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  وجود أي نية للسلطة إعالن غزة إقليما  متمردا   ينفي بو سمهدانةأ  10.
 

  المقاومة:
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  االحتالل يشترط وقف مسيرة العودة لتحويل المنحة القطرية لغزة  16.

  تتهم رئيس وزراء ماليزيا بـ "معاداة السامية" "إسرائيل"  17.

  روسيا و"إسرائيل" تبحثان منع االحتكاك في سوريا  18.

  نتنياهو يعلن سفر مسؤول إلى الهند عبر أجواء السعودية وُعمان  19.

  "صفقة القرن"بعد غد األحد: نتنياهو في طريقه إلى تشاد والكشف عن تفاصيل إضافية من   20.

  ترفض قيام دولة فلسطينية بين نهر األردن والبحر المتوسط "إسرائيل: ""صفقة القرن"  21.

  في القدس تضغط على دول العالم لفتح سفاراتها "إسرائيل"  22.
 

  :األرض، الشعب
  االحتالل يقتحم األقصى والمرواني والصخرة وينصب سقائل على الحائط الغربي  23.



 
 
 
 

 

 3 ص             4841 العدد:             1/18/2019 جمعةال التاريخ:  

                                    

  الهيئات اإلسالمية: االحتالل يعمل على تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس واألقصى  24.

  2018انتهاكا  نفذه جيش االحتالل خالل عام  32,252مركز القدس: لتقرير   25.

  تفرض إجراءات تعسفية ضد األسرى "إسرائيل"  26.

  االحتالل يفجر منزل عائلة األسير الجريح خليل جبارين في الخليل  27.

  بل اإلفراج عنه بساعات.. االحتالل يحول أسير من قباطية إلى االعتقال اإلداريق  28.

  ضرابا  عن الطعامإوالدة وزوجة معتقل بسجون السلطة تبدأن   29.

  فلسطينيًّا 290 "إسرائيل"قتلت  2018خالل عام : بتسيلم  30.

  على وشك التوقف مستشفيات 5وتوقف الخدمات الحيوية في مستشفى بيت حانون   31.

  %54والبطالة تزيد على  %80غزة: معدالت الفقر تفوق   32.
 

  : مصر
  مصر لن تفتح معبر رفح إال بوجود السلطة الفلسطينية  33.

 
  لبنان: 

      اإلسرائيلي في جنوب لبنان العثور على المتسللالجيش اللبناني يعلن   34.

   قائد الجيش اللبناني: نتابع الوضع جنوبا لضمان االستقرار  35.
 

   عربي، إسالمي:
  ة القطريةمصدر لـ"فلسطين": اتصاالت وتدخالت إلدخال المنح  36.
  مستشار نتنياهو لألمن القومي في األجواء السعودية  37.
  "إسرائيل"مصادر إسرائيلية: طائرة إماراتية تقل مسؤولين هبطت األربعاء في   38.

 
  دولي:

  "تعرف على مصاعبها األمنيةلل" "إسرائيل"دولة يزورون أربعون ممثلو   39.

  سالحا الجو اإلسرائيلي والبريطاني يجريان تمرينا  مشتركا  ألول مرة  40.
 

  :تقارير
  تسريبات صفقة القرن.. األهداف والدالالتتقرير:   41.

 



 
 
 
 

 

 4 ص             4841 العدد:             1/18/2019 جمعةال التاريخ:  

                                    

  حوارات ومقاالت
  عدنان أبو عامر... مقدسّيين في االنتخابات التشريعّية تفرض تحّديا  للسلطة الفلسطينّيةمشاركة ال  42.
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  نيموشيه كوه... : حرب شاملة في الشمال2019التهديد المركزي في   44.

 
  :كاريكاتير

*** 
 

 "صفقة القرن" أمريكية على "تحسينات"تقارير إسرائيلية عن  رغم النفي األمريكي: .1
 واًل أمريكيًا بارزًا نفىمسؤ ، أن تل أبيب من )د ب أ(، عن 17/1/2019القدس العربي، لندن، ذكرت 

ألمريكي دونالد ترامب التي لم يتم صحة تقرير إسرائيلي تضمن تفاصيل مزعومة من خطة الرئيس ا
 بعد الكشف عنها بشأن الشرق األوسط.

الليلة الماضية أن الخطة تتضمن إقامة دولة فلسطينية على ” 13القناة “وذكر التقرير الذي بثته 
 من أراضي الضفة الغربية. %90إلى  85%

الفلسطينيين، وقيام إسرائيل وأشارت أيضا إلى أن الخطة تتضمن تبادال لألراضي بين اإلسرائيليين و 
خالء بعض البؤر االستيطانية غير المقننة. كما أشار التقرير إلى أن  بضم الكتل االستيطانية، وا 

القدس الغربية وأجزاء من القدس الشرقية ستكون عاصمة إلسرائيل، بينما ستكون مناطق من القدس 
 الشرقية، تشمل األحياء العربية، عاصمة فلسطينية.

القناة أنه تم كشف هذه التفاصيل قبل عدة أيام خالل إيجاز لمسؤول أمريكي رفيع المستوى، وذكرت 
 تسرب فحواه إلى أحد صحافيي القناة.

ووفقا للخطة التي أوردتها القناة، ستظل األماكن المقدسة، بما في ذلك المدينة القديمة بالقدس  
 أنها ستدار بصورة مشتركة مع الفلسطينيين والمناطق المحيطة بها، تحت السيادة اإلسرائيلية، إال

 واألردن وربما دول أخرى.
ورد جيسون غرينبالت، الممثل األمريكي الخاص للمفاوضات الدولية، على التقرير، وكتب على 

أحترم )الصحافي( باراك رافيد، إال أن تقريره على القناة الثالثة عشرة اإلسرائيلية ليس “موقع تويتر: 
طال ق التكهنات بشأن محتوى الخطة ليس مفيدا. قليلون جدا على الكوكب من يعرفون ما دقيقا. وا 

 ”.حتى اآلن… فيها 



 
 
 
 

 

 5 ص             4841 العدد:             1/18/2019 جمعةال التاريخ:  

                                    

سياسية  اً أوساط، عن نظير مجلي من تل أبيب، أن 18/1/2019الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
رق إسرائيلية ذكرت أن اإلدارة األمريكية أجرت تحسينات على النص األولي لخطة السالم في الش

، وأن األميركيين يعتبرون «تعديالت تتيح للعرب الموافقة على التفاوض بشأنها»األوسط، تتضمن 
 ، لكن اإلسرائيليين يرون أنها تصب في صالح الفلسطينيين.«ضرورية ألجل التوازن»هذه التعديالت 

ر غير دقيق، ومع أن المبعوث الرئاسي األميركي لعملية السالم، جيسي غرينبالت، قال إن هذا النش
مسؤول أميركي كبير في طاقم المفاوضات في »فإن المصادر اإلسرائيلية ردت بأنها اعتمدت على 

هناك جهات أميركية معنية بالتعتيم على الخطة عشية االنتخابات »، وأن «البيت األبيض
خضم معركة  تسريبها في»اإلسرائيلية، لكن عناصر أخرى في اإلدارة تتبنى موقفًا مخالفًا، وترى أن 

االنتخابات اإلسرائيلية ستجعلها موضع نقاش أساسي في هذه المعركة حتى ال يستطيع أي مرشح 
تجاهلها، وال يدلي بالتزامات تتناقض معها، وتجعل إسرائيل في مواجهة مع إدارة الرئيس دونالد 

 «.ترمب، أكبر حليف إلسرائيل في تاريخ الواليات المتحدة
 

 هدفها إيجاد شركاء إقليميين وقطع الطريق أمام أي مبادرة "فقة القرنص"مجدالني: تسريبات  .2
العرررام  األمرررين ، أنرام هللا، مرررن 17/1/2019 ،وكالـــة األنبـــاء والمعلومـــات الفلســـطينية  وفـــا نشررررت 

حمررررد أ ،عضررررو اللجنررررة التنفيذيررررة لمنظمررررة التحريررررر الفلسررررطينية ،لجبهررررة النضررررال الشررررعبي الفلسررررطيني
القطريرة،  األموالاالحتالل تقوم على التهدئة مع قطاع غزة مقابل تمرير  اتيجيةاستر مجدالني قال إن 

شرريك فلسرطيني لتمريرر  إليجراد والتصعيد في الضفة الغربية ومدينة القدس، لتقويض السرلطة، تمهيرداً 
فرري رام هللا، سررفير  17/1/2019 خررالل لقائرره يرروم الخمرريس ،وتررابع مجرردالني ."صررفقة القرررن"مررا تسررمى 

ترامرب وترجرع فري  إدارةا المعتمد لدى دولة فلسطين جوليران ثروني، إن التسرريبات التري تمررهرا سويسر 
شررركاء إقليميررين، ولقطررع الطريررق أمررام أي  إليجررادذات السررياق بنفيهررا، هرري رسررالة واضررحة وموجهررة 

 ترامب ما زالت الراعي الوحيد لعملية السالم. إدارة، وللتأكيد على أن أخرىمبادرة دولية 
قرارات الشرعية الدوليرة ذات الصرلة  أسس: طريق السالم واضح، ومبني على مجدالني قائالً  ضافوأ

ترامب وحكومرة االحرتالل تسرعى لتسرويقها،  إدارةبالقضية الفلسطينية، وغير ذلك مجرد أوهام ما زالت 
 عملية السالم. إنقاذوأن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية تجاه 

 الدولتين.  ن بالده تنظر بعين القلق من إنهاء حل  من جانبه قال ثوني: إ
فري حرديث مرع  ،حمرد المجردالني قرال، أن أرام هللا، مرن 17/1/2019 ،القـدس العربـي، لنـدنوأضرافت 

مرفرروض، وهدفرره  "صررفقة القرررن"ن مررا نشررر فرري تقررارير صررحفية عبريررة حررول بنررود إ "القرردس العربرري"،
 وعربي لالنخراط بالصفقة.تهيئة الرأي العام للبحث عن شريك فلسطيني 
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 انحيازها لالحتالل": لن نتعاطى مع أي أفكار أمريكية ما لم تتراجع عن الفلسطينية "الخارجية .3

عما وصفته  إن ما نشرته وسائل إعالم عبرية نقالً  الفلسطينية قالت وزارة الخارجية والمغتربين :رام هللا
قة القررررن" األمريكيرررة، مرررا هررري إال توظيفرررات برررر"مسؤول أمريكررري كبيرررر" حرررول مالمرررح مرررا ت سرررمى برررر"صف

إسرائيلية داخلية في السباق االنتخابي، وليسرت بالبعيردة عرن سلسرلة طويلرة مرن الترواريخ الوهميرة التري 
تحرردث عنهررا أكثررر مررن مسررؤول أمريكرري لطررر، "صررفقة القرررن"، بهرردف ترروفير المظلررة الزمنيررة لتعميررق 

فررري بيررران صرررحفي يررروم  ،وأضرررافت الخارجيرررة ينية.االسرررتيطان وعمليرررات التهويرررد فررري األرض الفلسرررط
هذه التسريبات تزيد من شكوكنا في عدم جدية وحقيقة وجود أفكار أمريكيرة  إن، 17/1/2019 الخميس

، وان مرا اتخذتره إدارة ترامرب مرن قررارات ومواقرف منحرازة الفلسرطيني-اإلسررائيلي متبلورة لحل الصراع 
حررديث عررن حررراك أمريكرري بشررأن عمليررة السررالم ورعايررة  بشرركل مطلررق لالحررتالل وسياسرراته، أفررر  أي

 وقالررت الخارجيررة: "لررن نتعرراطى مررع أيررة أفكررار أمريكيررة بشررأن حررل   أمريكيررة متوازنررة مررن أي مضررمون.
الصراع ما لم تتراجع اإلدارة األمريكية عن مواقفها وقراراتهرا المنحرازة لالحرتالل، وفري مقردمتها التراجرع 

دولة االحتالل، ونقل سفارة بالدهرا إليهرا، وغيرره مرن القررارات لريس فقرط عن اعترافها بالقدس عاصمة ل
 . "المعادية لشعبنا وحقوقه، إنما التي تقوض أسس ومرتكزات السالم وفرص تحقيقه

 17/1/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 القدسو ة الضففي تحذر من مخطط إلسكان مليون مستوطن "الخارجية الفلسطينية"  .4
للشؤون األوروبية السفير أمل جادو يوم الفلسطينية أطلعت مساعد وزير الخارجية والمغتربين  :رام هللا

، المبعرروث اإلسررباني للشرررق األوسررط وشررؤون المتوسررط السررفير الفونسررو لرروثيني 17/1/2019 الخمرريس
 القضرررية الفلسرررطينية.والوفرررد المرافرررق لررره، علرررى مجمرررل األوضررراع المأسررراوية والخطيررررة التررري تمرررر بهرررا 

