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وتتمسك بالقدس وعدم االعتراف بها  أي قرار يهدف إلنهاء دور "األونروا" هارفض تؤكدبيروت  قمة .1
 "إسرائيلـ"عاصمة ل
بيروت الصادر عن القمة  ، من بيروت عن وكاالت، أن إعالن20/1/2019، األيام، رام هللاذكرت 

عويض لالجئين الفلسطينيين حق العودة والت على العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية، أكد
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، والتأكيد 1948( لعام 194وذريتهم وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار الجمعية العامة رقم )
على التفويض الدولي الممنوح لوكالة األونروا وفقًا لقرار إنشائها، ورفض أي قرار يهدف إلنهاء أو 

جتمعون في مؤتمر القمة العربية التنموية: ودعا بيان قادة الدول العربية الم تقليص دورها.
، أعمالهاالقتصادية واالجتماعية في دورته الرابعة بمدينة بيروت في الجمهورية اللبنانية الذي اختتم 

مساء اليوم األحد، لتأمين الموارد والمساهمات المالية الالزمة لموازناتها بشكل يمكنها من مواصلة 
اه الالجئين الفلسطينيين، داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق القيام بدورها ومسؤولياتها تج

عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية الالجئين الفلسطينيين حال عادال وشامال 
 .2002، ومبادرة السالم العربية لعام 1948لعام  194وفق قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

الدول إلى االلتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة كما دعا جميع 
أو نقل  اإلسرائيليالقانونية الخاصة بمدينة القدس الشريف، وعدم االعتراف بها عاصمة لالحتالل 

السفارات إليها، مؤكدا العزم على اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية إزاء أي قرار يخل بالمكانة 
 القانونية بمدينة القدس الشريف.

المتزايدة  اإلسرائيليةوشدد البيان، على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة االعتداءات 
وما أعقبها من تدمير لالقتصاد الفلسطيني وبنيته التحتية، وضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية نحو 

ات ذات الصلة لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة توفير التمويل الالزم باشراك المنظمات والجه
 واإلسالمية(، إيمانًا بالمسؤولية العربية 2022-2018االستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية )

ودعا  والمسيحية، للقدس الشريف. اإلسالميةالجماعية تجاه القدس ُبغية الحفاظ على الهوية العربية 
 هات المعنية، إلى استحداث وسائل لحشد الدعم الشعبي لتنفيذ الخطة.بيان بيروت جميع الج

وفي شأن مشروع ، سوسن أبو حسين، عن بيروت، 21/1/2019، الشرق األوسط، لندنوأضافت 
القرار بخصوص )دعم االقتصاد الفلسطيني حول الخطة االستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 

التأكيد على المسؤولية العربية واإلسالمية الجماعية تجاه القدس،  (، قررت القمة العربية2022–2018
ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية واإلسالمية، والصناديق العربية، ومنظمات المجتمع المدني، 
والقطاع الخاص، إلى توفير التمويل الالزم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة االستراتيجية للتنمية 

 في القدس الشرقية بالتنسيق مع دولة فلسطين. القطاعية
 2017مارس )آذار(  29كما تقرر الطلب من الدول األعضاء االلتزام بتنفيذ قرار قمة عمان بتاريخ 

مليون دوالر، والذي أكدت عليه قمة القدس  500بشأن زيادة موارد صندوقي األقصى والقدس بقيمة 
ودعوة الدول التي لم تف  2018أبريل )نيسان(  15ريخ بتا 711بمدينة )الظهران( بموجب القرار 

 بالتزاماتها في هذا الشأن بسرعة الوفاء بها.
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وتقرر أيضا دعوة المجالس الوزارية العربية المتخصصة والبرلمان العربي والبرلمانات العربية الوطنية 
الخطة االستراتيجية  والمنظمات واالتحادات العربية، الستحداث وسائل لحشد الدعم الشعبي لتنفيذ

بالتنسيق مع دولة فلسطين. وتضمن القرار اإلدانة للخطط  2022–2018للتنمية القطاعية في القدس 
والسياسات اإلسرائيلية الهادفة إلى تقويض االقتصاد الفلسطيني وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه 

ة التوسعية االستعمارية، بمختلف غير القابل للتصرف في التنمية، بما في ذلك السياسة االستيطاني
. بما فيها القدس الشرقية، التي تهدف إلى 1967مظاهرها على كامل أرض فلسطين المحتلة منذ عام 

تقويض تواصلها الجغرافي ومنعها من استغالل مواردها الطبيعية، األمر الذي يبطئ معدالت النمو 
 ها.االقتصادي ويفاقم األزمة االقتصادية واالجتماعية في

كما تم التأكيد على أن مقاطعة منظومة االحتالل اإلسرائيلي هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة 
نهائه، ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات واألفراد إلى االلتزام بوقف جميع أشكال  لمقاومته وا 

لقانون الدولي، ودعوة التعامل مع منظومة االحتالل االستعماري اإلسرائيلي ومستوطناته المخالفة ل
المفوض السامي لحقوق اإلنسان إلى إصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات 

 اإلسرائيلية وفقا لقرارات مجلس حقوق اإلنسان ذات الصلة.
كما تمت دعوة جمهورية البرازيل االتحادية إلى عدم اتخاذ أي مواقف ُتخل بالمكانة القانونية لمدينة 
القدس الشريف، حفاظا على أواصر الصداقة والعالقات مع الدول العربية، والتأكيد على عزم الدول 
األعضاء التصدي ألي قرارات ُتخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف واتخاذ اإلجراءات 

ع الخاص المناسبة السياسية واالقتصادية إزاء هذا الخطوات غير القانونية. كما تمت دعوة القطا
 العربي لالستثمار في المشروعات التي توفرها المبادرة لتحقيق األمن الغذائي العربي.

 
 تنديد فلسطيني بقرار االحتالل إغالق مدارس ومؤسسات "األونروا" في القدس .2

رفضت السلطة الفلسطينية قرار مجلس األمن القومي في مكتب رئييس اليوزراء : كفاح زبون - رام هللا
ونييروا فييي القييدس المحتليية، بييدءًا ميين األي بنيييامين نتنييياهو إغييالق مييدارس ومؤسسييات الوكاليية اإلسييرائيل

العييام الدراسييي المقبييل. وقالييت عضييو اللجنيية التنفيذييية لمنظميية التحرييير الفلسييطينية حنييان عشييراوي إن 
ومؤسسيياته".  قييرار اإلغييالق يمثييل "إهانيية مباشييرة للمجتمييع الييدولي واسييتهانة واسييتخفافًا بقوانينييه وقراراتييه

وأضييافت أن "هييذه الخطييوة االسييتفزازية تسييتهدف بشييكل فعلييي ومتعمييد الالجئييين الفلسييطينيين وحقييوقهم 
المكفولة بالقانون الدولي والقانون اليدولي اإلنسياني، كميا أنهيا تسيتهدف أيضيًا القيدس ومؤسسياتها، فيي 

وتعزيييز سياسية التطهيير العرقييي إطيار اسيتراتيجية دولية االحييتالل القائمية عليى تهويييد المدينية المقدسية 
 والتهجير القسري وبسط السيطرة على جميع مناحي الحياة فيها وفرض وقائع جديدة على األرض".
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وأشارت إلى أن "مدارس الوكالة ومؤسسياتها وجيدت بتكلييف دوليي قبيل احيتالل إسيرائيل ألراضيي عيام 
نمييا قييوة احييتالل، كمييا أن الالجيي1967 ئ الفلسييطيني هييو ضييحية إقاميية . وهييي ليسييت صيياحبة سيييادة وا 

دولة إسرائيل وهي السبب الرئيسي في تشرده وحرمانه من أرضه وممتلكاته، وال يحق لها تغييير واليية 
ونييروا كمييا حييددتها األمييم المتحييدة". واتهمييت الواليييات المتحييدة بتييوفير غطيياء األوواجبييات ومسييؤوليات 

إلسيرائيل القيوة القائمية بياالحتالل فيرض إرادتهيا  . ورأت أنه "ال يحيق"إسرائيلي"سياسي وقانوني ومالي ل
 على المجتمع الدولي أو استهداف مؤسساته".

ونيييروا"، األوقاليييت وزارة الخارجيييية الفلسيييطينية، أميييس، إن قيييرار سيييلطات االحيييتالل إغيييالق مؤسسيييات "
 خصوصييًا التعليمييية والصييحية، ووقييف منحهييا التييراخيص الالزميية لمواصييلة عملهييا فييي القييدس المحتليية
"يهدف إلى تطهير عرقي للمواطنين الفلسطينيين القاطنين في مخيم شعفاط، واالستيالء على األرض 

واتهمييت سييلطات االحييتالل بييي"المضي فييي  المقاميية عليييه وتخصيصييها ألغييراض اسييتيطانية تهويدييية".
 خطة من أجل أسرلة القدس الشرقية المحتلة".

إن الخطييوة تهييدف إلييى تفريييا مدينيية القييدس ميين  وقييال رئيييس دائييرة شييؤون الالجئييين أحمييد أبييو هييولي
لغيياء التعريييف الرسييمي لمخيييم  مؤسسييات الوكاليية كافيية "لتهويييدها وتفريغهييا ميين سييكانها الفلسييطينيين وا 

ورأى عضيييو اللجنييية التنفيذيييية لمنظمييية التحريييير أحميييد مجيييدالني أن القيييرار  شيييعفاط كمخييييم لالجئيييين".
بالشييييراكة التاميييية مييييع إدارة ترامييييب لتصييييفية القضييييية اإلسييييرائيلي "ينييييدرر فييييي إطييييار سييييعي االحييييتالل، 

سقاط حق   صيبري صييدم  .عودة الالجئين"، فيميا وصيف وزيير التربيية والتعلييم العيالي د الفلسطينية، وا 
األميير بأنييه "محاوليية ألسييرلة التعليييم فييي القييدس وجييزء ميين سياسييات التطهييير العرقييي". واسييتنكر رئيييس 

والثقافة والعليوم محميود إسيماعيل محياوالت االحيتالل "لطميس وجيود  اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية
 ونروا"، قائاًل إن "الهدف هو طمس قضية الالجئين بالمدينة ومحاولة تهويد التعليم بمخيماتها".األ

 21/1/2019 ،الشرق األوسط، لندن
 

 قادة الدول العربية لتخصيص المزيد من الدعم للقدس يدعوالحمد هللا  .3
خيييالل كلمتيييه فيييي القمييية العربيييية التنمويييية ، راميييي الحميييد هللا الفلسيييطيني ل رئييييس اليييوزراءقيييا :بييييروت

فييييي بيييييروت: "إننييييا نهيييييب بيييياإلخوة القييييادة،  20/1/2019 االقتصييييادية االجتماعييييية الرابعيييية، يييييوم األحييييد
 عليى تخصيص المزيد من الدعم السياسي والمعنوي والمادي لمدينة القدس المحتلة المحاصرة، تأكييداً 

المسؤولية العربية الجمعيية فيي اليدفاع عنهيا وعين مقدسياتها المسييحية واإلسيالمية ودعيم صيمود أهلهيا 
وأضياف الحمييد هللا:  ومؤسسياتها فيي مواجهيية كافية أشييكال التهوييد واالقيتالع والتهجييير التيي تتهييددهم".

