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*** 
 

 صاالت إسرائيلية إلنجاز صفقة أسرى قبل االنتخاباتات مصادر في حماس لـ"العربي الجديد": .1
كشفت مصادر في حركة حماس عن محاوالت واتصاالت غير مباشرة تقودها حكومة  :القاهرة

االحتالل اإلسرائيلي لتحريك صفقة األسرى قبل االنتخابات اإلسرائيلية المقبلة، في محاولة لدعم 
وقالت المصادر التي تحدثت مع "العربي  رائيلي.صورة حكومة بنيامين نتنياهو في الشارع اإلس

الجديد"، "تلقينا أخيرًا اتصاالت جديدة من طرف أوروبي إضافة إلى القاهرة، بشأن تحريك مفاوضات 
ملف أسرى االحتالل لدينا"، مضيفًة "نعلم جيدًا السبب وراء ذلك"، في إشارة إلى قرب موعد 

ك الحركة، وذراعها  بريلأ /االنتخابات اإلسرائيلية في نيسان المقبل. وشددت المصادر على تمسُّ
العسكرية كتائب عز الدين القسام، بالشروط السابقة المتعلقة بإطالق كافة األسرى الفلسطينيين الذين 

، وأعاد االحتالل اعتقالهم بعد إتمام الصفقة التي 2011كان أفرج عنهم في صفقة "وفاء األحراء" عام 
 جندي اإلسرائيلي الذي كان بحوزة "حماس"، جلعاد شاليط.ُأفرج بموجبها عن ال

واعتبرت المصادر أّن "حكومة نتنياهو تناور من وقت آلخر لتحقيق مكاسب شعبية، ولكن هذه المرة 
يبدو أّن هناك رغبة قوية في إتمام تلك الصفقة قبل االنتخابات المقبلة، خصوصًا في ظّل المعارضة 

مة اإلسرائيلية الحالية، وسط استطالعات تؤكد انخفاض حظوظ نتنياهو". القوية التي تواجهها الحكو 
ولفتت المصادر إلى أّن "الحديث عن صفقة جزئية يتم بموجبها اإلفراج عن واحد أو اثنين من 
األسرى الذين بحوزة الحركة، كما يرّوج االحتالل، مرفوض تمامًا"، مشددًة على أّن "حماس متمّسكة 

 عة واحدة، حال تّم التوصل إلى اتفاق بشأنها".بتنفيذ الصفقة دف
كذلك، كشفت المصادر أّن المبعوث األممي إلى الشرق األوسط، نيكوالي مالدينوف، فتح نقاشًا مع 
قيادة حماس الستطالع موقفها بشأن هذا الملف، مؤكدًة أّن "القسام لن تقّدم أي معلومات بدون 

الق األسرى المحررين، وبعدها يبدأ التفاوض، وقبل ذلك مقابل، فالكتائب حّددت مطالبها بشأن إط
 لن يصل االحتالل ألسراه، وليفعل ما يشاء".

ولفتت المصادر إلى أّن "تل أبيب ترغب في استغالل أزمة سْحب السلطة لموظفيها من معبر رفح 
لم تقل إنها  لتشديد الخناق وزيادة الضغط على حماس لتمرير مكاسب لحكومتها"، مؤكدًة أّن "القاهرة

ستغلق المعبر، ولكن حتى اآلن التصريحات غير كافية لتأكيد الموقف المقبل، فهناك حالة أقرب 
 للغموض بشأن المستقبل القريب للمعبر".
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وعن هذه القضية، قالت المصادر إّن "فتح المعبر في الوقت الراهن بات خاضعًا لتجاذبات أوسع من 
أو تشكيل حماس للجنة تكون مشرفة على المعبر برعاية مسألة سحب السلطة لموظفيها منه، 

 مصرية"، مضيفًة أّن "تلك التجاذبات ربما تتسّبب في تعطيل تسيير الحركة على المعبر في الجانبين".
 19/1/2019، العربي الجديد، لندن

 
 "صفقة القرن"مؤامرة في اللبنانية": رياض المالكي يشتكي مضي دول الخليج األخبار " .2

االقتصللادية التللي  عللن وزيللر الخارجيللة والمغتللربين الفلسللطيني ريللاض المللالكي، فللي كللواليس القمللة ُنقللل
أمس، أن لدى السلطة الفلسطينية قلقًا من "مؤامرة لفصل غّزة عن  ُتعقد في العاصمة اللبنانية بيروت،

ول عربيللة الضللفة الغربيللة لهللدف مشللبوه". وأشللار إلللى "مخللاوف مللن هللذه المللؤامرة التللي تشللارك فيهللا د
سرائيل لتصفية القضية الفلسطينية".  لخلق دويلة في غزة تعترف بها أمريكا وا 

إللى أن "دول الخللي  النظلر شكا المالكي ملن "حاللة تطبيلع عربلي مخيفلة وعلنيلة ملع إسلرائيل"، الفتلًا و 
ة. تحصلللر اهتمامهلللا بلللالنزاع ملللع إيلللران. وللللم تعلللد فلسلللطين عللللى جلللدول اهتماماتهلللا السياسلللية أو الماليللل

 يبيعوننا كالمًا معسواًل وفي الوقت نفسه يمضون قدمًا في مؤامرة صفقة القرن".
الوزير الفلسطيني تحدث عن "ضغوط أمريكية على السلطة الفلسطينية واستفزازات إسلرائيلية، وخفلض 
كبيلللر لللللدعم الملللالي اللللذي كانلللت تقدمللله الواليلللات المتحلللدة واللللدول األوروبيلللة، مثلللل هولنلللدا واللللدنمارك 

 النروج، بحجة أن السلطة تدعم أسر الشهداء والسجناء المعتقلين في إسرائيل".و 
 19/1/2019 ،األخبار، بيروت

 
 الفلسطينية تحذر من استمرار اعتداءات االحتالل في القدس الحكومة .3

عللللى القللللدس  اإلسلللرائيليةملللن اسللللتمرار االعتلللداءات االحتالليلللة  الفلسلللطينيةحكوملللة الحلللّذرت  :رام هللا
وحملل المتحلدث الرسللمي باسلم الحكوملة يوسلف المحمللود،  المبلارك. األقصللىوعللى المسلجد  ،للةالمحت

المحمومللة للمسللاس بالوضللع الحقيقللي والوضللع  واألوهللامحكومللة االحللتالل المسللؤولية عللن المحللاوالت 
الخشللبية  كاألعمللدة، والتلي كللان هخرهللا نصللب هالت بنلاء وتللرميم األقصللىالتلاريخي والقللانوني للمسللجد 

 أعمللللال، إضللللافة لمواصلللللة األقصللللىعدنيللللة المعروفللللة بلللللل السقايل  فللللي الواجهللللة الغربيللللة للمسللللجد والم
وجدد المحمود مطالبة الحكومة بتدخل عالمي عاجل وتحرك عربي  الحفريات تحت أساسات المسجد.

 األقصلىإسالمي فاعل، لتطبيق القوانين والشرائع الدولية ووقف االعتداءات االحتالليلة عللى المسلجد 
 والمسيحية.  اإلسالميةوالمقدسات 

 18/1/2019 ،الحياة الجديدة، رام هللا
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 تشجب تهجم "إسرائيل" على ماليزيا "الخارجية الفلسطينية" .4
 دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشلدة، الهجلوم اإلسلرائيلي غيلر المبلرر، واالتهاملات الملفقلة ضلدّ  :وفا

عتبرته اعتداء سافرًا على مملكة ماليزيلا الصلديقة، وتلدخاًل فلي ماليزيا ورئيس وزرائها مهاتير محمد، وا 
وحيت اللوزارة فلي بيلان، مواقلف ماليزيلا الشلجاعة والداعملة لحقلوق  شؤونها الداخلية وقراراتها السيادية.

الشعب الفلسطيني في المحافلل كافلة. وقاللت: "إننلا إذ نفتخلر بالعالقلات التاريخيلة األخويلة التلي تلربط 
ادة وحكومة وشعبًا، فإننا نؤكد وقوف دولة فلسطين إلى جانلب ماليزيلا فلي وجله هلذا االعتلداء بلدينا قي

اإلسرائيلي الغاشم، خاصة وأن إسلرائيل كقلوة احلتالل، غارقلة فلي انتهاكاتهلا الجسليمة للشلرعية الدوليلة 
 از".وقراراتها ومبادئ حقوق اإلنسان والقانون الدولي، وهي دولة احتالل وفصل عنصري بامتي

 19/1/2019 ،الخليج، الشارقة
 

 الخضري: إلغاء المساعدات األمريكية توسيع لدائرة الحصار .5
إن اإللغللللاء التللللام  ،رئلللليس اللجنللللة الشللللعبية لمواجهللللة الحصللللار ،قللللال النائللللب جمللللال الخضللللري :غللللزة

ايللة للمسلاعدات األمريكيلة التلي كانلت تقللدم سلابقًا للشلعب الفلسلطيني يعتبللر توسليع للدائرة الحصلار وبد
أن القلرار األمريكلي  ،18/1/2019 فلي بيلان صلحفي يلوم الجمعلة ،وأشار الخضلري مرحلة جديدة منه.

لمرحلة جديدة يتوسع فيها الحصلار  إشارةبإلغاء المساعدات يشمل الضفة الغربية والقدس وغزة، وهذه 
وأضلللللاف الخضلللللري أن  وتحتلللللاج شلللللراكه فلسلللللطينية ووحلللللدة موقلللللف لمواجهلللللة هلللللذا الواقلللللع الخطيلللللر.

ونلروا والموازنلة العاملة األمليلون دوالر للدعم موازنلة  600إلغائهلا بقيملة  المشروعات األمريكية التي تلمّ 
، وفللللي هللللذا مسللللاس بكثيللللر مللللن قطاعللللات شللللعبنا الفلسللللطيني خاصللللة االقتصللللادية USAID ومشللللاريع

 .ويزيد المعاناة المتفاقمة أصالً  ةواإلنسانية وسيرفع من معدالت الفقر والبطال
خضري المجتمع الدولي للتحرك العاجل لمضلاعفة اللدعم وزيلادة الموازنلات المخصصلة للدعم وناشد ال

والتشللللغيلية لتفللللادي مزيللللد مللللن االرتفللللاع فللللي  اإلنسللللانيةالشللللعب الفلسللللطيني لكللللل المشللللروعات خاصللللة 
الشلعب الفلسلطيني الثابلت فلي العليي بحريلة وأملن  وأكلد الخضلري عللى حلقّ  معدالت الفقلر والبطاللة.

 دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وهذا حق لشعبنا وليس منة من أحد. وأمان في 
 18/1/2019 ،فلسطين أون الين

 
 المالكي يطلع نظيره اللبناني على آخر المستجدات .6

أطللللع وزيللر الخارجيللة والمغتلللربين الفلسللطيني ريللاض الملللالكي، نظيللره اللبنللاني جبلللران  :وفللا –بيللروت 
جدات السياسلللية والميدانيلللة فلللي فلسلللطين، خاصلللة مدينلللة القلللدس المحتللللة، باسللليل، عللللى هخلللر المسلللت
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ات، وسللللب عمر وأرضللله، وتسلللارع عجللللة بنلللاء المسلللت الفلسلللطيني شلللعبال واإلجلللراءات اإلسلللرائيلية ضلللدّ 
األراضللي، واالعتقللاالت، واالجتياحللات المتكللررة للمللدن الفلسللطينية، باإلضللافة إلللى التحركللات لمواجهللة 

وحلذر الملالكي ملن تلداعيات ذللك عللى المسلتويات  ."إسلرائيل"ري التلي تمارسلها سياسة التمييز العنصل
 الداخلية واإلقليمية والدولية، وتجاهل دولة االحتالل لجميع القرارات الدولية واالتفاقات الموقعة.