ووضررررعت جررررادو، المبعرررروث اإلسررررباني والوفررررد المرافررررق خررررالل اسررررتقبالها لهررررم فرررري رام هللا، فرررري صررررورة 
الضرررفة  فررريالقررروة القائمرررة بررراالحتالل  "إسررررائيل"التعسرررفية والقمعيرررة الفاشرررية التررري تمارسرررها  اإلجرررراءات
المسررريحية فررري القررردس وتحديررردًا و  اإلسرررالمية، إضرررافة لالنتهاكرررات اليوميرررة للمقدسرررات القررردسالغربيرررة و 
إسرركان مليررون مسررتوطن فرري الضررفة  إلررىالراميررة  2020المبررارك، محررذرًة مررن خطررة  األقصررىالمسررجد 

واعتبررررت جرررادو أن أي خطرررة سرررالم ال تتضرررمن إقامرررة الدولرررة الفلسرررطينية المسرررتقلة  الغربيرررة والقررردس.
. مؤكرردًة أن قرررار الرررئيس سرريكون مصرريرها الفشررل 1967علررى حرردود عررام  "القرردس الشرررقية"وعاصررمتها 

ترامررب االعتررراف بالقرردس الغربيررة عاصررمة إلسرررائيل ونقررل السررفارة إليهررا أسررهم فرري تكررريس االحررتالل 
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لحاق المزيد من الضرر بمستقبل عملية السالم في المنطقة ككل أن . وشدد جادو علرى واالستيطان وا 
 أن "مصيرها الفشل". عبارة عن مجرد "مضيعة للوقت"، ومؤكدةً  "صفقة قرن"الحديث عن 

مررن جانبرره، أكررد السررفير لرروثيني دعررم بررالده إلحيرراء عمليررة السررالم بررين الطرررفين علررى أسرراس القرررارات 
 الدولتين، معتبرًا أن استمرار البناء االستيطاني يقوض فرص الثقة بين الطرفين. الدولية ومبدأ حل  

 17/1/2019 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 ألمم المتحدة حول اعتقاالت السلطة بالضفةتجمع حقوقي يخاطب ا .5
، فري رسرالة إلرى مفروض األمرم 17/1/2019 طالب تجمع مؤسسات حقوقيرة فلسرطينية، الخمريس :لندن

المتحدة السامي لحقوق اإلنسان، ميشيل باشليه خيريا، باتخاذ موقف تجراه االعتقراالت السياسرية التري 
 المحتلة. تمارسها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية

"، نسررررخة عنهرررا، إننرررا "نعررررب لكرررم عرررن برررال  قلقنررررا 21وقرررال التجمرررع فررري الرسرررالة التررري وصرررل "عربررري
واستنكارنا إزاء تصاعد حمرالت االعتقرال التري تنفرذها األجهرزة األمينرة التابعرة للسرلطة الفلسرطينية فري 

ة، ومرررا يتعررررض لررره الضرررفة الغربيرررة المحتلرررة بحرررق المرررواطنين علرررى خلفيرررة ارائهرررم وتوجهررراتهم السياسررري
وأضرررراف تجمررررع المؤسسررررات  المعتقلررررون مررررن عمليررررات تعررررذيب ممنهجررررة وحاطررررة بالكرامررررة اإلنسررررانية".

، معررتقالً  79الحقوقيررة "حريررة"، أن عرردد المعتقلررين السياسرريين فرري سررجون السررلطة بالضررفة المحتلررة بلرر  
 وأن قسما كبيرا منهم تعرضوا للتعذيب البدني والنفسي في غرف التحقيق.

ر إلى أن إصرار السلطة فري رام هللا علرى مواصرلة سياسرية االعتقرال السياسري علرى خلفيرة حريرة وأشا
خضررراع المعتقلرررين لظرررروف نفسرررية وجسرردية صرررعبة، يشرررك ل انتهاكرررًا صرررارخًا للقرررانون  الرررأي والتعبيرررر وا 

وعبررر التجمررع  ( علررى عردم المسرراس بحريررة الررأي.11،19األساسري الفلسررطيني الرذي نررص فرري المرواد )
ن بال  قلقه واستنكاره إزاء "استمرار االعتقال على خلفياٍت سياسرية، ومرا يرافرق ذلرك مرن تعرذيب، ال ع

سرريما لرردى جهررازي األمررن الوقررائي والمخررابرات، األمررر الررذي يتطلررب إصرردار موقررف واضررح مررن هررذه 
قررريم االنتهاكرررات التررري تشررركل انتهاكرررًا لقواعرررد القرررانون الررردولي ومبررراد  حقررروق اإلنسررران، فضرررال عرررن ال
خها الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان".  اإلنسانية التي تعارفت عليها شعوب وحكومات العالم ورس 

 17/1/2019 ،"21موقع "عربي 
 

 مصادر أمنية لـ"العربي الجديد": السلطة الفلسطينية سلمت مسّرب أراض للواليات المتحدة .6
الجديرررد"، أن السررلطة الفلسرررطينية قامرررت أكررد مصررردر أمنررري فلسررطيني لرررر"العربي : نائلررة خليرررل -رام هللا 

بتسررليم أحرررد المرردانين بتسرررريب العقررارات فررري القرردس المحتلرررة المرردعو  عصرررام عقررل، للواليرررات المتحررردة 
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 وأكدت المصادر التي اشرترطت عردم ذكرر اسرمها "أن تسرليم عقرل ترم   األمريكية، التي يحمل جنسيتها.
لسرررررطينية فررررري رام هللا ال مرررررن سرررررجون الشررررررطة تسرررررليمه مرررررن مقرررررر المخرررررابرات الف قبرررررل يرررررومين، إذ ترررررم  

وقالررت المصررادر: "لقررد تعرضررنا لضررغط شررديد مررن  احتجرراز المرردانين بررالجرائم". الفلسررطينية، حيررث يررتم  
االحتالل اإلسرائيلي ومن الواليات المتحردة األمريكيرة لنقروم بتسرليم عقرل". وتابعرت: "كران هنراك تهديرد 

 جد ي باقتحام مقر احتجاز عقل بالقوة".
 17/1/2019 ،العربي الجديد، لندن

 
 تؤمن صيادين مصريين غرق مركبهم قبالة ساحل غزة الفلسطينية" الداخلية" .7

سرتة صريادين مصرريين غررق مرركبهم،  في قطاع غزة أمنت أجهزة وزارة الداخلية واألمن الوطني :غزة
لتابعرة لجهراز الشررطة وانتشلت أطقم اإلنقاذ ا ، قبالة ساحل قطاع غزة.17/1/2019 فجر يوم الخميس

البحرية الفلسطيني ستة صيادين مصريين غرق مركبهم بفعل األحروال الجويرة قبالرة سراحل ديرر الربلح 
نقلهررم مررن قبررل الخرردمات الطبيررة العسرركرية إلررى مستشررفى شررهداء األقصررى  وسررط قطرراع غررزة، حيررث تررم  

 بدير البلح وتلقيهم العالج والرعاية الالزمين.
 17/1/2019 ،ية لإلعالموكالة الرأي الفلسطين

 
 عزام األحمد: ننسق مع أعلى المستويات لمنع محاوالت تفجير المخيمات في لبنان .8

بحث وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق التصعيد اإلسرائيلي في المنطقة وشؤون  :بيروت
حركررة فررتح المشرررف الفلسررطينيين فرري لبنرران، مررع عضررو اللجنررة المركزيررة وعضررو المجلررس الثرروري فرري 

على الساحة الفلسطينية في لبنان الروزير عرزام األحمرد، يرافقره سرفير دولرة فلسرطين لردى لبنران أشررف 
 دبور وأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات.

رتياحنرررا وكشرررف األحمرررد أنررره جررررى نقررراش "األوضررراع الداخليرررة فررري المخيمرررات الفلسرررطينية، وعبرنرررا عرررن ا
شرررهر عرردة بعرررد قطررع الطريرررق علررى كرررل أاسررتمرار الهررردوء الررذي تشرررهده المخيمررات منررذ  الشررديد فرري ظرررل  

ذ اعتبرر أن "هنراك  المحاوالت التي جرت لتفجير أوضاع المخيمرات وتهديرد األمرن والسرلم وفري لبنران". وا 
 لررذلك نشررهد تنسرريقاً قرروى معاديررة تريررد أن تسررتغل المخيمررات لضرررب حتررى وحرردة لبنرران واسررتقراره"، قررال: "

على أعلى المستويات، وفي مختلف المناطق، برين منظمرة التحريرر والمؤسسرات الفلسرطينية المعنيرة فري 
 لبنان وفي القيادة الفلسطينية، وبين الجهات اللبنانية المعنية على كل المستويات السياسية واألمنية".

صرادية فري بيرروت التري لرن تكرون بعيردة عرن إلى "تمتين الجهد العربي خالل القمرة االقت األحمدودعا 
لى حماية األمن القومي العربي".  الوضع السياسي، وا 
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تطرررق اللقرراء إلررى و التقررى نائررب األمررين العررام لررر"حزب هللا" الشرريخ نعرريم قاسررم،  الفلسررطينيوكرران الوفررد 
بيرة"، داعرين "أوضاع المخيمات وتحصينها من بعض العابثين الساعين إلثارة النعرات الطائفية والمذه

 إلى "مزيد من التنسيق الكامل مع الفصائل والقوى األمنية اللبنانية".
زار الوفررد الفلسررطيني رئرريس المجلررس النيررابي نبيرره بررري، ودار الحررديث حررول التطررورات علررى  وعصررراً 

 الساحتين العربية والفلسطينية.
 17/1/2019 ،الحياة، لندن

 
 سكنية بتمويل إيراني وزع شققا  توزارة األسرى والمحررين  :غزة .9

سركنية بنيرت بتمويرل إيرانري فري  غزة: أعلنت وزارة األسرى والمحررين في قطاع غزة أنهرا وزعرت شرققاً 
وقرال بهراء  خان يونس في جنوب قطاع غزة، ألسرى فلسطينيين أفرج عنهم مرن السرجون اإلسررائيلية.

إن وزارتره "أجررت األربعراء القرعرة  المدهون وكيرل الروزارة فري بيران، بحسرب وكالرة الصرحافة الفرنسرية،
مسرتفيدين مرن المنحرة بتمويرل مرن  محررراً  125محرررًا مرن برين  أسريراً  26شرقة علرى  26العلنية لتوزيرع 

وقالررت  ، فرري حرري اإلسررراء بمدينررة خرران يررونس".1الجمهوريررة اإلسررالمية اإليرانيررة، فرري برررج الصررالحي 
غرزة كمرا سرتبني سلسرلة أبرراج أخررى فري أمراكن  فري شرمال قطراع 2الوزارة إنها "ستبني برج الصرالحي 

 متفرقة من القطاع" لألسرى المحررين.
 18/1/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 وجود أي نية للسلطة إعالن غزة إقليما  متمردا   ينفي بو سمهدانةأ .01

ن محررافظ المنطقررة الوسرررطى فرري غررزة، وأحررد قررادة حركررة فرررتح: "إ ،رام هللا: قررال عبررد هللا أبررو سررمهدانة
كرانوا يعملرون فري ظرروف قاسرية وال يملكرون أي صرالحيات، وأن السرلطة قبلرت  ]رفح[ موظفي المعبر

باالسررتمرار فرري ذلررك سررعيًا لتخفيررف معانرراة المررواطنين، ألن التوقعررات حينهررا كانررت بررأن الحكومررة فرري 
موظفيهرا  طريقها لتسلم زمام األمرور فري القطراع كاملرة، وهرو مرا دفرع بالسرلطة للمضري قردمًا فري إبقراء

 ونفرررى أبرررو سرررمهدانة وجرررود أي نيرررة للسرررلطة إعرررالن غرررزة إقليمررراً  علرررى المعبرررر قبرررل أن تتفررراقم األمرررور".
مررن الدولررة الفلسررطينية. لكنرره قررال "إن غررزة أمررام  أصرريالً  أن غررزة كانررت وسررتبقى جررزءاً  ، مؤكررداً متمرررداً 

يره بكرل قروة لتحقيرق حلرم مفترق طرق، فإما العودة إلى أحضان السلطة الوطنيرة وهرو مرا يرتم السرعي إل
الدولررة الفلسررطينية المسررتقلة، أو الطريررق الثرراني باتجرراه دويلررة فرري غررزة قررد تتوسررع فرري سرريناء واقتصررار 

 الحل فيها على البعد اإلنساني من خالل إغراقها بالمساعدات لتحسين أوضاع الناس". 
 18/1/2019 ،الشرق األوسط، لندن
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 مشتركةبوغدانوف لبحث القضايا ال هنية يهاتف .00
هاتف، يوم الخميس، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ميخائيل بوغدانوف ة: غز 

نائب وزير الخارجية الروسي، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق األوسط وشمال 
نية، والمستجدات أفريقيا، حيث بحثًا العديد من القضايا المهمة، والتطورات المتعلقة بالقضية الفلسطي

أصدر مكتب هنية بيانا صحفيا، أفاد فيه أنه جرى خالل االتصال التأكيد على أهمية  السياسية.
الدور الروسي في المنطقة بشكل عام، والقضية الفلسطينية بشكل خاص، والمواقف الروسية المتقدمة 

ي تطوير العالقة بين كما جرى التأكيد على مواصلة العمل ف واإليجابية في الشأن الفلسطيني.
 الجانبين، واستمرار التشاور واللقاءات حول مختلف القضايا، والمستجدات.