ة القطاعيييية فيييي مدينييية لتيييوفير التموييييل اليييالزم لتنفييييذ الخطييية االسيييتراتيجية للتنميييي "نتطليييع إلييييكم جميعييياً 
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وترجمييية القيييرارات الصيييادرة عييين القميييم  ...بالتنسييييق ميييع دولييية فلسيييطين 2022-2018القيييدس المحتلييية 
مليون دوالر. ونتطليع إليى التيزام كافية  500العربية بشأن زيادة موارد صندوقي القدس واألقصى بقيمة 

دخيول البضيائع والمنتجيات الفلسيطينية  الدول العربيية الشيقيقة بتنفييذ القيرارات المتعلقية ب عفياء وتسيهيل
أسيييواق اليييدول العربيييية بيييدون رسيييوم جمركيييية أو غيييير جمركيييية، وحشيييد اليييدعم اليييدولي تجييياه تنفييييذ  إليييى

 القرارات الدولية الخاصة بحماية مواردنا الطبيعية التي تتعرض للنهب والسرقة والمصادرة".
ة السيالم العربييية التيي أقيرت فيي بييروت قبييل وشيدد الحميد هللا عليى ضيرورة االلتيزام بمييا جياء فيي مبيادر 

ال يجييب أن يييتم قبييل إنفيياذ المبييادرة واسييترداد الحقييوق  "إسييرائيل"سييبعة عشيير عامييا، بييأن التطبيييع مييع 
، والقيدس عاصيمتها. 1967العربية وفي مقدمتها، إقامة دولة فلسطين على األراضي المحتلة منذ عام 

ن مقاطعة االحتالل  أدوات المقاومية السيلمية لالحيتالل واسيتيطانه، داعييا كافية  ، هي أحيداإلسرائيليوا 
الدول والمؤسسات والشركات العربية إلى االلتزام بوقف جمييع أشيكال التعاميل المباشير وغيير المباشير 

 مع منظومة االحتالل ومستوطناته، واتخاذ التدابير الالزمة لتفعيل ذلك.
 20/1/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 رسالة إلى واشنطن بأننا لسنا بحاجة إلى مساعداتها األمنية وّجهناعريقات:  .4

أمييييين سيييير اللجنيييية التنفيذييييية لمنظميييية  ، أنوكيييياالت، نقيييياًل عيييين ال19/1/2019 ،األيــــام، رام هللانشييييرت 
س صييائب عريقييات قييال إن رئيييس الييوزراء رامييي الحمييد هللا، وبتعليمييات ميين الييرئي الفلسييطينية التحرييير

ه رسالة قبل ثالثة أيام إلى اإلدارة األمريكية، مفادها أن السلطة الفلسطينية ال تريد  محمود عباس، وج 
 المساعدات التي تقدمها واشنطن في مجال األمن.
، عبير برنيام" "مليف الييوم" فيي تلفزييون 19/1/2019 جاء ذلك في تصيريحات لعريقيات، مسياء السيبت

رار األمريكي تمريير قيانون "مكافحية اإلرهياب" اليذي تميت المصيادقة فلسطين، ردًا على سؤال حول الق
 .2018 / أكتوبررس بشهر تشرين األولجعليه في الكون

نييه ال دوليية فلسييطينية بييدون قطيياع غييزة، وال يمكيين أن يكييون هنيياك أوميين جانييب آخيير، أوضييح عريقييات، 
 ث ألبناء الشعب الفلسطيني.تتحمل المسؤولية الكاملة عما يحد أنحماس  دويلة في قطاع غزة، وعلى

عريقيات قيال إن  ، أنرام هللا، من 19/1/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وأضافت 
 844والبيالا قيمتهيا  ،2018 سينةفيي  الفلسيطيني شعبالالواليات المتحدة قطعت كافة المساعدات عن 

ملييون  231لتيدمير قضيية الالجئيين، و ونيروااألمليون دوالر عن وكالية  359مليون دوالر، بدءا بقطع 
مليييييون دوالر عيييين  90، وusaidيييييو أس آيييييد  دوالر كانييييت تقييييدم عبيييير الوكاليييية األمريكييييية للتنمييييية الييييي
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علييى هييذه الخطييوة  رد   محمييود عبيياس الييرئيس أنعريقييات  وأوضييح .أخييرى وأمييورمستشييفيات القييدس 
 وهي ليست للبيع.  األمريكية بأن القدس ليست عقاراً 

التالعيب بهيا،  أوتسيمح بتغييير مبيادرة السيالم العربيية  أولين تقبيل  الفلسطينية القيادة أنكد عريقات وأ
دولية فلسيطين ومنظمية التحريير، هميا  أنعريقيات: " وأضياف سواء من أمريكا أو من أي جهية كانيت.

 المكلفتان للتفاوض باسم شعبنا الفلسطيني ولم تكلف أي جهة كانت للحديث باسمه".
 

 : المسجد األقصى يتعرض لهجمة ُتهدد وجودهادعيسف يوس .5
قييال وزييير األوقيياف والشييؤون الدينييية الفلسييطيني، يوسييف ادعيييس، إن مييا يتعييرض لييه  :القييدس المحتليية

عليى السييادة الوطنيية  كبيراً  المسجد األقصى ومدينة القدس من انتهاكات يومية أصبحت تشكل خطراً 
فيييي القييياهرة، أن "ميييا  19/1/2019 وم السيييبتييييصيييحفي ليييه وأضييياف ادعييييس خيييالل لقييياء  الفلسيييطينية.

باتجياه إنهياء وجيوده  ومكانيياً  يتعرض له األقصى أصبح يتجاوز المخططات التيي تنيوي تقسييمه زمنيياً 
يجيياد مكانييه الهيكييل المزعييوم". ودعييا، المرجعيييات الدينييية بييي"العمل سييوية" علييى حمييل قضييية  عملًيييا وا 
بدعم األقصيى ونصيرته  محافل الدولية التي يشاركون بها، مطالباً القدس والمسجد األقصى في كافة ال

خيييالل لقييياء ميييع وسيييائل اإلعيييالم عليييى هيييام  افتتييياح  ادعييييس، ونيييوه فيييي القطاعيييات كافييية دون تيييردد.
إلييى أن القضييية  ،للمجلييس األعلييى للشييؤون اإلسييالمية التييابع لييوزارة األوقيياف المصييرية 29المييؤتمر الييي 

ار كبيييرة" منييذ االعتييراف المشييؤوم بالقييدس عاصييمة لييي "إسييرائيل" ميين قبييل الفلسييطينية تتعييرض لييي "أخطيي
 .2017ديسمبر  6الواليات المتحدة األمريكية في 

 19/1/2019 وكالة قدس برس،
 

 . والحكومة تشكل لجنة تحقيق.وزير فلسطيني يثير أزمة مع "الخليل". .6
ليييى بهيييا وزيييير الحكيييم المحليييي د. ثييير تصيييريحات أدإرام هللا: تفجيييرت أزمييية خيييالل الييييومين الماضييييين، 

حسييين األعييرر، مييؤخرًا، انتقييد فيهييا أحييد قييادة الحييراك الموحييد إلسييقاط قييانون الضييمان االجتميياعي فييي 
ة كريييات أربييع، مييا قيياد لييردود فعييل غاضييبة، ال سيييما عبيير عمر الخليييل، وقييال عنييه إنييه يسييكن فييي مسييت

 الب ناشطون فيها ب قالته من منصبه.فيسبوك، التي طالمنصات مواقع التواصل االجتماعي وتحديدًا 
ودفعت ردود الفعل الساخطة على تصريحات األعرر، أعلن المتحدث باسم الحكومة يوسيف المحميود 
أن رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنية تحقييق وزاريية فيورًا، للوقيوف عليى حيثييات التصيريحات وميا تالهيا 

ل فترة قريبة، وسترفع الحكومية التوصييات إليى من ردود فعل، على أن تقدم اللجنة نتائ" التحقيق خال
وأضاف المحميود: إن جمييع أبنياء شيعبنا العربيي الفلسيطيني وقيادتيه، يؤكيدون  الرئيس محمود عباس.
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أن محافظيية الخليييل كبقييية محافظييات الييوطن، تحظييى باهتمييام حكييومي دائييم، وتعمييل الحكوميية بشييكل 
 دائم على تطوير خدماتها في المحافظة.

، عيين اعتييذاره اإلعييالمآخيير، أعليين األعييرر فييي بيييان ُنشيير عبيير عييدد كبييير ميين وسييائل علييى صييعيد 
ألهييالي الخليييل علييى تصييريحاته، مبينييًا أن مييا أدلييى بييه ميين تصييريحات "تخييص شخصييًا معينييًا بعينييه، 
جيياءت فييي ظييل الحييديث عيين الهييم العييام وحييراك الضييمان االجتميياعي، ولسييم يكيين المقصييود بييذلك سييوى 

 د وحيد، كان قد أساء وتطاول ووجه التهديدات للحكومة، وكبار المسؤولين".على شخص واح الرد  
 20/1/2019 ،األيام، رام هللا

 
 رئيس لجنة االنتخابات المركزية يستقبل عباس .7

، فيي رام هللا، رئييس 20/1/2019األحيد محميود عبياس، ييوم  يةفلسيطينال السلطةاستقبل رئيس  :رام هللا
وجييييرى خييييالل اللقيييياء، متابعيييية قضييييية االنتخابييييات النيابييييية،  حنييييا ناصيييير.لجنيييية االنتخابييييات المركزييييية 

 عبيياسوأكييد  والمشيياورات التييي قييام بهييا رئيييس لجنيية االنتخابييات، ميين أجييل عقييد االنتخابييات التشييريعية.
دعمه الكامل لعمل لجنية االنتخابيات المركزيية، وتيوفير كيل ميا يليزم إلجيراء االنتخابيات التشيريعية فيي 

 أسرع وقت ممكن.
 20/1/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عصابات حماس" في غزة تنظم رحالت الموتـ": عصابات لها عالقة بيزعم اليونانب فلسطين سفير .8

هنيياك عصييابات لهييا عالقيية  أنكشييف سييفير دوليية فلسييطين لييدى اليونييان مييروان الطوباسييي،  :رام هللا
قطييياع غييزة تيينظم رحيييالت المييوت، وتعميييل علييى تهرييييب  بالعصييابات الحاكميية مييين حركيية حمييياس فييي

عمليية التهرييب  أن إلى دول شمال أوروبا، مشيراً  إلىالمواطنين من غزة عبر عصابات دولية للتوجه 
 آالف يورو لكل مواطن. 5000 إلى 2000هذه تكلف مبالا طائلة تصل ما بين 

 أن، على 20/1/2019األحد يوم وشدد الطوباسي في حديث إلذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح 
المييواطنين فييي قطيياع غييزة أجبييروا علييى المغييامرة بهييذه الييرحالت نتيجيية الظلييم الواقييع عليييهم ميين سييلطة 

 اآلالف من المواطنين هاجروا من غزة. أن إلى في قطاع غزة، منوهاً  األسودالقوى القائمة باالنقالب 
( مين قطياع غيزة، واليذي تيوفي عامياً  20سييدو )نه سيتم دفن الشياب حسيام أبيو أ إلىوأشار الطوباسي 

غرقييا علييى شيياطئ جزيييرة فارمكونسييي اليونانييية، إثيير غييرق قييارب الهجييرة الييذي سييافر علييى متنييه، يييوم 
 في اليونان. إسالميةفي مقبرة  اإلثنين

 20/1/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 سن برعاية عبانامخيمات لبعريس وعروس من  400لـ  جماعيعرس  .9
محمود عباس، شهدت مدينة صيدا اللبنانيية مسياء ييوم  يةفلسطينال السلطةتحت رعاية رئيس  :بيروت
عييريس وعييروس ميين مختلييف المخيمييات  400العييرس الييوطني الجميياعي لييي  إقاميية، 19/1/2019 السييبت

 طينية.الفلسطينية في لبنان، والذي نظمته الرئاسة الفلسطيني ة ومنظمة التحرير الفلس
وقييال رئيييس الييوزراء رامييي الحمييد هللا، الييذي شييارك فييي العييرس نيابيية عيين عبيياس: "باسييم فخاميية األ  

 الرئيس محمود عباس وأبناء شعبكم الفلسطيني في الوطن وفي الشتات، أهنئكم وأبارك لكم زفافكم".
اللجنتيين التنفيذيية حسن منيمنة ممثاًل ليرئيس اليوزراء اللبنياني، وعضيو  اللبناني وحضر العرس الوزير

، ووزيييرة االقتصيياد الييوطني عبييير عييودة، والسييفير األحمييدلمنظمية التحرييير والمركزييية لحركيية فييتح عييزام 
 .وعدد من الفاعليات السياسية والحزبيةشرف دبور، أ

فييي هييذا العييرس  لبنانييياً  وعروسيياً  عريسيياً  50الرئاسيية الفلسييطينية حرصييت علييى مشيياركة  أن إلييىيشييار 
 خوي ة والتاريخي ة الثابتة والمشتركة بين الجانبين.إطار التأكيد على العالقات األالجماعي، في 

 19/1/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 كشف مخطط للتجّسس على قائد أركان القسامبغزة..  أمني جديد للمقاومة إنجاز "األخبار": .11
ضخمًا للتجسس على كبار قادتها، عبر  اً إسرائيلي ططاً مخ بغزة كشفت المقاومة: هاني إبراهيم -غزة 

تنقل مصادر في أمن المقاومة تفاصيل وصفتها بي"الخطيرة" و  أجهزة إلكترونية متطورة وغير معهودة.
حول "مخطط كبير" حاول العدو من خالله التجسس على قائد أركان "كتائب القسام"، الجناح 

استخدام مجموعة من األجهزة المتطورة التي ال تعتمد العسكري لحركة "حماس"، مروان عيسى، ب
تقول المصادر لي"األخبار" إن أمن المقاومة فك ك أجهزة زرعها أحد  على تتبع االتصاالت فقط.