 18/1/2019 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 هنية يشكر مهاتير محمد ويثمن موقف ماليزيا الرافض للتطبيع .7
بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، رسالة إلى رئيس الوزراء الماليزي مهاتير 

وقال هنية في  محمد، وشكره على موقفه المشرف في منعه دخول رياضيين "إسرائيليين" لبالده.
ياضيين رسالته إننا تابعنا ببالغ االعتزاز وعظيم التقدير، موقفكم األصيل والمبدئي في رفض منح ر 

"إسرائيليين" تأشيرات دخول لماليزيا للمشاركة في بطولة دولية للسباحة؛ مؤكدا أن هذا الموقف 
المشرف يعد تجسيدا حقيقيا لمواقف ماليزيا التاريخية في االنتصار للشعب الفلسطيني الذي يتعّرض 

من رئيس الوزراء  وتقدم هنية بأسمى هيات الشكر وأبلغ عبارات التقدير يوميا لجرائم االحتالل.
الماليزي لهذا الموقف الراسخ بحظر دخول أي وفد "إسرائيلي" لبالده، للمشاركة في فعاليات رياضية 

 أو غيرها، ولما تبذله ماليزيا من دور وجهود في الوقوف مع فلسطين ونضال شعبها المشروع.
ن وأبلغ التأييد، وهو وأضاف هنية أن موقف ماليزيا قد لمس فيه الشعب الفلسطيني عميق التضام

وأثنى على الموقف الرائد والمتقدم  يواجه االحتالل ويرد عدوانه ويحمي نفسه لينتزع حقوقه وحريته.
 الذي تضطلع به ماليزيا، حكومة وشعبا ومنظمات مجتمع مدني، في رفض التطبيع مع االحتالل.

 18/1/2019موقع حركة حماس، غزة، 
 

 2018خالل  جريحاً  216إسرائيلياً و 13 أدى لمقتل عماًل مقاوماً  6,117 نفذتبالضفة  المقاومةتقرير:  .8
عماًل مقاومًا، أوقعت  6,117أكثر من  2018نفذت المقاومة في الضفة الغربية والقدس خالل عام 

جريحًا، شملت عددًا من العمليات النوعية، خاصة  216قتياًل إسرائيليًا، باإلضافة إلى  13بمجملها 
ق النار التي انسحب منفذوها من المكان بسالم، والتي كان أبرزها عمليات جرار عمليات إطال

وأفاد تقرير إحصائي من إعداد الدائرة اإلعالمية لحركة حماس في الضفة  ونعالوة والبرغوثي.
عملية طعن  39عملية إطالق نار، و 51من تنفيذ  2018الغربية، أن المقاومة تمكنت خالل عام 

عملية زرع أو إلقاء عبوات ناسفة محلية  74عملية دعس ومحاولة دعس، و 22وومحاوالت طعن، 
عملية إلقاء زجاجات حارقة صوب هليات ومواقع االحتالل العسكرية، كما شهدت  347الصنع، و



 
 
 
 

 

 8 ص             4842 العدد:             1/19/2019السبت  ريخ:التا  

                                    

لقاء حجارة، أدت في مجملها إلى قتل  4,798مناطق الضفة والقدس  إسرائيليًا وجرح  13مواجهة وا 
 هخرين. 3,567فلسطينيًا وأصيب  49ذلك استشهد  هخرين، في مقابل 216

وشهدت محافظات ورام هللا والقدس والخليل ونابلس على التوالي، أعلى معدل في عدد المواجهات 
 من مجموع محافظات الضفة. %70واألعمال المقاومة بنسبة قاربت 

لقاء الحجارة فقد شكلت ما نسبته  األعمال المقاومة، من مجموع  %78.4وعلى صعيد المواجهات وا 
لقاء عبوات  187فيما كانت هنالك أكثر من  عملية مؤثرة من إطالق النار وعمليات طعن ودعس وا 

 من مجمل األعمال المقاومة. %21.6ناسفة مشكلة ما نسبته 
 18/1/2019موقع حركة حماس، غزة، 

 
 للقضية الفلسطينيةإنما يؤكد طابعها التصفوي  "صفقة القرن"تسريبه حول  ا يتم  محزب الشعب:  .9

تل أبيب: قال األمين العام لحزب "الشعب" الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بسام 
الصالحي، إن ما يتم تسريبه حول ما ُيعرف بل"صفقة القرن" إنما يؤكد "طابعها التصفوي للقضية 

ة فلسطينية، فهي ليست سوى نسخ الفلسطينية"، مطالبًا بل"ضرورة تعزيز رفضها عبر أوسع وحدة وطني
للطروحات اإلسرائيلية واألمريكية السابقة، التي تم رفضها جملة وتفصياًل في حينه، تجاه موضوع 
القدس أو االستيطان، وسلخ أراضي الضفة الغربية، وغير ذلك، وهذه محاولة جديدة إلعادة إنتاج هذه 

سرائيل باالطروحات وتسويقها من قبل إدارة تر   الكامل، بل والتمادي في محاوالت تسويقها".مب وا 
 19/1/2019، لندن، الشرق األوسط

 
 وستزداد اشتعااًل في األيام المقبلة": مسيرات العودة متواصلة الشعبية" .10

شارك هالف الفلسطينيين في مظاهرات الجمعة، حيث دارت مواجهات بين المئات منهم مع : غزة
متار من السياج الحدودي. وأشعل متظاهرون عددًا قلياًل من الجيي اإلسرائيلي على بعد عشرات األ

وذكرت الوكالة الفرنسية أن جميل مزهر القيادي البارز في الجبهة الشعبية وعضو  إطارات السيارات.
الهيئة العليا لمسيرات العودة قال في كلمة شرق غزة: "نوجه رسالة للعدو الصهيوني بأال تراهنوا على 

 . ومسيرات العودة متواصلة وستزداد اشتعااًل في األيام المقبلة".تراجع المسيرات..
وأضاف مزهر: "بعد أشهر قليلة سنحيي الذكرى السنوية األولى على انطالق مسيرات العودة من 

 خالل مليونية كبيرة وبخيارات جديدة بعد تقييم التجربة ستفاجئ الجميع".
 19/1/2019، لندن، الشرق األوسط
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 إلفشال المؤامرات ومة التي تشكل مسيرات العودة أحد أشكالها هي المسار الوحيدالمقاحماس:  .11
، إن "إصرار جماهير الشعب الفلسطيني على المشاركة في لها في بيان ،قالت حركة حماسغزة: 

يؤكد أنه يخوض مسارًا نضاليًا متواصاًل، وفعاًل كفاحيًا مستمرًا حتى  43مسيرات العودة للجمعة 
افه". وأكد المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم أن "المقاومة التي تشكل مسيرات العودة أحد تحقيق أهد

أشكالها، هي المسار الوحيد القادر على إفشال كل المؤامرات على الحق الفلسطيني". واعتبر قاسم 
حيد أن "هذه الجمعة تحمل رسالة بأن مواجهة التحديات المتصاعدة التي تمر بها القضية، تتطلب تو 

 جهد الكل الوطني الفلسطيني".
 19/1/2019، لندن، الشرق األوسط

 
 قالة وزير الحكم المحلي وتعلن منع دخوله إلى الخليلإفتح تطالب ب .12

قالةبتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة  ،قليم وسط الخليلإ ،طالبت حركة فتح :لالخلي وزير الحكم  وا 
 أنوأكدت الحركة  راك الضمان االجتماعي.المحلي، حسين األعرج، على خلفية تصريحات بشأن ح

"التطاول على أبناء شعبنا الفلسطيني مرفوض، وشريحة العمال هي رمز للثورة الفلسطينية، وشريحة 
أنه لن يتم التعامل  لها، في البيان ،وأعلنت الحركة أصيلة ومهمة في أي مجتمع متحضر في العالم".

تعلق في الخليل، وقالت "من هنا نخاطب كافة مؤسسات مع وزير الحكم المحلي في أي أمر أداري ي
من منصبه، كما نؤكد بأن شخص وزير  إقالتهالمجتمع المحلي بعدم التعامل معه حتى صدور قرار 

بيان الحركة "أن ثقتنا  وأوضح الحكم المحلي غير مرحب به في خليل الرحمن، ويمنع عليه دخولها.
قالة ألي مسؤول مهما على شأنه يتطاول برئيس الوزراء عالية جدًا، وننتظر من ه قرارات محاسبة وا 

 على أبناء شعبنا، فالجميع أمام القانون متساوين".
قانون الضمان االجتماعي بأن أحدهم  بإلغاءوكان األعرج قد اتهم قيادات الحراك العمالي المطالب 

 يسكن داخل مستوطنة" كريات أربع".
 19/1/2019، لندن، القدس العربي

 
 الحتالل يدعي اعتقال ناشط في حماس اجتاز السياج الحدوديا .13

 اعتقل جيي االحتالل اإلسرائيلي، صباح الجمعة، غّزيًا اجتاز السياج الحدودي شمالّي قطاع غّزة.
وادعى االحتالل مساء الجمعة أن الشاب المعتقل "ناشط في حركة حماس، وأقّر بذلك أثناء تحقيق 

قًا لما قاله المتحّدث باسم جيي االحتالل، فإن الشاب اعتقل فور اجتيازه ووف األجهزة األمنية معه".
 السياج الحدودي، بعدما تعّقبته األجهزة األمنية اإلسرائيلّية، "التي سّلم نفسه لها".

 18/1/2019، 48عرب 
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 رومانيا على نقل سفارتها إلى القدس نتنياهو يحض   .14
ائيلي بنيلللامين نتنيلللاهو، الجمعلللة، نظيرتللله الرومانيلللة رئللليس اللللوزراء اإلسلللر   أ ف ب : حلللّض  - القلللدس

فيوريكللا دانشلليال التللي تتللولى بالدهللا الرئاسللة الدوريللة لالتحللاد األوروبللي علللى نقللل سللفارة رومانيللا إلللى 
أتمنللى أن تتللدخلي "وقللال لرئيسللة الللوزراء خللالل اجتماعهمللا فللي القللدس، حسللب بيللان لمكتبلله،  القللدس.

ل فللي االتحللاد األوروبللي، وبللالطبع لنقللل سللفارتكم وسللفارات أخللرى إلللى لوقللف القللرارات المسلليئة إلسللرائي
تحركللات إيللران العدوانيللة فللي "وأفللاد البيللان أن نتنيللاهو ودانشلليال ناقشللا  ."القللدس. ننتظللرك فللي القللدس

ملن "ونقل البيلان علن نتنيلاهو قولله  .ة"المنطقة وجهودها للحصول على موطئ قدم عسكري في سوري
 ."رهاب، فإن إسرائيل ال تدافع عن نفسها فحسب بل تدافع أيضا عن أوروبااإل خالل التحرك ضدّ 

 19/1/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 "إسرائيلـ"كارثة وعملية انتحار ل: الدولة الفلسطينية الضفة بضم   مطالباً  إسرائيليوزير  .15
مريكللي دونالللد تللل أبيللب: علللى الللرغم مللن أن أحللدًا لللم ينشللر حتللى اآلن نصللًا رسللميًا لخطللة الللرئيس األ

ترمب للسالم في الشرق األوسط، خلرج مسلؤولون إسلرائيليون بتصلريحات رفضلوا فيهلا ملا ُنشلر حولهلا 
ملللللن تسلللللريبات. وأعللللللن وزيلللللر العللللللوم والتكنولوجيلللللا اإلسلللللرائيلي أوفيلللللر أكلللللونيس رفضللللله فكلللللرة الدوللللللة 

ُيعتبلر "أن هلذا المشلروع  ، مضليفاً "مشروعًا قديمًا كالحًا أكل عليله اللدهر وشلرب"الفلسطينية، واعتبرها 
تنفيلذ القلرار اللذي اتخلذه ملؤتمر حلزب ليكلود، "، وقال إنله سيسلعى إللى "كارثة وعملية انتحار إلسرائيل

القاضللللي بفللللرض القللللانون اإلسللللرائيلي علللللى المسللللتوطنات، وفللللرض السلللليادة اإلسللللرائيلية علللللى الضللللفة 
. وراح أكلونيس يتحلدث كملا للو 9/4/2019التي سلتجري فلي  "،الغربية، مباشرة بعد انتخابات الكنيست
المطللوب اآلن هلو تسلريع وتيلرة البنلاء االسلتيطاني فلي الضلفة "أنه ال يوجد شعب فلسطيني، فقال إن 

 ."اليهود الطبيعي في أرضهم، ومنع الكارثة المتمثلة بقيام دولة فلسطينية الغربية لضمان حقّ 
 19/1/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 "قانون القومي ة" شاكيد: ال تعديل على .16

، التأكيلد عللى أنله للن يجلرى 18/1/2019 اإلسلرائيلّية، هييللت شلاكيد، يلوم الجمعلة علدلعاودت وزيرة ال
وأوضحت شلاكيد، خلالل  .2018يوليو  أي تعديل على "قانون القومّية"، الذي أقّره الكنيست في تموز/