وبحسب البيان، فقد تم التأكيد أيًضا على حرص الحركة على المصالحة، واستعادة الوحدة الوطنية، 
 وتثمين الدور الروسي، وحرص القيادة الروسية على ذلك.

 17/1/2019، فلسطين اون الين
 

 تعامل مع الوضع الجديدستأنه  تأكدومصر  ليس سياسيا   رفح إغالق معبرالزهار:  .02
رام هللا: قال مسؤولون في حركة حماس بأن الحركة تسعى إلى ترتيبات مع مصر من أجل إعادة فتح 
معبر رفح الذي أغلقته القاهرة، بعد سحب السلطة الفلسطينية عناصرها عن المعبر قبل أقل من 

في القاهرة، دأبت مصر على فتح المعبر  2017نذ تسلمت السلطة معبر رفح بعد اتفاق وم أسبوعين.
وقال القيادي في حماس محمود الزهار:  بشكل منتظم، لكن انسحاب السلطة أدى إلى إغالقه.

إغالق المعبر ليس سياسيا، والجانب المصري أكد أنه سيتعامل مع الوضع الجديد في المعبر بعد »
 «.سلطة رام هللا منه انسحاب موظفي

وأرسلت حماس موظفيها لتشغيل المعبر ووضعت خطة لذلك. وأكد الزهار أن قيادة المعبر الجديدة 
التي شكلتها حركة حماس تقوم بترتيباتها لتسلمه. وأضاف في تصريحات نقلتها مواقع محسوبة على 

انسحاب موظفي سلطة رام أن مصر لم تعترض على القيادة الجديدة لمعبر رفح بعد »حركة حماس، 
 «.هللا، وتقوم بتطوير معبر رفح ويضم معبرا تجاريا وقد رأيت توسعة المعبر وتطور البناء فيه

ولم تعقب مصر على مصير معبر رفح منذ غادرته السلطة، ولم يتسن التأكد من خطط مصرية 
 إلبقائه مغلقا أو إعادة فتحه كما تقول حماس.

 18/1/2019الشرق األوسط، لندن، 
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 : وعود مصرية بفتح معبر رفح في االتجاهين"الجهاد" .03
قال القيادي في حركة الجهاد أحمد المدلل: تلقينا وعًدا من السلطات المصرية  جمال غيث: - غزة

بفتح معبر رفح جنوب قطاع غزة، في االتجاهين "وننتظر إيفاء األشقاء في مصر بتنفيذ وعدهم الذي 
وأضاف المدلل في تصريحات لصحيفة "فلسطين" أن "اإلخوة  لك".حصلنا عليه مؤخًرا بشأن ذ

المصريين يقدرون حاجة شعبنا لفتح معبر رفح البري، ويعيشون معنا في كل لحظة، ويعيشون 
وشدد على ضرورة عودة موظفي السلطة إلدارة المعبر، مردفا أن "األصل أال يبقى معبر رفح  همنا".

ذا كان انسحاب موظفي   السلطة هو السبب في إغالقه فالمطلوب عودتهم إلدارته".مغلًقا، وا 
 6وسحبت السلطة في رام هللا، في خطوة مفاجئة جميع موظفيها من معبر رفح البري مساء يوم 

ومنذ ذلك الوقت تفتح السلطات المصرية معبر رفح البري، في اتجاه  يناير/ كانون الثاني الجاري.
 فقط، باإلضافة إلدخال بعض البضائع.المسافرين العائدين إلى قطاع غزة 

 17/1/2019، فلسطين اون الين
 

 كانوا يعملون في ظروف قاسية وال يملكون أي صالحياترفح موظفي معبر قيادي بفتح:  .04
إن »رام هللا: قال عبد هللا أبو سمهدانة محافظ المنطقة الوسطى في غزة، وأحد قادة حركة فتح: 

ظروف قاسية وال يملكون أي صالحيات، وأن السلطة قبلت  كانوا يعملون فيرفح موظفي معبر 
باالستمرار في ذلك سعيًا لتخفيف معاناة المواطنين، ألن التوقعات حينها كانت بأن الحكومة في 
طريقها لتسلم زمام األمور في القطاع كاملة، وهو ما دفع بالسلطة للمضي قدمًا في إبقاء موظفيها 

ونفى أبو سمهدانة وجود أي نية للسلطة إعالن غزة إقليما  «.مورعلى المعبر قبل أن تتفاقم األ
إن غزة أمام »متمردا، مؤكدا أن غزة كانت وستبقى جزءا أصيال من الدولة الفلسطينية. لكنه قال 

مفترق طرق، فإما العودة إلى أحضان السلطة الوطنية وهو ما يتم السعي إليه بكل قوة لتحقيق حلم 
لمستقلة، أو الطريق الثاني باتجاه دويلة في غزة قد تتوسع في سيناء واقتصار الدولة الفلسطينية ا

 «.الحل فيها على البعد اإلنساني من خالل إغراقها بالمساعدات لتحسين أوضاع الناس
 18/1/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 سرائيليةمناطق اإلللمنع المقاومة من التسلل ب مائي على حدود غزةالجدار تقرير: هل ينجح ال .05

نشرت القناة العاشرة اإلسرائيلية قبل أيام صورا ومقطع فيديو للجدار المائي الذي : أمجد أيمن -غزة 
بناه جيش االحتالل داخل الحدود البحرية الشمالية لقطاع غزة، بهدف منع عناصر المقاومة 

 الفلسطينية من التسلل إلى المناطق الساحلية اإلسرائيلية.
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الجيش اإلسرائيلي أنهى تقريبا عمله على حاجز طوله مائتا متر من الصخور  وأكدت القناة أن
والخرسانة على الحدود مع القطاع. ويتكون الحاجز من سياج فوق األرض ومزيج من الجدار 

ويحمل الجدار عددا من المجسات وأجهزة أنظمة االستشعار  الخرساني تحت الماء صعب االختراق.
ستة أمتار، وسد فجوة في المنطقة الضحلة من المياه حيث ال يمكن ويصل ارتفاعه ألكثر من 

للقوارب البحرية اإلسرائيلية العمل، لكن وزارة البيئة اإلسرائيلية حذرت من أن الجدار يمكن أن يدمر 
 شواطئ إسرائيل عن طريق تغيير رواسب الرمال الطبيعية التي يحملها البحر.

المائي إلى سد طرق تسلل المقاومة الفلسطينية إلى إسرائيل على  ويعود السبب الرئيسي لبناء الجدار
الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة، بعد أن أثار اإلعالم اإلسرائيلي ضجة كبيرة على مدار عام بعد 

 .2014العدوان اإلسرائيلي األخير على القطاع عام 
يتبع نظام التجسس على المقاومة من ويرى الخبير العسكري الفلسطيني فؤاد عبيد أن جيش االحتالل 

سد الثغور الحدودية وبناء الجدران العازلة والتسليح العسكري على الحدود  استراتيجيةخالل تعزيز 
ويضيف الخبير "خالل العدوان األول حاول االحتالل القيام باجتياحات ميدانية على  بمعدات ثقيلة.

ى المقاومة، لكن تقلصت خالل العدوان الثاني أراضي شمال القطاع ووسط مدينة غزة للقضاء عل
 الكثير من عمليات االقتحام". 2014، كما أحبطت في عدوان 2012عام 

من جهته، يشير الكاتب والمحلل السياسي طالل العويني إلى أن كتائب القسام وجهت شعارا 
م نفسه أحبطت يقول "زيكيم انتظرنا بعدها". وفي أغسطس/اب من العا 2015لالحتالل في نهاية 

عملية تجسس إسرائيلية على فرقة الضفادع البشرية، بعد رصد المقاومة واصطيادها لدولفين مدرب 
ونوه العويني إلى أن القسام تحاول حجب بعض المعلومات التي تبين مدى  ومزود بأجهزة تجسس.

اإلعداد ألي  استراتيجيةإخفاق قدرات االحتالل التجسسية، خصوصا تلك التي في الحدود، ضمن 
 معركة عسكرية أو حرب نفسية يستهدف عبرها االحتالل عناصر المقاومة.
 17/1/2019نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 االحتالل يشترط وقف مسيرة العودة لتحويل المنحة القطرية لغزة .06

يشترط االحتالل اإلسرائيلي عدم إجراء فعاليات مسيرة العودة األسبوعية، غدا الجمعة، من أجل 
وذكرت قناة "كان" التلفزيونية اإلسرائيلية يوم،  صادقة على إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة.الم

الخميس، أن إسرائيل تدرس تحويل المنحة المالية القطرية إلى قطاع غزة، للشهر الثالث، في بداية 
 األسبوع المقبل.
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عند السياج األمني المحيط  وأضافت القناة أن إسرائيل وضعت شرطا يقضي بأنه إذا ساد الهدوء
 بالقطاع، فإنه يتوقع أن تصادق إسرائيل على تحويل المنحة المالية.  

 17/1/2019، 48عرب

 
 تتهم رئيس وزراء ماليزيا بـ "معاداة السامية" "إسرائيل" .07

ما اتهمت إسرائيل الخميس، رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد بر "معاداة السامية" ونددت ب: رام هللا
"معاداة السامية المسعورة" لدى رئيس الوزراء الماليزي، مؤكدة أن حكومة هذا البلد المسلم  أسمته

 منعت الرياضيين اإلسرائيليين من المشاركة في منافسة للسباحة.
فريق السباحة الخاص  إننحشون في بيان،  إيمانويل اإلسرائيليةوقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 

 يحق له المشاركة في التنافس في مسابقة اللجنة البارالمبية الدولية في ماليزيا. بالمعوقين لن
وتابع المتحدث "انه أمر مخجل ومخالف للرو، االولمبية. إسرائيل تدين هذا القرار الذي استلهم بال 

 شك من معاداة السامية المسعورة لرئيس الوزراء مهاتير".
تغيير هذا القرار الخاطئ او تغيير مكان المسابقة" التي  إلىولية "ندعو اللجنة البارالمبية الد وأضاف

وال تقيم ماليزيا، عالقات دبلوماسية مع إسرائيل، علما ان بلدانا عربية في الوضع  لم يحدد موعدها.
 نفسه سمحت بمشاركة رياضيين إسرائيليين في منافسات على أراضيها.

 17/1/2019القدس، القدس، 

 

 ة" تبحثان منع االحتكاك في سوريروسيا و"إسرائيل .08
أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي أنه أنهى سلسلة لقاءات عمل مع وفد يضم ضباًطا كباًرا : الناصرة

جاء ذلك في بيان  من الجيش الروسي، لبحث تحسين الية منع االحتكاك بين الجيشْين في سوريا.
على "تويتر". ولم يحدد البيان، أين  للجيش االحتالل، نشره اليوم الخميس، على حسابه الرسمي

 جرت اللقاءات، لكن على األرجح أنها كانت في "إسرائيل".
وأضاف أن "قائد لواء العمليات في جيش االحتالل العميد يانيف عاسور، ترأس اللقاءات التي أجرتها 

الجيشْين في طواقم عمل رفيعة المستوى من الجيشْين، لبحث تطوير وتحسين الية منع االحتكاك بين 
 الجبهة الشمالية، ونشاطات الجيش ضد التموضع اإليراني وتسلح منظمة حزب هللا في سوريا".

 وأشار البيان، أنه "حصلت تفاهمات بين الوفدْين، الذْين اتفقا على مواصلة العمل المشترك".
 17/1/2019، فلسطين أون الين
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 ودية وُعماننتنياهو يعلن سفر مسؤول إلى الهند عبر أجواء السع .09
)األناضول(: كشف رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، عن أن رئيس مجلس -القدس

األمن القومي أجرى لقاءات في الهند، بعد أن وصلها في رحلة مباشرة عبر األجواء السعودية 
 والعمانية.

من القومي مائير بن شبات، ، إن رئيس مجلس األ”تويتر“وقال نتنياهو، في تغريدة عبر حسابه على 
 أجرى قبل أيام، لقاءات في الهند إحداها مع رئيس وزرائها ناريندرا مودي.

إير “وأضاف أن بن شبات سافر إلى الهند في رحلة مباشرة على إحدى طائرات الخطوط الهندية 
 ، عبر األجواء السعودية والعمانية، وعاد إلى إسرائيل الثالثاء.”إنديا

ات مباحثات مع كل من مدير عام وزارة الدفاع الهندية، ومدير عام وزارة الخارجية، وأجرى بن شب
 ورؤساء األجهزة األمنية الهندية، وتناولت العالقات بين الدولتين.