العمالء في منزل مجاور لمنزل عيسى في مخيم البري" )وسط قطاع غزة(، إذ كانت موج هة صوب 
در منه، ثم تبثه ألجهزة استقبال داخل األراضي المحتلة، المنزل اللتقاط الموجات الصوتية التي تص

 وهو ما ُيعد  "نقلة نوعية في عمليات التجسس"، ولم يصدف أن أمسكت المقاومة مثلها من قبل.
تضيف المصادر نفسها إن الجهاز، الذي اكتشف خالل عمليات مسح شاملة للمنطقة، حاول به 

ديث عبر أجهزة االتصال العادية والخاصة خالل المرحلة العدو تجاوز امتناع القيادي عيسى عن الح
األخيرة، مستدركة: "استطاعت المقاومة اعتقال العميل الذي زرع الجهاز، ثم تمكنت من كشف 

 منظومة تجسس متعددة زرعها العميل نفسه في المنطقة ومناطق أخرى".
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ي سيارة أحد مرافقي في وقت متزامن، كشف أمن المقاومة عن جهاز تجسس آخر زرعه عميل ف
القيادي عيسى؛ إذ اعترف العميل بأنه تسل م الجهاز الصغير من االحتالل ثم وضعه في منطقة 
مخفية داخل السيارة، كما تبين أنه كان مخصصًا للتجسس صوتيًا على مسن بداخل السيارة، باإلضافة 

ي، الذي يمثل الذراع المصادر ربطت بين الكشف عن مخطط التجسس على القياد إلى جهاز تعقب.
التنفيذية لمسؤول "القسام" محمد الضيف، وبين تفكيك الكتائب أجهزة تجسس زرعت على شبكتها 

(، علمًا بأن أخطرها هو ما 7/5/2018السلكية الخاصة منتصف العام الماضي )راجع "األخبار"، 
 لمقاومة.ُكِشفس في المنطقة الوسطى أيضًا، حيث استشهد خالل ذلك ستة من مهندسي ا

الالفت أن الضربة األمنية التي وجهتها األجهزة األمنية في غزة بعد تسلل القوة الخاصة قبل شهرين، 
عمياًل لالحتالل، كان لها أثرها في كشف معلومات ضخمة؛ إذ اعترف عدد من العمالء  45باعتقال 

اح العسكري لحركة بالتجسس ورصد تحركات قيادات بارزين في "القسام"، و"سرايا القدس"، الجن
 "الجهاد اإلسالمي"، خالل األشهر الماضية.

 21/1/2019األخبار، بيروت، 
 

 الحية: ال طريق لتحرير األرض والمقدسات سوى المقاومة .11
أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية، أنه ال خيار أمام شعبنا الفلسطيني وال 

 حتالل سوى المقاومة.طريق لتحرير األرض والمقدسات ودحر اال
وقال الحية خالل حفل تأبين الشهيد القسامي أحمد سميح الفيومي الذي ارتقى إلى العال نتيجة خطأ 
عداد، مضيًفا أن خيارنا  بالسالح أثناء رباطه، إنه ال قتال وال انتصار على العدو بدون تدريب وا 

أنه ال خيار أمام االحتالل إال وشدد على  وطريقنا الجهاد، ورغم عظم التضحيات لن نحيد عنه.
الرحيل عن أرضنا، مخاطًبا االحتالل بالقول: "إنه مهما عظمت التضحيات وزاد الحصار فلن نحيد 

 عن المقاومة، وسندفع بأبنائنا للكتائب المظفرة ليحيلوا األرض جهنًما على المستوطنين والمحتلين".
حتالل وجنوده شرق حي الشجاعية، وداسوا في ناحال ولفت الحية إلى أن أبناء القسام جندلوا قادة اال

ونبه إلى أن األمة جربت طريق المفاوضات، ولكن أمام صلف االحتالل  عوز رؤوس الصهاينة.
وصلنا لطريق مسدود، مبيًنا أن األمة جمعاء اليوم تفتح أبوابها للتطبيع، لكن االحتالل لن ينال من 

 عزيمة أبطالنا ورجالنا.
 19/1/2019س، غزة، موقع حركة حما
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 مصادر إعالمية: حماس هددت بالتصعيد حال رفضت "إسرائيل" دخول األموال القطرية لغزة  .12
، ما أثار لقطاع غزة أوقفت إسرائيل هذا الشهر تحويل الدفعة القطرية الثالثة: كفاح زبون - رام هللا

"حماس" أرسلت مع وسطاء غضبًا كبيرًا في أوساط "حماس". وقالت مصادر لي"الشرق األوسط" إن 
 إقليميين وغربيين رسائل إلى نتنياهو مفادها أنها ستصع د ميدانيًا إذا لم تتلق األموال في وقت مناسب.

وحملت رسائل "حماس" تحذيرات بأن األوضاع في المنطقة ستتدهور، إذا واصلت إسرائيل "التهرب" 
ل القطرية ورفع الحظر عن عشرات المواد من تفاهمات التهدئة األخيرة، التي تتضمن إدخال األموا

 مياًل بحريًا. 18التي يتم إدخالها أو إخراجها من القطاع، وتوسيع مساحة الصيد إلى 
 في أبريل المقبل. اإلسرائيلية ووفقًا للتفاهمات ُيفترض أن يستمر نقل األموال حتى يوم االنتخابات

سرائيل، كما يبدو، عب ر أكثر من جهة، مثل الوسيط المصري، وعبر ونقلت الرسائل بين "حماس" وا 
وذكرت هيئة البث اإلسرائيلية أن حركة حماس في قطاع غزة  قطر، ومبعوثين أجانب أيضًا.

اجتمعت مع وفد أوروبي، وطلبت منه ممارسة ضغوط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها بشأن إدخال 
الوفد األوروبي على "حماس" بقوله إن الدفعة ورد  الدفعة الثالثة من األموال القطرية إلى قطاع غزة.

الثالثة من األموال القطرية ستدخل غزة بعد تحقيق الهدوء على الحدود مع القطاع، وهو شرط 
إسرائيل الحالي. وقال دبلوماسيون أجانب لي"هآرتس" إنهم ينظرون بقلق إلى تأخير نقل األموال 

سرائيل و"حماس". وأضافوا أن "حماس" تريد تلقي القطرية، خشية من حدوث تدهور أمني جديد بين إ
ال ف نها ستصع د، مستغلة أن رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو مهتم بالهدوء قبل  أموالها وا 

 االنتخابات اإلسرائيلية.
وقال مسؤول كبير في حركة حماس، حسب "هآرتس"، إن "كل خطوة يقوم بها نتنياهو تخضع لقياس 

لته االنتخابية. نقل األموال القطرية ال يخدمه حاليًا، وهو يحاول أو سيحاول كيف ستؤثر على حم
ابتزاز )حماس(، لكن في نهاية األمر عليه أن يعرف أن استمرار الضغط على قطاع غزة سينفجر 

وأضاف المسؤول "الحمساوي" أن عدم نقل األموال القطرية "يسمح للحركة  في وجهه )نتنياهو(".
 ونات والطائرات الحارقة مجددًا، وأن ترسل عناصرها إللحاق الضرر في الجدار".باستخدام البال

 20/1/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 : على السلطة مراجعة خطواتها بغزة ومصر ستفتح المعبر"الجهاد" .13
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي نافذ عز ام اليوم األحد إن االحتالل : غزة

لي وأمريكا يسعيان لفصل قطاع غزة، مشيًرا إلى أن حركته وحركة حماس متنبهتان لمخاطر اإلسرائي
وشدد عزام خالل لقاء صحفي نظ مه التجمع اإلعالمي الفلسطيني  ذلك، لكنها مسؤولية الكل الوطني.
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 بمدينة غزة على ضرورة أن تقوم السلطة الفلسطينية بخطوات كبيرة إلفشال الرهان على االنفصال،
وأضاف "هناك  داعًيا الرئيس محمود عباس لمراجعة خطواته التي اتخذها في السنتين الماضيتين.

إجراءات ال يمكن أن تساعدنا لترميم البيت الداخلي، وشعبنا يدفع أثماًنا مضاعفة جراء سياسات 
  فة".االحتالل والخالف الداخلي الذي لم نصل إلى نتائ" بخصوصه ُتخرجنا من هذه الحالة المؤس

سرائيل لحشد الدعم لتطبيق صفقة القرن لن تنجح".  وأشار إلى أن "محاوالت أمريكا وا 
وبشأن معبر رفح، قال عزام إن الجانب المصري أكد خالل لقائه وفد الجهاد اإلسالمي أن "معبر 

طريق وأشار إلى أنهم اتفقوا مع المصريين على المضي في  رفح سيفتح خالل األيام القليلة المقبلة".
 المصالحة، وعدم التسليم باألمر الواقع.

يصالفي شأن آخر، قال عز ام إن مسيرات العودة وكسر الحصار تسعى لكسر الحصار عن غزة؛   وا 
وأضاف "المسيرات تمثل ضغًطا وتوصل رسائل أن شعبنا  رسائل لجهات عديدة أن شعبنا لن يموت.

سرائيل تماطل في ذلك، لن يستسلم وهناك أهداف ممكنة. مسألة كسر الحصار  هي أهداف ممكنة، وا 
 ونحن نفسنا طويل لن نمل ولن نستسلم وسنواصل هذه المسيرات".

 20/1/2019وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 
 

 : قطع واشنطن المساعدات عن شعبنا ابتزاز سياسيحماس .14
لمساعدات عن شعبنا أكد الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، أن القرارات األمريكية بقطع ا

وقال في تصريح صحفي السبت، إن القرارات األمريكية تعكس  الفلسطيني ابتزاز سياسي رخيص.
سلوك وتوجهات اإلدارة األمريكية غير األخالقية في التعامل مع شعبنا وعدالة قضيته. وأضاف أنها 

تنفيذ بنود صفقة القرن. تأتي في سياق المخطط األمريكي اإلسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية و 
ودعا برهوم جميع المؤسسات الحقوقية واإلنسانية والدولية والمجتمع الدولي ودول المنطقة إلى رفض 
هذه السياسات والضغوط األمريكية، ومناهضة السلوك األمريكي العنصري. وطالب الناطق باسم 

 وف إلى جانب قضاياه العادلة.حركة حماس بالعمل بتوفير مزيد من الدعم للشعب الفلسطيني والوق
 19/1/2019موقع حركة حماس، غزة، 

 
 وقف مشاريعها رهان خاسر USAID: قرار "قراطيةو الديم" .15

ية للتنمية الدولية مريكقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يوم األحد: إن قرار الوكالة األ: غزة
"USAID قطاع غزة نهاية الشهر الجاري هو رهان " وقف مشاريعها في الضفة الغربية المحتلة و

وعد ت الجبهة في بيان صحفي، أن القرار "يهدف إلجبار الفلسطينيين على القبول  ي خاسر.أمريك
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ية الُمذلة لتصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية في إطار ما يسمى )صفقة مريكبالشروط األ
ي تأتي على شكل مشاريع في الضفة والقطاع ية التمريكوشددت على أن المساعدات األ العصر(".

هي مساعدات مسي سة ال تهدف للتخفيف عن شعبنا الفلسطيني وتعزيز مقومات صموده، بل لجر  
ودعت الجبهة السلطة إلى تبني خطة اقتصادية  ية الفاسدة.مريكالفلسطينيين للقبول بالحلول األ

ية وبروتوكول مريكرر من قيود المساعدات األتنموية بدياًل عن السياسة النيوليبرالية تضمن التح
باريس االقتصادي، وتعزز مقومات صمود شعبنا في استمرار نضاله الوطني التحرري ومواصلة 

 ية المشبوهة.مريكمقاومته لالحتالل اإلسرائيلي والمشاريع األ
 20/1/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 القضية الفلسطينيةماس ضمن مخطط تصفية حفتح: أموال الدوحة ل .16

محمود العالول، إصرار قطر على إدخال األموال لقطاع غزة عبر  هاجم نائب رئيس حركة فتح،
إن  إسرائيل، دون تنسيق مع السلطة. وقال العالول، في تصريحات إلذاعة صوت فلسطين الرسمية،

أن ما يجري في  "إدخال األموال إلى غزة بتعليمات من أمريكا وعبر إسرائيل، تشكل دلياًل على
 القطاع، هو حلقة من حلقات صفقة القرن".

