "ال يوجد دولة جايز  بشكل 

 أفضل من  يرا يل".
جاةي عصريساي نعنيايو عمنيبا ع ن عس يراي ر يس الشابااا نادا  أرغمانا بشأن عدخل دولة 

 أجنبية في انعخاباي الكنييي المنب ة.
 9/1/2019، 48عرب 

 

 من تدخل بوتين لمصلحة نتنياهو "إسرائيل"تخوف في  .26
رغء النيي الرويي الريمي ب  عالقة لمويكو في الممركة االنعخابية : نظير مج ي -عل أبيس

المنب ة ل كنييي ا يرا ي يا أصراي أويال ايعخبارية في عل أبيس ع ن وجود عد   شاراي عدلا ع ن 
ر" ا يرا ي ي عمكان من صد عد  مساوالي عم ية ك    من مال ي ا العدخلا وع ن أن "جيش اليايب

 "دولة عظمن أجنبية"ا لء ييماِّ ا.
وكان ر يس ج از ابمن الماء ا يرا ي ي )شاباا( نادا  أرغمانا قد عسدي في ي ا الموضوا 
ممرباا عن ق ق أج ز  ابمن من عدخالي خارجية من الممكن أن عؤار ع ن نعا ج انعخاباي الكنييي 

البرلمان ا يرا ي ي(ا المنرر  جراؤيا في العايل من ش ر أبريل )نييان( المنبل. وعسدي أرغمان )
خالل مؤعمر "أصدقاة جاممة عل أبيس"ا ال ي ة الماضيةا في الموضوا باععبار  سديااا داخ يااا لكن 

ة أمراا يمنل نشر عدداا من الصسافيين سضروا وع نيوا الخبر وراسوا يباوناا فأصدري الرقابة الميكري
العصرياا بدعو  أنا "ال يوجد داٍا بن ينكش  الجم ور ع ن مال ي   المم وماي ابمنية 
ا  لن المسكمةا فيمسي الرقابة بنشر العصريا لكن من دون  السياية"ا ف دد الصسافيون بالعوجُّ

رع ا أن السديي عيمية الدولةا  ال أن ر يية سزس "ميرعس" الييار ا عمار زاندبرغا كشيي بمباد
يجر  عن رويياا ولمسي  لن أن السديي يجر  عن مص سة الر يس فالديمير بوعين في  عاد  
انعخاس بنيامين نعنيايوا وقالي: "نل س من النو  ابمنية أن ععأكد من أن بوعين لن يممل لصالا 

 صدينا اللاغيةا بنيامين نعنيايو".
الكرم ينا ديمعر  بييكو ا ال   قالا سيس وكالة  وجاة النيي الرويي ع ن ليان المعسدي بايء

" نعرفاكس" الروييةا فنال  نا يدعو  لن عدء العلرق  لن عنارير ويا ل ا عالء ا يرا ي يةا ف ي 
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مرفوضة ن ا ياا. وأضا : "روييا لء ععدخلا وال ععدخلا وال عنو  العدخل في االنعخاباي في أ  دولة 
 في المالء".

 10/1/2019لندن، الشرق األوسط،  

 
 "جاسوسا  إليران"عاما  لوزير إسرائيلي سابق عمل  11السجن  .27

عاماا ع ن الوزير  11عل أبيس: أصدري مسكمة  يرا ي يةا أمس ابربماةا قراراا باليجن لمد  
ا يرا ي ي ابيبق لشؤون البنن العسعية واللاقةا غونين يي ي ا و لا  ار  دانعا بع مة العجيس 

 ان.لصالا  ير 
وقالي المسكمة  ن ع مة العجيس ضد الوزير يي ي  اابعة بابدلة النالمةا    قدء  يران عنارير 
خلير ا واععر  ب    الع ء بشكل صرياا بمد عوقيما ع ن صينة مل النيابةا أدي  لن عخيي  

 المنوبة عنا.
س   ع مة "مياعد  وعضماني صينة االدعاة اععرا  يي ي  باالع اماي العي وجا ي  لياا منابل 

نزال عنوبة مخياية ع يا "من أجل  المدو في سربا ضد  يرا يل" من ال سة االع اء الممدالة ضد ا وا 
 عياد  فضا أنشلة ايعخبارية مخع ية أاناة عم ية ا اباي"ا بسيس مصادر في النيابة.

   10/1/2019الشرق األوسط، لندن،  

 

 اسدلبيد: لن أكون في حكومة مع نتنياهو الف .28
قال ر يس كع ة "يش ععيد" يا ير لبيدا  نا "لن يكون شريكا في سكومة عندء ضد ر يي ا : عل ابيس

ال سة اع اء باليياد"ا وأنا "في سال قدمي ال سة اع اء ضد ر يس السكومة بنيامين نعنيايو فم يا 
الريمية "كان"ا صباح ووجا لبيد خالل مناب ة مل ا  اعة ا يرا ي ية  االععزال وال ياس  لن البيي".

اليوء ابربماةا انعناداي شديد  ال  جة لنعنيايو. وقال: "من عوجا لا ع ء في كاير من الم ياي 
وفيما يعم ق بملالس نعنيايو بالعسنيق مل لبيد  واليضا ا الخلير  يجس ع يا ال ياس  لن البيي".

قال لبيد: "ما يي  بيبس اجعماعاعا مل مالا صسيية "يديموي أسرونوي" أرنون موزيسا
وأضا :  االجعماعاي اليرية مل موزيس؟ا لند عسداي عن  لا في الراديو وع ن الع يزيون".

"باللبلا يجعمل اليياييون مل رجال ا عالء ف  ا جزة من الممل اليياييا وع ن ابقل   ا ساول 
 نعنيايو الك سا فم يا العسنقا بن المشعبا ب ء لن يم مونا الل ار ".

 9/1/2019، لة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكا
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 فشل مشروع استخباري عسكري إسرائيلي كلف مئات الماليين .29
كش  عنريرا نشر فجر الخميسا عن فشل مشروا ايعخبار  عيكر   يرا ي ي ير  جداا جر  

ي ا فشل  ل. وينضا كالممل ع ن علوير  عد  ينوايا ووص ي عك يعا  لن م اي الماليين من الشوا
 ي ا المشروا  لن مشاريل أخر  لء يجر السديي عن ا من قبلا والعي صر  ع ي ا موارد ضخمة.

وكان الجيش ا يرا ي ي قد بادر في المند ابخير  لن م اي المشاريل العكنولوجيةا وعمل ع ن 
ن ا اخعيي وكأن ا علويرياا  ال أنا عبين أن جزةا من ا عوق  في أوا الممل ع ي اا أو عء ع ييريا أو أ
 ل.كلء عكنا ع ما أنا عء عخصي  موارد ضخمة ل ا ععجاوز م اي الماليين من الشوا

وبسيس مصادر في وزار  ابمن ا يرا ي يةا فان أسدا لء يدفل امن ي ا ا خياق بايعاناة الجم ور 
 ا يرا ي ي.

  من اليريةا ومراقبة وعاد  ما يكون المشعرا ل    المشاريل يو الممل ع ي ا عسي يعار كاي
صارمةا وي ولة السصول ع ن ميزانياي لعموي  اا وخاصة عندما ععصل بااليعخباراي والسرس 

 الييبرانية والمنظوماي العكنولوجيةا  ضافة  لن أن عموي  ا يعء بميدا عن ابضواة.
خء وبضمن ي   المشاريل العي عوقيي فجأ  ووضمي ع ن الر  قيد السيظا مشروا اعصاالي ض

لشمبة االيعخباراي الميكريةا و خر يعصل بمنر سديي عسي ابرض ليالح الجوا وال   وص ي 
 ل.كعك يعا  لن م اي الماليين من الشوا

وبسيس عنرير نشرعا صسيية "يديموي أسرونوي" في موقم ا ع ن الشبكةا فان أسد المام ين في 
لكريا ( في عل أبيس كش  عن العوق  العاء وسد  العنصي العابمة ليالح الجو في منر وزار  ابمن )ا

بسد ي   المشاريل في المنرا بمد االي ينواي من الممل المعواصل ع ن مشروا وص  بأنا 
 "ضخء وير  جدا".

م يون شيكلا بسيس مصادر في وزار  ابمنا  800ويعضا أن ي ا المشروا ب  ي عك يعا أكار من 
عخباراي الميكرية يعصل بالعنصي واالعصااليا و   ويو عبار  عن "مشروا ير  جدا عابل لالي

 أيمية عمالنية كبير  ل جيش ا يرا ي ي عامةا والم ماي االيعخبارية بوجا خا ".
  10/1/2019، 48عرب  

 

 دراسة إسرائيلية: "درع الشمال" لم تحقق أهدافها السياسية .31
عنيايو لء عنجا في عوظي  قالي دراية صدري في عل أبيس  ن سكومة بنيامين ن: صالا النمامي

سم ة "درا الشمال" العي عيع د  منظومة ابنياقا العي يدعي جيش االسعالل أن "سزس هللا" سيريا 
ق يمي ليرض خارلة أيداف ا االيعراعيجية ع ن  وامعدي  لن الممق ا يرا ي يا في عجنيد دعء دولي وا 



 
 
 
 

 

 22 ص             4834 العدد:             1/10/2019الخميس  التاريخ:  

                                    

قناا المالء باععبار الصميد اليياييا وال ييما عسميل الدولة ال بنانية المي ؤولية عن أنشلة السزس وا 
 السزس عشكيال  ريابيا دون العمييز بين جناسا الميكر  وقيادعا الييايية.

وسيس الدراية العي صدري اليوءا ابربماةا عن "مركز أبساي ابمن النومي" ا يرا ي يا فان 
ابياا أفضن  لن عراجل فر  اليشل في  قناا المجعمل الدولي باععبار "سزس هللا" عشكيال  ري

الض ول ع ن الدولة ال بنانية العي يمد السزس أسد المركباي الر ييية في ا وعسمي  ا الميؤولية عن 
 أنشلعا. 

واععبري الدرايةا العي أعدع ا أورنا مزراسيا العي يبق أن عولي مناصس كبير  في كل من شمبة 
مي في ديوان ر يس السكومة ا يرا ي يا أن االيعخباراي الميكرية "أمان" ومج س ابمن النو 

ا خياق في  قناا المجعمل الدولي بمدء العمييز بين الجناح الييايي لز"سزس هللا" و راعا الميكر  
 يدلل ع ن أن أيء ابيدا  الييايية ل سم ة لء يعسنق.

نية يعمال في وأقري مزراسي بأن ما يصماس م مة عأمين دعء دولي اليع دا  مرافق الدولة ال بنا
رفض المجعمل الدولي منا  يرا يل الشرعية اليع دا  المرافق االيعراعيجية ل دولة ال بنانية وبي ع ا 

 اليكانية.
وليعي  لن أن  يرا يل فش ي عسديدا في  قناا الوالياي المعسد  بعسميل الدولة ال بنانية الميؤولية عن 

ن أن  دار  الر يس دونالد عرامس عواصل فرض أنشلة "سزس هللا"ا مشير   لن أنا ع ن الرغء م
المنوباي ع ن "سزس هللا"ا  ال أن ا في المنابل عصر ع ن دعء مؤيياي الدولة ال بنانية وعسديدا 

 م يار دوالر في دعما سعن اآلن بيبس اععباراي جيوايعراعيجية. 1.7الجيشا ال   ايعامري 
ن روييا يي الدولة الوسيد  العي رأي في الدولة وأشاري الدراية  لن مملن بدا الفعا وعمال في أ

ال بنانية ميؤولة عن أنشلة "سزس هللا"ا مشير   لن أن مويكو ل بي من بيروي عولي مواج ة 
 ابنياق العي سيريا "سزس هللا" داخل ابراضي ال بنانية.