الجهود اإليرانية للتموضع عسكريا في “ووفق نتنياهو، فقد جرى أيضا بحث قضايا إقليمية شملت 
وتعززت العالقات اإلسرائيلية الهندية عقب  ”.ستقرار في المنطقةسوريا، وأنشطتها التي تزعزع اال
، وأصبح أول رئيس وزراء هندي يزور إسرائيل في يوليو/ 2014انتخاب مودي رئيسا للوزراء عام 

 .2017تموز 
  18/1/2019القدس العربي، لندن، 

 
 "صفقة القرن"بعد غد األحد: نتنياهو في طريقه إلى تشاد والكشف عن تفاصيل إضافية من  .21

وديع عواودة: أعلن ديوان رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو عن اعتزامه القيام بزيارة  -الناصرة 
تدوم ست ساعات إلى تشاد بعد غد األحد، حيث يلتقي رئيسها ادريس دبي الذي سبق وزار إسرائيل 

رف بعد ما إذا سيعلن ولم يع «.صفقة القرن»قبل نحو الشهرين. فيما كشف عن مالمح أخرى لر 
لكن مكتب نتنياهو اكتفى بالقول ما  خالل هذه الزيارة عن عودة العالقات الدبلوماسية بين البلدين.

  يمكن تفسيره على الوجهين، متحاشيا رفع التوقعات من الزيارة من هذه الناحية. 
 18/1/2019القدس العربي، لندن، 

 
 فلسطينية بين نهر األردن والبحر المتوسط ترفض قيام دولة "إسرائيل: ""صفقة القرن" .20

يتوقع أن ترفض إسرائيل خطة السالم المعروفة باسم "صفقة القرن" التي يعتزم الرئيس األميركي، 
دونالد ترامب، أن يطرحها على ما يبدو بعد االنتخابات العامة للكنيست، التي ستجري في 

يلية، ميري ريغف، المقربة من رئيس الحكومة، نيسان/أبريل المقبل. وقالت وزيرة الثقافة اإلسرائ
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بنيامين نتنياهو، وتعبر عن مواقف حزب الليكود الحاكم، إن إسرائيل ترفض قيام دولة فلسطينية بين 
اإلسرائيلية يوم، الخميس، "أيها الرئيس ترامب،  13نهر األردن والبحر المتوسط. وقالت ريغف للقناة 

أي شيء. وينبغي أن يأخذ أي اتفاق مستقبلي بالحسبان أنه بين  إسرائيل هي لمصلحة مواطنيها قبل
 البحر والنهر ستكون القومية اليهودية فقط ولن تكون هنا دولة فلسطينية".  

 17/1/2019، 48عرب

 

 تضغط على دول العالم لفتح سفاراتها في القدس "إسرائيل" .22
ية اإلسرائيلية أرسلت بيانا إلى كل الدول قالت القناة العبرية العاشرة، يوم الخميس، إن وزارة الخارج

التي تقيم عالقات دبلوماسية معها بهدف ممارسة المزيد من الضغوط الدبلوماسية عليها، لنقل 
 سفاراتها إلى مدينة القدس.

نما إقامة  وتتمثل هذه الضغوط في رفض إقامة أو تدشين قنصليات فخرية في مدينة القدس، وا 
ة، بعدما أعلنت أكثر من دولة حول العالم نقل سفارتها إلى مدينة القدس، سفارات كاملة، في المدين

 واكتفت بإقامة قنصلية فخرية فحسب، دون نقل السفارة فعليا من تل أبيب إلى القدس.
وأفادت القناة العبرية على موقعها اإللكتروني بأن التشيك قررت نقل سفارتها إلى القدس، ولم تفعل، 

فخرية في المدينة فحسب، وهو ما رفضته إسرائيل نفسها، لتقرر التشيك فتح وأرادت فتح قنصلية 
 مركز ثقافي تشيكي.

وأوردت القناة العبرية أن أستراليا أعلنت االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، ولكنها لم تنقل سفارتها 
أستراليا  بعد، في حين طلبت إقامة قنصلية فخرية في المدينة، وهو ما رفضته تل أبيب، وقررت

 بعدها افتتا، مكتب للتمثيل التجاري األمني.
وأوضحت القناة العبرية أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية أرسلت في الثامن عشر من تشرين الثاني 
الماضي، رسالة إلى الدول التي تقيم عالقات دبلوماسية معها بأنها لن توافق على إنشاء قنصليات 

لى تجديد فترة القناصل الفخريين في المدينة نفسها، وسيتم رفع هذه فخرية في القدس، ولن توافق ع
 القيود فقط في حالة طلب دولة ما إقامة سفارة في القدس.

 17/1/2019األيام، رام هللا، 
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 االحتالل يقتحم األقصى والمرواني والصخرة وينصب سقائل على الحائط الغربي .23
ل ومن الوحدات الخاصة، وقيادات من االحتالل، اليوم اقتحمت قوة معززة من ضباط وجنود االحتال

الخميس، المسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وداهمت المصلى المرواني ومسجد قبة 
 الصخرة المشرفة.

ونصبت سلطات االحتالل سقائل عالية بني ة مبيتة للقيام بأعمال ترميم في الحائط الغربي من جهة 
وهو جدار الرمسجد األقصى الرمبارك/الحرم القدسي الشريف أو أعمال مجهولة الرمتحف اإلسالمي، 

فيم، مما يعتبر اعتداًء صارخا على صالحيات األوقاف اإلسالمية صاحبة االختصاص في الترميم 
ذلك، جد دت عصابات المستوطنين اقتحامها للمسجد  إلى على مدار الزمان قبل االحتالل وبعده.

 رعت بتنفيذ جوالت استفزازية في أرجائه بحراسة مشددة من قوات االحتالل.المبارك وش األقصى
 17/1/2019، األيام، رام هللا

 
 الهيئات اإلسالمية: االحتالل يعمل على تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس واألقصى .24

قليمي العربي في القدس أن سلطات االحتالل "استغلت الوضع اإل اإلسالميةأكدت الهيئات : القدس
واإلسالمي، واستعانت بالقرار األميركي كي تغير من الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة 

 القدس والرمسجد األقصى الرمبارك".
)مجلس األوقاف والشؤون والرمقدسات اإلسالمية، ودائرة أوقاف القدس،  اإلسالميةالهيئات  وأشارت

اإلسالمية العليا(، في بيان مشترك صدر اليوم الخميس، إلى أن  ودار اإلفتاء الفلسطينية، والهيئة
االحتالل "نصب يوم أمس األربعاء دعامات في جزء من الجدار الغربي للرمسجد األقصى من جهة 
الرمتحف اإلسالمي، ما يعتبر اعتداء صارخا على صالحيات األوقاف اإلسالمية صاحبة 

 بل االحتالل، وبعده".االختصاص في الترميم على مدار الزمان ق
وطالبت الهيئات سلطات االحتالل فك هذه الدعامات فورا، محذرة الجهات اإلسرائيلية وأدواتها 

 وأذرعها من تداعيات تغيير الوضع التاريخي والقانوني الذي أقرته مواثيق دولية وعالمية.
األقصى، ما أدى وأضافت "أن االحتالل عمد على تنفيذ عدة حفريات عميقة كشفت عن أساسات 

إلى سقوط أحد حجارته، وبعد سقوط الحجر قامت بسرقته ونقله إلى مكان مجهول، ورغم مطالبة 
الحكومة األردنية واألوقاف اإلسالمية بإرجاع الحجر كي تقوم األوقاف بإعادته إلى مكانه، إال أن 

 دولة االحتالل ماطلت ولم تعد الحجر".
بمسؤولياتها وتحت الوصاية الهاشمية بصيانة جدران الرمسجد وأوضح البيان أن "األوقاف ستقوم 

األقصى الرمبارك وتنفيذ الرمشاريع الهامة في الرمسجد، وعلى الشرطة أن تمتنع عن إعاقتها لهذه 
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وطالبت منظمة التعاون اإلسالمي وجامعة الدول العربية وأحرار العالم بالوقوف إلى  الرمشاريع".
بيانها بالقول: "سيبقى الرمسجد األقصى  اإلسالميةختمت هيئات القدس و  جانب مسجدهم وعقيدتهم.

الرمبارك هو رمز وعقيدة مليار وثماني مئة مليون مسلم، ولن نقبل في يوم من األيام أن ي مس  
 األقصى ونحن أحياء".

 17/1/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 2018كا  نفذه جيش االحتالل خالل عام انتها 32,252مركز القدس: لتقرير  .25
( من انتهاكاتها بحق اإلنسان 2018كثفت قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل العام الماضي )

الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس، حيث استهدفت أروا، الفلسطينيين وممتلكاتهم 
 ومقدساتهم على مرأى ومسمع من العالم.

اكات التي مارسها االحتالل بشكل ممنهج ومنظم للتضيق على حياة واشتدت وتيرة االنته
الفلسطينيين، لتقتل العشرات منهم وتهجر المئات جراء هدمها لمنازلهم، فضال عن التدنيس المستمر 
طالق العنان للمستوطنين لينفذوا إجراءاتهم العنصرية باالعتداء على  للمقدسات وأماكن العبادة، وا 

 اتهم.المواطنين وممتلك
عن قضايا عديدة برزت على السطح، لتشهد على إجرام متجدد لقوات  2018وقد انسدل ستار عام 

االحتالل بحق الفلسطينيين، كان من أبرزها المحاوالت المستمرة لتهجير أهالي الخان األحمر 
هدم واالعتداء المباشر على األهالي بالسحل والضرب، فضال عن تهويد القدس الممنهج، من خالل 

 مكثف لمنازل وممتلكات األهالي فيها.
وخالل العام المنصرم واصلت دولة االحتالل ممارسة إجرامها بالعقاب الجماعي بحق األهالي، حيث 
اعتقلت عائالت بأكملها وزجت بهم في زنازينها )كعائلة نعالوة، والبرغوثي( وواصلت سياسية هدم 

 منازل المقاومين.
صابة واعتقال عدد من 32,252مجموعه )وفي هذا الصدد تم رصد ما  ( انتهاكا، شملت قتل وا 

اعتداءات مستوطنين وعمليات مداهمة واقتحام مناطق ومنازل، ومنع  إلىالفلسطينيين، باإلضافة 
( وجدول 1سفر، ومصادرة العديد من الممتلكات، وتدنيس مقدسات، كما هو موضح في جدول رقم )

 خالل عمليات الرصد اآلتي: ولوحظ من (.3( وجدول رقم )2رقم )
عدد الشهداء الذين تم قتلهم على يد قوات االحتالل ومستوطنيه سواء بإطالق النار عليهم أو 

 ( شهيدا.49بإعدامهم ميدانيا تحت ذرائع واهية أو بقنصهم أو باالعتداء عليهم جسديا بل  )
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حة ومنها الرصاص الحي أو عدد الجرحى الذين أصيبوا جراء تعرضهم لإلصابة بكافة أنواع األسل
 ( مصابا.3,567جراء االعتداء عليهم بالضرب المبر، من قبل جنود االحتالل أو المستوطنين بل  )

عدد الذين تم اعتقالهم أو اختطافهم على يد جنود االحتالل من بينهم أطفال ونساء وكبار في السن، 
لتي طالت عدد من النساء في الخليل ( معتقال، وكان أبرز هذه االعتقاالت الحملة ا5,538بل  )

 وكذلك الحملة التي طالت عائالت مطاردين كعائلة نعالوة والبرغوثي وبشكار.
معدل الحواجز العسكرية التي أقامها االحتالل في الطرق الرئيسية أو على مداخل المدن والقرى 

 ( حاجزا.4,464والمخيمات، سواء المؤقتة أو الدائمة بلغت )
 ( اقتحاما.6,434امات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس )معدل االقتح

 ( منزال.66( منزال خالل العام. في القدس وحدها تم هدم )136معدل هدم المنازل )
 ( منزال.3,361عدد المنازل التي تمت مداهمتها من قبل جنود االحتالل وتم رصدها بلغت )

متلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة ( عملية تدمير لم381نفذت قوات االحتالل ما معدله )
 والقدس.

( 369معدل مصادرة الممتلكات التي تعود لفلسطينيين من قبل االحتالل والتي تم رصدها بلغت )
 عملية مصادرة.

( حالة اعتداء خالل العام. معظم هذه 762عدد اعتداءات المستوطنين التي تم رصدها بلغت )
 ”.تدفيع الثمن“االعتداءات نفذتها مجموعات 

 ( حالة.3,429معدل ما تم رصده من حاالت منع سفر بلغت )
( 2,129معدل عمليات إطالق الرصاص الحي من قبل جنود االحتالل والتي تم رصدها بلغت )

 حادث إطالق نار استهدفت مواطنين فلسطينيين.
 ( مبعدا.206طني القدس الذين تم إبعادهم عن المدينة وعن المسجد األقصى بل  )عدد موا

( 82عدد المواطنين الذي تعرضوا إليذاء جسدي من قبل المستوطنين أو جنود االحتالل بل  )
 مواطنا.