 20/1/2019الخليج، الشارقة، 
 

 حماس: إفراج السلطة عن مسرب العقارات جريمة وطنية كبرى .17
عد ت حركة "حماس"، إفرار السلطة برام هللا عن المسؤول عن تسريب العقارات الفلسطينيين : غزة

 " بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته وممتلكاته.لالحتالل عصام عقل "جريمة وطنية كبرى
وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي، إن هذه الخطوة تستدعي التوقف عندها 
من الكل الفلسطيني ومن كل المستويات، ومحاسبة المسؤولين عنها وتعريتهم ومالحقتهم وطنيا 

فرطين بحقوق شعبنا، كونهم شركاء مع االحتالل وقانونيا وشعبيا؛ حتى يكونوا عبرة لغيرهم ولكل الم
 في نهب المقدرات والممتلكات الفلسطينية وتسريبها للعدو.

وحم ل برهوم، المسؤولية الكاملة لشخص محمود عباس ورئيس حكومته رامي الحمد هللا عن التستر 
طالق سراح المجرم "عصام عقل".  على هذه الجريمة وا 

 20/1/2019، فلسطين أون الين
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 نتنياهو: ندخل إلى العالم اإلسالمي ونصنع التاريخمع تشاد.. الديبلوماسية  العالقاتعودة  .18
أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس استئناف العالقات : أ ف ب -القدس 

وم بها الى الدبلوماسية بين بالده وتشاد، الدولة األفريقية ذات الغالبية المسلمة، وذلك خالل زيارة يق
وأشار البيان إلى أن "نتانياهو والرئيس التشادي إدريس ديبي  نجامينا، كما أفاد مكتبه في القدس.

سرائيل"، بعدما قطعتها نجامينا عام   .1972إتنو أعلنا استئناف العالقات الدبلوماسية بين تشاد وا 
يارة إلى بلد مسلم كبير جدًا له ووصف نتانياهو الزيارة بأنها "اختراق تاريخي"، مشيرًا إلى أن "الز 

حدود مع ليبيا والسودان تشكل اختراقًا تاريخيًا". وأضاف أن "الزيارة تندرر في إطار الثورة التي نقوم 
بها في العالم العربي والمسلم والتي وعدُت ب نجازها". وأكد مكتب نتانياهو أنه عقد اجتماعًا مع 

تحسين العالقات بين إسرائيل ودول في العالم العربي  الرئيس إدريس ديبي. ويسعى نتانياهو إلى
 واالسالمي، وقال إنه يتوقع مزيدًا من االختراقات الدبلوماسية قريبًا.

نيسان )أبريل( ويواجه  9وصرح رئيس الوزراء اإلسرائيلي الذي يأمل في إعادة انتخابه في انتخابات 
المقبلة: "سيكون هناك مزيد من الدول، وكل ذلك  كذلك إمكان اتهامه بالفساد في تحقيقات في األسابيع

 يثير استياء بل غضب إيران والفلسطينيين الذين يسعون لمنع هذا التقارب، لكنهم لن يتمكنوا من ذلك".
وتأتي هذه الزيارة األولى لرئيس وزراء إسرائيلي إلى تشاد، بعدما قام ديبي بزيارة إسرائيل في تشرين 

وديبي حينذاك اإلفصاح عما إذا كانت محادثاتهما تناولت  نتنياهو. ورفض الثاني )نوفمبر( الماضي
صفقات أسلحة، لكن مصادر أمنية تشادية قالت لوكالة "فرانس برس" إن الجي  التشادي ووكالة 
االستخبارات الوطنية تزودتا بمعدات عسكرية إسرائيلية لمواجهة المتمردين في شمال البالد وشرقها. 

دول غرب إفريقيا التي تشارك وبدعم غربي في عمليات عسكرية لمكافحة جماعة  وتشاد هي إحدى
"بوكو حرام" وتنظيم "داع ". وفي تشرين الثاني، قد مت الواليات المتحدة إلى تشاد هبة تضم نت 

 مليون دوالر في إطار الحملة ضد التمر د في البالد. 1.3سيارات عسكرية وقوارب بقيمة 
 15ها انه يعتزم استئناف العالقات الدبلوماسية مع تشاد، البلد البالا عدد سكانه وأعلن نتانياهو حين

مليون نسمة، خالل زيارة قريبا إلى نجامينا. وبعدما قطعت عدة دول أفريقية عالقاتها مع إسرائيل 
ثر حرب عام  ، 1973ثم حرب تشرين األول )أكتوبر(  1967بضغط من البلدان األفريقية المسلمة وا 

ت إسرائيل في السنوات الماضية إمكان التعاون في مجاالت عدة تتراوح من األمن إلى عرض
 التكنولوجيا مرورًا بالزراعة، سعيًا إلى تطوير عالقاتها في القارة األفريقية.

 21/1/2019الحياة، لندن، 
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 االحتالل يقرر رفع الحظر عن إدخال المنحة القطرية لغزة: بعد تجميدها لمدة أسبوعين .19
قالت إذاعة جي  االحتالل، إن "إسرائيل" قررت رفع الحظر عن إدخال : الرأي –القدس المحتلة 

وذكرت اإلذاعة، أنه  الدفعة الثالثة من المنحة القطرية إلى قطاع غزة بعد تجميدها لمدة أسبوعين.
ن ثم من المقرر أن يصل السفير القطري مع المنحة الليلة أو غدًا إلى مطار "بن غوريون" وم

وقدمت قطر منذ شهرين منحة مالية لقطاع غزة، وزعت على الموظفين والعمال  سيتوجه للقطاع.
 والخريجين واألسر الفقيرة، بحيث تدخل للقطاع على دفعات شهرية.

 20/1/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 دونم في غالف غزة 800خطة إسرائيلية للقضاء على  .21
دونم من مساحات المناطق  800لصندوق القومي اليهودي" خطة للقضاء على قدم ما يسمى "ا غزة:

الطبيعية في تجمع "نتيف هعسرا" الرملية شمال قطاع غزة، بهدف تحويلها إلى أراضي زراعية 
وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن سلطة الطبيعة في )إسرائيل( عارضت هذه الخطة التي  موسمية.

 البيئة والتنوع البيئي النباتي والحيواني.لها تداعيات خطيرة على 

 20/1/2019، فلسطين أون الين
 

 من سماء لبنانة على سورية نهارية وليلية واسع سالح الجوي اإلسرائيلي يشن غارات .21
غارات على مناطق متفرقة من  ]اإلثنين[ في خطوة تصعيدية الفتة، شن جي  العدو فجر اليوم

لثانية من فجر اليوم، كان طيران العدو ينطلق من فوق محيط دمشق وجنوب سورية. وحتى ا
االراضي اللبنانية وينفذ عدة غارات، تصد ت لها وحدات الدفاع الجوي التابعة للجي  السوري. وقالت 

من منطقة، بينما نجحت الدفاعات  أكثرمصادر في دمشق ان بعض الصواريخ اصابت اهدافا في 
وترافق القصف، مع استنفار إسرائيلي كبير في منطقة الجوالن الجوية في تدمير عدد من الصواريخ. 

المحتل، حيث فع لت قوات االحتالل منظومة صواريخ الباتريوت باتجاه صواريخ سورية مرت فوق 
 جي  االحتالل مجموعة من االجراءات بينها اغالق مناطق التزل" في جبل الشيخ. وأعلنالجوالن. 

الغارات استهدفت "أهدافا تابعة لقوة القدس اإليرانية في األراضي وأعلن ناطق باسم جي  العدو أن 
 السورية"، محذرًا "الجي  السوري من محاوالت مهاجمة إسرائيل أو قواتنا". 

وكانت سورية شهدت أمس اعتداًء إسرائيليًا، هو األول من نوعه من حيث التوقيت، لكونه وقع في 
يلية التي ُنف ذت سابقًا. وأطلقت الطائرات اإلسرائيلية عددًا منتصف النهار، على خالف االعتداءات الل

من الصواريخ باتجاه نقاط ضمن حرم مطار دمشق الدولي وبعض قواعد الدفاع الجوي التي تحمي 
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أجواء دمشق الجنوبية. وتمك نت الدفاعات الجوية السورية من صد  عدد من الصواريخ، فيما لم ُتعلن 
 وع إصابات أو أضرار في المواقع المستهدفة. وزارة الدفاع السورية وق

 21/1/2019األخبار، بيروت، 
 

 ةنتنياهو يتوافق مع كوخافي على استمرار الهجمات بسوري .22
العبرية ، مساء يوم األحد، أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي  13ذكرت القناة  :ترجمة خاصة -رام هللا 

جديد أفيف كوخافي على استمرار الهجمات في بنيامين نتنياهو توافق مع رئيس أركان الجي  ال
ووفقا للقناة، ف ن نتنياهو المتواجد في تشاد هاتف كوخافي واستمع منه إليجاز عسكري عن  سورية.

ونقلت القناة عن مسؤول أمني  الوضع في الجبهة الشمالية بعد التصعيد الذي جرى ظهر اليوم.
 ى تنفيذ عدة عمليات عسكرية على الجبهة السورية.قوله، أنه تم التوافق بين نتنياهو وكوخافي عل

من جهته قال وزير االقتصاد إيلي كوهين عضو المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت"، إن إسرائيل 
 لن تسمح لوجود إيران في سورية، وأن إسرائيل تحتفظ بحرية العمل لمنع الحركة اإليرانية في البالد.

 تحترم روسيا سيادة دولة إسرائيل".وأضاف في حديث للقناة "أتوقع أن 
 20/1/2019القدس، القدس، 

 
 : هذا ما نفعله لوقف التمدد اإليراني في المنطقةإسرائيليجنرال  .23

قال جنرال إسرائيلي إن "االستراتيجية اإليرانية الجديدة في المنطقة تقوم : عدنان أبو عامر -21عربي
في عدة جبهات قتالية من منطقة الشرق األوسط،  على عدة أركان أساسية، أولها استنزاف إسرائيل

سواء عسكريا أو أمنيا أو سياسيا، وثانيها شراء المزيد من الوقت من خالل مشاغلة إسرائيل، وثالثها 
نتار المشروع النووي الذي يلقى معارضة عالمية". وأضاف يوآف غاالنت  االستمرار في تطوير وا 

ألمنية والسياسية، في مقاله بصحيفة معاريف، وترجمته عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون ا
" أن "تغيرا جوهريا ميدانيا طرأ على اإلنجازات الكالسيكية للحروب العسكرية كما كانت في 21"عربي

السنوات والعقود السابقة، بحيث باتت المفاهيم الجديدة تتجسد في احتالل األراضي الميدانية من 
وأشار إلى أنه "في المقابل عدم الذهاب إلى تدمير قدرات العدو  .خالل الحد األدنى من الوقت"

 الكاملة، بل استهداف مقدراته العسكرية النوعية بأقل قدر من األثمان".
وأوضح غاالنت، القائد األسبق للمنطقة الجنوبية في الجي  اإلسرائيلي، أن "الشرق األوسط يشهد 

ففي حين أن جزءا منها قائم على الكيانات المستندة تغيرات جوهرية في طبيعة األنظمة الحاكمة، 
إلى قوة عسكرية وأمنية آخذة بالتدهور والتزعزع، وأخرى تستند على كيانات إسالمية، وقبل أن تشهد 
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الدول العربية ثورات الربيع في األعوام األخيرة، فقد شهدت إيران ثورة شبيهة قبل أربعة عقود على 
أكد أن "السنوات الماضية أثبتت وجود تطلعات إيرانية واضحة لمد نفوذها و  كيلو متر منا". 1500بعد 

المذهبي من منطقة الخلي" العربي وصوال إلى البحر المتوسط، بجانب تحطيم الجدار العراقي على 
، مما ساهم في زيادة النفوذ والتأثير 2003والثانية  1991يد الواليات المتحدة في حربي الخلي" األولى 

وأضاف أن "إيران تجتهد في االقتراب من الحدود المحيطة  نيين على الدولة العراقية المجاورة".اإليرا
إلسرائيل في لبنان من خالل حزب هللا، وفي العراق عبر المليشيات الشيعية، واليوم من خالل سورية 

 عبر إقامة قاعدة عسكرية فيها تحت الغطاء الروسي".
ستهتار بشأن التوتر الميداني الحاصل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وختم بالقول بأنه "بعيدا عن اال

وما يشكله من تهديد على األمن اإلسرائيلي، ف ن التهديد الجديد األمني والعسكري يأتي مصدره 
الحقيقي من إيران، في حين أن السياسة األمريكية واإلسرائيلية ب ضعاف إيران من خالل تجديد 

يوفر فرصة ذهبية إلسرائيل لعمل سياسي واقتصادي واستخباري فعال لمنع العقوبات وتشديدها، 
 إيران من حيازة السالح التدميري، وامتالكه".