من أجل  قناا وساي الدراية سكومة االسعالل ا يرا ي ي ع ن عركيز ج وديا في الياسة الدولية 
كل من الوالياي المعسد  ودول أوروبا وروييا بعسميل الدولة ال بنانية الميؤولية عن أنشلة "سزس 

 هللا".
 9/1/2019العربي الجديد، لندن، 

 
 اندالع عدة حرائق في مستعمرات غالف غزة. ..الحارقة تعود مجددا   البالونات .30

غز  بيمل بالوناي م ي ة بيعا ل مشعم ة أل ني اندلمي عد  سرا ق في ميعممراي غال  قلاا : غز 
سرا ق   نوقال ش ود عيان  من قلاا غز  مياة اليوء ابربماةا بمد اننلاا داء لمد  أيابيل.
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اندلمي في أسراش ميعممر  "ناسل عوز" شرق مدينة غز ا فيما اندلل سريق  خر بأسراش موقل 
 ة.النصس الع كار  شرق بيي سانون بيمل بالوناي سارق

ييبواا  ن ا أل ني دفماي من اليوقالي وسد  البالوناي واللا راي السارقة عبر صيسع ا في 
 البالوناي السارقة والمعيجر  المنالق الشرقية ل نلاا باعجا  ال ال .

 ن السرا ق  2018من ج ع ا قالي "ي لة اللبيمة والسدا ق ا يرا ي ية" في  سصا ية ل ا بأكعوبر 
من  %14دونء من ابسراش والمنالق الزراعية واللبيمية بال ال ا بما يواز  أل   32أعي ع ن 

م يون 15مجمل المسمياي اللبيمية في اا وقداري الخيا ر المادية في المسمياي اللبيمية فنل بز 
 شيكل.

 9/1/2019، وكالة سما اإلخبارية
 

 "عصيون"هيئة األسرى: البرد الشديد ينهش أجساد المعتقلين في مركز توقيف  .32
قالي يي ة شؤون ابير  والمسررين  ن البرد الشديد ين ش أجياد الممعن ين في مركز : راء هللا

 البارد  ونن  ابغلية والمالبس الشعوية وق ا الرعاية اللبية. ابجواةعوقي  "عصيون"ا في ظل 
س زيارع ا لألير  ونن ي ال ي ة في عنرير ل ا صباح يوء ابربماة عن مساميع ا جاك ين فرارجةا عن

في الممعنل يوء أمسا أن أوضاا الممعن ين مأياوية وصمبة ل  ايةا وأن ا العني أير  ويء يرجيون 
بشكل ييعير  من شد  البردا ف ء يرعدون مالبس خييية جدا عء عوزيم ا ع ي ء من قبل  دار  

وأكد ابير   ل العدف ة.الممعنلا في الوقي ال   عسرم ء فيا من ابغلية والمالبس الشعوية وويا 
ع سعملا ف ناا عديور واضا في أوضاا ابير  الصسيةا وممظء ابير   المميشية الأن الظرو  
ونزالي البردا كما اشعكن ابير  من كمية ونوا اللماءا فوجباي اللماء اليي ة  ا ني ونزايماني من 

اولون  ال الن يل من ا ليد ساجع ء بيبس العي يعء عوزيم ا ع ي ء بارد  جداا وردي ةا وممظم ء ال يعن
 الجوا فنل.

وس ري ال ي ة من ايعمرار ايع عار  دار  ممعنالي االسعالل بسيا  ابير ا وفرض الظرو  السياعية 
 الصمبة ع ي ء والعنكيل ب ءا ضاربة بمرض السا ل مبادئ سنوق ا نيان والنوانين والمواايق الدولية.

 9/1/2019، الفلسطينية )وفا( وكالة األنباء والمعلومات
 

 نقل األسير عاصم البرغوثي لتحقيق المسكوبية وتمديد اعتقال والده .33
عاما(  لن  33قال ناد  ابيير الي يليني  ن ي لاي االسعالل نن ي ابيير عاصء البرغواي )

عناا  مركز عسنيق "الميكوبية"ا أمس الاالااةا وأصدري أمرا ينضي بمنما من لناة مسامي الدفاا
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 66فيما مددي المسكمة الميكرية العابمة لالسعالل في "عوفر" اععنال والد  ابيير عمر البرغواي )
 ياعة  ضافية عم يدا لعسوي ا  لن االععنال ا دار . 72عاما( لمد  

وليي ناد  ابيير  لن أن "سصي ة ساالي االععنال في ب د  كوبر قضاة مسافظة راء هللا والبير ا 
سالة من  عاريل ايعش اد الشاس صالا البرغواي في الااني عشر من كانون ابول/  40ن وص ي  ل
ا وكان  خريء شنينا عاصء ال   اععنل ال ي ة الماضية. وب لا يصبا ابس وأوالد  2018دييمبر 

 الاالاة رين االععنالا سيي جر  اععنال نج يا عاص  ومسمد في وقي يابق"..
يير عمر البرغواي عمرض لعسنيٍق قاٍس ومعواصل من  قرابة الش ر في و كر ناد  ابيير أن "اب

 زنازين ممعنل الميكوبيةا دون أدنن مراعا  لوضما الصسي الصمس".
 9/1/2019، 48عرب 

 
 على مقدسي عاما   11االحتالل يصدر حكما بالسجن  .34

اس المنديي مسمد أصدري المسكمة المركزية في الندس المسع ةا اليوءا بسق الش :الندس المسع ة
عامااا بادانعا  11عاماا( من يكان مخيء شميال في الندس المسع ة سكما باليجن  30)  جمال رشد

ابير   أياليوقال أمجد أبو عصس ر يس لجنة  بالعخليل بأعمال عيكرية ضد االسعالل.
ا وعمرض بمد مدايمة منزلا فجراا  17/4/2018والممعن ين في الندسا بزأن الشاس اععنل بعاريل 

أصدر بسق الشاس مسمد سكما  ا يرا ي يةقاضي المسكمة  أنوأضا   ل عم يس خالل العسنيق.
رشد   ابييري كر أن  جا راا بمد عوجيا عد  ع ء من ا العخليل بأعمال عيكرية ضد االسعالل.

 .الميكر أيير يابقا وينبل في يجن نيسة 

 9/1/2019، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 ـ"القدس": أزمة مالية خانقة تعصف بعدد من جامعات قطاع غزةمصادر ل .35
كشيي مصادر مل مةا بأن عددا من الجامماي في قلاا غز   :خا  بز"الندس" دوي كوء-راء هللا 

ريالع اا في ضوة عجزيا في صر   أداةعماني أزمة مالية خاننة ع دد قدرع ا ع ن االيعمرار في 
ي المصادر لز "الندس" أن كبر  الجامماي في النلااا عماني وأوضس رواعس موظيي ا لمد  أش ر.

أزمة مالية لء ييبق أن عاني من ا من قبلا مشير ا  لن أن ابزمة مرشسة ل عياقء خالل ابش ر 
 المنب ةا ما ييؤار ع ن قدرع ا ع ن مواص ة أداة ريالع ا.

من  %40 لن  30نيبعا وليعي المصادر  لن أن الجاممة ا يالمية عصر  من  عد  أش ر ما 
رواعس موظيي اا بينما لء يع ق موظيويا رواعب ء من  االاة أش را كما أن جاممة ابزير لء ععمكن 
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وأشاري المصادر  لن  ن سراكا عش د  لجنة  من صر  رواعس موظيي ا عن الش ر المنصرء.
 المام ين في الجاممة ا يالمية من  أياءا قد يصل  لن سد  عالن ا ضراس في سال ايعمرار ابزمة.
كما وعماني جاممة الندس الميعوسة في غز  من أزمة مماا ةا دفمع ا مؤخرا لرفل يمر الياعة 

 ع ديد الل بة باعالن ا ضراس. الممعمد ا قبل أن ععراجل عن ي   الخلو  بيبس
 9/1/2019، القدس، القدس

 
 االحتالل يقتحم رام هللا والبيرة ويصادر تسجيالت الكاميرات .36

اقعسمي قواي االسعالل ا يرا ي ي ممزز  بآلياي عيكرية صباح اليوء ابربماةا مدينعي راء هللا 
اء المديد من المنازل والمسال العجارية والبير ا سيي انعشر الجنود في عدد من ابسياة وقاموا باقعس

جيباي  10ووفنا لش ود عيان دايمي قواي االسعالل مؤلية من  ومصادر  عيجيالي كاميراي.
عيكرية عد  مسال عجارية في ضاسيعي الماصيون وعين منجدا وقامي بمصادر  عيجيالي 

الرافدين ال   كان يممل فيا كما اقعسمي قو  خاصة يوبرماركي ب دادا وعاكيي  الكاميراي ابمنية.
الش يد صالا البرغواي كيا قا سيي ايعجوبي اليا نينا كما اقعسمي النواي مدينة بيعونياا ومخيء 

 ابممر .
في بيي لسءا اععن ي قواي االسعالل امانية فعية وشابين من ب دعي بيي فجار وعنواا بمد أن دايمي 

 سعوياع ا.منازل  وي ء في ب د  عنوا وفعشع ا وعباي بم
عأعي ي   االقعساماي مل عجدد المواج اي ال ي ية بين شبان وجنود االسعاللا سيي أصيس عدد من 
الموالنين بالرصا  الم    بالملال وبساالي اخعناق جراة ايعنشاق ء ل  از الياء والمدمل ال   

 ر .أل نا جنود االسعاللا خالل مواج اي اندلمي في سي "أء الشرايل" بمدينة البي
 9/1/2019، 48عرب 

 
 قانون الضمان البرد واألمطار في اعتصام ومسيرة ضدّ  من رغمبالمشاركة حاشدة رام هللا:  .37

شارا  ال  الموالنين من شعن مسافظاي الضيةا رغء برود  اللنس : يا د أبو فرسة -راء هللا 
اعيا نظما ويل راء وغزار  ابملارا في اععصاء وميير  ضد النرار بنانون بشأن الضمان االجعم

 هللاا أمسا ع بية لدعو  من السراا الموسد  ينال قانون الضمان.
وش دي اليماليةا مشاركة موظيي مؤيياي ماليةا ويي اي أي يةا رفموا الفعاي ورددوا يعافاي 
علالس بال اة قانون الضمانا فيما أع ن مما و السراا عن عنظيء  ضراس شامل يوء الاالااة المنبلا 
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و اليوء المسدد لبدة علبيق النانونا وعسديداا ع ن صميد الشركاي العي يزيد عدد موظيي ا ع ن وي
 موظ . 200

وأكد ممال السراا خالد دويكايا أن اليمالياي االسعجاجية يععواصل سعن  ل اة النانونا مشيداا 
وقال في  المالر .با قبال الكبير ع ن المشاركة في اليمالياي من شعن المسافظاي رغء ابجواة 

ك مة لا:  ن ما يين ي السراا يو  ينال قانون الضمانا ملالبا النياد  بااليعماا  لن صوي 
 الرافضين ل نانون.

من ناسيعاا ركز عضو السراا والنالق بايما عامر سمدانا ع ن أيمية عسركاي السراا  ل اة 
ع ن عرا ض علالس بال اة النانونا  وأوضا أن السراا بدأ من  فعر  بجمل عواقيل قانون الضمان.