( 268( حالة تم فيها اقتحام وتدنيس لمقدسات، كان نصيب المسجد األقصى منها )291تم رصد )
 ( مستوطنا.26,351م من قبل أكثر من )حالة اقتحا
مصادرة  إلى( نشاطا استيطانيا تنوع ما بين بناء وحدات سكنية ومخططات لبناء أخرى 91تم رصد )

قامة بؤر استيطانية ومعسكرات للجيش. إلىوتجريف االف الدونمات   شق طرق وتوسعة وا 
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التعليم منها حالتي اعتداء على  ( حالة تم فيها تعطيل45استهداف قطاعي التعليم والصحة بمعدل )
تعتبر مناطق رام هللا والقدس ونابلس والخليل، األكثر تعرضا لالنتهاكات اإلسرائيلية  طواقم طبية.

 ( انتهاكا على التوالي.3,903، 4,092، 4,510، 4,545بواقع )
 17/1/2019، مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطيني

 
 اءات تعسفية ضد األسرىتفرض إجر  "إسرائيل" .26

قال نادي األسير الفلسطيني، أمس الخميس، إن إدارة معتقل عسقالن أعلنت عن إجراءات : معا
ان طيلة مدة تواجدهم في ساحة المعتقل  تعسفية جديدة ستفرضها على األسرى، تتمثل بوجود سج 

ية التفتيش من خالل ، األمر الذي لم يكن قائمًا في السابق، وتنفيذ عمل«الفورة»خالل أوقات 
أسيرًا، فإن هذه  50ووفقًا لألسرى في معتقل عسقالن وعددهم قرابة  استخدام كرسي خاص بذلك.

اإلجراءات تأتي ضمن ما أعلن عنه مم يسمى وزير األمن الداخلي لحكومة االحتالل جلعاد أردان 
نجازاتهم التاريخية التي و  صلوا لها عبر النضال بشأن توصياته باالنقضاض على حقوق األسرى وا 

 والتضحية.
واعتبر األسرى أن هذه اإلجراءات تصعيد غير مسبوق، سيؤدي إلى تصاعد المواجهة بين األسرى 
دارة المعتقل، وستشكل معركة وجود بالنسبة لهم؛ مؤكدين أنهم لن يقفوا مكتوفي األيدي حيال ما  وا 

 تحاول حكومة االحتالل فرضه وتطبيقه على بعض المعتقالت.
 18/1/2019، الخليج، الشارقة

 
 االحتالل يفجر منزل عائلة األسير الجريح خليل جبارين في الخليل .27

فجرت قوات االحتالل "اإلسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، منزل عائلة األسير الجريح خليل : الخليل
 يوسف الجبارين في بلدة يطا جنوب الخليل، جنوبي الضفة المحتلة.

ة أن قوات االحتالل معززة بوحدة هندسة المتفجرات وجرافة عسكرية وحفار وأفادت مصادر محلي
"باجر"، اقتحمت منطقة الحيلة في بلدة يطا جنوب الخليل، وأغلقت الطرق والمفارق الرئيسية المؤدية 

 للمنطقة، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة.
راتب جبور: إن قوات االحتالل  وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان

اقتحمت منزل عائلة األسير جبارين، وأخلت القاطنين في المنزل المكون من طابقين إلى العراء 
بالبرد القارس، وشرعت بعمل ثقوب في الطابق الثاني للمنزل، وزراعة المواد المتفجرة ودمرت هذا 
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عاما(، معتقل لدى قوات االحتالل منذ  16)واألسير جبارين  فردا من العائلة. 12الطابق الذي يؤوي 
 أربعة أشهر، بعد إصابته برصاص االحتالل في قدمه ويده.

 17/1/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 قبل اإلفراج عنه بساعات.. االحتالل يحول أسير من قباطية إلى االعتقال اإلداري .28
سير سامح محمد كميل، من بلدة حولت سلطات االحتالل اإلسرائيلي اليوم الخميس، األ: جنين

قباطية بمحافظة جنين إلى االعتقال اإلداري لمدة ستة شهور، وذلك قبل اإلفراج عنه بساعات بعد 
كميل الذي يقبع حاليا في معتقل "مجدو"  األسيروأوضح نادي األسير، أن  قضاء مدة محكوميته.

كم بالس   جن الفعلي لمدة ثالثة شهور تنتهي ا عتقل في شهر تشرين األول الماضي، وصدر بحقه ح 
 مدتها اليوم.

 17/1/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 ضرابا  عن الطعامإوالدة وزوجة معتقل بسجون السلطة تبدأن  .29
قررت والدة وزوجة المعتقل السياسي عبد الرحمن شاهين من مدينة : خضر عبد العال -سلفيت 

مفتو، عن الطعام، احتجاجًا على مواصلة  إضرابربية، مساء اليوم، خوض سلفيت شمال الضفة الغ
 اعتقاله في سجون السلطة.

ديسمبر الماضي  30عامًا( في  33واعتقل جهاز األمن الوقائي التابع للسلطة في سلفيت شاهين )
 على خلفية سياسية.

إن والدة وزوجة عبد  وفي اتصال هاتفي، قالت مصادر من عائلة شاهين لر"فلسطين أون الين":
الرحمن دخلوا منذ مساء اليوم، إضرابًا عن الطعام في خطوة احتجاجية الستمرار اعتقاله من قبل 

 وقائي سلفيت.
وتأمل العائلة أن تشكل هذه الخطوة ضغطًا على السلطة لإلفراج الفوري عنه نجلها عبد الرحمن، 

ل األمر العتصام مفتو، وسط سلفيت في مشيرًة إلى أنها ستواصل الخطوات االحتجاجية وقد يص
 حال لم تستجب السلطة لمطلبها باإلفراج الفوري عنه.

 17/1/2019فلسطين أون الين، 
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 فلسطينيًّا 290 "إسرائيل"قتلت  2018خالل عام : بتسيلم .31
في  34 -في قطاع غز ة و 254قاصًرا ) 55فلسطينيًّا بينهم  290قتلت قو ات األمن  2018خالل عام 

لضفة الغربية بما في ذلك شرقي  القدس واثنان في داخل إسرائيل(. سقوط هؤالء الضحايا يأتي ا
نتيجة مباشرة النفالت سياسة إطالق النار التي تطب قها إسرائيل بمصادقة من كبار المسؤولين 

ك بهذه الس . طالما تواصل إسرائيل التمس   -ياسة السياسي ين والعسكري ين وبدعم من الجهاز القضائي 
 سوف يتواصل القتل وسقوط الضحايا. -رغم نتائجها المتوق عة سلًفا 

. هناك 2018قاصًرا خالل عام  47-فلسطينيًّا بينهم امرأتان و 254في قطاع غز ة قتلت قو ات األمن 
لم  15شاركوا في أعمال قتالية، و 90لم يشاركوا في أي ة أعمال قتالية و 149من بين هؤالء القتلى 

ن بتسيلم من معرفة ما إذا شاركوا أم لم يشاركوا في األعمال القتالية. وهناك من بين القتلى غير تتمك  
المشاركين في األعمال القتالية فلسطيني ان اجتازا الشريط الحدودي  من قطاع غزة إلى إسرائيل وق تال 

 بالقرب من الشريط.
"مسيرات العودة". تستخدم قو ات األمن  تجري قرب الشريط الحدودي  مظاهرات 2018منذ نهاية اذار 

الر صاص الحي  على نطاق واسع ضد  المتظاهرين في مخالفة ألحكام القانون ومباد  األخالق. 
من القتلى الفلسطيني ين على يد  %65يشك لون  -متظاهًرا  190نتيجة لسياسة إطالق النار هذه ق تل 

قاصًرا بضمنهم طفل في الر ابعة من عمره وثالثة  34-من بينهم امرأة و -قو ات األمن في هذه السنة 
 من عمرهم. 11أطفال في الر

من عمره ق تال خالل مظاهرات جرت قبل انطالق  15أحدهما فًتى في الر -وهناك فلسطيني ان اخران 
امرأة في أشهر  -مظاهرات "مسيرة العودة". كما ق تل أربعة فلسطينيين جر اء قصف جو ي  لقطاع غز ة 

 من عمرهما. 14ها المتقد مة وطفلتها )بعمر سنة وعشرة أشهر( وفتيان في الرحمل
منهم  13قاصرين.  7فلسطينيًّا بينهم  34في الضفة الغربية )يشمل شرق القدس( قتلت قو ات األمن 

ق تلوا خالل مظاهرات وأحداث رشق حجارة أو بعد انتهائها بوقت قصير.  -قاصرين  5وبضمنهم  -
يش الشاب  محمد حبالي واد عى كذًبا أن  ذلك جرى خالل مواجهات تخل لها رشق كذلك قتل الج

حجارة. ي ذكر أن  حبالي الذي يعاني تخل ًفا عقليًّا ق تل بنيران أصابته في رأسه في حين كان يبتعد عن 
ى توثيق متًرا. التحقيق الذي أجرته بتسيلم استناًدا إل 80الجنود الذين أطلقوا النيران من مسافة نحو 

فيديو أيًضا أثبت أن ه عند إطالق النار على الشاب  كانت المنطقة هادئة ولم يتهد د الخطر أي  
 شخص.
من عمره حين هم وا بتنفيذ عملي ات أو بزعم محاولتهم االعتداء  17فلسطينيًّا بينهم فًتى في الر 11وق تل 

لد هس أو الطعن أو باستخدام الس ال، بواسطة ا -على عناصر قو ات األمن أو مدني ين إسرائيلي ين 
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. وقتلت قو ات األمن بنيرانها ثالثة فلسطيني ين اخرين: عمر عو اد وحمدان العارضة  األبيض أو الن اري 
ة أن هم حاولوا تنفيذ "عملي ات دهس"  17والفتى قاسم عب اسي )  لم تحدث أبًدا. -عاًما( بحج 

من عمره حين طعنوا  17الثة فلسطيني ين بينهم فًتى في الرإضافة إلى ذلك قتل مواطنون إسرائيلي ون ث
أو ز عم أن هم حاولوا طعن مواطنين إسرائيلي ين اخرين. وق تلت الفلسطيني ة عائشة رابي على يد مواطنين 

 إسرائيلي ين رشقوا سي ارتها بالحجارة.
صاروخ فلسطيني   وفي داخل إسرائيل ق تل فلسطيني  حين مكث في منزل في "أشكلون" أطلق عليه

 من قطاع غز ة.
مواطنين إسرائيلي ين في الضفة الغربي ة من بينهم امرأة وجنين في  7قتل فلسطيني ون  2018خالل عام 

ابع للحمل بعد ثالثة أيام من توليده بعد إصابة الوالدة الحامل أثناء عملي ة نف ذها  شهر أمه الس 
عناصر من قو ات األمن خمسة منهم في الضفة  7فلسطيني ون. إضافة إلى ذلك قتل فلسطيني ون 

ابع في الجانب اإلسرائيلي من الشريط الحدودي . ادس خالل عملي ة داخل قطاع غزة والس   الغربي ة والس 
 17/1/2019، لحقوق اإلنسان، بتسيلم اإلسرائيليمركز المعلومات 

 
 التوقف على وشك مستشفيات 5وتوقف الخدمات الحيوية في مستشفى بيت حانون  .30

أعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن توقف الخدمات الحيوية  :غزة
في مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة جراء أزمة الوقود الحادة التي أدت إلى توقف المولد 

من خدمات الكهربائي الرئيس فيه، حيث يعمل حاليا من خالل مولد صغير لإلبقاء على الحد األدنى 
 المستشفى لساعات إضافية.

وقال القدرة في تصريح صحفي، إن تسارع وتيرة األزمة بشكل غير مسبوق فرض على الخدمات 
 الصحية واقعًا صعبًا وقاسيًا لطالمًا حذرنا منه في األيام الماضية.