 21/1/2019، "21موقع "عربي 
 

 ألول مرة: الجيش اإلسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ موّجه من سورية .24
اه هضبة الجوالن السوري صر ح مسؤول عسكري إسرائيلي، أن الصارو  الذي أطلق من سورية باتج

المحتل، اليوم األحد، كان هجوميًا وردًا متعمدًا، على الغارات العدوانية التي شنها سالح الجو 
 اإلسرائيلي على أهداف في سورية، بعد ظهر يوم األحد.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، عن مصدر عسكري رفيع، اعتبر أن هذه تعد 
ذ أن الصارو  الذي اعترضته منظومة "القبة الحديدية"، ليس صاروخًا مضادًا للطائرات، تسلل سابقة، إ

نما  إلى األجواء اإلسرائيلية، على حد قوله، إثر تعقبه الصواريخ التي أطلقتها المقاتالت اإلسرائيلية، وا 
ب ن اإلطالق  ونقل المصدر تقديرات الجي  اإلسرائيلي، صارو  أرص أرض موجه باتجاه إسرائيل.

 جاء ردًا سوريًا أو إيرانيًا على الغارات الجوية على سورية، ما اعتبرها سابقة خطيرة.
 20/1/2019، 48عرب 

  
 جنود إسرائيليين اعتدوا بالضرب على معتقلين فلسطينيين خمسةالئحة اتهام ضد  .25

تقديم الئحة اتهام ضد خمسة قررت النيابة العسكرية اإلسرائيلية، يوم األحد،  :ترجمة خاصة - رام هللا
وبحسب النيابة العسكرية، ف ن  جنود إسرائيليين اعتدوا بالضرب على معتقلين فلسطينيين منذ شهرين.
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وأشارت إلى  الجنود اعتدوا بالضرب الشديد على معتقلين فلسطينيين، ما تسبب ب صابات بالغة لهما.
 اطي حتى انتهاء اإلجراءات الالزمة.أنه مع تقديم الئحة اتهام ستطلب تمديد الحبس االحتي

 20/1/2019القدس، القدس، 

 

 التحديات العشرة األهم أمام قائد جيش االحتالل الجديد كوخافي .26
وديع عواودة: يرى رئيس معهد دراسات األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب الجنرال  -الناصرة 

ل أفيف كوخافي يقف أمام عشرة تحديات  )احتياط( عاموس يادلين أن القائد الجديد لجي  االحتال
 في فترة أمنية عاصفة وبيئة استراتيجية يلفها ضباب كثيف.

التقليدي والنووي هو التحدي األول الماثل أمام كوخافي، الفتا إلى  -ويعتبر أن مواجهة التهديد اإليراني
ضد إيران بعدما إجماع أوساط واسعة في إسرائيل على ذلك. ويدعو الستعادة الخيار العسكري 

ضرورة قيام إسرائيل ببلورة استراتيجية  إلىانسحبت الواليات المتحدة من اتفاق فيينا ومن سورية، الفتا 
عمل توضح الخطوط الحمراء بالنسبة لها والوقوف عندها بثبات دون االنزالق لمواجهة واسعة في 

الصواريخ من األراضي اإليرانية ومن الجبهة الشمالية، محذرا من قدرة إيران على استهداف إسرائيل ب
 العراق وسورية أيضا، بينما في المقابل تواجه إسرائيل معيقات ومخاطر أمنية في الرد عليها.

والتهديد الثاني يتعلق باحتمال "حرب الشمال األولى"، ويقول إنه الى جانب نجاح إسرائيل في الجبهة 
ن في سورية وتقليص نقل وسائل قتالية لحزب هللا، من ناحية إعاقة تموضع إيرا 2013الشمالية منذ 

هناك مخاوف من اندالع حرب تكون مدمرة أكثر من سابقاتها ويدعوها "حرب الشمال األولى" تندلع 
يران وربما العراق وحماس من الجنوب.  في لبنان وتنضم لها سورية وا 

ات األمن القومي المذكور كان الصادر عن معهد دراس 2019يشار إلى أن التقرير االستراتيجي لعام 
 قد حذر قبل أيام من احتماالت نشوب "حرب الشمال األولى" مع إيران وسورية وحزب هللا.

ويتوقف عند بناء القوة من أجل تحقيق "الحسم" و "االنتصار" داعيا لتبني رؤية قتالية تقوم على 
ريعا لالستيالء على مواقع حيوية ضربات قاسية متزامنة وتشمل نارا دقيقة عن بعد واجتياحا بريا س

 للعدو بدال من االكتفاء بالمدافع والصواريخ.
ويدعو يادلين كوخافي للتثبت من وجود قدرات حقيقية لالجتياح البري الواسع مقابل حزب هللا 
وحماس على سبيل المثال داعيا لمعاينة جدية  لمزاعم الجنرال باالحتياط يتسحاق بريك الذي شك ك 

الح البرية في الجي  اإلسرائيلي. كما يعتبر يادلين أن مواجهة حماس في غزة واحدة من بأهلية س
التحديات العشرة الماثلة أمام قائد الجي  الجديد كوخافي، ويقول إن حماس أيضا غير معنية 

 بمواجهة واسعة  مع إسرائيل، لكن األخيرة تفقد الكثير من قوة ردعها أمامها منذ أربع سنوات.



 
 
 
 

 

 21 ص             4843 العدد:             1/21/2019ين اإلثن التاريخ:  

                                    

ليل على ذلك يقول إن حركة حماس اليوم مستعدة أكثر الستخدام قوتها في ظروف مناسبة كما وللتد
صارو  في يوم واحد. كما يعتقد  500حينما أطلقت  2018نوفمبر/ تشرين الثاني  13و 12حصل في 

  أن االستراتيجية اإلسرائيلية مقابل غزة تعاني ازدحاما باألهداف في ظل االحتكاك الدائم بين جي
الجي  وبين المتظاهرين الفلسطينيين على طول السيار الحدودي، والحالة االقتصادية األسوأ في 
المنطقة، وكثرة احتماالت التصعيد لحد المواجهة. داعيا لبلورة استراتيجية تشغيلية تبرر جدواها 

بالتركيز  أثمانها بحيث تؤدي المواجهة في حال وقعت لردع حماس لفترة طويلة أكثر والمساس بها
 على جناحها العسكري "كتائب القسام ".

ومن ضمن التحديات هذه يرى يادلين بضرورة منع التدهور في المنطقة وفي الضفة الغربية. ويقول 
إن األحوال في الضفة مستقرة أمنيا وال بأس من االستمرار بالعمل العسكري الجاري كما هو اليوم 

 ة المدني في المنطقة.وسط محاولة المحافظة على نسي" الحيا
ويتابع "في ظل فقدان حسم سياسي في المنطقة على الجي  أن يستعد من الناحية العملياتية لحالة 
تدهور أمني نتيجة حدث ال يمكن توقعه والتحذير مبكرا منه". ويزعم أن النزول المتوقع للرئيس 

اعات قوى فلسطينية وانهيار الفلسطيني محمود عباس من الحلبة السياسية الذي ربما ترافقه لصر 
سرائيل وربما  اإلطار األمني في المنطقة بما في ذلك نظام التنسيق األمني بين السلطة الفلسطينية وا 

 أيضا اندالع مواجهات عنيفة ضد إسرائيل أو ضد السلطة الفلسطينية.
دارة توقعاتهم ومن جملة التحديات يرى يادلين ضرورة الحفاظ على ثقة اإلسرائيليين العالية بالج ي  وا 

خاصة ما يتعلق بمواقفهم من قضايا تجنيد نساء، وعالقات الدين والجي  وتعليمات الفتح بالنار 
وقضايا قيمية أخرى. وينبه أن اإلسرائيليين يولون أهمية في أحكامهم على الجي  وأدائه لقدرته على 

 إحراز صورة انتصار واضح وسريع على العدو.
المواجهات المستقبلية من شأنها أن تزيد الهوة بين توقعات اإلسرائيليين وبين ويتابع "إن مميزات 

منجزات الجي ، وهناك شكوك بأنهم مستعدون من ناحية الوعي والنفسية لحالة سقوط عدد كبير من 
الضحايا ولمظاهر دمار واسعة في المدن، ولذا ف ن سقوط عدد كبير من الصواريخ الثقيلة على 

 ية سيسبب مساسا قاسيا بعيد المدى في مشاعر األمن عندهم".المراكز السكن
ويعتبر عالقات قائد الجي  بالمستوى السياسي واحدا من التحديات العشرة، داعيا لبناء منظومة 
عالقات واضحة بين الجانبين. وينبه أن المستوى السياسي يعني رئيس الحكومة ووزير األمن 

 والحكومة كلها.
القات بين قائد الجي  وبين بقية قادته، الفتا الى وجود فوارق بين الطرفين وهكذا أيضا هي الع

دارة المعركة. منوها إلى كونها  خالل حروب سابقة من ناحية المفاهيم العسكرية وعمليات التخطيط وا 
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مشكلة بنيوية ال شخصية. ويشير للتحدي المالي داعيا قائد الجي  الجديد لمواصلة بناء قوته 
. 2020في نطاق خطة متعددة سنوات جديدة تستبدل خطة " غدعون" التي تنتهي في عام العسكرية 

وفي التلخيص يقول يادلين إن االمتحان األعلى لقائد الجي  يتم خالل حرب أو عملية واسعة. 
ويشير إلى أن التجارب التاريخية تظهر أن احتمال نشوب حرب خالل والية قائد جديد للجي  هو 

ويشير أيضا الى أن إسرائيل كادت أن تدخل في حرب خالل والية قائد الجي  السابق  احتمال وارد.
غادي ايزنكوت، معتبرا الردع سببا لعدم اندالع مواجهة مع حزب هللا وحماس التي قررت التصعيد 

 قبل شهور لكن إسرائيل قررت االحتواء.
ن العوامل المركزية يباشر مهامه في فترة قابل 22ويخلص للقول إن قائد الجي  الي  ة لالنفجار، وا 

 التي تقف خلف الهدوء الحالي منذ مدة طويلة آخذة بالضعف.
ويضيف "ربما ال توجد هناك مهمة مركزية أكثر من هذه في الواقع اإلسرائيلي الراهن". أما ما غاب 

صراع مع في هذه الرؤية اإلستراتيجية لدى يادلين وهو رئيس سابق لالستخبارات العسكرية فهو ال
الفلسطينيين وتبعاته على الطرفين، مما يشي بمدى اهتمام مجمل اإلسرائيليين بهذه القضية. وربما 
ر هذا الغياب كون يادلين معدودا على المعسكر اليميني الرافض لتسوية مع الشعب الفلسطيني  يفس 

 تقوم على أساس حل الدولتين.
 21/1/2019القدس العربي، لندن، 

 
 حملته االنتخابية ويهاجم نتنياهو ليبرمان يطلق .27

دور ليبرمان، وزير الجي  اإلسرائيلي السابق، اليوم األحد حملته االنتخابية، وأكد جأطلق أفي :رام هللا
ووفقا لهيئة البث اإلسرائيلي، تعهد ليبرمان في  أن حزبه لن يتحالف مع أحزاب أخرى في االنتخابات.