وليي  لن نية السراا ننل م    أل  عوقيل سعن ال سظة. 100مشيرا  لن أنا عء جمل أكار من 
الضمان  لن منظماي دوليةا ما لء يعء  ل اة النانونا مشدداا ع ن أن موق  السراا واضا ويعمال 

 فنل في عدء علبيق النانون.
 10/1/2019، رام هللا، األيام

 
 الشهر المنصرم واإلبراهيمياألقصى  انتهاك إسرائيلي بحقّ  100ادعيس: أكثر من  .38

قال وزير ابوقا  والشؤون الدينية الشيل يوي  ادعيسا  ن ي لاي االسعالل ا يرا ي يا : راء هللا
 المنصرء. ابولاععداة وانع اا بسق المندياي ودور المباد  خالل ش ر كانون  100ني ي أكار من 

انع اكا  30أوضا ادعيس في بيان صسيي يوء ابربماةا أن الميجد ابقصن المبارا عمرض لنسو و 
ما بين اقعساء وعدنيس لياساعاا فيما منمي قواي االسعالل رفل اب ان خالل الش ر  اعا بالميجد 

ة في وأشار  لن أن بنية االععداةاي عوزعي ما بين سيريايا خاص وقعا. 51في الخ يل  ا براييمي
بمادي وانا واقعساء منامايا ومييراي عنصرية ايعيزازية في الب د  النديمة من الندسا واععناالي   وا 

 ا وشماراي عنصرية ممادية ل مرس والمي مين.ابقصنعن الميجد 
 9/1/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 فلسطينيين لبيع السالح والعتاد األمني في العالمتستغل األطفال ال "إسرائيل"باحثة في علم اإلجرام:  .39

الناصر : عؤكد باساة ف يلينية أن  يرا يل عيعخدء ابليال الي يلينيين من أجل بيل اليالح في 
 المالء وضمان مكايس دب ومايية وا فالي من المناس ع ن كون ا دولة اسعالل.

المبرية في الندس المسع ةا البروفييور  نادر  وعوضا أيعا   ع ء االجعماا وع ء ا جراء في الجاممة 
وع ني  كييوركيان ش  وسا أن  يرا يل عسنق أرباسا لا  ة من صناعاي الموي في المالء.
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ش  وس دعو  من قبل منظماي مناصر  ل شمس الي يليني ل مشاركة في مؤعمر في  -كييوركيان
لمن  في باس الممود: أليال مندييون يولندا وفيا يعندء بمد أيبوعين مساضر  بمنوان "عننياي ا

 يكعبون ضد الي س".
 -من بين ي   المنظماي الداعية والمشاركة في المؤعمرا منظماي يولندية سنوقية ومنظماي يولندية

ف يلينية وأخر  في ا أياع   جامميون  يرا ي يون يمم ون في جامماي يولندية وك  ا معماونة مل 
أن ايعضافي ناشلين في ا أماال عمر البرغواي وبمض ناشلي سركة سم ة المنالمة الدولية ويبق 
 "يكيرون الصمي" ا يرا ي ية.

وعر  المساضر  الي يلينية أن دولة االسعالل عيعخدء أجياد ابوالد الي يلينيين في الشلر الشرقي 
باس ا من الندس المسع ة من أجل بيل أي سة وععاد في ابيواق ابمنية في المالء ومضاعية أر 

ش  وس رؤيع ا ع ن قراة   –وعؤيس كييوركيان  المالية والدب ومايية ع ن سياس يؤالة ابليال.
نصو  لألليال المندييين وعظ ر كي  أن عم ياي العجيسا اليجنا العم يس والنعل عشكل 

"مابعة في  مخعبرا بالنيبة  يرا يل ولشركاي بيل اليالح والمعاد ابمني الراغبة ببيل عكنولوجيا أمنية
 ياسة النعال".

 9/1/2019، لندن، القدس العربي
 

 مؤشرات خطيرة حول تزايد نشاط عمالة األطفال في شوارع غزة .41
عنشل ظاير  عمالة ابليال في قلاا غز  بشكل كبير, و لا عزامناا مل  :  يماعيل عبدال اد –غز  

ين الما الي والعي أصبسي في عرد  ابوضاا االقعصادية والمميشية, وانعشار الينر والجوا ب
أوضاا مأياوية, دفمي ب ا اليبل  لن فعا المجال أماء عيريا أليال ء ممن يء دون ين الب وغ, 
ل ممل في م ن خلير  عشكل ل ء واقل مأياو  وميعنبل مظ ء, من خالل العجول في الشوارا 

يسص ون ع ي ا  ااي أ  عا  ةواللرقاي المامة لبيل ما بسوزع ء من ي ل بييلة ال ع بن أدنن معل ب
فال عكاد عمر من  امن أي  ء أو من خالل من خالل عجار ب د  عصري  بضاعع ء وكيس المال

أ  منلنة وشارا,  ال وعجد ابليال يج يون ع ن قارعة اللرق ويعجولون بين المركباي ليبيموا ما 
فالوقوا بين فكي الينر  ابسوزع ء من ي ل, من ا ما يسعو  ع ن س و  و خرين يبيمون اليجا ر

والجوا يسق ما بوجا يؤالة ابليال من براة  الليولة, ودفل ابمر كايرين من ء لعرا مناعد الدراية 
وفض وا االنضماء  لن ي   الم ن العي باعي عشكل ظاير  من نة في قلاا  اويء في منعبل عمريء

 غز .



 
 
 
 

 

 28 ص             4834 العدد:             1/10/2019الخميس  التاريخ:  

                                    

عخع   صور عمالة ابليال  سيويةاا ع ن لول شارا عمر المخعار ويل مدينة غز  أكار الشوار 
سيي ينعشر عشراي ابليال بين المسال  معصاعداوالعي أصبسي ظاير  خلير  وعأخ  منسنن 

يعجولون بي م ء بين المار  وأصساس  الشارااالعجارية المكعظة وبين سركة اليياراي العي عجوس 
أخ  من العيول م نة لج س و خرين ينومون بعنظي  زجاا المركباي والبمض ابخر  المساليا

 الرزق والمال.
 9/1/2019، لندن، القدس العربي

 
 "القدس": جهود مصرية لمعالجة أزمة معبر رفح وخفض حدة التوتر بين "فتح" و"حماس" .40

أفادي مصادر ف يلينية مل مةا أن مصر عب ل ج ودا كبير   :خا  بز"الندس" دوي كوء –الناير  
سركعي "فعا" و"سماس" بشأن ممبر رفا عنس انيساس موظيي الي لة   ن اة الخالفاي الناش ة بين

وأوضسي ع ا المصادر في سديي لز"الندس" أن االعصاالي الجارية ع د   من الممبر قبل أياء.
لعخيي  سد  العوعر بين السركعين عنس  عالن سركة فعا  ل اة اسعيال ا بال كر  الرابمة والخميين 

ا والعي كان من المنرر  قامع ا أمس ابول بيبس قياء "سماس" باععنال النلالقة السركة في النلا
 المشراي من عناصر "فعا" عشية  سياة  كر  االنلالقة.

وبيني المصادر أن الي لة أل مي مصر ع ن أيباس انيساس موظيي ا من الممبر و لا بمد 
 لن أن ميؤول الم    عمرض عدد من ء لالععنال والعسنيق من قبل أج ز  أمن "سماس"ا مشير ا 

الي يليني في ج از المخابراي بالناير  أب   ال واة عوفيق أبو نميء قا د قو  ابمن الداخ ي في غز  
 بعي ء الممبر.

وليعي المصادر  لن أن مصر عباري عن ايعيا  ا من  جراةاي "سماس" ضد موظيي الي لة في 
يساي سول ما جر  وأيباس عدخ  ا في الممبرا مشير ا  لن أن ا ل بي من السركة عنديء عوض

 الممبر.
ورجسي المصادر أن يصل وفد من المخابراي المصرية ن اية ابيبوا الجار  أو بداية ابيبوا 
المنبل  لن غز  وراء هللا لسل الخالفاي بين الجانبين. مشير   لن أن "سماس" ل بي من مصر  عاد  

داديا لعييير ابعمال فيا كما كاني عجر  في ظل فعا الممبر في كال االعجايين ممربة عن ايعم
وقالي المصادر  ن الجانس المصر  ييساول خيض سدا  العوعر واسعواة  وجود موظيي الي لة.

ا ومن اء الممل ع ن  لالق يراح الممعن ين  المواق  عول ة  يجاد سل لنضية الممبر أوالا
 انبين.اليياييينا وصوالا ل نياء بخلواي أكار انة بين الج

 9/1/2019، القدس ،القدس
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 "قناة البحرين".. مماطلة إسرائيلية وبدائل أردنية .42

ال يزال ابردن ينيي ريميا الوصول  لن اعياق مسدد مل  يرا يلا سول : مسمود الشرعان -ان عما 
من  مشروا "قنا  البسرين"ا رغء العأكيد ا يرا ي ي سول الوصول ل لاا ب ية البدة بالمشروا المعمار 

 خمس ينواي.
المشروا الما ي النا ء ع ن أياس ربل البسر ابسمر بالبسر الميي بوايلة قنا  لرفل منيوبا ال   
يش د عراجما م سوظاا  ضافة  لن االيعياد  من عم ية الربل في عس ية الميا  ويد النن  الساصل 

عمر قمة ابرض ل بي ة في مؤ  2002وكشيي السكومعان ابردنية وا يرا ي ية عاء  في ابردن.
وقمي  2013والعنميةا ال   عند في جويانيبورغ بزجنوس أفرينياا عن مشروا "قنا  البسرين"ا وفي 

 االعياقية بين الب دين في واشنلن. 
غير أن المم كة عع ء  يرا يل بز"الممال ة" في الممل ع ن المشرواا سيس عصريا ر يس السكومة 

كانون ابول الماضيا أنا ما زال قا ما ع ن الميعو   د ن اية دييمبر/ابردني عمر الرزازا ال   أك
اليني والدب وماييا رغء عضاؤل الجدو  االقعصادية اليابنة  نعاا اللاقة بيبس العلور 

 العكنولوجي.
الممال ة ا يرا ي ية عبدو واضسة لألردنا    اقعرح ر يس الوزراة ا يرا ي ي بنيامين نعنيايو ع ن 

ن مشروعا بديال عن قنا  البسرينا ويو  نشاة خل أنابيس في  يرا يل يربل البسر اببيض ابرد
المعويل بالبسر المييا بدال من البسر ابسمرا بيد أن عمان رفضي المنعرحا سيس مصادر 

 ريمية أردنية. 
ح والبدة وعنول المصادر ل جزير  نيا  ن ا دار  ابميركية ض لي ع ن نعنيايو ل مود  عن المنعر 

بالمشروا المعيق ع يا. وير  ابردن أن  يرا يل غير جاد  في البدة بالمشروا رغء سصول ا ع ن 
  ال  دوالر.  407دعء من قبل بنا االيعامار ابوروبي لعنيي  الدراياي الينية الالزمة لاا بنيمة 
نا سيي أااري ريالة المراوغة ا يرا ي ية عواص ي قبيل البدة بأولن مسلاي مشروا ناقل البسري

 -جاةي ع ن ليان الييير ا يرا ي ي اليابق في الماصمة عمان عوديد عيران- يرا ي ية ريمية 
 ايع راس السكومة ابردنية.

ودعا عيران في الريالة  لن " عاد  اللرح ا يرا ي ي ل مشروا الما ي اليابق بمد قنا  بين البسرين 
ردني بمد الننا  بين البسرين ابسمر والمييا ورفل مكايبا المعويل والمييا بدال من اللرح اب

بالمنارنة مل ابخير". وربل الييير اليابق بين مشروا قنا  البسرين وقرار ابردن بال اة المالسق 
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الخاصة بمنلنعي ال مر والباقور ا ال   اعخ  مؤخراا سيي  ن المود  عن النرار يمكن أن عيرا في 
 يا ويو ما رفضا ابردن. البدة بالمشروا الما 

عاماا  25م يون دوالر ينوياا ع ن مدار  40 ويواجا مشروا قنا  البسرين ال   يك   ما يندر بز
 ضافة  لن نص  م يار دوالر خالل مرس ة ا نشاةا ب د   قامة مصنل لعس ية الميا  داخل ابردنا 

 بيم ا مل  يرا يل. رفضا شمبيا نيابياا    يمعبر من ضمن المشاريل المرفوضة لعل
ويؤكد النا س موين ينلش أن ابردن ليس بساجة  لن المشرواا بيد أن يناا يوة  دار  في 

ا وعند النظر %55ايعخداء الميا ا ويعابل ماال  لا "ايع الا قلاا الزراعة ل ميا  بابردن يشكل 
 ".ا وي ا ما ييمن بيوة ا دار %3 لن الناعج ا جمالي ل زراعة يشكل فنل 

ويضي  ينلش ل جزير  ني أن يناا  بارا ارعوازية عيرق الميا  الجوفيةا أماء أعين الج اي  
الريميةا دون عسريا ياكنا وبالمود   لن مشروا قنا  البسرين فامة عدء جدية لد  االسعالل 

 ا يرا ي يا معوقما أن ال ير  المشروا النور خالل اليعر  النادمةا بسيس عمبير .
 9/1/2019، نت، الدوحةالجزيرة 

 
  عون ينتقد "صفقة القرن" ويحّذر من عواقب التهديدات اإلسرائيلية .43

ا الر يس ال بناني ميشال عونا انعناداي ساد  لز"صينة النرن"ا فيما : وييء يي  الدين - بيروي وجا
جير س ار من أن "الع ديداي ا يرا ي ية )ل منلنة( والس ول ال امضةا عؤيس لسروس جديد  وع 

جاة  لا في خلاس ألنا  عون ابربماةا أماء أعضاة الي ا الدب ومايي الممعمدين  وعل ير عرقي".
 لد  لبنانا في قصر الر اية شرق الماصمة بيرويا بسيس بيان صادر عن الر اية ال بنانية.