أن يللتّم الللّدفع بقللانون إضللافي تحللّدد رّدهللا علللى متظللاهرين أمللام منزلهللا فللي تللل أبيللب، أنلله مللن الممكللن 
رغم بللالمكانللة الطائفللة الدرزّيللة، فللي محاولللة لحصللر أضللرار "قللانون القومّيللة" بالطائفللة العربيللة الدرزّيللة، 
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واّدعت شاكيد أنه "ال خلالف" حلول تعريلف  تصريحها بأن القانون ال يحوي "أي ضرر" بالطائفة.من 
اليهودي، القلانون يقلول شليئًا مفهوملًا ضلمنًا" وأن صلياغته على أنها "الوطن القومي للشعب  "إسرائيل"

 بهذا الشكل "لمنح أداة للمحكمة العليا عندما يناقي قضايا مثل قانون المتسللين".
 18/1/2019 ،48عرب 

 
 رشى بتلقي: مندلبليت يقرر اتهام نتنياهو 4000الملف  .17

"  بيلزك 4000ليت، المداوالت في "المللف أنهى المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلّية، أفيحاي مندلب
، مسلاء 12واال ، المشتبه فيه رئيس الحكومة اإلسرائيلّية، بنيامين نتنياهو، بحسلب ملا ذكلرت القنلاة  –

ووفقًا لما نقلت القناة عن مصدر قضائي رفيع، فإن مندلبليت قلّرر تقلديم الئحلة  .18/1/2019 الجمعة
 رشلًى، عللى أن يسلتدعي نتنيلاهو للتحقيلق منتصلف شلهر شلباط/ نتنياهو يتهمه فيها بتلقلي اتهام ضدّ 

 بتهم تلقي رشى. 4000، إلبالغه بأنه يدرس محاكمته في الملف 2019فبراير 
، اجتماعلًا ملع طلاقم محلامي نتنيلاهو للدرس طللبهم بتأجيلل قلراره 17/1/2019 وعقد مندلبليت، الخميس

، وهلو ملا رّد 9/4/2019النتخابات المقلّررة فلي بخصوص تقديم نتنياهو للمحاكمة من عدمها لما بعد ا
 عليه مكتب مندلبليت بالقول إنه "غير وارد".

 18/1/2019 ،48عرب 
  

 قضية الرشوة الجنسية: أدلة في هاتف رئيس نقابة المحامين اإلسرائيلية .18
علد نحلو ، ب17/1/2019 الخميس يومانتهى التحقيق مع رئيس نقابة المحامين اإلسرائيلية، إيفي نافيه، 

 ، حيلث يشلتبه بأنله عملل 433ساعات في مكاتب الوحلدة للتحقيلق فلي االحتيلال فلي الللد  الهلاف  10
عللى تعيلين قضلاة مقابلل الجلنس، وتنسلب لله مخالفلة "الرشلوة واالحتيلال وخيانلة األمانلة". كملا تمكنلت 

 ه.الشرطة من الحصول على هاتف خلوي قديم لنافيه يتضمن مراسالت تعزز الشبهات ضدّ 
أيلام، وذلللك بسللبب شلبهة أنلله عمللل  8وبعلد التحقيللق ملع نافيلله جللرى تحويلله إلللى الحللبس المنزللي لمللدة 

على تعيين قاضية في محكمة الصلح مقابل عالقات جنسية، كما حاول تعيين قاضلي محكملة صللح 
 في المحكمة المركزية في الوقت الذي كان يقيم فيه عالقات جنسية مع المحامية زوجة القاضي.

 ان نافيه قد أعلن في وقت سابق، الخميس، استقالته من منصبه كرئيس لنقابة المحامين.وك
، أن النيابللة العامللة منحللت الحصللانة لمراسلللة "إذاعللة الخملليسوكانللت قللد نشللرت صللحيفة "هلل رتس" يللوم 

وأشللارت الصللحيفة  الجلليي اإلسللرائيلي، هللداس شللتايف، مقابللل تسللليم الجهللاز الخلللوي الخللاص بنافيلله.
شتايف حصلت على الهاتف الخللوي، وقاملت بفتحله، واكتشلفت وجلود مراسلالت تثيلر شلبهات  إلى أن
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بللأن رئلليس نقابللة المحللامين المسللتقيل عمللل علللى ترقيللة قضللاة مقابللل الجللنس. وبسللبب اشللتباه النيابللة 
العسكرية بأن تكون شتايف قد خالفت القانون من خالل فتح الجهاز، فقد أجرت مشلاورات ملع النيابلة 

 ة، وتقرر في نهاية المطاف استخدام المواد الموجودة داخلية بسبب أهميتها.العام
 من جهته ينفي نافيه التهم المنسوبة له.

 18/1/2019 ،48عرب 
 

 باحثة إسرائيلية: كلما تطورت قدرات الجيوش يزداد استخدام األنفاق .19
ي"، التلي شللرع بهلا بدايللة أعللن الجلليي اإلسلرائيلي، يللوم األحلد الماضللي، علن انتهللاء عمليلة "درع شللمال

خللالل هللذه العمليللة،  الشللهر الماضللي، لكشللف أنفللاق حللزب هللا. وبحسللب الجلليي اإلسللرائيلي، فإنلله تللمّ 
 التي جرت في الجانب اإلسرائيلي من الحدود مع لبنان، اكتشاف ستة أنفاق.
بللاراك،  –ند دافنللا ريتشللمو  .وقالللت المحاضللرة والباحثللة فللي المركللز المتعللدد المجللاالت فللي هرتسلليليا، د

مللن اكتشلاف هللذه األنفلاق. وأضللافت فلي مقابلللة أجرتهلا معهللا صلحيفة "ذي مللاركر"  إنهلا للم تفاجللأ أبلداً 
، أنا أعرف أنه يوجد ، أنه "توقعت أن نعثر على أنفاق أكثر. وعملياً 18/1/2019 ونشرتها يوم الجمعة

ا يدل على أن حزب هللا الَءم ، وأن "هذمتراً  55وأشارت إلى أن النفق السادس كان على عمق  أكثر".
نفسه للقدرات التكنولوجية المتطورة إلسرائيل في المجال الجوفي. بمعنى أنه كلما كانت إسلرائيل قلادرة 

 ".أكثر عمقاً  على اكتشاف أنفاق بعمق كبير، قد يحفر حزب هللا وحماس أنفاقاً 
، هتين، ورغم أنهما مختلفتان طبعلاً . يوجد أنفاق في الجبأن "ما يحدث هنا ليس عادياً الباحثة وتابعت 

ألن األرض رمليلللة فلللي غلللزة والحفلللر فيهلللا أسلللهل. والفرضلللية األساسلللية، بأنللله إذا نجحلللت إسلللرائيل فلللي 
 مواجهة األنفاق في غزة فإنها ستنجح في مواجهة التهديد في لبنان، هي فرضية خاطئة".

فعلل حلزب  ملن تصلعيد، وملن ردّ وشددت على أن إسرائيل لم تواصل عملية "درع شلمالي" ألنله "خفنلا 
هللا"، معتبللرة أنلله "إذا كنللا جللديين حيللال تحييللد التهديللد الجللوفي، فإنلله ال مفللر مللن الللدخول فللي عمليللة 

 محدودة زمنيا إلى داخل األراضي اللبنانية".
 18/1/2019 ،48عرب 

 
 تل أبيب قلقة من النشاط اإليراني في العراق :أليكس فيشمان .20

أرض إللى  –يكيلة واإلسلرائيلية، العلام الماضلي، نقلل إيلران لصلواريخ أرض رصدت االسلتخبارات األمر 
، بحسللب "إسللرائيل"المليشلليات المواليللة لهللا فللي العللراق، وتوجيلله هللذه الصللواريخ إلللى عللدة أهللداف بينهللا 

 تقريللللر نشللللره المحلللللل العسللللكري فللللي صللللحيفة "يللللديعوت أحرونللللوت"، أللللليكس فيشللللمان، يللللوم الجمعللللة



 
 
 
 

 

 13 ص             4842 العدد:             1/19/2019السبت  ريخ:التا  

                                    

 مللن مواصلللة غللارات طيرانهللا الحربللي ضلللدّ  "إسلللرائيل"ان مللن ذلللك ردع . وكللان هللدف إيللر 18/1/2019
 مواقع إيرانية في سورية.

لفيشمان، فإن هذه كانت خطوة إيرانية "خبيثة"، ألن "إطالق نار من األراضي العراقية للن يلوفر  ووفقاً 
 ن هجوملاً ضلة. إضلافة إللى ذللك، فلإعإلسرائيل ذريعة لمهاجمة سورية أو لبنان وكان سيضعها أمام م

بلأن أي  "إسلرائيل"ملع الواليلات المتحلدة، التلي كانلت قلد أبلغلت    في العلراق يسلتوجب تنسليقاً  إسرائيلياً 
عللللى الجنلللود األملللريكيين اللللذين يلللدافعون علللن النظلللام فلللي  عمليلللة عسلللكرية فلللي العلللراق ستشلللكل خطلللراً 

ملللن أجلللل أن تسلللمح  ملللع دول مجلللاورة، مثلللل األردن والسلللعودية، بغلللداد. كلللذلك يتطللللب األملللر تنسللليقاً 
للطائرات اإلسرائيلية بالعبور في سمائها. وواضح أن هلذه اللدول للن تتعلاون بشلكل علنلي ملع إسلرائيل 

 لمهاجمة دولة عربية". 
 إيرانيلاً  لجمله فلي هلذه األثنلاء، لكلن "هجوملاً  واعتبر فيشمان أن محاوللة التموضلع اإليرانلي فلي سلورية تلمّ 

فللي هللذا  "إسللرائيل"ا زال سلليناريو واقعللي". واألسللئلة المطروحللة فللي ضللد إسللرائيل مللن األراضللي العراقيللة ملل
السلللياق تتعللللق بملللدى جهوزيلللة جيشلللها لمواجهلللة فلللي جبهلللة جديلللدة فلللي العلللراق، وحلللول ضلللغوط أمريكيلللة 

سلتتعاون معهلا، وملا إذا  "إسرائيلل"متوقعة لمنع هجوم إسرائيلي كهذا، وما إذا كانت دول عربية صلديقة لل
ئيلية ستصلادق عللى خطلط عسلكرية السلتهداف ملدنيين وبنيلة تحتيلة مدنيلة عراقيلة كانت الحكومة اإلسرا

أثناء حرب الخللي   في واجهت أسئلة ومعضالت كهذه "إسرائيل"إلى أن  النظر لفت فيشمانو  أو إيرانية.
 . "إسرائيل"سقطت في  صاروخاً  40، عندما أطلق العراق 18/1/1991األولى، التي نشبت في 

 18/1/2019 ،48عرب 
 

 بالفيديو.. االحتالل يزعم مطاردة خاطفي هدار جولدن .21
قالللت القنللاة الثانيللة عشللرة اإلسللرائيلية إن برنللام  التحقيقللات اإلسللرائيلي "عوفللدا"، أي الحقيقللة، حصللل 
على مقاطع فيديو حصرية تنشر ألول مرة تظهر عملية المطاردة التي قام بها الجيي اإلسلرائيلي فلي 

عللن الجنللدي هللدار غولللدن  بحثللاً  2014أغسللطس  /لفلسللطينية قللرب رفللح فللي هبأحللد أنفللاق المقاومللة ا
وقلد اللتقط المقلاطع جنلود كلانوا يحمللون  الذي أسرته المقاومة خالل العدوان اإلسلرائيلي عللى القطلاع.