 اب األمن، وعدم الرضو  لحركة حماس".مؤتمر صحفي اليوم بالعمل على "استتب
وهاجم ليبرمان بشدة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقال: "نتنياهو اعتذر لتركيا بسبب أحداث سفينة 

ورغم ذلك، لم  مرمرة وأيد خطة االنفصال عن قطاع غزة، ودعم صفقة شاليط ومنح مكافآت لغزة".
 ركة في حكومة نتنياهو مستقبال.يعلن ليبرمان بصورة قاطعة رفضه احتمال المشا

 20/1/2019القدس، القدس، 
 

 "4000تأكيد قضائي لقرار اتهام نتنياهو في "الملف  .28
رام هللا: قال مسؤول قضائي كبير في إسرائيل إن المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت تبنى 

ئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تنسب توصية النيابة العامة، وقرر في النهاية تقديم الئحة اتهام بحق ر 
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وأوردت "شركة األخبار  "، المتعلق بشركة اتصاالت إسرائيلية.4000له االرتشاء في "الملف 
اإلسرائيلية" أنه من المتوقع استدعاء نتنياهو إلى جلسة استماع منتصف الشهر المقبل، ونقلت عن 

 سات مناقشة األمر مع الشرطة اإلسرائيلية.المصدر القضائي أن قرار مندلبليت اتخذ بعدما أنهى جل
أما "القناة الثانية" اإلسرائيلية، فنسبت إلى "مسؤولين مطلعين" أنه يوجد تقدم كبير في المباحثات 
بالملف، وأن المستشار القضائي اتخذ "قراره النهائي" في شأنه. وقال هؤالء إن المستشار مندلبليت "قرر 

لمنطقة تل أبيب بمجال الضرائب واالقتصاد، المحامية ليئات بن آري. تبني توصيات المدعية العامة 
 ( بتهمة الرشوة".4000ومن المتوقع أن يبلا نتنياهو بأنه من المنتظر تقديمه للمحاكمة في )الملف 

 21/1/2019الشرق األوسط، لندن، 

 

 دنتنياهو يتهم اليسار واإلعالم بالضغط على النائب العام التهامه بقضايا فسا .29
اتهم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو اليسار ووسائل إعالم بالضغط على  :وفا –تل أبيب 

ه إليه االت هام في قضايا فساد مزعومة، وذلك قبل ثالثة أشهر من  النائب العام إلقناعه بأن ُيوج 
شبكات التواصل  وجاء في شريط الفيديو الذي تم  بث ه مساء السبت على االنتخابات التشريعي ة.

االجتماعي "لقد مضت ثالث سنوات على قيام اليسار ووسائل اإلعالم بمالحقة المد عي العام من 
ر توجيه ات هام )لرئيس الوزراء( بأي  ثمن". وُيظهر الشريط بعد ذلك معارضين لنتنياهو  أجل أن ُيقر 

. ولو ح 2016ثاني/ نوفمبر يتظاهرون خارر منزل النائب العام في ضاحية تل  أبيب، في تشرين ال
المتظاهرون بالفتات ُتطالب باستقالته ويصرخون "بيبي )لقب رئيس الوزراء(، مكانك في السجن". 

ويؤك د نتنياهو أن ه ال ينوي  وينتهي الفيديو بسؤال "هل سينجحون؟"، في إشارة إلى المعارضين.
 االستقالة إذا تم ت دعوته إلى جلسة استماع.

 20/1/2019، ، رام هللاالحياة الجديدة

 
 في ضوء المتغيرات بالمنطقة ةبسوري "إسرائيل" استراتيجية .31

يتساءل الكاتب جيانكارلو إيليا فالوري في مقال نشره موقع "موديرين : يةمريكالصحافة األ، الجزيرة
ها ي عن طبيعة اإلستراتيجية اإلسرائيلية الجديدة، في ظل المتغيرات التي تشهدمريكدبلوماسي" األ

ويقول الكاتب إنه لمعرفة موقف إسرائيل السياسي والعسكري الحالي، ف نه يجب أوال تحليل  المنطقة.
الوضع في سورية، ويضيف أن إسرائيل تعتبر أن روسيا هي التي تمثل المشكلة األساسية في 

 سورية، على الرغم من أن المشكلة الحقيقية بالنسبة إلسرائيل هي إيران.
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ات الجوالن السورية المحتلة تعتبر من بين إحدى مناطق وقف التصعيد، وأنه لهذا ويضيف أن مرتفع
السبب، ف ن إسرائيل ال ترغب في أن ينشط كل من حزب هللا اللبناني أو إيران في هذه المناطق 

ويشير إلى أن الحكومة اإلسرائيلية ترغب في عدم تدخل روسيا مطلقا لصالح إيران، وأنه  بسهولة.
ت إيران والقوات الشيعية من سورية، ف ن من شأن هذه الخطوة إضعاف قدرة روسيا على إذا غادر 

 ضمان االستقرار في سورية.
 

 حرب حقيقية
ويضيف أن تل أبيب تريد أيضا أن تدفع كل من موسكو وطهران بعيدا عن المشهد السياسي في 

ية إلى جانب الواليات سورية، وأن إسرائيل أيضا تهدد بشن حرب حقيقية على األراضي السور 
سرائيل قد تعدان قادرتين على إسقاط نظام الرئيس  المتحدة. ويشير الكاتب إلى أن الواليات المتحدة وا 

السوري بشار األسد، وأنهما ربما قادرتان أيضا على إزاحة روسيا من األراضي السورية ومن منطقة 
في المنطقة، فيقول إنها تتمثل في تعزيز ويعود الكاتب إلى أهداف روسيا  الشرق األوسط بشكل عام.

مكانتها في الشرق األوسط والبحر األبيض المتوسط، ويتساءل: هل ستقبل الواليات المتحدة 
 المشاركة في عملية عسكرية مناهضة لروسيا؟

ويقول إن الواليات المتحدة قد تشارك في عملية عسكرية ضد روسيا في المنطقة، غير أنها سرعان 
ي في الحروب يقوم إما على مريكبعد انتهاء أول عملية بنجاح، وذلك ألن المنطق األما تنسحب 

االستحواذ على منطقة ما لعقود، كما هي الحال في أفغانستان، أو اقتصار التدخل على العمليات 
 السريعة. االستراتيجية

 

 مخططات إيران
ا موثوقا به إلسرائيل، ويقول يبدو أن كما يتساءل الكاتب إزاء إمكانية بقاء الواليات المتحدة شريك

قرروا اللجوء إلى  -حلفاء واشنطن في سورية-األوضاع لن تبقى على حالها، وذلك نظرا ألن األكراد 
 ي األخير، وذلك بهدف التصدي لتركيا.مريكالنظام السوري بعد قرار االنسحاب األ

على المنطقة، ف نه يجب على  ويضيف الكاتب أنه إلفشال مخططات إيران الرامية إلى الهيمنة
إسرائيل التحالف مع الواليات المتحدة ومع حلفاء إسالميين آخرين، إلى جانب السعودية، مشيرا إلى 

ويشير إلى أن صداقة إسرائيل مع روسيا تعتبر ممكنة، لكنه  أن روسيا لن تقبل مثل هذا المشروع.
اإلسرائيلية، غير أنه ال بد من عزل  يضيف أن ذلك الحتواء إيران داخل سورية أو على الحدود

 الشيعة داخل المناطق التي يسيطر عليها األسد. ويقول إن هذا قد يكون هو هدف روسيا أيضا.
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ويشير الكاتب إلى احتماالت شن إسرائيل حربا خاطفة في سورية، األمر الذي يتطلب تحليل أجهزة 
ية بشكل دقيق للغاية، ويتساءل عن كيفية االستخبارات اإلسرائيلية مواقع وقوات الجماعات الشيع

 تجنب إسرائيل هجوما مضادا على حدودها الشمالية بعد ضربها هذه المواقع.
ويرى الكاتب أن كال من إسرائيل وروسيا تعلمان أن الصراع السوري يعد بمثابة حرب يمكن أن تؤثر 

 على العالم بأسره، وليس على الشرق األوسط فحسب.
يتساءل الكاتب بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية بشأن القضية الفلسطينية،  وعلى صعيد متصل،

ويقول إنه يعد من المحتمل أن تعمد بعض األطراف في المستقبل إلى استغالل التوترات الحالية 
 بهدف إضعاف إسرائيل.

قرارا وفي هذا السياق، يضيف الكاتب أن السماح لألردن بتولي أمر السلطة في فلسطين ال يعتبر 
حكيما، وذلك ألن الدولة الهاشمية تفتقر إلى الصالبة االقتصادية، وربما العسكرية لتسيير المنطقة 

 الفلسطينية بأكملها.
 19/1/2019الجزيرة.نت، 

 
 في القدس "األونروا"تقرر إغالق مدارس  "إسرائيل" .31

ر "مجلس األمن القومي" ب سرائيل، يوم األحد، إغالق المدارس الت غزة: ابعة لوكالة األونروا في قر 
ر "أن تحل محلها مدارس تخضع  القدس الشرقية، وفقًا لهيئة البثِ  اإلسرائيلي. وأضافت أنه تقر 

 وأعلنت أنه بداية من العام الدراسي المقبل لن ُتصدسر تراخيص لمدارس "األونروا". إلشراف الدولة".
 20/1/2019، لندن، الشرق األوسط

 
 تقتحم األقصى وتأخذ قياسات "اآلثار اإلسرائيلية" .32

اقتحمت مجموعة من المستوطنين اليهود، صباح اليوم، باحات المسجد األقصى  القدس المحتلة:
ورافق هؤالء عناصر تابعة لي "سلطة اآلثار اإلسرائيلية"،  المبارك، وسط حماية عسكرية مشددة.

 رفة األسباب.وشرعت بتصوير معالم المسجد، وأخذت قياسات لهذه المعالم دون مع
 21/1/2019، فلسطين أون الين

 
 مستشفيات رئيسية لنقص الوقود في غزة ستتوقف  .33

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم األحد، من حدوث "كارثة إنسانية" بعد توقف 
ست مستشفيات رئيسية في القطاع عن العمل بسبب نقص في الوقود الالزم لتشغيل المولدات داخل 
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وقال مدير مستشفى الرنتيسي لألطفال، المخصص لمرضى السرطان بغزة، محمد أبو  المستشفيات.
سلمية، في مؤتمر صحافي: "نحذر... من كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة بقطاع غزة نتيجًة 
توقف خمس مستشفيات إضافية، تضم خدمات تخصصية وتمثل عصب المنظومة الصحية، ويعتمد 

وأضاف أبو سلمية "ألول مرة منذ فرض الحصار على قطاع غزة  ات المرضى".على خدمتها مئ
نقف عاجزين عن بذل جهد آخر يتيح لتلك المولدات الكهربائية العمل لساعات أخرى تبعد كابوس 

 توقف العديد من الخدمات الصحية التخصصية في مستشفيات الصحة".
ستشفى النصر لألطفال ومستشفى العيون والمستشفيات التي توقفت عن العمل هي الرنتيسي وم

 ومستشفى الطب النفسي ومستشفى أبو يوسف النجار، بعد مستشفى بيت حانون األسبوع الماضي،
ألف لتر من الوقود شهريًا، لتشغيل المولدات  450وتقول الوزارة إن مستشفيات غزة بحاجة إلى 

 بين ثماني ساعات وساعتين يوميا. الكهربائية في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتراوح
 20/1/2019، 48عرب 

 
 االحتالل يخطط لبناء كتلة استيطانية جديدة وسط الضفة .34

قال المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان التابع لمنظمة التحرير : وكاالت
الضفة الغربية المحتلة  الفلسطينية: إن "إسرائيل" تخطط لتنفيذ مشروع كتلة استيطانية جديدة تعبر وسط

 في اتجاه األغوار الفلسطينية، في حين أصاب االحتالل أربعة فلسطينيين في القدس المحتلة.
تقرير األسبوعي الصادر عن المكتب، إلى أن األحزاب "اإلسرائيلية" تتسابق في إرضاء وأشار ال

جمهور المستوطنين على حساب حقوق الشعب وترتفع وتيرة التصريحات العنصرية، وآخرها دعوة 
وزير العلوم والتكنولوجيا "اإلسرائيلي" أوفير أكونيس إلى فرض السيادة "اإلسرائيلية" على الضفة 

رة في نيسان المقبل، داعيًا إلى تسريع وتيرة البناء مباشر  ة بعد االنتخابات التشريعية العامة المقر 
لى زيادة ميزانية قوات األمن "اإلسرائيلية" العاملة بها، مشيرًا إلى أن األمن والبناء  االستيطاني فيها، وا 

 .من شأنه أن يجلب المزيد من اليهود لالستيطان في األراضي الفلسطينية
وأضاف التقرير ما أن يتم تحديد موعد لالنتخابات "اإلسرائيلية" حتى تتسابق األحزاب "اإلسرائيلية" 
فيما بينها على من يلحق أذى أكبر بالشعب وممتلكاته؛ حيث ترتفع فاتورة معاناة الفلسطيني وتتغول 

" قد وافق العام حكومة االحتالل بمصادرة أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم. وكان حزب "الليكود
الماضي، وبأغلبية كبيرة، على مشروع قرار يقضي بفرض القانون "اإلسرائيلي" على المستوطنات 

 وامتداداتها في الضفة الغربية؛ بما فيها القدس، وضمها إلى نطاق السيطرة "اإلسرائيلية".
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يع العديد من وفي سياق هذا، صادقت لجان التخطيط والبناء في الحكم العسكري على مشروع توس
المستوطنات في خاصرة الضفة الغربية لتشكيل كتلة استيطانية يصل نفوذها إلى الحدود األردنية 
وجسر الملك حسين، وستكون مستوطنة "معاليه مخماس" وعدد من البؤر االستيطانية المحيطة بها 

ر االستيطانية قبل بضعة مثل "متسبيه داني" و"نفي إيرز" مركز هذه الكتلة، بعد أن تم تبييض هذه البؤ 
أشهر وفق القانون "اإلسرائيلي" المعدل، وبتوجيهات من الحكومة "اإلسرائيلية" اليمينية المتطرفة. وليس 
هذا هو التكتل االستيطاني الوحيد، الذي تنوي "إسرائيل" إقامته في خاصرة الضفة، إذ من المعروف أن 

تغيير للطابع الفلسطيني لمحافظات الضفة الغربية، سلطات االحتالل تنفذ منذ سنوات أعمال تهويد و 
 من خالل التوسع االستيطاني، وشق الطرق، فيما تمنع الفلسطينيين من البناء والتوسع العمراني.