مشدداا أن  ابير  الدولية العي عما ون"؛  لنوقال الر يس: "أغعنء اليرصة اليوء بعوجا من خاللكء 
 "اليالء ال ينوء بينما عجر  الصيناي ع ن سياس الالجئ ال   لرد من أرضا وي بي يويعا".
وأضا  أن "اليالء ال ينوء بضرس السنوق المشروعة ل شموسا وال ينوء بالعالعس بالديموغرافيا 

 رفض اآلخر".وع يير ممالء الدول ج رافياا واجعماعيااا اليالء ال ينوء با ممان في المنصرية و 
وعياةل عون: "أين نبسي عن المدالة الموعود  والسرية المنشود ؟ يل في ضياا الندس؟ أء في 
صينة النرن العي يعيرق من الي يلينيين أرض ء ويويع ء؟ أء في مخيماي النازسين اليورين العي 

 ييمن المالء  بنا  ء في ا؟".
 9/1/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 س نواب البحرين تؤكد مواقف بالدها الداعمة للقضية الفلسطينيةرئيسة مجل .44
أكدي ر يية مج س نواس مم كة البسرين فوزية بني عبدهللا زينل أن المم كة قياد   :وفا - المنامة

وسكومة وشمبا وبرلماناا عولي أيمية كبر  ل نضية الي يلينيةا ولمياند  الشمس الي يليني في 
ق  امة دولعا الميعن ة وعاصمع ا الندس الشري .عسرير كامل أراضيا وا 

جاة  لا لد  ايعنبال ا في مكعب ا بالماصمة المنامةا يوء ابربماةا ييير دولة ف يلين لد  المم كة 
وأشاري زينل  لن أن الم ا سمد بن عيين  ل خ يية عايل البالد يؤكد دا ما في  خالد عار .

عسعل الصدار  في ايعماماي المم كة"ا  لن جانس عأكيد  خلاباعا اليامية "أن النضية الي يلينية 
 الدا ء ع ن سق الشمس الي يليني في  قامة دولعا الميعن ة.

وسول دور مج س النواس في العياعل مل النضية الي يلينية قالي زينل:  ن مج س النواس يسر  
مارياي الي لاي ع ن العياعل مل كل ما يعم ق بالشأن الي يليني ومياند  ابشناة أماء م

ا يرا ي ية المسع ةا يواة عن لريق بناة عالقاي معينة مل الي لة الشرعية الي يلينيةا أو من 
 خالل دعء الموق  المربي المعضامن مل ابشناة الي يلينيين في المسافل البرلمانية الدولية.

ة برلمانية دا مة وأشاري  لن أن مج س النواس البسريني يو أول مج س عشريمي عربي يشكل لجن
 لمناصر  الشمس الي يليني.

 9/1/2019، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 "إسرائيل"القدس عاصمة وأن كتاب مدرسي يحذف دولة فلسطين من خارطة المنطقة : المغرب .45
نبيل بكاني: عداول المديد من الم اربة صورا لصيساي من كعاس مدريي عظ ر ع يا  –الربال 

ا ونيس ل ا كل بايرا يلوقد أزي ي من ا دولة ف يلين وعوضي  ابويلاق خريلة لمنلنة الشر 
الم ربية  النشرخاصة الميجد ابقصن. الكعاس ال   لرسعا  سد  دور  ا يالميةالممالء ابارية 

الندس "وييعنر منريا الر ييي بمدينة الدار البيضاةا والموجا لعم يء ال  ة اليرنييةا يص  بأن ا 
 لا ويي مدينة مندية لد  الي ود".عاصمة  يرا ي

ا وأنا "ينلن ا 1948دولة أيي ا الي ود في ينة  " يرا يل"وجاة في الن  المصاسس ل خريلة أن 
 الي يلينيون المرس والي ود ا يرا ي يون.

الكعاس الموجا ل ل بة ابليال اععبر  ناشلون س نة أخر  من العلبيل عيع د  الجيل الناشئا 
  لنفي وقي عش د فيا ابراضي الي يلينية غ يانا معماال في مييراي المود   خاصة أنا يأعي

صينة النرن"ا ويباق مسموء لبمض ابنظمة والسكوماي " ما يمر  بز  لن  ضافةابراضي الي يبةا 
وبينما س   ناشروا الكعاس كل ما  ع ن كافة ابصمد .  يرا يلوالمنظماي المربية نسو العلبيل مل 
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دولة ف يلين من الخريلةا عضمن الكعاس صور  لنبة الصخر  ممعبرا أن ا عنل ضمن ما يدل ع ن 
 . يرا يلييمن 

ردا ع ن ي   الخلو  العي خ يي ايعياة كبيراا قال المرصد الم ربي لمنايضة العلبيل أنا عوصل 
سد  بريالة من معابمي صيسعا ع ن موقل "فييبوا" االجعماعي سول نشر وبيل كعاس لألليال با

ابيواق العجارية الكبر  بالم رسا يسمل خريلة ل منلنة مضمنة في ا "دولة الكيان الص يوني 
 برايع ا ا ريابية.. دون وجود ي كر لي يلين".

ودعا المرصد في بيان لا "الدولة وكل المؤيياي الممنية بعسمل ميؤولية مراقبة قلاا اللباعة 
ي ا الصدد أيضاا لالس المرصد الج اي الريمية بز  وفي والنشر والعوزيل سول ي   اليضيسة".

 "عوقيل المنوباي الالزمة ويسس الملبوا الص يوني الموجا لألليال".
 9/1/2019، رأي اليوم، لندن

 
 لصحافة اإلسرائيلية: نمد لكم يد السالملاإلعالمية الكويتية فجر السعيد  .46

النة بايء الخارجية ا يرا ي ية بال  ة وكاالي: نشري صيسة " يرا يل بالمربية" الن -الناصر  
المربيةا ع ريد  ل ا ع ن سياب ا الريمي ع ن "عويعر"ا ظ ر يوءا ابربماةا جاة في ا أن ا عالمية 
الكويعيةا فجر اليميدا قد أجري سوارا مل الننا  المبرية وأكدي ما يبق وصرسي با من دعوع ا 

نا  ا مل اليميد: "في أول مناب ة مل ا عالء ا يرا ي يا وقالي يي ة البي في ل ل علبيل مل  يرا يل.
عنول ا عالمية الكويعيةا فجر اليميدا لننا  "كان" المبرية: "أععند أن في ي ا الزمن وعسديدا في ي ا 

 الوقي يناا قبول أكبر ل يالء"ا موج ة ريالة ل شمس ا يرا ي ي: "نسن نمد يدينا لكء ل يالء".
ء ا يرا ي ية قد اسعيي بع ريد  فجر اليميدا العي دعي من خالل ا ل علبيل مل وكاني ويا ل ا عال

  يرا يل.
دخال رؤوس  يرا يلا وا  ودعي فجر اليميدا الكاعبة الكويعيةا  لن العلبيل بين الدول المربية وا 

ا وبأن ابموال المربية لاليعامار في اا بدعو  عرميء أولن النب عين واالي السرمين في مدينة الندس
 اليياسة ا يالمية المربية في الندس يعنمش المدينة المندية.

وع ن اليورا رسبي وزار  الخارجية ا يرا ي ية بدعو  اليميدا ممعبر  أن ا عمبر عن "رؤية واقمية 
ومنلنية"ا سيي وصيي الكاعبة الكويعيةا فجر اليميد بز"فجر الشجاعة"ا بدعو  أن العماون المشعرا 

يعجني من خاللا الشموس المربية الخير والبركة. ويو ما نشرعا صيسة " يرا يل  مل  يرا يل
 بالمربية" النالنة بايء الخارجية ا يرا ي ية بال  ة المربيةا ع ن سياب ا الريمي ع ن "عويعر".



 
 
 
 

 

 33 ص             4834 العدد:             1/10/2019الخميس  التاريخ:  

                                    

ية وقالي اليميدا عبر سياب ا الريمي ع ن "عويعر"ا بال  عين المربية والمبرية: "أعوقل الينة الميالد
وب    المنايبة اليميد ا أسس أن أقول لكء … يعكون با ن هللا ينة خير وأمن وأمان 2019الجديد  

دخال رؤوس ابموال المربية   ني أؤيد وبشد  العلبيل مل دولة  يرا يلا واالنيعاح العجار  ع ي اا وا 
 ة النيامة".لاليعامار وفعا اليياسةا وخاصة اليياسة الدينيةا ابقصن وقبة الصخر  وكنيي

وقالي اليميدا عبر سياب ا الريمي ع ن "عويعر"ا في ع ريد  أخر  " ن دول المواج ة مصر 
ونسن في الكويي وبمض دول … وابردنا ومنظمة العسريرا ك  ا موقمة ممايد  يالء مل  يرا يل

ن ار بالمواج ةا بينما في سنينة ابمر ال ننو  ع   يا".الخ يج ما زال خلابنا ك ا عداة وا 
وأضافي الكاعبة الكويعيةا فجر اليميدا ع ريد  أخير ا أكدي من خالل ا أنا وص  ا ريالة ع ديد 

 بالنعلا وبأن ا ال عمبأ ب اا و لا ردا ع ن دعوع ا بالعلبيل مل  يرا يل.
 9/1/2019، رأي اليوم، لندن

 
 وفد أوروبي يلتقي قيادة "حماس" بغزة .47

ياد  سركة سماس في قلاا غز  مؤخرااا وناقشا عد  قضايا أبرزيا العنن وفد دب ومايي أوروبي ق: غز 
وقالي قنا  الجزير  اليضا ية مياة ابربماة: " ن وفدا دب وماييا أوروبيا العنن  ممبر رفا البر .

ووفنا ل جزير  فان الوفد ابوروبي بسي مل قياداي  قياداي من سركة سماس في قلاا غز  مؤخراا".
جراةاي ر يس الي لة مسمود عباس ضد النلاا."سماس" قضية ممبر   رفا وعيايماي الع د ة وا 

 9/1/2019، فلسطين أون الين

 
 : ال نتدخل في انتخابات أي دولة"إسرائيل"روسيا لـ .48

ع ق المعسدي بايء الكرم ين دميعر  بييكو ا ع ن العنارير العي عييد بأن : وكاالي - الناصر 
وسيس الننا  المبرية اليابمةا قال  اي ا يرا ي ية المنب ة.روييا يعساول العدخل في االنعخاب

بييكو  ل صسييين خالل االيعييار عن  لاا اليوء ابربماةا " ن بالد  لء وال ولن ععدخل في أ  
وأضا : "ال عنرؤوا ما عكعبا ويا ل ا عالء ا يرا ي ية.. روييا لء  انعخاباي في أ  دولة في المالء".