 كاميرات صغيرة معهم وأخرى مثبتة على خوذهم وهم يطاردون اآلسرين دون جدوى.
 18/01/2019 ،الجزيرة نت، الدوحة

 

 شرقي غزة جراء قمع االحتالل لمسيرات "الوحدة طريق االنتصار"فلسطينيًا  59إصابة  .22
بالرصاص الحّي، يوم الجمعة، جراء قمع قوات  11فلسطينًيا بجراح متفاوتة، منهم  59 أصيب

 االحتالل لمسيرة العودة األسبوعّية في قطاع غّزة، التي حملت اسم "الوحدة طريق االنتصار".
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تى هذه اللحظة مواجهات بين المتظاهرين السلميين وقوات االحتالل اإلسرائيلي التي واندلعت ح
تحاصر القطاع شرق خانيونس، فيما أصدر االحتالل تعليمات لجنوده بل"التصرف مباشرة تجاه أي 

 تصرف يحتمل أن يعرضهم للخطر على حدود قطاع غزة، بعد جلسة إحاطة لفرقة غزة العسكرية".
العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار دعت، الجماهير الفلسطينية للمشاركة الحاشدة في  وكانت الهيئة

جمعة "الوحدة طريق االنتصار" وذلك عصر اليوم الجمعة، بمخيمات العودة المنتشرة على طول الحدود 
 أجلها". الشرقية للقطاع، "تأكيًدا على استمرار المسيرات السلمية حتى تحقيق األهداف التي انطلقت من

 18/1/2019، 48عرب 
 

 : المماطلة برفع الحصار يفتح باب التصعيدلمسيرات العودة الهيئة الوطنية .23
حذرت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في بيان لها في ختام فعاليات : غزة

قطاع غزة،  جمعة "الوحدة طريق االنتصار" االحتالل من مواصلة المراوغة في رفع الحصار عن
 والمماطلة في تنفيذ االتفاقات التي رعتها مصر.

وقررت الهيئة اعتبار الجمعة القادمة جمعة "جريمة الحصار مؤامرة لن تمر"، كما دعت للمشاركة 
واالحتشاد فيها لنوجه رسائل قوية بأننا ال يمكن أن نقبل باستمرار الحصار الظالم وسياسة تجويع 

د البطي في كلمة ممثلة عن الهيئة: "تزحف الجماهير الفلسطينية اليوم، وقال القيادي خال شعبنا.
التي تعي خطورة المؤامرات، لتؤكد استمراراها بمسيرات العودة وتمسكها بالمقاومة والوحدة التي ال 

وأضاف "نحتشد لنؤكد استمرارنا في المسيرات لتحقيق  بديل عنها لتحقيق االنتصار على االحتالل".
 وأهدافها، وال تراجع عن المسيرات وعن طابعها الشعبي والجماهيري". حق العودة

نهاء االحتالل، محذرا من أن استمراره في التسويف  ودعا مصر والمجتمع الدولي لرفع الحصار وا 
 يعني صب الزيت عل النار ويفتح الباب نحو تصعيد جديد.

 18/1/2019فلسطين أون الين، 
 

 لالستيطان في الضفة اً مواجهات في مناطق التماس رفض .24
رام هللا: شهدت مناطق التماس في الضفة الغربية مواجهات شعبية مع جنود االحتالل، في إطار 
الدعوات الفلسطينية للتصعيد رفضا لالستيطان واعتداءات المستوطنين، وعمليات المداهمة واالعتقال 

 التي ينفذها جيي االحتالل.
واندلعت  إلى الحواجز العسكرية والمناطق المهددة بالمصادرة.ووصل العديد من المسيرات الشعبية 

هناك جموع كبيرة من  إلىمواجهات في منطقة "جبل الريسان" قرب مدينة رام هللا، حيث وصلت 
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المواطنين من قرى قريبة، احتجاجا على مصادرة االحتالل مساحات واسعة من أراضي ثالث قرى، 
طلق جنود االحتالل النار واألعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، بهدف شق طريق جديد للمستوطنين. وأ

واعتدت قوات  وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات.
كما . االحتالل على مسيرة قرية نعلين األسبوعية السلمية المناوئة لالستيطان والجدار العنصري

ينة قلقيلية شمال غرب الضفة الغربية، مسيرة شعبية أخرى، رفضا شهدت بلدة كفر قدوم قضاء مد
إلغالق االحتالل الشارع الرئيس للبلدة منذ عدة أعوام، ورفضا لالستيطان، تخللها قيام جنود 

 االحتالل باالعتداء على المشاركين.
 18/1/2019القدس العربي، لندن، 

 
 ينام من األلمأبو دياك فقد نصف وزنه وال  األسير هيئة األسرى: .25

أفاد محامي هيئة شؤون األسرى والمحررين كريم عجوة، أن الوضع الصحي لألسير المريض سامي 
كيلو  80ل كيلوغرامًا بعد أن كان يصل ل 50أبو دياك، يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، حيث أصبح وزنه 

عصر أمس األول وأضاف عجوة، عقب تمكنه من زيارة األسير أبو دياك  غرامًا قبل عدة أشهر.
الخميس، فيما تسمى عيادة سجن "الرملة"، أن األسير متعب للغاية وكان ال يقوى على المشي، 
ويشعر ب الم حادة في منطقة أعلى المعدة، وال يستطيع األكل والشرب. وأوضح، أن األسير أبو دياك 

ة أيام الماضية، في ظل ال يستطيع النوم، حيث لم ينم سوى ساعة واحدة من شدة األلم، خالل الثالث
 معاناته من ورم في منطقة البطن واألمعاء.

  عاما من سكان سيلة الظهر في محافظة جنين، معتقل في 35وقالت الهيئة، إن األسير أبو دياك  
عاما، وكانت أجريت له عملية جراحية  30مؤبدات و 3ومحكوم بالسجن  2002سجون االحتالل منذ 

سم من األمعاء، وتعرض  80سوروكا اإلسرائيلي" تم خاللها استئصال بمستشفى " 2015في أيلول 
لخطأ طبي بعد العملية وتلوث كبير في مكانها، ما أدى إلصابته بفشل كلوي ورئوي ومضاعفات 
 خطيرة في بقية أعضاء جسده. وحملت الهيئة، سلطات االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياة األسير. 

 9/1/2019الخليج، الشارقة، 
 

 شجرة زيتون مثمرة قرب رام هللا 20مستوطنون يقطعون  .26
شجرة زيتون مثمرة في بلدة "المغّير" شمالي مدينة رام  20رام هللا: قطع مستوطنون يهود، الجمعة، نحو 

وقال أمين أبو عليا، رئيس مجلس قروي "المغّير"، إن مجموعة من المستوطنين  هللا، وسط الضفة.
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وأشار إلى أن اعتداءات المستوطنين  عاما. 30تون مثمرة، يصل عمرها نحو شجرة زي 20قطعوا نحو 
 واتهم أبو عليا، الجيي اإلسرائيلي بتوفير الحماية للمستوطنين. تزايدت بحق الحقول والسكان.

وارتفعت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والمعروفة من قبل جماعات "تدفيع الثمن" اإلسرائيلية 
 ، حسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.2017، مقارنة بعام %60بنسبة  2018عام خالل ال

 18/1/2019القدس العربي، لندن، 
 

 قرار إسرائيلي بإخالء منازل فلسطينية تظاهرة في القدس ضد   .27
القدس: نظم أهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، مع نشطاء هخرين، أمس الجمعة، وقفة 

ار االحتالل تهجير عدد من أهالي الحي واالستيالء على منازلهم لصالح الجمعيات احتجاجية ضد قر 
أراضي االستيطانية. ورفع المشاركون الفتات منددة باالحتالل والمستوطنين الذين يستولون على 

المواطنين هناك. وضمت المظاهرة العشرات من نشطاء السالم اإلسرائيليين والدوليين، ورفعوا الفتات 
بيتًا في الشيخ جراح،  11باللغات الثالث، العربية والعبرية واإلنجليزية. وندد المشاركون بقرات إخالء 

لصالح المستوطنين". وأكدوا أن مشددين على عدم القبول بقرارات المحاكم اإلسرائيلية التي "تعمل 
المقدسيين، وتحديدًا في حي الشيخ جراح، يتعرضون لهجمة شرسة، مطالبين "المقدسيين وأبناء شعبنا 

 بالوقوف وقفة واحدة ضد االحتالل".
 19/1/2019لندن،  الشرق األوسط

 

 ت األوانوزارة الصحة في غزة تجدد المطالبة بالتدخل العاجل إلنقاذ حياة المرضى قبل فوا .28
غزة: جددت وزارة الصحة في قطاع غزة مطالبتها للمؤسسات الدولية كافة بالتدخل العاجل من أجل 
منع وقوع كارثة صحية في القطاع المحاصر، جراء نقص الوقود المخصص لتشغيل مولدات الطاقة 

ذلك بعد أن في المشافي، وهو ما ينذر بوقف العديد من الخدمات خالل األيام القليلة المقبلة، و 
وشددت الوزارة في بيان جديد لها على ضرورة  أوقفت الخدمات في أحد المشافي شمال القطاع.

 "التدخل العاجل" وتوفير الوقود لل "إنقاذ أرواح المرضى قبل فوات األوان".
وفي هخر التطورات الخاصة بالملف، حذر مدير مستشفى النصر لألطفال مصطفى الكحلوت، من 

األطفال للخطر الشديد الذي قد يؤدي إلى الموت، وذلك جراء استمرار ساعات تعرض عشرات 
انقطاع التيار الكهربائي. وأكد أن ذلك "يؤثر بشكل كبير على كمية استهالك المستشفى من مخزون 

يوما. وأشار إلى أن المستشفى  20أن الوقود المتبقي يكفي لمدة ال تزيد عن  إلىالسوالر"، مشيرا 
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دخول عدد كبير من األطفال، بسبب إصابتهم بالتهابات في الشعب الهوائية، وقال إن  شهد أخيرا
 غالبيتهم يحتاج لعناية مركزة.

 19/1/2019، لندن، القدس العربي
 

 األردن تدين قيام سلطات االحتالل بنصب أعمدة وهياكل قرب "حائط البراق" .29
قيام إسرائيلية بنصب  ،18/1/2019 يوم الجمعة األردنية، دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين :بترا

أعمللدة خشللبية وهياكللل معدنيللة بللالقرب مللن الحللائط الغربللي للمسللجد األقصللى المبللارك  حللائط البللراق . 
وأكللد النللاطق الرسلللمي باسللم اللللوزارة سللفيان القضللاة أن إدارة أوقلللاف القللدس وشلللؤون المسللجد األقصلللى 

ص" فلي إدارة جميلع شلؤون المسلجد األقصلى بموجلب المبارك هي "السلطة الوطنية صلاحبة االختصلا
، كقوة قائمة باالحتالل، احتلرام التزاماتهلا بهلذا الشلأن. وأضلاف أن "إسرائيل"القانون الدولي، وأن على 

دونمللًا، بمللا فللي ذلللك األسللوار، هللي  144جميللع أعمللال الصلليانة والتللرميم فللي المسللجد البالغللة مسللاحته 
وقاف القدس، وطالب بإعادة الحجر الذي سقط من حائط البراق ضمن الصالحيات الحصرية إلدارة أ

إلدارة أوقاف القدس. وشدد القضاة على أهمية إيفاء المجتمع اللدولي بمسلؤولياته فلي  23/7/2018في 
للحفاظ على الوضلع التلاريخي والقلانوني القلائم فلي المسلجد األقصلى المبلارك،  "إسرائيل"الضغط على 

ائمللة بللاالحتالل كامللل المسللؤولية عللن سللالمة المسللجد ورّواده مللن المصلللين، كقللوة ق "إسللرائيل"وحّمللل 
 اإلسرائيلية فورًا. اإلجراءاتوطالب بوقف 

 18/1/2019 ،الدستور، عم ان
 

 الحديث عن القيم األخالقية بينما تمارس ما يناقضها "إسرائيلـ"ل : ال يحق  "الخارجية الماليزية" .30
رئللليس وزرائهلللا مهلللاتير محملللد  "إسلللرائيل"يزيلللا بقلللوة عللللى اتهلللام ردت مال: سلللامر علللالوي -كوااللمبلللور 

بمعلاداة السللامية، ووصللف بيللان للمتحللدث باسلم وزارة الخارجيللة الماليزيللة التصللريحات اإلسللرائيلية بأنهللا 
بتبنللي "سياسللات وممارسللات إجراميللة"  "إسللرائيل"واتهللم بيللان الخارجيللة الماليزيللة  "مقللززة ومثيللرة للقللرف".