 20/1/2019، الخليج، الشارقة
 

 عائلة فلسطينية مهددة باإلخالء القسري بالقدس 800 :"أوتشا" .35
إلنسانية بالقدس المحتلة )أوتشا( أن أكثر من ثمانمئة كشف مكتب منسق األمم المتحدة للشؤون ا

وقال بيان  عائلة فلسطينية يتهددها اإلجالء القسري عن منازلها لصالح جمعيات استيطانية يهودية.
المكتب األممي إن المحاكم اإلسرائيلية تنظر في قضايا رفعها مستوطنون ضد مئات العائالت 

ازلهم وتسليمها للمستوطنين، بذريعة ملكية عائالت من الفلسطينية، تطالب ب جالئهم عن من
ولفت التقرير إلى أن خطر اإلجالء القسري بات يهدد عشرات العائالت  المستوطنين لهذه المنازل.

الفلسطينية، بعد حكم محكمة إسرائيلية لصالح منظمة استيطانية ب خالء منزل عائلة فلسطينية في 
 تدعي جهات استيطانية ملكيته. حي الشيخ جراح في القدس المحتلة

مستوطن يقيمون حاليا في قلب األحياء الفلسطينية في القدس الشرقية  3,500وقال التقرير إن نحو 
 المحتلة، بعد أن وضعوا أياديهم على منازل وعقارات الفلسطينيين بدعم من السلطات اإلسرائيلية.

 19/1/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 2018حالة اعتقال بالقدس خالل  1,800ل ُينفذ االحتال  .36
حالة اعتقال قامت  1,800رصد مركز مختص في قضايا األسرى تسجيل : الرأي –القدس المحتلة 

وقال مركز أسرى فلسطين  بها قوات االحتالل اإلسرائيلي العام الماضي في مدينة القدس المحتلة.
في عدد حاالت االعتقال خالل العام الماضي حيث  للدراسات إن المدينة تصدرت المدن الفلسطينية

 أنحاءحالة اعتقال وهي تشكل ثلث نسبة االعتقاالت التي جرت في كل  1,800رصد ما يزيد عن 
 حالة اعتقال. 5,700والتي بلغت  2018األراضي المحتلة خالل عام 
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بينهن قاصرات،  74وذكر المتحدث باسم المركز رياض األشقر أن حاالت االعتقال تضمنت نساء 
 55من كبار السن تجاوزت أعمارهم  22عام، و 12 أعمارهمطفاًل بينهم أطفال ال تتجاوز  450و

عامًا، مبينُا أن االحتالل نفذ حمالت اعتقال واسعة لمنع المقدسيين من مواجهة سماسرة األراضي 
 الذين يبيعون المنازل للمستوطنين.

ات ومناحي مدينة القدس، حيث احتلت العيسوية النصيب وتوزعت االعتقاالت على كافة قرى وبلد
حالة اعتقال، وتالها منطقة شعفاط ووصلت حاالت  580 إلىاألكبر من عمليات االعتقال، ووصلت 

حالة، ومن المسجد  225حالة، ومن القدس القديمة  235حالة، ثم سلوان  295االعتقال منها 
عتقاالت من القدس تركزت على فئة األطفال القاصرين وأشار إلى أن االاعتقال. حالة  150األقصى 

 عاما. 12طفاًل لم تتجاوز أعمارهم  29حالة اعتقال منذ بداية العام بينهم  490والتي وصلت إلى 
، وكذلك فرض 2018قرار بالحبس المنزلي خالل العام  90وحسب المركز، فقد أصدر االحتالل 

الغرامات المالية الباهظة على معظم  إلى إضافةطفاًل،  35عن المنازل، ألكثر من  اإلبعادعقوبة 
 المحاكم.األطفال الذين تم عرضهم على 

 20/1/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 اآلالف في الخليل يتظاهرون ضد الضمان االجتماعي .37
وكاالت: شارك اآلالف في تظاهرة، مساء أمس، رفضًا لقانون الضمان االجتماعي،  -الخليل

سقاط قانون  ولتصريحات وزير الحكم المحلي حسين األعرر. وطالب المتظاهرون ب قالة األعرر وا 
وهتف المشاركون في المظاهرة: "يسقط يسقط الضمان"، "هي هي شلة حرامية"، وغيرها  الضمان.

 من الهتافات الرافضة لقانون الضمان.
 20/1/2019، األيام، رام هللا

 
 العشرات باالختناق بمواجهات مع االحتالل في نابلسإصابة شاب بالرصاص الحي و  .38

أصيب شاب بالرصاص الحي والعشرات بحاالت اختناق بالغاز المسيل للدموع، الليلة، خالل : نابلس
وأفاد شهود عيان بأن قوات االحتالل اقتحمت  مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي بمدينة نابلس.

افقها جرافة عسكرية، وانتشرت في الشوارع المحيطة بقبر يوسف وال المناطق الشرقية من المدينة، تر 
سيما شارع عم ان لتأمين الحماية للمستوطنين، ما أدى الندالع مواجهات أصيب خاللها شاب 

من  بالرصاص الحي، نقل إثرها إلى مستشفى رفيديا الحكومي، إضافة للعشرات بحاالت اختناق.
 شاب أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، وأن حالته مستقرة.جانبها، ذكرت وزارة الصحة أن ال

 20/1/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 مأساة أربعة أجيال فلسطينية يروي"البرج".. فيلم  .39
عرضت مجموعة "الروزنا" الفلسطينية في الحي الثقافي "كتارا" بالعاصمة القطرية الدوحة، فيلما 

اة أربعة أجيال فلسطينية منذ احتالل بلدهم في أربعينيات القرن الماضي، وقد كرتونيا يوثق معان
 حظي الفيلم ب قبال جماهيري واسع.

أخرر هذا العمل النرويجي ماتس جرورد، ويروي من خالله قصة الطفلة وردة التي تبلا من العمر 
على تاريخ عائلتها من  عاما، حيث تعي  في مخيم برر البراجنة لالجئين الفلسطينيين، وتتعرف 11

 خالل قصص يحكيها لها ثالثة أجيال سابقة من الالجئين.
كما يسلط الفيلم الضوء على تجربة جرورد الذي عا  في المخيم مدة عام كامل، وقرر فيما بعد 
عمل فيلم يحاكي واقع الفلسطينيين وتجربتهم في اللجوء، وقد استغرق إنجاز الفيلم سبع سنوات حتى 

 رد من إيصال رسالة الالجئين الفلسطينيين في المخيمات إلى العالم.تمكن جرو 
 20/1/2019الجزيرة.نت، 

 
 وقاعدته الغور E1استيطاني في خاصرة الضفة رأسه  مخططالتفكجي:  .41

أكد خبير االستيطان خليل التفكجي أن لجان التخطيط والبناء اإلسرائيلية تعمل على : القدس المحتلة
في )البوابة  E1ع التكميلية لتجهيز خطة البناء لكبرى مستوطنات القدس دفع عدد من المشاري

الشرقية( للقدس، بهدف إغالق الدائرة األخيرة لعزل المدينة المقدسة عن الضفة الغربية وامتدادها 
وقاعدتها في الغور تصل حدود البحر الميت مرتبطة  E1الطبيعي، عبر كتلة استيطانية رأسها في 

 حديد وشبكة طرق عريضة ومجموعة من الفنادق والمناطق الصناعية. بمطار وخط سكة
وأوضح التفكجي في تصريح صحفي أن "المخطط المنوي تنفيذه يهدف لتحويل جنوب ووسط الضفة 
الغربية إلى حدود البحر الميت منطقة جذب تربط أوروبا والشرق األوسط على اعتبار أن هذه 

 2050بة للسياحة الدينية والعالجية والعادية ضمن مخطط المنطقة ذات مكانة مهمة وطبيعة خال
وقال إن "هذه المنطقة يجري التخطيط لبناء أكبر مطار دولي  الذي ما زال جزء منه غير معلن".

مليون سائح، مشيرًا إلى أن المطار الذي  12مليون مسافر سنويًا و 35إسرائيلي فيها، الستقبال 
 ل مدينة إيالت يأتي ضمن مشروع إسرائيلي إقليمي".سيفتتح منتصف الشهر المقبل شما

وأضاف أن خطة استيطانية ضخمة يجري تنفيذها على مراحل وفي مناطق متفرقة في ذات الوقت، 
الستغالل منطقة صحراء جنوب الضفة الغربية والغور واالستثمار في جنوب فلسطين المحتلة، 

 ي أراضي النقب.وربطها بعدد من المشاريع االستثمارية الكبيرة ف
 20/1/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 عن أسيرين مقدسيين يفرجاالحتالل  .41
أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي اليوم األحد، عن أسيرين مقدسيين، بعد انتهاء  القدس المحتلة:

البالغة عامًا( بعد أن أنهى مدة محكوميته  42وأفرر عن األسير باسل أبو تايه ) مدة محكوميتهما.
وتزامن استقبال أهالي بلدة سلوان،  سنوات، وكان في استقباله والدته وطفليه وعائلته وأصدقائه. 10

بالقدس المحتلة األسير أبو تايه، مع اقتحام قوات االحتالل لمنزل العائلة، ومطالبتها عدم رفع رايات 
 أو إقامة احتفال أو زفة بمناسبة اإلفرار عنه.

 21/1/2019، فلسطين أون الين
 

 دونم زراعي ونفوق ألفي دجاجة بغزة جراء المنخفض 700 تضرر .42
دونم زراعي تضررت،  700قال وكيل مساعد وزارة الزراعة د. إبراهيم القدرة، إن  غزة/ رامي رمانة:

ونفق ألفا دجاجة، في قطاع غزة جراء المنخفض الجوي الذي ضرب المنطقة نهاية األسبوع 
لصحيفة "فلسطين"، أن طواقم وزارة الزراعة أحصت بشكل أولي أضرارًا في وأوضح القدرة  الماضي.

دونم  100دونم أراضي أنفاق، و 100دونم دفيئات زراعية، و 500القطاع الزراعي، اشتملت على 
وأشار إلى أن ثمار الخيار  أراٍض مكشوفة، فضاًل عن أضرار جزئية وبليغة ببعض األشجار المثمرة.

وذكر القدرة، أن  ات تأثرًا بالمنخفض، حيث أتلفت كميات منها جراء الصقيع.أكثر أصناف الخضرو 
نحو ألفي دجاجة نفقت جراء المنخفض الجوي، مؤكدًا أن القطاع الحيواني أقل تضررًا من تأثيرات 

 المنخفض بسبب أخذ المربين االحتياطات الالزمة والتعليمات التي تطلقها وزارة الزراعة.
 20/1/2019 ،فلسطين أون الين

 
 غامضة لعقارات بالقدس للمستوطنين تثير قلق الفلسطينيين تسريبصفقات  .43

بعدما انتقلت ملكيته لمستوطنين اسرائيليين، بات مبنى عائلة جودة القريب من المسجد : القدس
االقصى في القدس المحتلة، رمزا لمخاوف الفلسطينيين من صفقات سرية معقدة لبيع عقارات تهدد 

عاما( حامل مفاتيح كنيسة القيامة نيابة  55ويؤكد أديب جودة الحسيني ) في البلدة القديمة.وجودهم 
عن عائلته، إنه "لم يرتكب أي خطأ" ببيعه المبنى المشيد على الطراز المملوكي ومن ثالث طبقات، 

بيع لكن هذا لم ُيعفه من غضب الفلسطينيين الذين يعتبر كثيرون منهم  .2016لفلسطيني آخر في 
خيانة، واتهم بأنه مسؤول عن بيع المبنى الواقع في الحي  إلسرائيليينعقارات في القدس المحتلة 

وتساءل اديب جودة الحسيني الذي ينتمي إلى عائلة مقدسية  االسالمي بالبلدة القديمة لمستوطنين.
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لمسيح ودفنه عريقة، وهو يجلس عند مدخل كنيسة القيامة التي بنيت في المكان التقليدي لصلب ا
وأوضح أنه باع  "هل يمكن محاسبتي على شيء تم بيعه منذ أكثر من عامين لشخص آخر؟".