وحذر من أن خمس مستشفيات أخرى وهي، مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح، ومستشفى 
لعيون، ومستشفى الطب النفسي، ومستشفى الرنتيسي التخصصي لألطفال، ومستشفى النصر ا

وقال "هذه  لألطفال بمدينة غزة، ستكون عاجزة عن تقديم خدماتها للمرضى خالل الساعات القادمة.
 الحالة المعقدة تحاصر كافة اإلجراءات التقشفية التي لم يعد بإمكانها الحفاظ على استمرارية تقديم

 الخدمة الصحية أكثر من ذلك".
 17/1/2019، القدس، القدس
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 %54والبطالة تزيد على  %80غزة: معدالت الفقر تفوق  .32
أكد االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في بيان، أمس الخميس، أن عمال قطاع غزة يعيشون : معا

على قطاع غزة « يلياإلسرائ»عامًا منذ فرض الحصار  12ظروفًا صعبة وكارثية منذ أكثر من 
والدمار الهائل الذي خلفته الحروب بالبنية التحتية في جميع القطاعات واألنشطة االقتصادية وعدم 

 تمكن حكومة الوفاق من تحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة.
وأشار االتحاد إلى وجود زيادة غير مسبوقة في نسب البطالة ومعدالت الفقر، حيث وصلت إلى ما 

كمؤشر خطير يعبر عن تردي الوضع االقتصادي  %80ومعدالت الفقر فاقت  %54.9يزيد على 
وتدهور القطاعات الحياتية المتعددة في غزة، في حين بل  عدد العاطلين عن العمل ما يزيد على 

 . 2018ألف عامل خالل العام  295
 18/1/2019، الخليج، الشارقة

 
 لسطينيةمصر لن تفتح معبر رفح إال بوجود السلطة الف .33

أكدت مصادر فلسطينية موثوق فيها، لر"العربي الجديد"، أن مصر ال تنوي فتح : غزة رر ضياء خليل
معبر رفح البري مع قطاع غزة أمام المغادرين، إال في حال عودة موظفي السلطة الفلسطينية إلى 

تح" و"حماس". وذكرت المعبر، بعد انسحابهم بداية العام الحالي نتيجة زيادة االحتقان بين حركتي "ف
المصادر أن  الوفد األمني المصري الذي زار غزة أخيرًا، أبل  الفصائل الفلسطينية بشكل رسمي، أن  
فتح المعبر منوط بعودة السلطة إليه، وأن  الرسالة وصلت إلى كل الفصائل بهذا المعنى، على الرغم 

 مغايرة قلياًل. من أن  الرسالة التي وصلت إلى حركة "حماس" من الوفد كانت
وأشارت المصادر إلى أن  مصر تتحجج برفض االحتالل اإلسرائيلي استمرار عمل المعبر الحالي 
من دون وجود أمن السلطة فيه، مؤكدة أن  "إسرائيل متحك م حقيقي في فتح المعبر وا غالقه"، وهي 

راضي المحتلة. التي ضغطت على مصر لفتحه بالتوازي مع مسيرات العودة على حدود غزة مع األ
غير أن  المصادر الفلسطينية لفتت إلى أن  الوضع الميداني في غزة، ومحاوالت تصعيد مسيرات 
العودة على الحدود، سيدفعان إسرائيل للطلب من مصر فتح المعبر من دون السلطة، أو اللجوء إلى 

 الضغط على عباس إلعادة موظفي المعبر إليه.
 17/1/2019، العربي الجديد، لندن
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     اإلسرائيلي في جنوب لبنان العثور على المتسللالجيش اللبناني يعلن  .34
"بعد عمليات بحث مستمرة من الجيش  مديرية التوجيه البيان اآلتي: اللبناني صدر عن قيادة الجيش

" COLIN EMERYتمكنت اليوم دورية من مديرية المخابرات من العثور على المواطن األميركي "
من األراضي  15/1/2019ي أحد أحياء صور وتوقيفه بعد اإلشتباه بدخوله بتاريخ متخفيًا ف

 الفلسطينية المحتلة إلى داخل األراضي اللبنانية وقد بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص".
 17/1/2019المستقبل، بيروت، 

 
 قائد الجيش اللبناني: نتابع الوضع جنوبا لضمان االستقرار  .35

الى ان "المؤسسة العسكرية تتابع الوضع عن  ، النظرلجيش اللبناني العماد جوزف عونلفت قائد ا
"يونيفيل" لضمان االستقرار  -كثب بالتنسيق مع قوات األمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان 

اني عو إن الجيش اللبنفي الجنوب، وكذلك من خالل اجتماعات اللجنة الثالثية في الناقورة". وقال 
ومندرجاته، في وقت يستمر العدو  1701يحافظ على جاهزيته في الجنوب، ملتزما تطبيق القرار 

 اإلسرائيلي في خروقه اليومية البرية الجوية والبحرية".
 18/1/2019الحياة، لندن، 

 
 مصدر لـ"فلسطين": اتصاالت وتدخالت إلدخال المنحة القطرية .36

يوم الخميس، أن الجهود واالتصاالت ما زالت مستمرة أكد مصدر مطلع، ال غزة/ أدهم الشريف:
إلدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، في أعقاب قرار نسبته مصادر عبرية لرئيس حكومة 

 االحتالل بنيامين نتنياهو، يقضي بعدم السما، بنقل األموال القطرية إلى قطاع غزة المحاصر.
ثه مع "فلسطين" عبر الهاتف، أن الجهود وأكد المصدر الذي فضل إغفال هويته أثناء حدي

واالتصاالت، تهدف إلى الضغط على )إسرائيل( للسما، بإدخال األموال القطرية تزامًنا مع مرور 
 يوًما على اخر دفعة من المنحة. 35أكثر من 

ونبَّه إلى تدخالت أطرف عدة، منها األمم المتحدة، ودولة قطر، والوسيط المصري في تثبيت 
وقف إطالق النار، وجميعها تضغط على االحتالل إلدخال المنحة، لكن دون وعود من أي تفاهمات 

 طرف بموعد محدد.
وكانت مصادر عبرية قالت إن حكومة االحتالل اتخذت قراًرا بعدم تحويل األموال القطرية لغزة حتى 

 وقف مسيرات العودة واالضطرابات عند السياج الفاصل شرق قطاع غزة.
 17/1/2019، الينفلسطين أون 
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 مستشار نتنياهو لألمن القومي في األجواء السعودية .37

شدد بيان صادر باللغة العربية عن مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم 
الخميس، على أن مستشار نتنياهو لألمن القومي، مئير بن شبات، زار الهند برحلة جوية على متن 

"التي مرت فوق األراضي السعودية". وعاد بن شبات إلى إسرائيل  Air Indiaية شركة الطيران الهند
 أول من أمس، الثالثاء.

 Air Indiaوكرر بيان مكتب نتنياهو أنه "سافر مستشار األمن القومي إلى الهند على متن رحلة 
و ورئيس التي تمر عبر األجواء السعودية وأجواء سلطنة عمان. ويذكر أن رئيس الوزراء نتنياه

 الوزراء الهندي مودي اتفقا سابقا على فتح على خط الطيران هذا".
وتابع البيان أن بن شبات عاد من الهند، حيث التقى برئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، وأنه 

 أجريت أثناء الزيارة مكالمة هاتفية بين نتنياهو ومودي.
جيت دوفال، وعقد خالل زيارته سلسلة من والتقى بن شبات مستشار األمن القومي الهندي، أ

اللقاءات مع كل من مدير عام وزارة الدفاع الهندية ومدير عام وزارة الخارجية الهندية ورؤساء 
وتناولت هذه اللقاءات "قضايا تتعلق بالعالقات بين البلدين وصفقات أمنية  األجهزة األمنية الهندية.

أنها تعزيز التعاون األمني والتكنولوجي واالقتصادي بين وتم االتفاق على اتخاذ خطوات أخرى من ش
وأضاف البيان أنه "تم بحث قضايا إقليمية حيث استعرض بن شبات الجهود  إسرائيل والهند".

 اإليرانية للتموضع عسكريا في سورية وأنشطتها التي تزعزع االستقرار في المنطقة".
 17/1/2019، 48عرب 

 
 "إسرائيل"اراتية تقل مسؤولين هبطت األربعاء في مصادر إسرائيلية: طائرة إم .38

يديعوت أحرونوت، إيتاي بلومنتال، إن “قال الصحافي اإلسرائيلي في صحيفة ”: القدس العربي“
 طائرة إماراتية هبطت، أمس األربعاء، في إسرائيل.

لت من رحلة مثيرة جدا لالهتمام وص“وكتب بلومنتال، في تغريدة نشرها على تويتر، األربعاء، 
( وصلت مباشرة من أبوظبي إلى إسرائيل، 9H-VCL، وأضاف أن الطائرة خاصة من طراز )”الخليج

 مشيرا إلى أنها لم تتوقف في العاصمة األردنية عمان.
ونشر بلومنتال، المتخصص أيضا في تغطية أخبار الطيران، صورة لخط سير الرحلة من أبوظبي 

 ”.24ت رادار الرحال“إلى إسرائيل، وفق موقع 
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وزير “وفي ذات السياق، كتب اإلعالمي اإلسرائيلي إيدي كوهين تغريدة على تويتر، أكد فيها أن 
الخارجية اإلماراتي الشيخ عبد هللا بن زايد ال نهيان ومدير جهاز االستخبارات اإلماراتي الشيخ 

وأضاف ”. رتسلياطحنون بن زايد ال نهيان، متواجدان اآلن في فندق ريتز كارلتون تل أبيب بحي ه
 ”.ال يوجد زيارات سرية بعد اليوم“وتابع قائال:  أنهما يتسوقان في مول ارينا بجانب الفندق.

 17/1/2019، القدس العربي، لندن
 

 "للتعرف على مصاعبها األمنية" "إسرائيل"دولة يزورون  أربعونممثلو  .39
اسيا يمثلون بالدهم في األمم المتحدة، دبلوم 40تل أبيب: تستعد وزارة الخارجية اإلسرائيلية الستقبال 

التعرف على »وذلك بدعوة نظمها لهم المندوب اإلسرائيلي الدائم، داني دانون، بهدف سماه 
 «.المصاعب األمنية التي تفرضها إيران وتنظيمات اإلرهاب على إسرائيل

ا. وقد نظمت لهم جولة ويضم الوفد ممثلين عن عدد من دول أوروبا الشرقية وأميركا الالتينية وأفريقي
بالطائرة المروحية على الحدود مع سوريا ثم يهبطون في أعالي الجليل ويطلعون على األنفاق التي 

 في قرى الجنوب اللبناني وتمتد عشرات األمتار داخل إسرائيل.« حزب هللا»شقها 
زية اليهود في كل سنة الحالي، إذ تحيي األمم المتحدة ذكرى ضحايا النا 27وقد تم تعيين الزيارة يوم 

أوضاع إسرائيل، نجاحاتها »وسيمضون في إسرائيل خمسة أيام لالستجمام ولسماع محاضرات حول 
 «. ومصاعبها، مساهمتها في العلوم والتكنولوجيا والتهديدات لسكانها

 18/1/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 ول مرةسالحا الجو اإلسرائيلي والبريطاني يجريان تمرينا  مشتركا  أل  .41
تشارك طائرات مقاتلة إسرائيلية في أيلول المقبل ألول مرة في تمرين مشترك مع سال، الجو 

 البريطاني.
وجاءت التقارير األولية عن التدريبات المشتركة على المواقع اإلخبارية العبرية وتم تأكيدها في بيان 

ئيل" أن الجيش اإلسرائيلي رفض صادر عن وزارة الدفاع البريطانية. ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرا
 التعليق على التقرير.

يشار إلى أن التعاون العسكري بين إسرائيل وبريطانيا تعزز خالل الفترة األخيرة، بما فيه تبادل الخبرة 
 ولكن بشكل عام ال يتم الحديث عن ذلك. F 35المتعلقة بطائرات "الشبح" من طراز 

الغرض من التمرين هو ممارسة مهمات بعيدة المدى تشارك وفي بيان، أعلن الجيش اإلسرائيلي أن 
 فيها عشرات الطائرات.
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وأفاد الجيش أن أحد الجوانب المركزية لهذه العملية هو اختبار قدرة سال، الجو على العمل في 
جبهات متعددة في نفس الوقت. في المجموع، شاركت المئات من الطائرات المقاتلة وطائرات 

ات النقل والطائرات األخرى في التدريبات المتعددة األيام، والتي شملت أيضا مهام الهليكوبتر وطائر 
 ليلية.

 17/1/2019األيام، رام هللا، 

 
 تسريبات صفقة القرن.. األهداف والدالالتتقرير:  .40

أجمع محللون وسياسيون إسرائيليون أن التسريبات المتعلقة بخطة : القدس المحتلة-محمد محسن وتد
ميركي دونالد ترامب المعروفة بصفقة القرن، لم تختلف عن مقترحات سابقة قدمتها الرئيس األ

 اإلدارات األميركية أو حتى المبادرة العربية.
وقدروا أن تواجه الخطة بالرفض سواء من قبل إسرائيل أو السلطة الفلسطينية، ورجحوا أن توقيت 

أبريل/نيسان المقبل، يهدف إلى  9تجرى يوم التسريبات بالتزامن مع فترة انتخابات الكنيست التي س
إيصال رسالة لإلسرائيليين ولرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضرورة تشكيل حكومة مستقبلية يمكنها 

 أن تتناغم وتتعاطى مع الخطة.
 

 صفقة وصفعة
ويرى المحلل السياسي عكيفا الدار أن التفاصيل المنشورة حول خطة ترامب لتسوية الصراع 

طبيع، ال تختلف في جوهرها عما اقترحته اإلدارات األميركية السابقة، كما تتناغم إلى حد كبير والت
 .2002مع مبادرة السالم العربية التي تم اإلعالن عنها في ختام القمة العربية في بيروت عام 

لطة فقد يكون بهدف الضغط على الس -وفقا للمحلل السياسي-أما تغييب قطاع غزة عن التسريبات 
نهاء حكم حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(،  الفلسطينية لقبول الخطة مقابل تسليمها قطاع غزة وا 

 أو محاولة إلعادة ترسيم الحدود في منطقة سيناء وتسليم غزة لمصر.
وأوضح أن الملفت للنظر أن الخطة التي تأتي من قبل ترامب الذي يعتبر حليفا وصديقا لليمين 

ر الصهيونية الدينية وللمستوطنين، جاءت "بمثابة صفعة وخيبة أمل لهذا المعسكر اإلسرائيلي ومعسك
 الذي يبدي معارضته الشديدة لها".