سطيني فلي "خلرق صلريح وفاضلح للقلوانين الدوليلة"، وقلال إنهلا مسلتمرة منلذ أكثلر ملن الشعب الفل ضدّ 
إلسلرائيل الحلديث  نصف قلرن فلي "تجاهلل حقلوق الشلعب الفلسلطيني"، وللذلك بحسلب البيلان "ال يحلقّ 

وشدد المتحدث باسم الخارجية الماليزيلة عللى اسلتمرار  عن القيم األخالقية بينما تمارس ما يناقضها".
 االلمبور الدائم والثابت للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في استعادة حريته.دعم كو 

 18/1/2019 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 تنافق وتقمع الرياضيين الفلسطينيين "إسرائيل"وزير الرياضة الماليزي:  .31
بللل"النفاق  "إسللرائيل"اتهللم وزيللر الرياضللة والشللباب المللاليزي سلليد صللديق : سللامر عللالوي -كوااللمبللور 

بقملع  "إسلرائيل" ، فلي بيلان لله،وزير صديقالاتهم و  ومحاولة لعب دور الضحية لجلب تعاطف حقير".
لله اللعللب وملن يحلرم منله، ووصللف هلذه الممارسلات بأنهللا  الرياضليين الفلسلطينيين، وتحديلد مللن يحلقّ 

فريللق الشللجاعية لكللرة منعللت  "إسللرائيل"وقللال إن  "انتهللاك صللريح لقللوانين الرياضللة العالميللة وأخالقهللا".
 القدم في قطاع غزة من المشاركة في أنشطة رياضية في الضفة الغربيلة، وتسلاءل "ألليس هلذا تسييسلاً 

وكرر الوزير الماليزي تسلاؤله "ألليس حرملان إسلرائيل غيلر القلانوني للفلرق الفلسلطينية ملن  للرياضة؟".
 للرياضة؟". م تسييساً اللعب خارج وطنها أو تدريب الالعبين الفلسطينيين خارج وطنه

خوتنلللا  وأضلللاف صلللديق أن بلللالده "ال يمكنهلللا التواطلللؤ ملللع النظلللام اإلسلللرائيلي الوحشلللي والالإنسلللاني، وا 
الفلسطينيون يقتلون بدم بارد، واألحياء منهم يلزج بهلم فلي السلجون"، وذللك فلي تأكيلده عللى قلرار منلع 

 اإلسرائيليين من اللعب في األراضي الماليزية.
بللالده السلليادي منللع المجللرمين والقتلللة مللن دخللول أراضللي  المللاليزي بيانلله بللأن مللن حللقّ وزير الللوخللتم 

 ماليزيا المحبة للسالم ومقاطعة النظام الذي يمارس جرائم الحرب والتمييز العنصري  أبارتايد .
 18/1/2019 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 واشنطن تقطع مساعداتها عن الفلسطينيين نهاية الشهر الجاري .32

ليم بوست اإلسلرائيلية فلي عنوانهلا الرئيسلي، يلوم أملس، أن اإلدارة اغزة: ذكرت صحيفة جيروز  ،رام هللا
األمريكية تنوي وقف كافة المساعدات المقدمة للفلسطينيين نهاية الشهر الحالي. ونقلت الصحيفة عن 

كيلة للتنميلة الدوليلة قولله إن الوكاللة األمري ،الرئيس السابق للبعثة األمريكية إلى المنطقلة ،ديف هاردن
 تنوي وقف تمويل كافة المشاريع في مناطق السلطة الفلسطينية.  USAID  يو أس هيد

وأضافت أن وقف المساعدات يأتي في أعقلاب تمريلر قلانون "مكافحلة اإلرهلاب" اللذي تملت المصلادقة 
ديم ، ويشلللللترط هلللللذا القلللللانون تقللللل2018أكتلللللوبر / رس األمريكلللللي فلللللي تشلللللرين األولجعليللللله فلللللي الكلللللون

 المساعدات األمريكية إلى السلطة الفلسطينية، بوقف صرف المعاشات لعوائل األسرى والشهداء.
رس، بغيلة تعلديل نلص جبعثت بمسؤولين أمنيين إلى الكون األمريكيةوحسب ما جرى ذكره فإن اإلدارة 

 القانون بحيث يتسنى مواصلة التنسيق األمني مع السلطة الفلسطينية.
أن وقلللف  إللللى قلللرار اإلدارة األمريكيلللة، معتبلللراً  يثللله للصلللحيفة اإلسلللرائيلية انتقلللاداً ووجللله هلللاردن فلللي حد

نمللا علللى المصللالح  المسللاعدات سلليؤثر سلللباً  واألمريكيللة  اإلسللرائيليةللليس علللى الفلسللطينيين فحسللب، وا 
 الدولتين". إلى أن وقف المساعدات سيقضي على إمكانية تطبيق "حلّ  النظر في المنطقة، الفتاً 
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الصحيفة اإلسرائيلية فإن موظفين في وكالة المسلاعدات األمريكيلة فلي الضلفة الغربيلة وقطلاع وحسب 
 مع عائالتهم. غزة، غادروا المنطقة أخيراً 

 19/1/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 على صادرات اللحوم إلى القدس ادهمن نقل سفارة بال هاقلقتعرب عن وزيرة الزراعة البرازيلية  .33
إن القطلاع الزراعلي قللق ، 18/1/2019يلوم الجمعلة  ،اعة البرازيلية تيريزا كريسلتينا ديلازقالت وزيرة الزر 

إللللى القلللدس عللللى  "إسلللرائيل"ملللن أن تلللؤثر خطلللة اللللرئيس جلللايير بولسلللونارو لنقلللل سلللفارة البرازيلللل فلللي 
 عللى سلؤال بشلأن التلداعيات وقالت دياز للصحفيين رداً  صادرات اللحوم الحالل إلى البلدان المسلمة.

الزراعللي الللذي أمثللله  المحتملللة لنقللل السللفارة علللى التجللارة مللع البلللدان العربيللة "بللالطبع يشللعر القطللاع
 . نحن في حاجة لفتح أسواق جديدة". وأضافت "ال يمكن للبرازيل أن تخسر أسواقاً  بالقلق".

 18/1/2019 ،األيام، رام هللا
 

 ة فلسطينالعترافها بدول تخليداً  بريدياً  أوروغواي تصدر طابعاً  .34
وحيلللا سلللفير دوللللة  العترافهلللا بدوللللة فلسلللطين. تخليلللداً  بريلللدياً  أصلللدرت األورغلللواي طابعلللاً  :وفلللا -مونتيفيللديو 

فلسطين لدى أوروغواي وليد عبد الرحيم، خالل حفل إطالق الطابع، الجهود المشتركة التلي أدت إلصلدار 
يمانله هذا الطابع للفنان الفلسطيني عماد أبو اشتية، وما يحمله من مع اني لقوة اإلرادة للشعب الفلسلطيني وا 

 الكامل بالسالم العادل، ومعاني الثبات باألرض كشجر الزيتون واألمل دائما في المستقبل.
من ناحيته، أكد وزير خارجية أوروغواي بالوكالة السفير ارييل بيركامينو عللى اسلتمرار دعمهلا للدوللة 

مشللروعة للشللعب الفلسللطيني وحقلله فللي تقريللر المصللير ، ودعللم الحقللوق ال1947الفلسللطينية منللذ عللام 
وحق عودة الالجئين إلى ديارهم، وأن إصدار هذا الطابع البريدي هو تأكيد على اعتلراف ودعلم بلالده 

 للدولة الفلسطينية المستقلة.
بلللدورها، أشلللارت رئيسلللة البريلللد اللللوطني فلللي أوروغلللواي سلللوالن  ملللورييرا إللللى المعلللاني الكبيلللرة إلصلللدار 

البريللدي الللذي يخلللد اعتللراف أوروغللواي بدولللة فلسللطين، ويعبللر عللن العالقللات المتينللة بينهمللا،  الطللابع
لللى المعللاني الرمزيللة لهلللذه اللوحللة التللي تللم اختيارهلللا مللن بللين اللوحللات الكثيلللرة بالتنسلليق بللين سلللفارة  وا 

 فلسطين والبريد الوطني.
 18/1/2019 ،الحياة الجديدة، رام هللا
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 "إسرائيل"غريدات تنتقد تدافع عن ت رإلهان عم .35
دافعت إلهان عمر، أول نائب مسلمة محجبة في مجلس النواب األمريكي، عن : وكاالتال –واشنطن 

 تغريدات كتبتها قبل سنوات وتنتقد فيها انتهاكات "إسرائيل".
جلللاء ذللللك تعليقلللا عللللى إعلللادة علللرض شلللبكة "سلللي إن إن" األمريكيلللة، تللللك التغريلللدات، خلللالل حلللوار 

وتسللاءلت عمللر مسللتنكرًة: "ال  ، وفللق مللا نقلتلله األناضللول.17/1/2019 الخملليس يللوممعهللا تليفزيللوني 
وأضافت: "تناولت تعليقاتي  عد تغريداتي  المنتقدة إلسرائيل  مسيئة لليهود األمريكيين؟".أعرف كيف تُ 

 خالل حرب  إسرائيل عللى  غلزة، وأنلا أتحلدث بوضلوح علن الطريقلة التلي يلدير ما كان يحدث تحديداً 
 بها النظام اإلسرائيلي نفسه في تلك الحرب".

 18/1/2019 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مدينة القدس ووجودها العريق .36
اللللذي ال نعلللرف َملللن هلللو  -عللللى رغلللم أن القلللدس للللم يشللليدها داود التلللوراة :مصلللطفى وجيللله مصلللطفى 

المدينلة العربيلة. إذ  إال أن يهود كل عصر ينسبونها إليله محلاولين طملس هويلة -بالتحديد كما سيأتي
وسللموها  -أهللل فلسللطين –أن المدينللة المقدسللة بنيللت فللي األلللف الرابعللة قبللل الملليالد. بناهللا الكنعللانيون
تسللميتها فللي  Jerusalemمدينللة يللورد سللالم أو يوروشللالم، ومللن اسللمها هللذا جللاءت تسللميتها الغربيللة 

وجلد دليلل عللى صلحتها؛ والتلي يلذكرها العهد القديم؛ أورشلليم. وبحسلب روايلة العهلد القلديم؛ والتلي ال ي
اليهود في قشعريرة توراتية؛ بدأ تاريخ العبرانيين االتصال بهذه المدينة الكنعانية، عندما اسلتولى عليهلا 
الملك داود، في القرن العاشر قبل الميالد، أي بعد نحو ثالثة هالف عام ِمن تأسيسها. ووردت القصة 

ي علللى هللذا النحللو: "ذهللب الملللك ورجاللله إلللى أورشللليم إلللى فللي اإلصللحاح الخللامس مللن صللمويل الثللان
اليبوسللليين سلللكان األرض... وأخلللذ داود حصلللن صلللهيون وعلللاي داود فلللي الحصلللن وبنلللى تحصلللينات 
جديلللدة حولللله". وملللع أن هلللذه الروايلللة ال تعطلللي تفاصللليل علللن المعلللارك التلللي خاضلللها المللللك داود ملللع 

؛ فإنهللا تشللير إلللى الطريقللة التللي اسللتعملها العللرب أصللحاب األرض حتللى يللتمكن مللن االسللتيالء عليهللا
بصللحة  -جللدالً  -الملللك لللدخول المدينللة وهللي القتللال وأخللذها مللن أصللحابها اليبوسلليين. حتللى لللو سلللمنا

هلذه الروايللة التللي للليس لهلا دليللل سللوى الكتبللة اليهلود، فللإن القللدس التللي انتزعهلا داود بنللي إسللرائيل مللن 
علة حكلم اليبوسليين عللى جبلل صلهيون التلي كانلت حتلى اليبوسيين بالحرب ونقلل قاعلدة حكمله إللى قل

السنة الثامنلة لتوليله المللك فلي "جبلل جلزريم" قلرب نلابلس شلمااًل وسلماها منلذ هلذا الوقلت مدينلة داود؛ 
 -إن صللّحت -وهللي المدينللة العربيللة عكللس مللا قللال بلله اليهللود؛ والتللي لللم تللدم السلليطرة العبريللة عليهللا

 خ هدمها على يد البابليين.ألكثر من أربعة قرون؛ أي إلى تاري
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ونحن نعرف أخبار النبي داود ِمن الكتابات التي جاءت عنه في المصادر الدينية، مثل القرهن والتوراة 
واإلنجيللل. لكننللا ال نعللرف أي شلليء عللن المللللك داود مللن مصللادر التللاريخ؛ فكللان طبيعيللًا أن يحلللاول 

د صحة هذا الجزء من الرواية. وللذلك جلرى األثريون في العصر الحديث العثور على األدلة التي تؤك
الحفر في كل شبر من أرض فلسطين سعيًا وراء العثور ولو على قطعة صغيرة من الفخار تشير إلى 
 –هذا الملك، لمعرفة الوقت الذي عاي فيه وأين كان مسكنه، واألهم من ذللك هلو الوصلول إللى دليلل