 ي أ  انعخاباي في أ  دولة في المالء".وال ولن ععدخل ف
وأج ز  االيعخباراي العابمة ل اا  " يرا يل"وفي وقي يابقا أع ن ج از الشاباا ا يرا ي ي أن 

سبال ا.  اآللياي والندراي لكش  مساوالي ج اي أجنبية العأاير ع ن انعخاباي الكنييي النادمة وا 
 9/1/2019، فلسطين أون الين
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 "إسرائيلـ"ألمريكية اإلسالمية يقاضي والية ماريالند لحظرها عمل الشركات المقاطعة لمجلس العالقات ا .49
ا يالمية )كير(ا ابربماةا دعو  قضا ية ضد والية  –واشنلن: رفل مج س المالقاي ابمريكية 

ماريالند؛ لوق   جراة ريمي من شأنا سظر عمامل الج اي العابمة ل والية مل الشركاي والمؤيياي 
وأقاء المج س الدعو  النضا ية ضد ساكء والية ماريالندا الر  يوجانا  عي عنالل  يرا يل.ال

 والنا س الماء ل واليةا بريان فروش.
وجاة رفل الدعو  نيابة عن م ندس البرمجيايا النا س اليابق في الوالية الم كور ا ييد ينيس 

وعمد ي   الدعو  اليادية من  (.BDSع يا أسد المنضمين ل سركة المالمية لمنالمة  يرا يل )
 نوع ا العي يرفم ا مج س كير ضد العدابير والنوانين العي عيع د  السركة وداعمي ا في البالد.

وقال ينيسا في مؤعمر صسافيا  نا الوالية ألزمعا بالعوقيل ع ن عم د ين  ع ن عدء "منالمة 
ل ع ن عند مل الواليةا لعلوير  لية  يرا يلا أو أ  من ابراضي العي عسع  ا"ا من أجل السصو 

وأضا  أنا رفض العوقيل ع ن العم دا كون  ) لكعرونية( معم نة بيياياي العأمين ع ن السيا .
وعابل: "سعن انع اة  "الي يلينيين لييوا أسرارااا ويميشون عسي االسعالل الميكر  الوسشي".

لن أنا موقيا "مضمون بموجس الديعور كما أشار ينيس   االسعاللا قرري أنني يأقالل  يرا يل".
 ابمريكي"ا ال   يسظر العوقيل ع ن مال ع ا العم داي.

 10/1/2019، القدس العربي، لندن

 
 غير قانوني وقفزة للمجهول الفلسطيني" التشريعي" "التحالف القانوني الدولي": حلّ  .51

لمج ززس العشززريمي الي يززليني ا قززال العسززال  النززانوني الززدولي لززدعء ف يززلين:  ن قززرار سززلا   يززلنبول:
وخزالل نزدو  قانونيزة  ا مؤكداا أنا قيزز  بالنضزية الي يزلينية  لزن المج زول.وولنياا  غير مشروا ديعورياا 

المج ززززس  ا بمنززززوان "الموقزززز  النززززانوني مززززن سززززلا  يززززلنبول العركيززززةعنززززديا العسززززال  الززززدولي بمدينززززة 
ة فزززي ظزززرو  ععمزززرض في زززا النضزززية العشزززريمي" غيزززر النزززانونيا جزززا العشزززريمي"ا شزززدد ع زززن أن "سزززلا 

 الي يلينية لمؤامراي النو  الدولية الداعمة لالسعالل ا يرا ي ي وال ادفة  لن عصييع ا.
وشارا في الندو  السوارية: ر يس ال جنة العسضزيرية ل عسزال  النزانوني الزدولي لزدعء ف يزلينا وأيزعا  

   النززانون الززدولي والديززعور ا مززن ء أسمززد النززانون الززدولي د. أنززيس النايززءا وبمشززاركة نخبززة مززن أيززاع
الخالد ا وزير المدل اليزابق ور زيس لجنزة الديزعور الي يزليني وعضزو لجنزة االنعخابزاي الي يزلينيةا 

وقزدء يزؤالة أوراق عمزل قانونيزة عناولزي الظزرو  النانونيزة والييايزية العزي  والمسزامي مسمزد الرشزدان.
وع عاا وفندي قانونيًّا عيصي يًّا مضمون النرارا سيي خ صي  يبني قرار المسكمة الديعورية أو رافنعا

  لن أن قرار "الديعورية" غير ديعور  وقرار ييايي باوس قانوني.
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وس ر العسال  النانوني من  جراة االنعخاباي في الضية ال ربية وسديا واالدعاة أن ا انعخابزاي عمازل 
ودعزززا الخبزززراة النزززو  الولنيزززة  يزززا لالننيزززاء".كزززل الزززولن؛ "بن  لزززا يمزززد قيزززز   لزززن المج زززولا وعكري

الي يزززلينية كافزززة  لزززن العوافزززق  جزززراة االنعخابزززاي العشزززريمية والر ايزززية وانعخابزززاي المج زززس الزززولني 
بززالعزامنا ع ززن "أن ي عزززء اليززا ز فززي يزز   االنعخابززاي بالسيززاظ ع ززن السنززوق الولنيززة الاابعززة ل شززمس 

انزززي الظزززرو  المسيلزززة بالنضزززية الي يزززلينية صزززمبة ع زززن الي يززليني غيزززر الناب زززة ل عصزززر  م مزززا ك
 الميعو  المس ي وا ق يمي والدولي".

 9/1/2019 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 بـ"التعويضات": وقائع هجرة اليهود من الدول العربية "إسرائيلـ"ل ال حقّ  .50

ميةا عدعي من خالل ا ع  ني  يرا يل بين سين و خرا في الينواي ابخير ا فناعة  عال: بالل ضاير
أن ا عمعزء ملالبة الدول المربية بدفل عمويضاي ماليةا منابل أمالا عرك ا الي ود في ب دان ء العي 
ياجروا من ا. و كر عنرير باعا "شركة ابخبار" )الننا  ا يرا ي ية الاانية يابنا( أن العنديراي 

 يار دوالرا وأن ي   العنديراي عأعي في  لار م 250ا يرا ي ية عشير  لن أن قيمة ي   ابمالا عب   
 االيعمداد لمواج ة "خلة يالء أميركية"ا العي باعي عمر  بايء "صينة النرن".

وععسدي  يرا يل ريميا عن عشر دول في ي ا اليياقا يي: الجزا را الم رسا عونسا ليبياا مصرا 
يران. وبسيس الننا  الع ي زيونيةا فان  يرا يل أجري عدقينا يرياا في المراقا يوريةا لبنانا اليمنا وا 

الينة ونص  الينة ابخير ا من أجل عندير قيمة "ابمالا الي ودية المينود " في ي   الدولا وأن 
 ي ا العدقيق عجريا شركة مدقني سياباي دولية.  

ا قانونا ي  زء بأن عشمل أية مياوضاي يالء موضوا 2010وكاني الكنييي ينايا في الماء 
يران".  "العمويض عن فندان أمالا لالج ين والجالياي الي ودية العي خرجي من الدول المربية وا 
واععبري وزير  المياوا  االجعماعية ا يرا ي يةا غيال غم ي يلا أنا "سان الوقي لعصسيا ال بن 

يرانا وا عاد  لم اي  ال  الي ود  ال ين فندوا العاريخيا المعمال باالععداةاي في الدول المربية وا 
أمالك ء ما ييعسنونا. وال يمكن العسدي عن الشرق ابويل من دون أن يؤخ  بالسيبان سنوق 
الي ود ال ين اضلروا  لن عرا جاليع ء المزدير  في ظل المن . ينب ي االععرا  بكافة الجرا ء العي 

 ارعكبي ضد الجالياي الي ودية".
ا صادر  في  يرا يل فنلا سول الجالياي لكن من شأن مراجمة مملياي ودرايايا وجميم 

)المجعمماي( الي ودية في الدول المربية أن يؤكد ك س الرواية ا يرا ي يةا العي ععسدي عن ا 
 غم ي يلا ويرواا ل ا الكايرون من الميؤولين ا يرا ي يينا ال ين ينعمون بابياس ل يمين.
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 أرقام مضللة
عي عوضا الصور . وفي ي ا اليياق يناا مملياي عزوديا بدايةا ينب ي النظر  لن ابرقاءا ال

ج عان. ابولنا وزار  المياوا  االجعماعيةا أو وزار  الموالنين الندامنا كمما ة عن السكومة 
ا يرا ي يةا والعي عممل ع ن عركيز المم وماي والمملياي سول "أمالا الي ود" في الدول المربية 

يران. والج ة الاانية يي مؤ  سصا ياي سول الي ود في وا  يية "بيي الشعاي"ا العي عركز مملياي وا 
 المالءا وبضمن ء الي ود الشرقيونا ويي مؤيية يممل في ا باساون.

م يار دوالر. وبسيس  250وععسدي السكومة ا يرا ي ية عن ملالبع ا بعمويض  جمالي بمب   
وا  االجعماعيةا فان عدد الي ود في جميل المملياي العي نشرع ا في الموقل ا لكعروني لوزار  الميا

يران ب    . ويبدو أن ي   ا سصا ية لييي دقينةا 1948ألياا في الماء  994الدول المربية الم كور  وا 
. أ  أنا يوجد فرق بين 1948ألياا عاء  951بن مملياي "بيي الشعاي" عنول  ن عدديء كان 

 أليا. 43 ا سصا يعين بز
م يار دوالرا ع ن عدد الي ود ك  ء في  250يض" ال   علالس با  يرا يلا ويو وا  ا قيمنا "العمو 

دوالر ل يرد الي ود   251,500ألياا عكون النعيجة  994الدول المربيةا ووفنا لإلسصا ية ابع نا أ  
الواسدا من جميل ابعمار. وي ا مملن غير واقمي بكافة المناييسا خاصة وأنا ليس ممروفا 

ا كان يناا أارياة ي ود يم كون ارواي عصل  لن عشراي أو م اي الماليين أو م ياراي. عاريخيا أن
 ول لاا با مكان االيعنعاا أن ابرقاء ا يرا ي ية في ي ا اليياق يي أرقاء مض  ة.

 

حصائيات  اليهود في الدول العربية: معطيات وا 
ن أمالا" الي ود في ع ا الدولا خاصة ابمر الاانيا يعم ق بسق  يرا يل بالملالبة بز"عمويضاي ع 

نما  لن دول عديد  في المالء. وي ا يمني أن  يرا يل  أن قيما من ء لء ي اجر  لن  يرا يلا وا 
بملالبع ا ب    "العمويضاي"ا فان ا علالس بز"سنوق" موالنين في دول في أنساة المممور ا وي ا ليس 

كان الدول ال ربية خصوصاا أخ وا مم ء أمالك ء من سن ا. كما أن قيما من يؤالة الموالنينا ي
المننولةا أ  ابموالا وباعوا أمالك ء غير المننولةا أ  عناراع ءا وياجرواا كما عؤكد دراياي "بيي 

 الشعاي".
ألياا  80ب    1948وبسيس مملياي السكومة ا يرا ي يةا فان عدد الي ود في مصر في الماء 

أل   15أل  ي ود . ووفنا لدراياي أجرايا "بيي الشعاي"ا فان  75وبسيس "بيي الشعاي" ب   
ي ود  مصر  ياجروا  لن جنوس أميركا. ومجموا ما وصل من الي ود المصريين  لن  يرا يلا بين 

 .م اجراا  37,980ا ب   2016–1948المامين 
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أليا  130ن أليا من ي ود الجزا ر ياجروا  لن  يرا يلا وأ 30وعظ ر دراياي "بيي الشعاي" أن 
 اخعاروا ال جر   لن فرنيا.