ورجح الدار في حديثه للجزيرة نت أن األهم هو توقيت التسريب بالتزامن مع االنتخابات اإلسرائيلية، 
: إما أن يختار الناخب اإلسرائيلي حيث ستحسم نتائجها هوية وتركيبة االئتالف الحكومي المستقبلي
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تكريس حكومة اليمين الدينية أو حكومة الوسط الليبرالية، وعليه يعتقد المحلل السياسي أن محور 
 سيكون حول "صفقة القرن". -رغم القضايا الداخلية الساخنة-االنتخابات 

 
حباط  تصدٍّّ وا 

لوزير نفتالي بينيت إن ترامب صديق في الجانب اإلسرائيلي، قال حزب "اليمين الجديد" برئاسة ا
حقيقي إلسرائيل، "لكن أمنها والحفاظ على سالمتها تسبق أي مصلحة أخرى، لذلك لن نجلس في 

 حكومة تقسم القدس وتقيم دولة فلسطينية، وسنتصدى باالئتالف الحكومي المقبل للخطط الخطيرة".
المستوطنين، وأكدت معارضتها  ذات الموقف عبرت عنه مختلف أحزاب اليمين المتطرف ومعسكر

ورفضها للخطة، وشددت أنها ستعمل جاهدة إلحباطها وعدم إقرارها من قبل أي حكومة مستقبلية 
 تشكل في إسرائيل.

وقال رئيس المجلس االستيطاني في "بيت إيل" شاي الون إن "مقتر، ترامب إلنهاء الصراع مع 
 ت، وعليه نحن نعارضه".الفلسطينيين يشوبه الكثير من الشوائب والخروقا

وشدد الون على أن مجلس المستوطنات في الضفة الغربية يرفض أي مقتر، لمنع التوسع 
االستيطاني أو تجميد البناء في المستوطنات التي تتحضر الستيعاب عشرات االف العائالت 

 وضات".لن تكون على طاولة المفا -عاصمة الشعب اليهودي-اليهودية، كما أن "القدس الموحدة 
من جانبه، قال عضو الكنيست عن البيت اليهودي موطي يوغيب إنه "إذا فرضت صفقة القرن 
بمضامينها على إسرائيل، سيتم رفضها ومعارضتها حتى إفشالها لتنضم إلى خطط كيسنجر وأوباما، 

كون فأرض إسرائيل كانت وستظل دوما ملكا لشعب إسرائيل.. الدولة الفلسطينية لم تكن أبدا ولن ت
 في المستقبل".

 
 اليمين والوسط

لم يقتصر رفض ما ورد من تسريبات حول مقتر، التسوية مع الفلسطينيين على معسكر اليمين 
المتطرف والمستوطنين، فإدارة حزب الليكود الحاكم وقيادات من معسكر الوسط أبدت تحفظها 

ا بأن أي حلول أو تسوية واختارت الرد بأسلوب دبلوماسي على خطة ترامب، وأجمعت فيما بينه
 يجب أن تكون عبر مفاوضات مباشرة بين تل أبيب ورام هللا.

وقال عضو الكنيست عن حزب الليكود أمير أوحانا إن "الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني لن يحل في 
نما في المنطقة على أيدي اإلسرائيليين والعرب، ومجرد التفاوض على أرض  واشنطن أو بروكسل، وا 

 ل يشجع اإلرهاب".إسرائي
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ما هي إال "خطة انتحارية"، مؤكدا أن  -حسب ما ورد من تسريبات-وأوضح أوحانا أن صفقة القرن 
نتنياهو الذي كان قادرا على الوقوف لمدة ثماني سنوات ضد الرئيس األميركي السابق باراك أوباما، 

 يعرف كيف سيتخطى خطة ترامب.
ن  تم طرحه بدبلوماسية من قبل عضو الكنيست عن حزب وفي معسكر الوسط بدا ذات الموقف وا 

العمل عمير بيرتس الذي قال "ليس مهما ما سيقدمه األميركيون، المهم ما سيفعله اإلسرائيليون 
 والفلسطينيون".

وأضاف أن "اتفاق الوضع النهائي واتفاق السالم وتفاصيله سيتم تحديدها هنا في القدس ورام هللا، إذ 
مساعدة، لكن ال يمكن أن تفعل ذلك من أجلنا"، مشيرا إلى أن الخطة ليست تستطيع واشنطن ال

جديدة، لكن "إسرائيل بحاجة إلى قيادة شجاعة التخاذ الخطوات الالزمة لمنع جولة أخرى من 
 الحرب".

 18/1/2019نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 سطينّيةمشاركة المقدسّيين في االنتخابات التشريعّية تفرض تحّديا  للسلطة الفل .42
 عدنان أبو عامر

الرئيس الفلسطيني   بعد وصول المصالحة بين حركتي  "فتح" و"حماس" إلى طريق مسدود، أعلن
كانون األو ل/ديسمبر حل  المجلس التشريعي  والدعوة إلى انتخابات تشريعي ة  22محمود عب اس في 

دود فعل فلسطيني ة رافضة من أشهر، وهو سيلتزم بتنفيذ القرار فورًا، األمر الذي أثار ر  6خالل 
"، التي اعتبرت  الشعبي ة لتحرير فلسطين" و"الجهاد و"الجبهة الفصائل الفلسطيني ة، "حماس" اإلسالمي 

 القرار خاليًا من أي  قيمة دستوري ة وقانوني ة، بل يعم ق االنقسام الفلسطيني .
رئاسة بمدينة رام هللا رئيس لجنة كانون األو ل/ديسمبر في مقر  ال 24وكان محمود عب اس استقبل بر

االنتخابات المركزي ة حن ا ناصر للبحث في إجراء االنتخابات التشريعي ة، من دون التطر ق إلى إجرائها 
كانون الثاني/يناير: "إذا لم تحدث  4في  في القدس أو مشاركة المقدسي ين فيها، لكن  عباس قال

على إجراء  2006دما اعترضت إسرائيل في عام انتخابات في القدس فلن نقبل بإجرائها. وعن
 االنتخابات في القدس رفضت، وصم مت، ونجحت بإجرائها".

ألفًا، وفقًا لما أعلنه مركز اإلحصاء اإلسرائيلي  في  332يبل  عدد السك ان الفلسطيني ين في القدس 
 ألفًا. 435أن  عددهم بل  أي ار/مايو، فيما أورد الجهاز المركزي  لإلحصاء الفلسطيني  في اذار/مارس 

وقال عضو اللجنة المركزي ة لحركة "فتح" أمين مقبول لر"المونيتور": "في كل  دورة انتخابي ة، تعلن 
 ،2006و 1996[ عامي  N1إسرائيل عن منع إجراء االنتخابات التشريعي ة الفلسطيني ة في القدس، في]
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قيادة الفلسطيني ة يتغل ب على السياسة اإلسرائيلي ة، ، لكن  إصرار ال2005واالنتخابات الرئاسي ة في عام 
من خالل قيامها بتحر كات على صعيد المجتمع الدولي  للضغط على إسرائيل. وفي النهاية، تجري 
االنتخابات، حت ى أن  اإلدارة األميركي ة الحالي ة برئاسة ترامب قد يتغي ر موقفها المساند إلسرائيل في 

 خالل الفترة المقبلة". سبسط سيطرتها على القد
، ال سي ما في مواسم إجراء  -يحتل  موضوع القدس حي زًا كبيرًا من الصراع الفلسطيني   اإلسرائيلي 

، وذكر موقع لجنة االنتخابات المركزية 2006و 1996االنتخابات التشريعي ة الفلسطيني ة بدورتيها
إلى نشر إشاعات هدفت إلى ترهيب عمدت  الفلسطينية، دون تحديد تاريخ النشر، أن إسرائيل

المقدسي ين من المشاركة فيها، وتهديدها بحرمان من يشارك منهم في االنتخابات من الخدمات التي 
 تقدمها البلدية اإلسرائيلية في القدس.

كما قامت الشرطة اإلسرائيلي ة انذاك بمداهمة مراكز تسجيل المقدسي ين واحتجزت طواقمها وحق قت 
قدمت على إغالق مراكز التسجيل في المدينة، وعل قت على أبوابها أوامر تمنع استخدامها معها، ثم  أ

ر إصدار أوامر رسمي ة إسرائيلي ة بعدم السما، لموظ في لجنة االنتخابات  كمراكز للتسجيل، فيما تكر 
 المركزي ة بالعمل داخل القدس.

خالد أبو  2006يني ة العاشرة في عام وفي هذا اإلطار، قال وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسط
ل، أن هم غير  3عرفة لر"المونيتور": "إن  مشاركة المقدسي ين في االنتخابات مرهونة بر متغي رات: األو 
. الثاني، أن  األي ام المقبلة 2006متحم سين لخوضها وغير متفائلين بتحق ق مشاركتهم كانتخابات 

ي ة للحيلولة دون مشاركة المقدسي ين في االنتخابات. والثالث، ستشهد تسابقًا بين األحزاب اإلسرائيل
عدم إبداء قيادة السلطة الفلسطيني ة عزيمة جاد ة لفرض رؤيتها في خصوص مشاركة المقدسي ين 

 باالنتخابات، بسبب شعورها بالضعف أمام إسرائيل".
 2017ل/ديسمبر من عام وقد يشك ل اعتراف األميركي ين بالقدس عاصمة إلسرائيل في كانون األو  

، إسنادًا أميركي ًا كبيرًا إلسرائيل في محاولة منعها 2018إليها في أي ار/مايو من عام  ونقل سفارتهم
إجراء انتخابات تشريعي ة فلسطيني ة بالقدس، بعكس ما كانت عليه إدارات أميركي ة سابقة كانت 

راء تلك االنتخابات، كما حصل مع تتواصل معها السلطة الفلسطيني ة للضغط على إسرائيل إلج
 .2006وجورج بوش االبن في عام  1996إدارتي  الرئيسين بيل كلينتون في عام 

كانون الثاني/يناير  6أمين سر  اللجنة التنفيذي ة لمنظ مة التحرير الفلسطيني ة صائب عريقات في  وند د
لقدس باليوم ذاته، برفقة السفير بقيام مستشار األمن القومي  األميركي  جون بولتون بجولة في ا

األميركي  لدى إسرائيل ديفيد فريدمان والسفير اإلسرائيلي  في الواليات المت حدة األميركي ة رون دريمر، 
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معتبرًا أن  الزيارة هذه لن تغي ر حقيقة أن  القدس ستبقى العاصمة األبدي ة لدولة فلسطين، مع أن  
 د اجتماعات رسمي ة في القدس.المسؤولين األميركي ين يتجن بون عق

وقال رئيس لجنة القدس في المجلس التشريعي  الفلسطيني  أحمد أبو حلبي ة لر"المونيتور": "إن  كالم 
عب اس عن إجراء االنتخابات التشريعي ة في القدس يأتي كأحاديث في وسائل اإلعالم فقط، وال تحمل 

دس للمستوطنين اليهود. كما أن  عب اس ليس معني ًا ألن  ابنه طارق متور ط ببيع عقارات الق أي وزن،
بإجراء االنتخابات فعلي ًا ألن ه لن يحق ق الغالبي ة التي يسعى إليها، بل أعلن عنها كي يهد د حماس بها 
ويضغط عليها لتحقيق المصالحة، بدليل أن ه حت ى اآلن لم يصدر مراسيم رئاسي ة بتحديد مواعيدها، 

 نتخابات".ولم يصدر قانونًا لال
السيطرة  يتزامن الحديث الفلسطيني  عن مشاركة المقدسي ين في االنتخابات التشريعي ة المقبلة مع زيادة

ساتها ومقد ساتها بصورة غير مسبوقة، وتضاعفت مظاهر العقاب  اإلسرائيلي ة على القدس ومؤس 
متنو عة للمقدسي ين، وهدم الفردي  والجماعي  وفرض الضرائب والمخالفات والغرامات والمالحقات ال

، تضاعفًا مهواًل.  البيوت وتسريب العقارات وتهويد المشهد الحياتي 
ل/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر اعتقال السلطات  وفي سياق مت صل، شهدت القدس في تشرين األو 

قدس المعي ن اإلسرائيلي ة العشرات من الفلسطيني ين، من بينهم نشطاء في "فتح"، وعلى رأسهم محافظ ال
من قبل السلطة الفلسطيني ة عدنان غيث بتهمة ممارسة نشاط سياسي  غير مشروع في القدس، األمر 
الذي يضع عقبات مبكرة في طريق إجراء الدعاية االنتخابي ة المقبلة لالنتخابات التشريعي ة في بلدات 