ق.م أو أنه قام ببناء أي 1005ى مدينة القدس عام يثبت أنه استولى عل -بخالف ما ذكره كتبة اليهود
جزء فيها. فإذا ما تم العثور على دليل أثري يثبلت إصلابة أسلوار القلدس بلبعض مظلاهر اللدمار، عنلد 

ق.م وعللللى بنلللاء بعلللض االسلللتحكامات؛ فلسلللوف يكلللون هلللذا كافيلللًا لتصلللديق هلللذه القصلللة 10بدايلللة ق 
كس ذلك تمامًا، فاألدلة األثرية؛ ليس فقط تجهل بخصوص داود بني إسرائيل. ولكن الذي حدث هو ع

هذه األحداث، ولكنها تختلف معها صراحة، وعجزت عن العثور على أي بقايا تدعم هذه الرواية كملا 
قال البروفيسور اإلسرائيلي المتخصص في عللم اآلثلار رئيلف هرتلزول. التلوراة أوردت أن سلليمان بنلي 

كرت أيضًا أن هذا المعبد ُدّمر تماًما أكثر من مرة، لكن األبحاث إسرائيل قام ببناء معبد في القدس وذ
األثرية خالل المئة سنة األخيرة لم تظهلر أي دليلل عللى وجلود أي جلزء ملن معبلد سلليمان فلي القلدس 
وفي فلسطين كلها. ونتناول هنا ما قاله الكاتب اليهودي جون روز حلين تحلدث علن محلاوالت علملاء 

لدؤوبللة فللي دولللة االحللتالل الصللهيوني، للعثللور علللى أي أثللر يؤكللد وجللود إسللرائيل اآلثللار اإلسللرائيليين ا
القديمة قائاًل: "... فبعد عشرات السنين من الحفريات، واستخدام تفاصيل ملن الكتلاب المقلدس للبحلث 

هناك اتفاق علمي يظهر ببطء، وعلى استحياء شديد بين  -اإلسرائيلية القديمة –عن بقايا هذه المباني
اء اآلثار في إسرائيل الحديثة على أن هذه المباني لم توجد قط أو أن هناك بقايا المباني ولكن ال علم

زاء هذا الموقف واجه ِعلم اآلثار اإلسرائيلي أزمة خانقة اضلطرته  يمكن إرجاعها إلى زمن سليمان". وا 
يلية. فعنللد نقطللة مللا مللن إلللى "... الللتخلص مللن الفللروق المهمللة بللين المواقللع الكنعانيللة والمواقللع اإلسللرائ

المحطللات الزمنيللة، بعللد الروايللة الخياليللة الللواردة فللي الكتللاب المقللدس عللن المملكللة الوهميللة المعروفللة 
ق.م  700ق.م إلى سنة  800بمملكة داود وسليمان المتحدة، ربما بعد قرنين من الزمان، فيما بين سنة 

هللا كانلللت فلللي تجسللدها األول هويلللة وثنيلللة تقريبللًا، ظهلللرت هويللة تاريخيلللة تحملللل اسللم إسلللرائيل، رغلللم أن  
 متمايزة، لها إله وثني هو "يهوه" وربة وثنية هي عشيراه".

رئيف هرتزول، ذكر أيضًا أن "أي محاولة للتسلاؤل علن إمكانيلة االعتملاد عللى األوصلاف اللواردة فلي 
أن هللا تحطللم الكتللاب المقللدس سللتؤخذ علللى أن هللا محاولللة لتقللويض "حقنللا التللاريخي فللي األرض"، وعلللى 

األسطورة األم التي تحدد مملكة إسرائيل القديمة. هذه العناصلر الرمزيلة تشلكل مكونلًا حاسلمًا فلي بنيلة 
 الهوية اإلسرائيلية، من الواضح أن ها تمثل تهديدًا ال يحتمل، ومن األنسب أن نغمض عيوننا".
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ان أعضلللاؤها ملللن اللللدول م وشلللكلت لجنلللة كللل1930ويالحلللظ أن قضلللية حلللائط البلللراق أثيلللرت دوليلللًا علللام 
م عللى تأليفهلا، وأقلر اليهلود صلالحيتها وكلان 1930أيلار  ملايو   5المسيحية، ووافق مجلس األمم في 

لهم ثالثة وكالء، وأصدرت اللجنة قرارها بأن ملكية الحائط الغربلي تعلود إللى المسللمين وحلدهم، ولهلم 
م الشلللريف التلللي هلللي أملللالك الوقلللف، وحلللدهم الحلللق العينلللي فيللله؛ لكونللله ُيؤلِّلللف جلللزءًا ملللن سلللاحة الحلللر 

وللمسلللمين أيضلللًا تعلللود ملكيلللة الرصلليف الكلللائن أملللام الحلللائط وأمللام المحللللة المعروفلللة بحلللارة المغاربلللة 
 للحائط، لكونه موقوفًا حسب أحكام الشرع اإلسالمي لجهات الِبر والخير.

لية، كملللا أن جهلللود وبملللا أن الحفريلللات أثبتلللت أن كلللل اآلثلللار التلللي اكتشلللفت كنعانيلللة، وليسلللت إسلللرائي
األثللريين فشللللت تماملللًا فلللي شلللرح أصلللول الكتلللاب المقللدس؛ فلللذلك يغنينلللا علللن تفسللليرات أكثلللر ملللن ذللللك 

 لبطالن الزعم اليهودي، وهو االفتراء القديم الحديث من جانب اليهود تجاه فلسطين العربية.
 19/1/2019 ،الحياة، لندن

 
 التطرف هو صلب الصهيونية .37

 برهوم جرايسي 
ة شلأن الحركلة الصلهيونية ووليلدتها إسلرائيل، هنلاك جوانلب شلبه دائملة، ولكلن جيلد مواكبتهللا فلي متابعل

وطرحها من جديد، لمعرفة التطورات بعمق أكثر؛ مثل موضوع التصلنيفات الصلهيونية ألحزابهلا، بلين 
يملين ويسلار، ومعتلدل ومتطللرف، وملا إللى ذلللك. فاالنتخابلات البرلمانيلة هللي الموسلم األكبلر، للحللديث 

 عن هذا الجانب. 
وما يتأكد يوميا، هلو أن اليسلار الصلهيوني، نكتلة ثقيللة عللى األذن، رغلم القلوى االسلتثنائية المحلدودة 
فلللي السلللاحة اإلسلللرائيلية، ذات التوجهلللات السلللالمية، والمجموعلللة األصلللغر علللدديا بكثيلللر، المناهضلللين 

فإن الفوارق هوامي، وهذا ما أثبتته للصهيونية، ويتميزون بجرأة في مجاهرتها بمواقفها. أما عدا هذا، 
 الوالية البرلمانية المنتهية للكنيست. 

وبللرز هللذا أكثللر مللن خللالل متابعللة مشللاريع القللوانين العنصللرية والداعمللة لالحللتالل واالسللتيطان، التللي 
بللرز فيهللا التقللارب إلللى درجللة التطللابق فللي الجللوهر بللين االئللتالف والمعارضللة؛ باسللتثناء كتلللة ميللرتس، 

ان أداؤهلا، فلي الواليلة المنتهيلة، وأيضلا فلي ملا سلبق، قريلب جلدا إللى درجلة التطلابق، ملع كتللة التي كل
 نائبا.  120نواب من أصل  5. ولكن ميرتس تضم 48القائمة المشتركة، التي تمثل قوى فلسطينيي 

رائيلي، وكما ذكر من قبل، فإن كل القوائم المركزية التي في مرحلة التبلور، هي كلها في اليملين اإلسل
وهللذا يظهللر مللن الشخصلليات التللي تقودهللا، إن كللانوا أعضللاء كنيسللت ووزراء حللاليين، أو جللددا، علللى 
شللاكلة رئلليس أركللان جلليي االحللتالل األسللبق بينللي غللانتس. والمنافسللة بللين كللل هللذه القللوائم تللدور فللي 
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ون علللى مالعلب اليمللين، وال أي منهللا تطللرح حللال سياسلليا للقضلية الفلسللطينية، وأصللال هللذا ملللف سلليك
 األغلب، غائبا شبه كلي، في الحملة المقبلة.

فلللي هللللذه األيللللام، يجلللري إعللللادة االصللللطفاف االنتخلللابي بللللين األحللللزاب التلللي مصللللدر قوتهللللا السياسللللية 
واالنتخابية في المستوطنات، وباللذات للدى العصلابات المتطرفلة اإلرهابيلة. وتشلير التوقعلات، إللى أن 

لف البيللت اليهللودي الللذي تفكللك أخيللرا، سلليتحالف مللع الحللزب هئيحللود هليئللومي الحللزب الثللاني فللي تحللا
المنبثللق عللن حركللة كللاي اإلرهابيللة، المحظللورة فللي الكثيللر مللن دول العللالم. وهللذا تحللالف مللن شللأنه أن 

 يجرف عددا من المقاعد. 
وفاز قبل أيام قليلة، برئاسة هئيحود هليئومي، النائلب العنصلري الشلرس، بتسللئيل سلموتريتي، وهلو ملن 

قللادة المسللتوطنين، ويسللتوطن فللي بللؤرة اسللتيطانية، وكللان قللد أقللام فللي السللنوات األخيللرة، عصللابة  أبللرز
ريغللللافيم، التللللي تهللللدف لوضللللع مخططللللات القللللتالع بلللللدات فلسللللطينية فللللي فلسللللطين التاريخيللللة. ووضللللع 
مخططلات لمصللادرة مللا تبقللى ملن أراضللي بملكيللة الفلسللطينيين، وهللو المبلادر األخطللر لسلسلللة كبيللرة مللن 

 نين العنصرية. وقد اختار حزبه، مرشحة مضمونة في قائمة الحزب، من مستوطني مدينة الخليل.القوا
هذا القطيع االستيطاني المنفلت، ُيسلمى فلي القلاموس اإلسلرائيلي يملين متطلرف. وتجلد ملن الصلهاينة 
من يطلق عليهم تسميات أشد، فلي محاوللة بائسلة للظهلور وكلأن هلؤالء ليسلوا ملن صللب الصلهيونية. 
ولكنهم في الواقع، هم وليدتها الطبيعية. فاألجندات االجرامية التي يلوحلون بهلا، هلي نملوذج القلرن اللل 

لجرائم الحركة الصهيونية في فلسطين في القرن العشلرين، قبلل النكبلة وخاللهلا وبعلدها. فهلؤالء ال  21
 يأتون بجديد.

الحلزب اللذي يلتم تسلميته بلل اليسلار وهؤالء أيضا هم استمرار بديهي، ألسس نظام الحكم الذي وضلعه 
الصللللهيوني، حللللزب العمللللل حاليللللا، ومبللللاي فللللي البللللدايات، فهللللذا حللللزب تشللللكل مللللن عصللللابات البلمللللاح 
والهاغانا، وهو واضع كل سياسات االقتالع ومصادرات األراضلي، وكلل سياسلات التمييلز العنصلري، 

 وهو الذي قاد كل الحروب التوسعية االستيطانية. 
ين العنصرية التي أقرها الكنيست في الوالية المنتهيلة، هلي اسلتمرار طبيعلي لملا يتضلمنه وكل وابل القوان

كتللاب القللوانين اإلسللرائيلي، الللذي هللو مرشللد نللاجح لكللل نظللام عنصللري فللي العللالم. ولللو كانللت األنظمللة 
 لية.العنصرية في أوروبا وجنوب أفريقيا ما تزال قائمة، لنسخت الكثير من القوانين اإلسرائيلية الحا

وأكثر من هذا، فإذا كان أحد اإلرهابيين، قد اغتال رئيس الحكومة يتسلحاق رابلين، ألنله خلاض مسلار 
مفاوضللات واتفاقيللات سللالم، فللإن مللن أولللدت هللذا اإلرهللابي يغئللال عميللر، هللي سياسللات ونهلل  رابللين 

 وأمثاله، على مر السنين.
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حية تافهلة سلخيفة، فملا هلذا سلوى كل القلق الذي نشلهده فلي إسلرائيل ملن التطلرف الحاصلل، هلو مسلر 
 حلقة أخرى، في استفحال العنصرية الصهيونية، كونها حركة إرهابية عالمية.