وبالنيبة لي ود يوريةا عنول دراياي "بيي الشعاي"  ن ء ينيمون  لن قيمين: ي ود دمشق "الشاميون" 
أليا بسيس مملياي السكومة ا يرا ي ية  35ب   عدد ي ود يورية  1948وي ود س س. وفي الماء 

وسعن  1948 لن  يرا يل من  الماء  10,246 ء أليا بسيس دراياي "بيي الشعاي"ا وياجر من 30و
 .2016الماء 

أليا بسيس "بيي  135أليا بسيس السكومة ا يرا ي ية و 140ا ب   عدد ي ود المراق 1948وفي الماء 
 .2016وسعن  1948أليا من  الماء  131الشعاي". وياجر  لن  يرا يل 

في الدول المربيةا وكان سجم ا في الماء  وعظ ر المملياي أن ي ود الم رس يء أكبر جالية ي ودية
أليا بسيس "بيي الشعاي". ووفنا  265أل  بسيس السكومة ا يرا ي ية و 300ما بين  1948

أل  ي ود  م ربي يميشون في منلنة كويبا الكنديةا العي  25 سصا ياي "بيي الشعاي"ا فان 
اير من الي ود الم اربة  لن فرنياا ياجروا  لي ا خالل خميينياي النرن الماضي. ك لا ياجر الك

 95,945ا وفنا لز"بيي الشعاي"ا بين ء 2016-1948أليا بين المامين  274بينما ياجر  لن  يرا يل 
أليا خالل  20ا وسوالي 1971–1961خالل الينواي  130,507ا و1960–1952خالل الينواي 

 .2016–1972الينواي 
 ال ا وبسيس  10ا ب   1948ي ود في لبنانا عاء وعنول  سصا ياي "بيي الشعاي"  ن عدد ال

 .2016 لن  يرا يل سعن الماء  4,215 ال ا وياجر  6مملياي السكومة ا يرا ي ية ب   عدديء 
أليا بسيس السكومة ا يرا ي يةا  60أليا بسيس "بيي الشعاي"ا و 63وب   عدد الي ود في اليمن 

 من ء  لن  يرا يل سعن اليوء. 51,538وياجر 
 58,486ا وياجر 1948 ال  في الماء  105ووفنا لكال ا سصا يعينا ب   عدد الي ود في عونس 

 .2016و 1948من ء  لن  يرا يل بين المامين 
من ء  لن  يرا يل سعن الماء  36,106ا وياجر 1948أليا في الماء  38وكان عدد الي ود في ليبيا 

2016. 
أليا بسيس  80أليا بسيس "بيي الشعاي" و 90ا 1948اء أما ي ود  يرانا فند ب   عدديء في الم

 .2016وسعن عاء  1948من ء  لن  يرا يل من  عاء  80,914السكومة ا يرا ي يةا وياجر 
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 عربية حول هجرة اليهود –اتفاقات إسرائيلية 
الدول ابمر الااليا ال   يدسض مزاعء  يرا يل لد  ملالبع ا بز"عمويضاي" ع ن أمالا الي ود في 

المربية يعم ق باللرينة العي جري في ا يجر  يؤالة الي ود وم ادرع ء بولان ء. وعؤكد درايايا 
وضم ا مؤرخون ويياييون  يرا ي يونا ع ن أن يجر  الي ود من الدول المربية  لن  يرا يل لء عكن 

المويادا بيباس عديد   دا ما بمبادر  من ء. بل  نا في ممظء الساالي كاني بمبادر   يرا يلا وبعنيي 
 بين ا زياد  عدد اليكان الي ود بمد النكبة خصوصا.

في ي ا اليياقا ينول ر يس الكنييي ور يس الوكالة الي ودية ابيبقا أبراياء بورغا في كعابا 
"االنعصار ع ن يع ر"ا  ن قاد   يرا يل رأوا بمد عأييس الدولة مباشر ا أن اليكان الي ود في اا 

 ء المظمن يء من الي ود ابشكنازا وقيء كبير من ء يء ناجون من ال ولوكوييا كانوا وب البيع
"شظايا بشر" بيبس ابيوال العي عمرضوا ل ا  بان السكء الناز  بلمانيا خالل السرس المالمية 
الاانية. ول لاا قرر قاد   يرا يل الممل ع ن ج س ي ود من الدول المربية والمشرق عموماا كي 

 كنوا من بناة الدولة الجديد .يعم
ويرو  ر يس الكنييي والوزير ا يرا ي ي اليابقا ش ومو ي يلا في كعابا "ريا شرقية"ا نشالا في 
 لار ج از المويادا من أجل يجر  الي ود من المراق  لن  يرا يل. وينول يي ل في كعابا  نا في 

جراة أعناس قياء  يرا يلا عمكن يوية مل مجموعة من عمالة ا لموياد من الدخول  لن المراقا وا 
مياوضاي مل ر يس السكومة المراقي في سيناا عوفيق اليويد . وبمد عودعا  لن  يرا يلا العنن 
يي ل مل الميؤول الكبير في الوكالة الي وديةا لييي أشكولا ول س منا عوفير لا راي لننل ي ود من 

عدء عوفر أماكن مبيي وعمل لمدد كبير من  المراق  لن  يرا يل. لكن أشكول رفض  لاا بيبس
. واقعرح عوفير لا راي 1948الم اجرينا مشيرا  لن أنا "خرجنا من السرس ل عو" في  شار   لن سرس 

  ال  م اجر فنل".     10"لج س 
وأاار رد أشكول غضس يي لا وعوجا  لن ر يس السكومة سين ااا دافيد بن غوريونا ال   قال: 

ورا". وكعس يي ل  نا "لء أكن بساجة  لن  قناا بن غوريون". وكان دافل بن "يجس  سضاريء ف
غوريون أنا في سال عدء  سضار ي ود من المراقا فان المراقيين يييعوعبون السنا أن ء أخلأوا 
باليماح ب جر  الي ودا ال   عبوأوا مناصس يامة كمانيين وم نيينا وأنا ب جرع ء  لن  يرا يل 

الجديد وييوقيون يجر  الي ود. ل لا قال بن غوريونا سيبما اقعبيا يي ل في  ييمززون الكيان
 1950–1949كعاباا  نا "يجس  سضاريء قبل أن يكعشيوا خلأيء". وأضا  يي ل أنا في المامين 

يرس  ال  الي ود من المراقا "وبين ء أصساس رؤوس أموال ال ين نجسوا في ع ريس أمالك ء 
 مم ء".
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لمج ة  19ي ود الم رس  لن  يرا يلا ينول المؤرخ ا يرا ي ي ي  ال بن نون )المج د وفي سالة يجر  
"جماعة" الصادر  عن جاممة بن غوريون في ب ر اليبل(ا  ن يجر  ي ود اليمن "لء يكن خروجا  لن 
السرية ع ن غرار الخروا من مصر )كما عصور  ابيلور  العوراعية(. ولء يعدفق ي ود الم رس خ   

ا وننل يكان " جالة"ء يخرج ء من المبودية  لن السرية. وي ا السدي كان عبار  عن عم ية زعي
 بأعداد كبير  من دولة  لن أخر ".

وينول الكاعس والصسافي ا يرا ي ي شمو يل يي  ا في كعابا "المالقة الم ربية: االعصاالي اليرية 
ياظ ع ن بناة الي ود لدي اا بن ء كانوا مديرين بين  يرا يل والم رس"ا  ن النياد  الم ربية أرادي الس

جيدين في الي ا السكومي وياعدوا في  دار  البالد. ول لاا وفنا ليي  ا فان خروا الي ود من 
 الم رس ويجرع ء  لن  يرا يل كان منرونا بدفل عمويض ل م رس ع ن خيارعا مؤيالي  دارية.

بي السين الاانيا في الماء ابول لج ويا ع ن وأكد يي   أنا عوص ي  يرا يل مل الم ا الم ر 
(ا  لن "اعياق مالي". كما أن  يرا يل قدمي مياعداي عيكرية ل م رس في سرب ا ضد 1961المرش )

 البوليياريوا ونزاع ا السدود  مل الجزا را كما أن  يرا يل زودي الم رس بكمياي كبير  من اليالح.
وا من دول عربية  يرا يلا كأفراد وسيسا بالملالبة ورغء أنا قد يكون يناا سق لي ود ياجر 

بعمويض ع ن م  اا  ال أنا يظ ر مما عندء أن  يرا يل بملالبع ا بز"عمويضاي" من الدول المربية 
بادعاة أن ء عركوا وراةيء أمالكا في موالن ء العي يجروياا يي لييي أكار من خديمة  يرا ي يةا 

ة ع جير غالبية يؤالة الي ود من الدول المربية وال ين لء ييكروا خاصة وأن ا يي العي ارعكبي جريم
 بال جر ا والقوا في  يرا يل ممام ة عنصرية ما زالي ميعمر  سعن يومنا ي ا.

م يار دوالرا  250وا  ا كاني  يرا يل عمعزءا كما عصرحا بايعخداء خديمة "العمويضاي" ي  ا وبسجء 
يرا يل عيمن عم يا  لن رفض خلة اليالء العي يممل ع ي اا في  لار مواج ع ا لخلة يالءا فان  

 وقد يلرس اا الر يس ابميركيا دونالد عرامسا ال   يمعبر أبرز داعء  يرا يل ويياياع ا المدوانية.   
 9/1/2019، 48عرب 

 
 نزع األهلية عن عباس خطوة متأخرة .52

 فايز أبو شمالة د.
ر  نزا ابي ية عن مسمود عباسا وكان يجس أن يسيء عأخر المج س العشريمي عشر ينواي في قرا

ابمرا ويعخ  النرار قبل ي ا العاريل بكايرا ولو كان عباس يمر  أن المج س العشريمي ييعخ  ي ا 
 الموق  من قبلا لما عجرأ ع ن النضية الي يلينيةا ولما علاول ع ن الشمس.
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ل   وية الييايية العي عسداي ينواي  عأخر قرار المج س العشريميا ولكنا جاةا جاة ليضل سداا 
لوي ة عن مصالسة ولنية في ظل وجود شخصية مال شخصية مسمود عباسا شخصية ال عؤمن 
بالمصالسةا وال ع عء بمص سة الموالن أو الولنا وي   ننلة نند ل مج س العشريمي ال   عأخر في 

 قرار ا وكان الواجس ينضي أن يسيء ي ا ابمر من زمن لويل.
شوايد السية العي وانع ا ال جنة الييايية في المج س العشريمي كاير ا وك  ا عدلل ع ن أن مسمود ال

عباس خرا عن سركة فعا ومباد  ا أوالاا وخرا من منظمة العسرير وأيداف ا اانيااا بل خرا عن 
ا 2019ة ا فمدد ل ا عباس سعن ين1999أيس أوي و وعيايماع ا العي أن ي مرس ع ا االنعنالية ينة 

 وييمدد ل ا بنية سياعاا العي أفرغ مضمون ا في كأس ابمن ا يرا ي ي.
ابغ بية البرلمانية العي صوعي  لن جانس قرار نزا ابي ية عن عباس ال عكييا كان ييعرض أن 
يسظن ي ا النرار با جماا الولنيا أو با اي ابعضاة ع ن أقل عنديرا وينا نلرح اليؤال ع ن 

 س العشريمي: لما ا لء عشارا بنية النو  والعنظيماي الي يلينية في ج ية نزا ابي يةا ر اية المج
 في الوقي ال   ي عنون بالعصريساي الم نية مل سركة سماس في اععراض ا ع ن عباس؟

جراةاعا  واليؤال نييا يلرح ع ن كل النو  الييايية العي انعندي مواق  عباس اليياييةا وا 
عء؟ ما ال   يميق مشاركعكء وأنعء بساجة  لن عجميل النو ا وعوسيد اللاقاي ل خال  المنابيةا أين أن

من شخ  وضل يد  في يد أعداة النضية الي يلينيةا وراح يعآمر ع ن مندراي جميل النو ؟ أين 
أنعء؟ وا  ا كان العوسد سول موق  واضا مال ي ا غير ممكنا فمعن ييكون لكء موق  سايء من 

 الييايية العي ع ء الولن ف يلين؟بنية النضايا 
عبالؤ العنظيماي الممارضة في العآل  ع ن موق  موسد يو مصدر قو  عباس ال   يمر  أنا ال 
يسظن بالعيا  كل عناصر عنظيء سركة فعا من خ ياا ولكنا يراين ع ن عدء عوافق النو  الييايية 

دلةا واالنلالق ببرنامج عمل موسد باعجا  والعنظيمية ع ن عشكيل كع ة واسد ا قادر  ع ن ع يير المما
 الديموقراليةا وسرية الرأ ا والشراكة الييايية.