 القدس وشوارعها وطرقها.
س الشرق بالقدس خليل التفكجي لر"المونيتور": "إن   ة بيتمن جهته، قال مدير دائرة الخرائط في مؤس 

إسرائيل لن تسمح بإجراء االنتخابات الفلسطيني ة في القدس، في ظل  حكومة يميني ة ودعاية انتخابي ة 
إسرائيلي ة ساخنة، حيث تزاود األحزاب اإلسرائيلي ة على بعضها في موضوع القدس باعتبارها عاصمة 

ب المقدسي ين إلى التصويت واالنتخاب في مدينتي  رام هللا والبيرة بوسط الضف ة إلسرائيل. متوق ع ذها
الغربي ة، مع أن هم محبطون من السلطة الفلسطينية، ألنها لم تنفعهم بشيء، وكالم الرئيس أبو مازن 

ك بإجراء االنتخابات في القدس شعارات جوفاء ليس أك  ثر.حول التمس 
سرائيلي  إلجراء االنتخابات الفلسطيني ة في القدس لعدم إيجاد موطئ قدم وأخيرًا، قد يترافق الرفض اإل

فلسطيني  فيها، مع منع "حماس" من إجرائها في غز ة لعدم توافقها مع السلطة الفلسطيني ة حول 
ا توقيتها. وبالت الي، فإن  اقتصار إجرائها فقط في الضف ة الغربي ة لن يمنحها المشروعي ة السياسي ة، ألن ه

 ال تمث ل كل  الفلسطيني ين في القدس وغز ة.
 17/1/2019المونيتور، 
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 إدارة األزمات الفلسطينية وليس حلها .43

 حافظ البرغوثي
« فتح»ازداد الوضع الفلسطيني الداخلي تعقيدًا بعد أن وصل التوتر إلى أشده بين حركَتي 

ة الثورة واحتجازها مئات خروج مسيرات إلحياء ذكرى انطالق« حماس»، إثر حظر حركة «حماس»و
في غزة. وجاءت هذه اإلجراءات بعد أيام من جهود بذلها مندوب فلسطين في « فتح»من قيادات 

حركة « حماس»األمم المتحدة لمنع صدور مشروع قرار تقدمت به الواليات المتحدة يعتبر حركة 
ذ إنها أردفت ذلك باجتماع إال قلياًل كما يبدو، إ« حماس»إرهابية. ولم يجد الجهد استحسانًا من 

لنوابها في المجلس التشريعي الذي حله الرئيس الفلسطيني وأصدروا بيانًا اعتبروا فيه الرئيس 
الفلسطيني فاقدًا لألهلية ولم يعد رئيسًا. وفي هذا المناخ العكر سارع وفد أمني مصري إلى غزة 

التصعيد على السياج الحدودي، عاد للتهديد بالعودة إلى « حماس»الحتواء الموقف. وبينما عادت 
، وقد نجح الوفد األمني المصري «حماس»للتهديد بالعودة إلى سياسة اغتيال قادة « اإلسرائيليون»

في نزع فتيل التوتر، لكن االحتالل وضع شروطًا جديدة قبل إدخال األموال القطرية إلى القطاع، 
الحدودي بإطالق البالونات والطائرات الورقية  أهمها أال تتكرر أحداث الجمعة الماضية على السياج

تمسك نتنياهو بمطالبه رغم تدخل قطر عن « اإلسرائيلية»الحارقة.. الخ. وبسبب الحملة االنتخابية 
محمد العمادي الذي يجلب المال القطري، وحتى اآلن لم « إسرائيل»و« حماس»طريق ممثلها لدى 

 يتم حل عقدة المال القطري. 
، حاول المصريون تخفيف حدة التوتر «فتح»و« حماس»وضوع اآلخر وهو العالقة بين بالنسبة للم

، وأسباب قيام السلطة بسحب قواتها من «فتح»بحملتها ضد عناصر « حماس»بمعرفة أسباب قيام 
معبر رفح، ما اضطر مصر إلى وقف عمل المعبر إال للعائدين. ولم يتم التوصل إلى حل ألزمة 

 السلطة بالسيطرة الكاملة عليه.المعبر حيث تطالب 
هذا األمر أعاد الوضع في غزة إلى نقطة الصفر مجددًا، وحتى في مجال الكهرباء حيث تمول قطر 
وقود محطة الكهرباء، ظلت ساعات ربط التيار على ما هي عليه وازدهرت تجارة بيع التيار من قبل 

الواحد. وكانت السلطة هددت بوقف تمويل  المتنفذين حيث يبيعونها مقابل أكثر من دوالر للكيلوواط
الصحة والتربية والمدارس والشؤون االجتماعية ووقف إصدار جوازات السفر ما جعل الوفد المصري 

 يحاول وقف هذه اإلجراءات لكن السلطة تريثت حتى اآلن.
حاولة من رئاسة أبو مازن عق د الوضع خاصة قرار نوابها بعدم أهليته وكذلك م« حماس»إن موقف 

في األمم المتحدة التي باتت تضم أكثر من  77التشويش على تسلمه رئاسة مجموعة ال« حماس»
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رسائل إلى الدول المختلفة موقعة بأسماء جمعيات تابعة لها تزعم « حماس»دولة، فقد أرسلت  120
 فيها أن محمود عباس لم يعد رئيسًا. 

تحامات قوات االحتالل المتكررة للمدن وعلى الجانب اآلخر، اشتكت السلطة للمصريين من اق
الفلسطينية خاصة رام هللا بحجة البحث عن كاميرات في الشوارع لمراقبة حركة سيارات معينة يشتبه 
باستخدامها في عمليات إطالق نار على جنود االحتالل، ووصلت بعض دوريات االحتالل إلى 

من قوات األمن والشرطة لها بسبب  مسافة مئتي متر من منزل الرئيس الفلسطيني دون اعتراض
 أوامر عليا بعدم االحتكاك مع االحتالل. 

هذا الوضع البائس زادته الحكومة الفلسطينية ضعفًا بإصرارها على تطبيق قانون الضمان االجتماعي 
بصيغته الحالية التي تنتقص من حقوق العمال والعاملين في القطاع الخاص، وأدى ذلك إلى 

ضرا بات ما ضاعف من هشاشة الوضع الداخلي الفلسطيني، وصرخ المتظاهرون: اعتصامات وا 
 « كيف تضمنون أموالنا إذا لم تضمنوا المدن من اقتحامات االحتالل؟»

يترقب الفلسطينيون إصدار مرسوم يحدد موعدًا لالنتخابات التشريعية والرئاسية بعد حل المجلس، 
أو امتنعت، وال يعرف بعد إن « حماس»واء شاركت وهو استحقاق ديمقراطي ال يمكن التخلي عنه س

كان المرسوم سيصدر قريبًا أم خالل المدة المقررة وهي ستة أشهر. فكل الوضع الفلسطيني متأزم بال 
تدير األزمة وال تستطيع فرض أي حل، « السلطة»مخرج، فحركة حماس تدير أزمتها وال تريد حاًل و

 ر األزمة وال يريد حاًل.واالحتالل يستطيب الوضع الحالي ويدي
 18/1/2019، الخليج، الشارقة

 
 : حرب شاملة في الشمال2019التهديد المركزي في  .44

 نيموشيه كوه
حرب شاملة في الشمال حيال إيران، حزب هللا، النظام السوري هي التهديد المتصدر في خطورته 

نى بالتقويم االستراتيجي القومي الذي يع األمن. هذا يقضي تقرير جديد لمعهد بحوث 2019لعام 
 للعام القادم وجدول التهديدات على دولة إسرائيل.

يشير التقرير الذي رفعه رئيس المعهد اللواء احتياط عاموس يدلين لرئيس الدولة روبين ريفلين إلى 
صعدت إيران جهودها لتثبيت خطوة عسكرية في سوريا ولمنح حزب هللا  2018أنه في بداية العام 

عسكرية نشطة ضد الجهد  أعماالإسرائيل اتخذت  أنرية متطورة. وزعم في التقرير قدرات عسك
اإليراني، وهجماتها مست شديد المساس بالبنية التحتية اإليرانية. ومع ذلك، يشكك واضعو التقرير 
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عادة األسدفي أن تتنازل إيران عن تواجدها في سوريا ويحذرون بانه مع استقرار نظام  تسليح  وا 
 السوري من قبل روسيا تقلصت حرية عمل الجيش اإلسرائيلي.الجيش 

الموجه  –كما يشير التقرير إلى أنه عقب التطورات في سوريا حرفت إيران جزءا من مبنى القوة لديها 
نحو العراق ولبنان. ومع أن الدعم اإليراني لمبنى قوة حزب هللا في لبنان ليس جديدا،  –ضد إسرائيل 

 من طهران إلى المنظمة مقلقة. األخيرتينل القتالية التي تنقل في السنتين جودة الوسائ أن إال
إلسرائيل هي مشروع تحويل الصواريخ غير الدقيقة والمقذوفات الصاروخية  األساسمصادر القلق 

 – شاطئالثقيلة إلى صواريخ دقيقة لدى حزب هللا، وكذا تحسين قدرة الدفاع الجوي وتوريد صواريخ 
القومي بان مساعي  األمنمعهد بحوث  أوساطمدى للمنظمة اللبنانية الشيعية. وتقدر بحر بعيدة ال

تعقيدا مما كانت في  أكثرإسرائيل ضد "مشروع التدقيق اإليراني في لبنان ستتم في ظروف مختلفة 
 .األخيرةسوريا في السنوات 

، فان 2006لبنان الثانية في رغم ميزان الردع المتبادل بين إسرائيل وحزب هللا، والذي نشأ منذ حرب 
 األراضيالهجومية التي انكشفت إلى داخل  األنفاقواضعي التقرير يعتقدون بان عمل إسرائيل ضد 

 إحباطتجسيدا للمنظمة اللبنانية لتفوق إسرائيل االستخباري وتصميمها على  أيضااإلسرائيلية يشكل 
 .أخرىجهودها في هذا السياق وفي سياقات 

حثون في المعهد بان المعركة الناجحة التي حققت تأخيرا هاما في بناء قوة حزب هللا كما يقدر البا
والتموضع اإليراني في سوريا وصلت إلى مرحلة االستنفاد، او أن نتاجها لم يعد يبرر مخاطرات 

 التصعيد التي تنطوي عليها.
لم تنحصر  فإنهاي الشمال، ما تحقق سيناريو المواجهة الكاملة ف إذاكما يحذرون في المعهد من أنه 

في حالة شاملة تتصدى فيها إسرائيل إليران، سوريا وحزب هللا في  أنفسناسنجد  وأننافي جبهة واحدة 
 في قطاع غزة. اإلرهابالشمال، وبالتوازي ضد منظمات 

في السنة القريبة  األعلىويقدر واضعو التقرير بان احتماالت االشتعال مع حماس في غزة هو 
 ة، وان كانت خطورة التهديد اقل بكثير من تلك التي تحدق بإسرائيل في الجبهة الشمالية.القادم

المركزية للتفجر العالي في جبهة الجنوب هي التدهور المتواصل  األسبابحسب التقرير، فان 
االقتصادي في القطاع، الضغط من جانب السلطة الفلسطينية على حماس في  –للوضع االجتماعي 

التآكل الذي طرأ على مدى الزمن في الردع الذي حققته إسرائيل في حملة الجرف الصامد  غزة وكذا
في الشمال قد  اإلرهاب أنفاق إغالقكانت حملة  إذا. ويوصي ك ت اب التقرير بانه 2014في صيف 

انتهت حقا دون تصعيد والنقاش في مشروع تدقيق الصواريخ التي لدى حزب هللا لن ينضج إلى حملة 
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بناء  إلعادةتحرف جهودها لتعود إلى قطاع غزة،  أنئية مبادر اليها ضده، فان على إسرائيل وقا
 الردع تجاه حماس وتوجيه ضربة شديدة للذراع العسكري للمنظمة.         
تكون جاهزة الضطراب  أنكما يحذر التقرير من التدهور في الضفة ويشير إلى انه على إسرائيل 

انتهاء عهد ابو مازن. في المدى البعيد يوجد خطر  وإلمكانيةة الفلسطينية اخر في استقرار السلط
االنزالق إلى واقع الدولة الواحدة الذي بزعم ك ت اب التقرير "ينطوي على اثار خطيرة على مستقبل، 
طابع وصورة إسرائيل كالدولة القومية للشعب اليهودي". وبالمقابل، يعتقد واضعو التقرير بانه يوجد 

مال منخفض لسيناريوهات متطرفة في الصراع ضد النووي اإليراني في السنة القريبة القادمة، احت
تستعد لقرارات مفاجئة من الرئيس  أنالمستقر، فان على إسرائيل  األميركيويعتقدون انه رغم الدعم 

 دونالد ترامب.
مع  أوليحديث في المنصب في  األولالفريق افي كوخافي يوم  األركانإلى ذلك، قضى رئيس 

 . والحقا أجرى تقويما للوضع وسلسلة مباحثات في قيادة المنطقة الجنوبية.األركانمحفل هيئة 
 معاريف
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