 19/1/2019 ،الغد، عم ان
 

 فلسطين وتداعيات االنقسام .38
 هاشم عبد العزيز
بعلد أن كللان عللى حالللة ملن الجمللود المتصللب والمراوحللة الطفيفلة فللي بعلض األحيللان، انتقلل االنقسللام 

ي بللين حركتللي "فللتح" و"حمللاس" إلللى حالللة التللداعي المحكومللة بللردود األفعللال واالنتقللام المفتللوح السياسلل
على غير احتمال، فما يجري ال يعجز أي طرف عن سوق المسببات واألسلباب، لكنهلا ال تقلدم سلوى 

 برهان على أن االنقسام بما كان عليه خالل أعوام لم يعد قاباًل لالحتمال.
قلادت إللى هلذا الوضلع اللذي يبلدو عليله المنقسلمون، كملا للو أنهلم هيلأوا كلل سلبل من المفارقلات التلي 

ن بتفللاوت األدوار فللي إقللران اتفاقللات إنهللاء االنقسللام، بتجديللد وترديللد  االنتحللار، أن الطللرفين أسللهما وا 
 الخالفات وليس بتحويل االتفاقات إلى أفعال.

 

 :ومن أبرز ما أدى إلى ما يجري اآلن، تمكن اإلشارة إلى
دارتهللللا لقطللللاع غللللزة أمللللام سلللليطرة "حمللللاس" علللللى كامللللل  أواًل: عجلللز السلللللطة عللللن إعللللادة مؤسسللللاتها وا 
األوضلاع، والمسللألة هنللا تعلود إلللى الحسللابات القاصللرة والخاسلرة فللي هن، فمللن جهلة تللرى السلللطة أنهللا 

فيه  يجب أن تستعيد إدارتها للقطاع بمعزل عن استيعاب ما ترتب منذ حدوث االنقسام، وهو أمر ترى
"حمللاس" محاولللة جديللدة السللتعادة "فللتح" لهيمنتهللا الكاملللة علللى القطللاع، كمللا هللي فللي الضللفة. وفللي 
المقابللل لللم تخللرج "حمللاس" مللن دوامللة "التقاسللم" تحللت مظلللة االسللتحقاقات، وفللي كللال الحللالين لللم يكللن 

 الستعادة الوحدة الوطنية أدنى اعتبار.
ا الملأزق النفعلي، وكانلت االتفاقلات التلي رعتهلا مصلر ثانيًا: لقد جرت محاوالت عديدة للخروج من هلذ

حلللددت المسلللار المناسلللب لالنتقلللال ملللن الحاللللة االنقسلللامية، وملللن ذللللك تشلللكيل حكوملللة وحلللدة وطنيلللة، 
ن بتفلللاوت األدوار منحلللوا أطرافلللًا  جلللراء االنتخابلللات البلديلللة والبرلمانيلللة والرئاسلللية، لكلللن المنقسلللمين وا  وا 

بهللذه القضللية، وهللو مللا أوصللل األمللور راهنللًا إلللى حالللة الهللروب مللن  إقليميللة ودوليللة اللعللب والتالعللب
 مواجهة القضايا، التي تهم الشعب الفلسطيني في حقوقه ووحدته ومصيره.

في هذا الشأن كان قرار الرئيس الفلسلطيني بحلل المجللس التشلريعي بأغلبيتله المعروفلة ملن "حملاس"، 
ر الللذي جللاء تحللت مظلللة الشللروع فللي البللدء بتنفيللذ القشللة التللي قصللمت ظهللر البعيللر؛ إذ بعللد هللذا القللرا
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اتفاقللات المصللالحة، دخللل االنقسللام بللين الطللرفين المناطحللة المفتوحللة الناسللفة لكللل مللا جللرى الحتللواء 
االنقسام، فاالعتقاالت المتبادلة في الضفة والقطاع، وتعطيل نشاط المؤسسات، ومن ثلم إعلالن "فلتح" 

اإلعالميلة فلي القطلاع، وسلحب السللطة موظفيهلا ملن غلزة، أعلاد إغالق مقراتها التنظيمية ومؤسسلاتها 
 الوضع االنقسامي إلى أسوأ مما كان.

 

 ما الذي أدى إلى هذا التداعي؟
فللي األسللاس لللم تعللد هنللاك خالفللات جوهريللة فللي المسللار السياسللي بللين "فللتح" و"حمللاس"، لكللن هنللاك 

الفلسللطينية، وعنللد هللذه النقطللة مصللالح ضلليقة وتللدخالت خارجيللة يللرتبط كثيللر منهللا بتصللفية القضللية 
 تمكن اإلشارة إلى نقطتين رئيسيتين: 

األولللى: أن كلتللا الحللركتين تمنحللان نفسلليهما الحللق علللى حسللاب حقللوق الشللعب الفلسللطيني فللي وحدتلله 
رادتلله وفللي اسللتقرار أبنائلله، ودعللم صللمودهم فللي مواجهللة االحللتالل فللي حربلله المفتوحللة علللى وجللود  وا 

نة بلللاالعتزاز بأنهلللا صلللاحبة السللللطة، و"حملللاس" مشلللحونة باالعتقلللاد أن الفلسلللطينيين. ف"فلللتح" مسلللكو 
 قطاع غزة "حقها"، وبين هذا وذاك تتداعى األمور باتجاه الضياع.

الثانيللللة: غيللللاب فاعليللللة الفصللللائل والمنظمللللات الفلسللللطينية األخللللرى، ومنهللللا فصللللائل مقاومللللة شللللبابية 
طللارات ذات هويللة وطنيللة، فللي الوقللو  ف الحللازم ضللد االنقسللام، علللى أنلله أمللر ال واجتماعيللة وثقافيللة، وا 

ُيقبل تجسيده على األرض؛ إذ إن االنقسام في االتجاهات واآلراء أمر وارد في أي مكان وزمان، لكلن 
التعبير عنه على أرض الواقع جريمة تحت أي ذريعة كانت. وما يجري اليوم هو صفعة مذلة ومهينة 

ينية التلللي تلللدور حولهلللا المخططلللات، والمبلللادرات لكلللل فلسلللطيني أملللام ملللا يحلللاك ضلللد القضلللية الفلسلللط
 والصفقات المزعومة.

في الزمن الغابر قيل: "رب ضارة نافعة"، وما يجري فلي شلأن االنقسلام السياسلي الفلسلطيني اآلن، قلد 
يللذهب إلللى إنهللاء االنقسللام ذاتلله، بعللد أن اسللتنفد كللل مبللررات وجللوده واسللتمراره علللى حسللاب الشللعب 

ألملر هنللا لليس مجلرد حللم؛ بللل إن ملا يترتلب عليله فللي اللداخل الفلسلطيني هللو الفلسلطيني وقضليته، وا
 النبذ والرفض، وليس بمستبعد مواجهة االنقسام.

إن الطريللق إلللى المسللتقبل أكللان ل"فللتح" أو "حمللاس"، لللن يمللر مللن هللذا النفللق المظلللم والظللالم للشللعب 
ال تحتملل أبويلة عبلاس، وال لعبلة  الفلسطيني، بلل يلأتي ملن إعلالء المصللحة الوطنيلة الفلسلطينية التلي

علللادة االعتبلللار إللللى األعملللال لتنفيلللذ اتفاقلللات الوحلللدة  خللللط األوراق ملللن جانلللب "حملللاس"؛ بلللل العلللودة وا 
 الوطنية التي رعتها مصر، والتي ستبقى بوابة االنتصار الفلسطيني حقوقًا وسالمًا.

  19/01/2019 ،الخليج، الشارقة
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 دولة بدون القدس وغزةحين يحطم أبو مازن القواعد: ال  .39

 نداف شرغاي
بعد صيف أسود من الحرائق التي ال تتوقف، يتفتح الجنوب مرة أخرى بشقائق النعمان. غير أنه إللى 
جانب المنلاظر الطبيعيلة الرائعلة، تعلود أيضلًا "التنقيطلات": صلافرات اإلنلذار، والمقلذوفات الصلاروخية 

بالونللًا. كمللا أن مسلليرات العللودة  80فجللرة تحمللل فللي عسللقالن وفللي حقللول النقللب، أو طللائرة صللغيرة مت
علللى الجللدار ترتللدي بالتللدري  ذات الللنمط العاصللف والعنيللف الللذي كللان قبللل بضللعة أشللهر. فللي هخللر 
واحللدة منهللا، يللوم الجمعللة الماضللي، ازداد عللدد المتظللاهرين بخمسللة هالف، ومللرة أخللرى ألقيللت قنابللل 

 يدوية وعبوات ناسفة نحو جنود الجيي اإلسرائيلي.
، المتوقعة اليوم، يصفها الجيي اإلسلرائيلي كحلدث مفصللي هخلر يبلين إللى أيلن تسلير 43المسيرة رقم 

األمللور. ولكللن بشللكل مفللاجئ فللإن المسللبب لمللا يبللدو كانهيللار تللدريجي آلخللر التفاهمللات بللين إسللرائيل 
. يللرتبط وحملاس يلرتبط هلذه الملرة بقللدر أقلل بإسلرائيل وحملاس اللتلين مللن مصللحتهما الهلدوء والتهدئلة.

بأبو مازن بالذات. فقد صال مصدر استخباري استعرض األوضاع أمام اللوزراء هلذا األسلبوع اللدوافع 
 في المئة". 20في المئة ونحن  80خلف سلوك حماس في الساحة الجنوبية على النحو التالي: "هو 

صلاديًا ثقليال عللى فهم الوزراء على الفور. وها هو إيضلاح للقلراء أيضلًا: أبلو ملازن يملارس ضلغطًا اقت
حمللاس فللي غللزة كللي ينللزع سللالحها، وينقللل للله السلليطرة فللي القطللاع. أمللا حمللاس فتختللار الللرد بتصللعيد 
منضللبط حيللال إسللرائيل. الطرفللان فللي النللزاع التللاريخي الفلسللطيني الللداخلي يتوقعللان أن تقللوم إسللرائيل 

عللى الضلغط عللى أبلو  بالعمل نيابة عنهما. حماس تعتقد أن إسرائيل، مع مسلاعدة ملن مصلر، قلادرة
مازن كي يستأنف ضخ أملوال السللطة الفلسلطينية إللى القطلاع. وبالمقابلل كلان يسلر أبلو ملازن للو أن 
إسرائيل "تقوم بالعمل نيابة عنه" فتسقط حكم حماس في غزة. الطرفان يقلرران شلد الحبلل اآلن باللذات 

أركللان جديللد إلللى منصللبه. الفريللق عشللية االنتخابللات فللي إسللرائيل، وفللي األيللام التللي يللدخل فيهللا رئلليس 
أفيف كوخافي يعرف منذ اآلن  مثل أسالفه  بأن الساحة الجنوبية بالذات، التي تأتي في إسلرائيل فلي 

 هخر سلم الخطورة  بعد إيران؛ حزب هللا والضفة  هي األكثر اشتعااًل وتفجرًا.
الفلسللللطيني. فللللاالحتواء  هللللذه األيللللام هللللي أيللللام إزالللللة األقنعللللة فللللي الجنللللوب، علللللى األقللللل مللللن الجانللللب

اإلسللرائيلي لحكللم حمللاس فللي القطللاع، بمللا فلللي ذلللك تنقيطللات الصللواريخ التللي اسللتؤنفت، سلليئ ألبلللو 
مازن. وقد قال ذلك صراحة للرئيس المصري السيسي، ولكنه اكتشف لخيبلة أملله بلأن السيسلي، اللذي 

لبله وكفلت علن مسلاعدة يقاتل بقايا داعلي فلي شلمال سليناء "ملدين" لحملاس بعلد أن اسلتجابت هلذه لط
تنظيم الدولة اإلسالمية. فأعلن أبو مازن خائب األمل للسيسي بأن ستتوقف تللك األملوال القليللة التلي 
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مليلون دوالر فلي الشلهر، عللن الوصلول إللى هنلاك. وأوضللح  96تحولهلا السللطة الفلسلطينية إللى غللزة، 
 قاطي في الضفة".أبو مازن للسيسي قائاًل: "لست مستعدًا لتمويل من يت مر على إس

 

 مليون دوالر 15مسألة الـ 
مقابللللل "طللللالق" أبللللو مللللازن، اختللللارت حمللللاس بللللأن تللللرد اسللللتئناف تنقيطللللات الصللللواريخ فللللي الجنللللوب، 
وبالتصعيد المتجدد لألحداث على الجدار. قادة المنظمة يوضحون لمصر بأنهم يتوقعون من إسرائيل 

ق حكمله بهلا ل وبالمقابلل يعلدون بالهلدوء المتجلدد. أن تمارس نفوذها الكبير على أبو مازن ل الذي يتعل
 ليس واضحًا حتى متى.