قرار المج س العشريمي ضربة قاصمة لمسمود عباسا ولكن ا ضربة ال عميي  ال   ا عضافري 
الج ودا وعآليي النو  الييايية والشمبية ع ن موق  داعء وممزز لنرار المج س العشريمي ال   

بداية وضوح في الرؤيةا وبداية مشوار ولنيا يمبد الدرس ل مزيد من المواق ا والمزيد من يشكل 
ال ناةاي العنظيمية والشمبية ل وصول  لن  زاسة عباس عن واج ة النرار الييايي الي يلينيا 

 كخلو  أولن ع ن لريق دسر االسعاللا وعسنيق أيدا  الشمس الي يليني وعل ماعا.
 9/1/2019 ،فلسطين أون الين
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 هل يؤّدي إجراء االنتخابات التشريعّية إلى االنفصال الكامل بين غّزة والضّفة؟ .53
 رشا أبو جالل

أش ر يي ابولن من   خر  6يمعزء الر يس الي يلينيا مسمود عبااس  جراة انعخاباي عشريمياة خالل 
يعورياة ال   أع ن مسمود ا علبيناا لنرار المسكمة الد2006انعخاباي برلمانياة ف يلينياة في عاء 

دييمبر الماضيا  كانون ابوال/ 22عبااس عنا خالل اجعماا ال جنة العنيي ياة لمنظامة العسرير في 
 والناضي بسلا المج س العشريميا والدعو   لن  جراة االنعخاباي.

ريي ورفضي سركة "سماس"ا العي فازي بممظء مناعد المج س العشريميا خالل االنعخاباي العي أج
ا قرار المسكمة الديعورياةا واععبرعا "ال قيمة لا"ا وفق بيان 2006يناير من عاء  في كانون الااني/

 كانون ابوال/دييمبر. 23أصدرعا في 
ا  لن عملال المج س 2007سزيران من عاء  وأداي ييلر  "سماس" ع ن غزا  عيكريااا في يونيو/

كانون  25ينواي في  4ا النانونياة والديعورياة البال ة العشريميا عن عند ج ياعاا سعان انع ي واليع
ا  الا أنا المج س بني في سالة عملال من دون  جراة انعخاباي جديد  2010يناير من عاء  الااني/

.  بيبس ايعمرار االننياء الي يلينيا
لي يلينياة دييمبر الماضيا ر يس لجنة االنعخاباي المركزياة ا كانون ابوال/ 24والعنن عبااس في 

 سناا ناصر في منرا الر اية براء هللاا ل بسي في عنيي  قرار  جراة االنعخاباي العشريمياة وعلبينا.
وقال عضو ال جنة المركزياة لسركة "فعا" جمال مسيين لز"المونيعور": " نا فعا م عزمة بعنيي  قرار 

 ل ايعمراي سماس برفض ا".المسكمة الديعورياة باجراة االنعخاباي العشريمياةا سعان في سا
وا   أشار  لن أنا عبااس ل س من سناا ناصر ال ياس  لن غزا  ومساولة  قناا "سماس" باليماح 
باجراة االنعخاباي في غزا  والمشاركة في اا قال: "لكن في سال ايعمرا رفض سماسا فيعكون يناا 

 ي   اآلليااي.  ليااي انعخابياة بدي ة عن صندوق االقعراا"ا من دون  كر لبيمة
وليي النياد ا في سركة "سماس" يسين موين خالل سديي لز"المونيعور"  لن أنا "سماس عرفض دعو  

أش ر"ا مؤكاداا أنا سركعا ميعمدا   جراة انعخاباي  6عبااس  لن  جراة انعخاباي عشريمياة خالل 
برلمان منظامة العسرير( ف يلينياة عاماة عشمل الر اية والمج س العشريميا والمج س الولنيا )

.  بالعزامنا وفي ظلا عوافق ولنيا
س لالنيصال الكامل بين غزا   6وأوضا أنا دعو  عبااس  لن عند انعخاباي في غضون  أش ر "عؤيا

نييان/ بريل من عاء  23والضياةا ويي اننالس ع ن اعياق المصالسة الموقال بين فعا وسماس في 
عيميل المج س العشريميا وايع نا  عند ج ياعا وليس س ااا بمدينة غزا ا ال   ن ا ع ن  2014

 وع ن  جراة انعخاباي ف يلينياة عاماةا وليس عشريمياة فنل".
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ل اليور ا لوق  " جراةاي عبااس  ولالس يسين موين مصر بصيع ا راعية اعياق المصالسة بالعدخا
 اليردياة".

لريق ميدودا    أنا المصالسة من منظور  أماا جمال مسيين فنال: " نا اعياق المصالسة وصل  لن
سركة فعا عمني شرعياة واسد ا قانوناا واسدااا سكومة واسد  ورجل أمن واسدااا وي ا ما عرفضا سماس 

 العي علالس بعنايء ابدوار بما يعنافن مل مي وء الدولة الميعن اة".
العي ب لع ا مصر ع ن مدار ويماني م   المصالسة الي يلينيا من الجمودا رغء الج ود الكبير  

الينواي الماضية من أجل عسنين اا    علالس "فعا" سركة "سماس" باالنيساس من السكء وعمكين 
سكومة العوافق بر اية رامي السمد هللا من عولاي ميؤوليااع ا في قلاا غزا ا فيما عشعرل "سماس" 

في الي اء الماليا  2007الل عاء لسدوي  لا دمج موظايي ا ال ين عيانع ء عنس سدوي االننياء خ
 وا دار ا لموظايي الي لة الي يلينياةا ويو ابمر ال   يرفضا عبااس.

ا وقال:  وشداد مسيين ع ن أنا  جراة االنعخاباي يمعبر المخرا الوسيد لسالة االننياء الي يلينيا
 ".2006معملال من  عاء "يجس منا الموالن سناا الديموقراليا في اخعيار قادعا ومماا ياا ويو سقا 

بدور ا قال عضو المكعس اليياييا ل جب ة الديموقرالياة لعسرير ف يلين والنا س في المج س 
العشريميا قيس عبد الكريء لز"المونيعور": "نسن موافنون ع ن دعو  الر يس عبااس  لن  جراة 

ار المسكمة الديعورياة بسلا االنعخاباي العشريمياة وميعمداون ل مشاركة في اا رغء عسياظنا ع ن قر 
."  المج س العشريميا

أضا : "في ظلا عدء وجود أ ا مخرا سنينيا لسالة االننياء الي يلينيا وعدء عسناق المصالسةا 
ا نسو االنعخاباي".  نمعند أن مخرجنا االضلرار ا الوسيد يو العوجا

الييايياةا ملالباا سركعيا "فعا"  ورأ  أناا من الضرور ا أن عسظن ي   االنعخاباي بمشاركة كلا النو 
و"سماس"ا  ضافة  لن اليصا ل ابخر ا بمند سوار جادا ل بسي في  مكانياة  جراة ي   االنعخاباي 

 بمشاركة الجميل.
وقال الكاعس في صسيية "ف يلين" المس ياة العابمة لز"سماس" ب زا  مصلين الصواا  لز"المونيعور": 

جراة ي   االنعخابايا ولن عيما باجرا  ا في قلاا غزا ا في ظلا " نا سماس يعصرا ع ن رفض ا  
."  ايعمرار االننياء الي يلينيا

وا   اععبر أنا االنعخابايا   ا جري من دون عوافق ف يلينيا ومن دون مشاركة سركة "سماس"ا 
ا  ف  ا يمني "مسكوء ع ي ا باليشل"ا قال: "لكن   ا أصرا عبااس ع ن  جرا  ا من دون عوافق ف يلينيا

 عم يااا االنيصال اليياييا بين قلاا غزا  والضياة ال ربياة".
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من ج عاا قال أيعا  الم وء الييايياة في جاممة ابزير ب زا  مخيمر أبو يمد  لز"المونيعور": "يناا 
أش را ابوال أن عصرا  6ييناريويان مسعمالن في ما يعم اق باجراة االنعخاباي العشريمياة خالل 

ع ن رفض  جراة ي   االنعخابايا و ياس عبااس  جرا  ا في الضياة من دون غزا ا وي ا  سماس
 يمني سدوي شرخ كبير في الدولة الي يلينياة".

أماا الييناريو الاانيا بسيس مخيمر أبو يمد ا ف و أن ع يار "سماس" رأي ا الرافض وعنبل بعسدا  
عبااس لن يكون جديااا باجراة ي   االنعخاباي لخشيعا  االنعخابايا وقال: "في ي   السالةا أععند أنا 

من النعا جا في ظلا ايعلالعاي الرأ  ابخير  العي عشير  لن مسافظة سماس ع ن شمبياع ا الكبير  
 بين الي يلينياينا ابمر ال   قد ينود  لن فوزيا مرا  أخر  في االنعخاباي العشريمياة".

ن عن عأجيل  جراة االنعخاباي في ي   السالةا ب ريمة ايعسالة أضا : "ل اا أععند أنا عباس ييم 
  جرا  ا في غزا  بيبس ايعمرار خضوع ا عسي ي لة سماس".

( نشري  وأظ ر ايعلالا رأ  أجرا  المركز الي يلينيا ل بسوي الييايياة والميسياة في راء هللا )ميعنلا
ا في ا كانون ابوال/دييمبر الماضيا أناا لو جر  27نعا جا في  ي انعخاباي ر ايياة جديد  وعرشا

في الم ة من  42عبااس ور يس المكعس اليياييا لسركة "سماس"  يماعيل ينياةا يسصل ابوال ع ن 
في الم ة ل نياة  45في الم ة لمبااس و 47في الم ةا منارنة مل  49ابصواي ويسصل الااني ع ن 

 أش ر. 3قبل 
في الم ة ييشاركون في اا  69باي برلمانياة جديد ا فانا وبيان االيعلالا أناا لو جري انعخا

في الم ةا و لا بمدما سص ي "سماس"  35في الم ةا و"فعا" ع ن  34ويعسصل "سماس" ع ن 
 أش ر. 3في الم ة قبل  27ع ن ما نيبعا 

ا أبو يمد  سدوي الييناريو ابوالا قال: "أععند أنا سماس يعصرا ع ن رفض  جراة ي    وا   رجا
ؤيا من اعياق اال نعخاباي بنا موافنع ا ع ن  جراة االنعخاباي العشريمياة من دون الر ايياةا عمني عبرا

قراراا من سماس بنانونياة قرار المسكمة الديعورياة  المصالسةا وقبول ا ببناة عبااس ر يياا ل ي لةا وا 
."  بسلا المج س العشريميا

 9/1/2019المونيتور، 
 

 القلق اإلسرائيلي الدائم الضفة الغربية.. مصدر .54
 د. عدنان أبو عامر
كش  اععنال الجيش ا يرا ي ي عاصءز البرغواي مني  عم ية ميعولنعي عوفرا وجيماي  يا  قرس 
مدينة راء هللا الش ر الماضي عن وجود ما قالي عنا  يرا يل خاليا سماس النا مة المنعشر  في 
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لنا ء ينااا ورغء الج ود ابمنية الوايمة العي يب ل ا الضية ال ربيةا الكيي ة بزعزعة االيعنرار ا
الجيش ا يرا ي ي وأج ز  ابمن فال زالي يناا مجموعاي وخاليا بميد  عن أعين اا وععسضر لعنيي  

 عم ياي أخر .
يجوما مي سا في الضية ال ربية منابل  33عيجيل عنيي   2018ب  ة ابرقاءا ش د الماء المنصرء ل عو 

ا ما يمني أن الجيش وج از ابمن الماء الشاباا لء ينجسا في عن ي  عدد 2017في عم ية  34
 ال جماي رغء اليياية العي يعبمان ا في ا سبال المركز الوايل.