بلين هلذين الضلغطين المتناقضلين تختلار إسلرائيل مواصللة السلير بلين القطلرات. فلالرد العسلكري علللى 
االستفزازات المحدودة لحماس يبقى طفيفًا. ومع ذلك، تؤخر إسرائيل حاليًا تنفيذ النبضة الماليلة الثالثلة 

مليللون دوالر  15تفللق عليهللا فللي إطللار التفاهمللات األخيللرة مللع حمللاس. وهللي تتلبللث فللي تحويللل التللي ا
هخللر، المللال القطللري المخصللص لللدفع رواتللب مللوظفي حمللاس. فللي المللرة السللابقة التللي سللمحت فيهللا 
إسلرائيل بتحويلل الملال القطلري لحمللاس، أثلار األملر انتقلادًا شللديدًا فلي اللرأي العلام اإلسللرائيلي. واآلن، 

ي موسللم االنتخابللات، فللإن هللذه النبضللة أصللعب علللى إسللرائيل بكثيللر. رغللم ذلللك لللم تتراجللع الحكومللة فلل
علللن اسلللتعدادها المبلللدئي لتحويلللل األملللوال ولكنهلللا تطللللب أواًل التأكلللد ملللن أن "التنقيطلللات" تتوقلللف، وأن 

 تخف حدة المسيرات على الجدار وأال تتصاعد مثلما تهدد حماس علنًا.
و مازن؟ لماذا يدفع حماس نحو مواجهة مع إسرائيل؟" سأل أحد الوزراء في هلذا "ما الذي يمر على أب

األسللبوع. وبالفعللل، فللإن التحللول فللي السللاحة الجنوبيللة يجسللد أكثللر مللن أي شلليء هخللر مللا نسللب ألبللو 
مللازن نفسلله. فخصللومته الشللديدة مللع حمللاس أخرجللت منلله كلمللات فللي وضللعية أخللرى يمكللن أن تنسللب 

أو لنفتالي بينيت. فقد انتقد أبو مازن رقة نتنياهو تجاه حماس وقال لمقربيله  بسهولة الفيغدور ليبرمان
بهللذه الكلمللات تمامللًا: "نتنيللاهو يللدفع لحمللاس فللي غللزة التللي تنفللذ عمليللات فللي الضللفة". ووصللف مقربللو 
رئيس السلطة مزاجه لحماس بكلمات "إما كل شيء أو ال شيء". لقلد وصللت األملور لدرجلة أن علزام 

سللؤول عللن ملللف المصللالحة الفلسللطينية فللي السلللطة، أوضللح بأنلله فللي ضللوء الوضللع فللي األحمللد، الم
غزة، تفكر السلطة باإلعالن عن غزة كإقليم متمرد، مما سيؤدي إلى وقف كل أنواع المساعدة وتجميد 

 أموال حماس ومنظماته الفرعية في البنوك الفلسطينية والعربية.
وك أبو مازن إنه إذا كان الرئيس العجوز الذي هلو فلي موظف أمريكي كبير قال هذا األسبوع عن سل

أواخللر أيللام حياتلله قلللق علللى الشللكل الللذي سيسللجل فللي صللفحات التللاريخ، يوظللف نصللف الطاقللة التللي 
يوظفهللا فقللط فللي صللراعه ضللد حمللاس علللى محاولللة إحيللاء المسلليرة السياسللية مللع إسللرائيل لكللان الواقللع 
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ن بطريقللة أخللرى. فهللو مغتللاظ مللن اعتللراف إسلللرائيل تغيللر فللي المنطقللة. غيللر أن أبللو مللازن يفكللر اآل
بحماس بشكل غير مباشر، إذ تحمي مكانتها وتحول لها األموال. "أنتم تقيمون لحماس دولة فلي غلزة 
فيملا تبقلون لنلا حكمللًا ذاتيلًا فلي الضلفة"، هكللذا يقلول الملرة تللو األخللرى فلي محادثاتله ملع اإلسللرائيليين. 

إنلله كللان يسللره لللو أن إسللرائيل تقضللي علللى حكللم حمللاس، وفللي  وفللي لقللاءات غيللر رسللمية يقللول علنللاً 
 زيارته األخيرة إلى مصر قال حتى لمضيفيه إن حكم حماس في غزة يجب أن ينتهي.

يعيي أبو مازن نفسه في مصاعب اقتصادية كبيرة، عقب رفضه االنخراط في "صفقة القرن" لترامب. 
ون التحللدث معلله. وعنللدما نقللل إليلله مللؤخرًا اقتللراح فهللو يللرفض لقللاء المبعللوثين األمللريكيين الللذين يحللاول

للموافقللة علللى عاصللمة فلسللطينية فللي أحيللاء شللرق مقدسللية كللأبو ديللس وقلنللديا وشللعفاط، قللال بسللرعة: 
يضحكون علينا. ال أبو ديس وال قلنديا، بل القدس الشرقية التلي احتللت حتلى هخلر سلنتيمتر. ال دوللة 

 ….غزة" بدون القدس الشرقية كلها وال دولة بدون
أمللا التقليصللات األمريكيللة فللي المسللاعدات لوكالللة الغللوث والسلللطة الفلسللطينية فللال تسللهل عليلله، وردًا 
علللى ذلللك يحطللم أبللو مللازن مللرة تلللو األخللرى القواعللد حيللال حمللاس. ففللي هذار الماضللي كللان رئلليس 

ي، السللللطة أعللللن علللن تقلللليص مسلللاعداته لحملللاس. وفلللي اللقلللاء األخيلللر ملللع اللللرئيس المصلللري السيسللل
مليلللون دوالر فلللي  96أوضلللح أبلللو ملللازن بلللأن قريبلللًا سللليوقف تحويلللل مسلللاعداته الماليلللة للقطلللاع بمبللللغ 

 الشهر، بل وطلب من مصر الحرص على أن تتوقف المساعدة القطرية لحماس. فأجيب بالسلب.
 

 رافعة ضغط ناجعة
وحيللد لسللكان غللزة. قبللل نحللو أسللبوع أخللرج أبللو مللازن رجللال السلللطة مللن معبللر الحللدود فللي رفللح، المخللرج ال

وكان موظفو السلطة قد أرسلوا إلى هناك في إطار ما وصف حتى وقلت قصلير مضلى "بالمصلالحة" بلين 
السلللطة وحمللاس. فسللارعت حمللاس إلللى إرسللال رجالهللا، ولكللن لمللا كانللت مصللر غيللر مسللتعدة ألن يكللون 

 يس العكس.رجال حماس في المعبر، أصبحت الحركة هناك باتجاه واحد، من مصر إلى غزة فقط ول
لللى جانللب ذلللك، شللرعت أجهللزة أمللن السلللطة فللي حملللة اعتقللاالت واسللعة لنشللطاء حمللاس، وبللالتوازي  وا 
قررت المحكمة العليا في السللطة حلل المجللس التشلريعي الفلسلطيني اللذي لحملاس أغلبيلة فيله. وكلان 

 سنة، وهو غير فاعل منذ سنوات طويلة. 13المجلس انتخب في المرة األخيرة قبل 
نشللليط ملللن فلللتح فلللي القطلللاع، وقلللام  400جللللس حملللاس مكتوفلللة األيلللدي؛ فقلللد اعتقلللل رجالهلللا نحلللو ال ت

مجهولون بإحداث ضرر شديد لمكاتب تلفزيون السلطة في غزة. ويصف زعماؤها إغالق معبلر رفلح ل 
اإلنجاز األكبر لحماس في أعقاب مسيرات العودة العنيفة ل بأنه "تحطليم للقواعلد". وهلم يوضلحون بلأن 

 خطوة إلى الوراء ستستدعي العودة إلى تشديد االحتجاج الشعبي والمظاهرات على الجدار.هذه 
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عمليلللًا، تبتللللز حملللاس إسللللرائيل كلللي تخلللللق ضلللغطًا مضللللادًا عللللى أبللللو ملللازن. وردود الفعللللل العسللللكرية 
المحللدودة إلسللرائيل ل القصللف مللن الجللو ألهللداف حماسللية غيللر مأهولللة ل ليسللت مللؤثرة عليهللا حاليللًا. 

ؤري والباحللث يللوني بللن منللاحم هللذا األسللبوع بللأن معنللى إعللالن غللزة إقليمللًا متمللردًا كمللا يهللدد وشللرح الملل
 رجال أبو مازن كفيل بأن يكون بعيد األثر وبالغ المغزى.

يوضللللح بللللن منللللاحم فيقللللول إن "إعللللالن السلللللطة عللللن غللللزة كللللإقليم متمللللرد سلللليجر وراءه وقفللللًا لكللللل أنللللواع 
عربيللة واألملللم المتحللدة للتعللاطي ملللع حمللاس كمنظمللة غيلللر المسللاعدات للقطللاع، ورفللع طللللب للجامعللة ال

قانونيللللة، وتجميللللد أمللللوال الحركللللة ومؤسسللللاتها فللللي البنللللوك الفلسللللطينية والعربيللللة، ومطالبللللة المؤسسللللات 
خلراجهم عللى  االقتصادية والبنوك العاملة في القطاع بتركها فورًا، ووقف دفع الرواتب لموظفي السلطة وا 

دات الماليللة فللي مجللاالت الكهربللاء والمللاء"، ناهيللك عللن "إغللالق مؤسسللات التقاعللد المبكللر ووقللف المسللاع
حماس في الضفة، واعتقال نشطائها ومصلادرة أمالكهلا هنلاك". إذا ملا تحقلق السليناريو اللذي يرسلمه بلن 

 مناحم وال يتبقى مثابة تهديد فقط، فهذه ال تقل عن "حرب عالمية" للسلطة وأبو مازن ضد حماس.
فقللط بهللذه الللروح ردت حمللاس تجللاه إسللرائيل بالتصللعيد. وخطللوات أخللرى مللن أبللو علللى خطللوات أوليللة 

مازن في هذا االتجاه من شأنها أن تولد تصعيدًا هخلر. لقلد أثبتلت حملاس بأنهلا ال تتلردد فلي اسلتخدام 
إسللرائيل كرافعللة ضللغط علللى أبللو مللازن. بللل ودعللت قيللادة مسلليرات العللودة أبللو مللازن إلللى التراجللع عللن 

مليون فلسلطيني فلي  2.3وظفين من معبر رفح واإعادة فتح المعبر الذي يشكل رئة لل خطوة إخالء الم
ال سلللتعود كلللل مظلللاهر االحتجلللاج الشلللعبي وسللليتفجر الوضلللع. وبلللالتوازي طرحلللت حملللاس  القطلللاع، وا 
مشللروع حللل وسللط لمصللر: إدارة المعبللر مللن خللالل لجنللة تشللارك فيهللا كللل الفصللائل. أمللا أبللو مللازن 

 لب بنقل كل صالحيات الحكم في غزة إلى الحكومة في رام هللا.فيرفض هذا حاليًا ويطا
تؤثر االنتخابات في إسرائيل على "الالعبين". نتنياهو وحكومته غيلر معنيلين بالتصلعيد فلي الجنلوب، 

صاروًخا  460ولكنهم يوضحون بأنه إذا لم يكن هناك مفر، فإنهم لن يحتملوا إهانة أخرى مثل إطالق 
ن الثللاني الماضللي. أمللا حمللاس نفسللها فتفضللل إعللادة بنللاء نفسللها، ولهللذا فللإن علللى إسللرائيل فللي تشللري

الهللدوء مهللم لهللا. أبللو مللازن يحللاول دفللع الطللرفين إلللى مواجهللة أخللرى واالسللتفادة منهللا. أمللا مسللاهمة 
ترامب بتهدئة الساحة فتكمن في تلأخير علرض صلفقة القلرن إللى ملا بعلد االنتخابلات فلي إسلرائيل كلي 

بفرص إعادة انتخابه. يعيي أبو مازن في حاللة "إملا كلل شليء أو ال شليء"، يهلدد ال يمس بنتنياهو و 
باإلعالن علن غلزة كلل "إقلليم متملرد": "نتنيلاهو يلدفع لحملاس فلي غلزة التلي تنفلذ العمليلات فلي الضلفة". 

 وحماس تهدد إذا لم يفتح معبر رفح "كل شيء سيتفجر".
  18/1/2019إسرائيل اليوم 
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