كما أن اليياية ابمنية والميكرية ا يرا ي ية العي ينع ج ا الجيش والمخابراي ا يرا ي يان في 
  العسريض ع ن المم يايا والماور ع ن أي سةا وكش  ورش الضية ال ربية عشمل: مساربة ظاير 

لعصنيل ويا ل قعاليةا وممظء ي   المم ياي واليمالياي عني يا سماسا ف ي عجند النشلاةا وعمولا 
 وعخلل ل  جماي.

لمل أسد ابيباس ابيايية العي عمارض بموجب ا ابج ز  ابمنية ا يرا ي ية  براء صينة عبادل 
ل من ابير  المسررين في الصينة اليابنة عاء جديد  مل سم  لن قلاا غز   2011اس أن من ر ساِّ

لعنيي  عم ياي ضد  يرا يلا وقد ش دي الينة ابخير   سبال م اي  24/7يمم ون ع ن مدار الياعة 
المم ياي في الضية ال ربيةا ومل  لا نجسي سماس في  خياة خاليايا النا مة العي ععسضر لياعة 

 الصير.
ا بنا ش د نجاح خ ية ف يلينية مي سة في العخيي 2018عبد   يرا يل خيبة أمل من ن اية عاء 

عن أعين الرادار ا يرا ي يا وني ي ي ي ة عم ياي  لالق النار في منلنة راء هللاا دون أن ع كشز  
نيران الجيش يوية أفرادياا وعبين السنا أن الخ ية مكونة من صالا وعاصء البرغوايا ابول قعل ب

 ا يرا ي يا والااني اعع نل قبل يومين.
لمل مرد خيبة ابمل ا يرا ي ية أنا في  اي اليوء ال   عياخري فيا  يرا يل بعصيية الش يد صالاا 
قد س ر ضابل  يرا ي ي من الميارعة في العباييا ف ناا خ ية أخر  ل ينةا ومالسنع ا ميعمر ا 

ن رأي ا شنيق صالا النعيل ل عوا عاصء البرغواي ال   اععنل أخيرا وعبين السنا أن الخ ية ين  ع 
 بمد ش ر من المالسنة المكاية.

أخيراا.. عمعند المخابراي ا يرا ي ية أن ظاير  الخاليا الميكرية النا مة العابمة لسماس العي عن ق 
 لن جنسا بنا من  الجيش والشاباا ا يرا ي يينا عدفم ما ل عنييق مماا والممل الميداني جنبا

الواضا أننا أماء خاليا عيكرية  اي جود  عاليةا عيرض عسديا أمنيا أماء  يرا يل في ظل الخشية 
 من ييناريو وجود عدد من ي   الخاليا النا مة العي عنعظر ابوامر من قياد  سماس ل ممل.
 9/1/2019، فلسطين أون الين
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 عوني صادق
قعساء ال   عمرضي لا دار ا  اعة والع يزيون الي يليني الريمي في غز ا الجممة الماضيا جاة اال

بالرغء من نيي )سماس( أ  عالقة ل ا باا مؤشراا جديداا ع ن عدء جدو  السديي عن المصالسة 
بين سركعي )فعا وسماس(ا بل ورأ  فيا البمض انزالقاا  لن ما يعجاوز مرس ة العراشق بالكالء 

"السيء الميكر "ا وما عال ا ما ي دد في الظرو  الراينة زجيا االع امايا  لن مرس ة ع كر بوعو 
 الياسة الي يلينية بأشد ابخلار.

وقبل أن يسدي  لاا كاني كل دروس )المصالسة( قد يدي. وربما ايعباقاا السعماالي علور ارعياا 
يموقرالية( و)سركة الج اد ا يالمي(ا سد  العوعر بين السركعينا لرسي الجب عان )الشمبية والد

مياة اليبي الماضيا مبادر  السعواة ابزمة بين السركعين ب د  "السياظ ع ن الي ء ابي يا ومنل 
أ  انزالقايا قد عيضي  لن نشوس صداء داخل الياسة الي يلينيةا يود   لن المود  لدواماي 

ضو المكعس الييايي ل جب ة الشمبية المن  مر  أخر "ا كما جاة في عصريا لجميل مزيرا ع
لعسرير ف يلين. وعندما يصل ابمرا وع ن ليان الر يسا  لن  لالق وص  )الجواييس( ع ن 
سركة )سماس(ا يبدو السديي عن مبادراي "لسيظ الي ء ابي ي" قد عأخر كايرااا ودخل  لن المأزق 

ية مل مةا وك لا ما جاة ع ن من  فعر  لييي قصير . يؤكد ي ا العصور ما أكدعا مصادر مصر 
ليان عباس في زيارعا ابخير   لن مصر ل بسي في موضوا المصالسةا من أنا بمد كل النناشاي 
"عأكد بشكل قالل  غالق م   المصالسةا ووصولا  لن لريق ميدودا وأن عباس قال ما نصا:  ن 

 ع يناا ف ي وايمة". "المصالسة ماعي. وا  ا كاني سماس عظن أن ا عم ا أوراقاا لعض ل ب ا
ولمل ما انع ن  ليا أمر )المصالسة( بين السركعين الكبيرعينا وما وص ي  ليا ابوضاا في الضية 
ال ربية من غ يان بيبس الع ول "ا يرا ي ي" ع ن كل ميعو ا ومواق  )ي لة أوي و(ا لمل  لا 

ي لة( ل مرس ة الجديد  يظ ر الساجة ماية لعجاوز الوضل الداخ يا خصوصاا أن نوايا ي   )ال
أش ر. ومن ي   الزاويةا فان  6واضسة بمد أن س ي "المج س العشريمي"ا وأع ني عن انعخاباي بمد 

كانون الااني الماضيا عن "العجمل الديموقرالي الي يلينيا ل خروا من  يناير/ 18ا عالن في 
ؤال الملروحا يو: يل ي ا المأزق" ا جاة من سيي الشكل في الوقي المنايس عماماا. لكن الي

 "العجمل" قادر ومؤيل  خراا الوضل الي يليني من مأزقا سناا؟
عضو ال جنة العسضيريةا عضو المكعس الييايي ل جب ة الشمبية لعسرير ف يلينا جميل 
المجدالو ا أوضا الميألة بالنول: "ع ن امعداد الينواي ابخير ا وعسديداا خالل ينواي االننياءا 
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زي  الساجة والضرور  الولنية لب ور  جيء خارا  لار لرفي االننياء ل ممل ع ن ايعماد  الوسد  عمزا
ديا االننياءا مل السر  ع ن منظامة العسرير الي يلينيةا والممل  ن اة الكاراة العي ي جيا الولنيةا وا 

ني في ي   ع ن عمزيز وعرييل دوريا ومكانع ا كممال شرعي ووسيدا وقا د ل نضال الولني الي يلي
 المرس ة".

ونظر  ع ن "برنامج العجمل"ا عظ ر أن "الخ لة" اليابنة ع يا ال عزال ع ن سال ا: من ج ةا 
العخ   من )اعياق أوي و( و اار ا والعميا بالميااق الولني ومنظمة العسريرا وعيميل مؤيياع اا 

لعمامل مم ا في الينواي ومن ج ة اانيةا العمامل مل )ي لة أوي و( باللرينة نيي ا العي عء ا
الماضية. ومن الواضا أن "ممارية" ك    "ل برنامج ال جين" لن عؤد   لن مكانا بل يعكون مراوسة 

 في المكان.
ا انمند المج س الولني الااني عشرا وعء  قرار "برنامج الننال 1974عشرين ابول  في أكعوبر/

العي رفضي البرنامجا في ظرو  ف يلينية  المشر"ا ال   أصبا "البرنامج المرس ي". المنظماي
وعربية أفضل بكاير من الظرو  الساليةا شك ي "جب ة الرفض ل س ول االيعيالمية"ا )ويي 

"العشكيل" بمد أن أابي عجز ا  بالمنايبة المنظماي نيي ا العي شك ي "العجمل الديموقرالي"(. انع ن
 .1979وبمد عوقيل "كامس ديييد" 

 10/1/2019 ،الخليج، الشارقة
 

 لن يكون هناك هدوء في غزة .56
 ليكس فيشمانأ

عندما وعد ر يس ابركان يكان غال  غز  أمس بأن اسعمال المواج ة مل سماس في اليعر  النريبة 
النادمة يو اسعمال معدن سعن معويلا ف م ا كان ييعند  لن سالة اللنس. في الشعاة النارس ال 

 ض نسو الجدار في ي ا الصنيل.ييارا الناس ل خروا من البيي والرك
ولكن بايعاناة سالة اللنسا ال يوجد أ  عامل يمكنا أن ي ما بأن سماس عخ ي عن ايعمرار 
المواج ةا رغء المال النلر  ال   يضل يناا. المكس يو الصسيا: عندما يعأخر المال النلر ا 

ة الض ل ع ن سكومة فان ي ا يزيد الدافل لممارية الض ل ع ن يكان ال ال  كي يمارس يؤال
 يرا يل. فضالا عن  لاا فان مسافل في سماس عرو  مؤخراا بأن ر يس الوزراة نعنيايو ننل ل ء 
ريالة من خالل المصريينا س ريء في ا من عدء النياء بايعيزازاي في أاناة االنعخاباي في  يرا يلا 

د دعو  أفضل من ي    قالق بن ي   فعر  سياية والرد ييكون قايياا. من ناسية سماس ال عوج
 يرا يل: فمندما عكون في فعر  انعخابايا يكون ممكناا ابعزازيا بي ولة أكبر. من يدخل الجيش 
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ا يرا ي ي في مواج ة شام ة مل سماسا ويضل ويل البالد عسي ع ديد الصواريلا من شأنا أن 
 يدفل الامن بالمناعد.

ار النلااا في ن اية   ار الماضيا ال عزال موجود ا كل الموامل العي أدي  لن االنيجار ع ن جد
بل واسعدمي. من  فعا المصريون من جديد ممبر رفا قبل عد  أش را ياجر من قلاا غز  أكار 

ألياا من أصساس الم ن السر ا وال ييما ابكاديميون. وال يمكن لسماس أن ععجايل ي    20من 
أل  جريا في المواج اي ع ن الجدار.  13ل صرخة الظاير ا عماماا ما ما ال يمكن ا أن ععجاي

فاضلراباي الجرسن وعا الع ء بيبس المالا اللبي الم يل دفل سماس بن عدعو الدول المربية 
 بخ  جزة من الجرسن لدي ا لممالجع ء.

وي ان يما مجرد عارضين اانين ل مرض ال   انعشر في النلاا في ش ر   ارا وال   لء يمنل فنل 
الينة الماضية بل ب    روعا في ابياء ابخير . المرضا وفناا لي ء ر يس ابركان يو الشرخ أاناة 

بين فعا وسماس ال   أد   لن عنوباي فرضع ا الي لة ع ن غز  وجريا  لن أزمة اقعصادية 
وي لوية قايية. مؤخراا اعخ  أبو مازن ي ي ة قراراي ممنايا النليمة المل نة عن النلااا بما في 
 لا ا غالق العاء لكل العم داي المالية ل ز . فند سل أبو مازن البرلمان الي يليني وشلس كل 
مؤشر شراكة مل سماس ال   وص  رجال ا في خلاس ع ني لا بالخونة والجواييس ورجال 
الشيلان. وعم يااا أل ن كل اعياقاي المصالسة العي وقمي بين فعا وسماس ع ن مد  الينواي 

ما جواس سماس فبعنا نرا  في غال  غز : ينا لا ر  عسمل عشراي البالوناي وعبو  ناييةا ابخير . أ
 يناا ق يية ياونا  ال  المعظايرين يواص ون الركض نسو الجدار القعساما و لناة المبواي.

  ن يععسين سالة اللنسا وييع ير ر يس ابركان بآخرا وفي  يرا يل ييركزون ع ن االنعخاباي 
 لوضل ابمني في غز  ييبنن كما يو: مضمضل.ولكن ا

 9/1/2019يديعوت 
 9/1/2019، القدس العربي، لندن
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