مليون يورو( وال يمكن تحميله  2.18مليون دوالر ) 2.5مقابل  2016العقار إلى فلسطيني آخر عام 
خلي عن وقد واجه جودة دعوات للت .2018مسؤولية انتقال المستوطنين إلى هناك في أواخر العام 

 دوره كحامل مفتاح كنيسة القيامة الذي يفتخر به وتوارثته عائلته المسلمة أبا عن جد، منذ قرون.
يعرض أديب جودة الوثائق التي يقول انها تثبت للسلطة الفلسطينية بيع منزله لفلسطيني آخر يدعى 

 ينية وفلسطين".. ويقول إن المشتري "خانني وخان السلطة الفلسط2016خالد العطاري في العام 
وردًا على سؤال لوكالة فرانس رفض خالد العطاري اإلدالء بأي تعليق، مشيرا إلى ان "هناك تحقيقا 

 جاريا من قبل السلطة الفلسطينية ولم ينته بعد".
الف مقدسي  320وبناية جودة ليست العقار الوحيد الذي يثير قلق الفلسطينيين الذين يخوض نحو 

قائهم في المدينة. وهم يعتبرون أن كل عملية بيع لممتلكاتهم إلى مستوطنين منهم صراعا من أجل ب
 تشكل ضربة قاسية أخرى لقضيتهم.

ويشعر مقدسيون بالخوف من أن يجدوا أنفسهم يوما ضحية عمليات احتيال وتسريب عقارات وبيعها 
ى المستوطنون ويسع الى مستوطنين، خصوصا أن عمليات البيع والشراء تتم بطرق سرية وملتوية.

 إلى تهويد القدس القديمة مبررين ذلك بعالقتهم التوراتية بالمكان.
 20/1/2019القدس، القدس، 

 

 2018طفاًل فلسطينيًا خالل  57قتلت  "إسرائيل" :للدفاع عن األطفال العالميةالحركة  .44
حققي األمم المتحدة فلسطين، تقريرا مشتركا إلى م-قدمت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال :رام هللا

يشرح بالتفصيل عمليات قتل قوات االحتالل اإلسرائيلي لألطفال الفلسطينيين أثناء المسيرات السلمية 
 في قطاع غزة، وهو سلوك يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.

صفحة، وتم إعداده بالتعاون مع عيادة حقوق اإلنسان والعدالة الجندرية  57ويتكون التقرير من 
(HRGJ )( في كلية الحقوق بجامعة مدينة نيويوركCUNY ويقدم خلفية وسياقا للمسيرات السلمية ،)

في القطاع، ويؤكد أن قتل األطفال الفلسطينيين المتظاهرين من قبل قوات االحتالل غير قانوني، 
 كما يوضح تفاصيل االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ترتكبها قوات االحتالل.

في األرض  2018رير إلى لجنة األمم المتحدة للتحقيق بشأن المسيرات التي جرت عام وُقدم التق
الفلسطينية المحتلة، والتي تم تشكيلها خالل جلسة خاصة لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 

 .2018المتحدة في أيار/مايو 
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إلسرائيلي والمستوطنين في طفال فلسطينيا ُقتلوا على أيدي قوات االحتالل ا 57ويشير التقرير إلى أن 
)أحدهم استشهد متأثرا بجروحه التي أصيب بها عام  2018األرض الفلسطينية المحتلة خالل عام 

مارس / آذار،  30طفال استشهدوا في قطاع غزة منذ انطالق المسيرات السلمية في  45( منهم 2014
ويؤكد التقرير بناء على أدلة الحركة  وفقًا لألدلة التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن األطفال.

أن الغالبية الساحقة من األطفال الذين قتلتهم قوات االحتالل لم يشكلوا أي تهديد على جنود االحتالل 
ويخلص التقرير إلى أن قوات االحتالل والمسؤولين اإلسرائيليين مسؤولون عن جرائم  لحظة قتلهم.

االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي بسبب قتلهم األطفال  الحرب والجرائم ضد اإلنسانية وغيرها من
 الفلسطينيين المحتجين في قطاع غزة.

وقالت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال إن "جنود االحتالل اإلسرائيلي متورطون في انتهاكات 
اب في حقوق اإلنسان المنتظمة ضد األطفال الفلسطينيين، بسبب انتشار ثقافة اإلفالت من العق

وأكدت أنه "يجب على  أوساطهم وعلمهم المسبق أنهم لن يحاسبوا على أفعالهم مهما كانت النتيجة".
المفوضين متابعة المساءلة من خالل تحليل االنتهاكات للقانون الجنائي الدولي التي تدخل في 

 اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتسمية مرتكبيها".
ت من العقوبة التي يتمتع بها جنود االحتالل، وزيادة الحماية لألطفال ومن أجل تحدي ثقافة اإلفال

الفلسطينيين، حثت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلها 
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة على تحليل االنتهاكات التي ارتكبتها قوات االحتالل وقد 

لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، وتسمية مرتكبيها وتحديد المسؤولية الجنائية ترتقي 
 ألفراد قوات االحتالل رفيعي المستوى أو غيرهم.

 19/1/2019فرع فلسطين،  – الحركة العالمية للدفاع عن األطفالموقع 
 

 تواجه التحّرش بمالبس تحمل عبارات تحد فلسطينيةمصممة  .45
أ ف ب(: تسعى مصممة األزياء الفلسطينية ياسمين المجالي إلى منح بعض الثقة للفتيات ) -رام هللا

الفلسطينيات إزاء ظاهرة التحر   في الشوارع، من خالل قمصان وسترات ُطبعت عليها عبارة "لسُت 
عاما "حين تتعرض النساء للمضايقات في  22وتقول هذه المصممة البالغة من العمر  حبيبتك".
لكن ما تريده  ، يبدأن بارتداء مالبس ُتشعرهن باألمان، أي إنهن يختبئن" في مالبسهن.الشارع

لذا، عمدت إلى  ياسمين هو أن تتحلى النساء بثقة بالنفس ال تجعلهن ضعيفات أمام المتحرشين.
 تزيين المالبس التي تبيعها في متجرها في رام هللا في الضفة الغربية المحتلة، بعبارات منها "نوت

 يور حبيبتي" )لسُت حبيبتك(، و"كل  زهرة لها ثورتها" و"صوت الناس يزيح الجبال".
 20/1/2019القدس العربي، لندن، 
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 تعتقل الصيادين المصريين المفقودين في بحر سيناء "إسرائيل": "الجديدالعربي " .46
الصيادين كشفت مصادر قبلية مطلعة لي"العربي الجديد" أنه جرى التعرف على مصير : القاهرة

المصريين المفقودين منذ األسبوع األول من العام الجديد، بعد وصول معلومات مؤكدة عن اعتقالهم 
 من قبل بحرية االحتالل اإلسرائيلي على الحدود البحرية بين قطاع غزة وسيناء.

ة، فيما وقالت المصادر ذاتها إن المعلومات تفيد بأن الصيادين الثالثة باتوا في السجون اإلسرائيلي
أصيب أحدهم بجراح متوسطة بعد أن جرى إطالق النار باتجاه المركب الذي جنح مع األموار 

 يناير/ كانون الثاني الجاري. 7العاتية بتاريخ 
وأضافت أنه جرت عمليات بحث موسعة من قبل الصيادين واألهالي في بحر سيناء، فيما ساعد 

أن تمكنوا من الحصول على إشارات تفيد باعتقال األهالي في قطاع غزة في هذه العمليات، إلى 
وحتى اآلن، لم يعلن  االحتالل اإلسرائيلي لهم، وهذا ما أكدته مصادر من داخل سجون االحتالل.

 أي طرف أن االحتالل اإلسرائيلي أبلا أية جهة رسمية مصرية باعتقاله الصيادين الثالثة. 
 20/1/2019، لندن، العربي الجديد

 
 رض على إقامة مطار إسرائيلي قرب حدودهاألردن يعت .47

جاء  األناضول: قدم األردن اعتراضا دوليا على إقامة مطار إسرائيلي بالقرب من حدوده. - انعم  
حكومي لم  ذلك وفق ما نقله قناة "المملكة" التلفزيونية )حكومية( على موقعها اإللكتروني عن مصدر

اعترضت لدى سلطات دولية )لم يحددها( على  وحسب المصدر، ف ن عمان تسمه أو تذكر صفته.
وأرجع المصدر  كلم من مدينة إيالت، قرب الحدود األردنية. 18إقامة إسرائيل مطارا يقع على بعد 

فيما لم  اعتراض األردن كون "موقع المطار ال يتوافق مع المعايير الدولية"، دون مزيد من التفاصيل.
 ا جاء على لسان المصدر.يصدر أي تعليق رسمي من األردن حول م

وفي وقت سابق اليوم، أفادت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي بأنه من المقرر أن تفتتح تل 
أبيب، اإلثنين، مطارا دوليا على البحر األحمر شمالي إيالت، بحضور رئيس الحكومة بنيامين 

ن المطار الذي يحمل اسم "إيالن ووفق ذات المصدر، ف  نتنياهو ووزير المواصالت إسرائيل كاتس.
 رامون" سيبدأ تشغيله بشكل تدريجي بدءًا من الشهر المقبل.

 20/1/2019، القدس العربي، لندن
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 العمادي: المنحة ستدخل غزة األربعاء وفق آلية جديدة .48
من أعلن رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، أن الدفعة الثالثة  الدوحة:

وقال العمادي في تصريح لوكالة  أموال المنحة القطرية ستصل قطاع غزة خالل األسبوع الجاري.
مليون دوالر، ستصل قطاع غزة  15"رويترز" من مكتبه في الدوحة، إن الدفعة الثالثة والبالا قيمتها 

أضاف العمادي، و  للقطاع األسبوعين الماضيين. إدخالهااألربعاء المقبل، بعد رفض حكومة االحتالل 
أن حكومة االحتالل رفضت إدخال المنحة بسبب استمرار مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع 

وأشار إلى أن االتفاق مع االحتالل كان مشروطًا بعدم ارتفاع وتيرة المظاهرات السلمية على  غزة"،
ي غزة مثلما فعل في الدفعتين وتابع العمادي، أنه لن يحمل الرواتب بنفسه ويسلمها ف حدود القطاع.

 السابقتين لكن نظاما جديدًا جرى إقراره بهذا الصدد، رافضا اإلدالء بتفاصيل عن هذا النظام.
مليون دوالر، على  150وكانت قطر قد بدأت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، بدعم قطاع غزة بي 

وليد الكهرباء، من أجل تخفيف مدار ستة أشهر، لتمويل رواتب موظفي غزة، والوقود الالزم لت
 الحصار اإلسرائيلي عن القطاع.

 20/1/2019، فلسطين أون الين
 

 ةقتلى في الهجمات الصاروخية اإلسرائيلية على سوري: ساعة 24الثاني خالل أقل من  .49
قالت وزارة الدفاع الروسية إن هجمات إرهابية قتلت أربعة جنود سوريين وأصابت ستة آخرين ودمرت 

البنية التحتية لمطار دمشق الدولي، وذلك بعد ساعات من إعالن إسرائيل عن شن سلسلة جزئيا 
 هجمات صاروخية على مواقع داخل سورية قالت إنها تتبع إليران.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الوزارة قولها إن الهجمات اإلسرائيلية أسفرت عن مقتل أربعة جنود 
صابة ستة أشخاص آخرين بجر   30وح. وأوضحت الوزارة أن القوات السورية قد اعترضت سوريين وا 

 صاروًخا إسرائيليا خالل الساعات الثماني واألربعين الماضية.
وقد نشر الجي  اإلسرائيلي شريط فيديو قصيرا يزعم إظهار هجماته على البطاريات السورية 

 المتمركزة في سورية. المضادة للطائرات. وتقول إسرائيل إن هجماتها تستهدف القوات اإليرانية
من جانبه أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان بأن القصف اإلسرائيلي الذي استهدف فجر االثنين 

قتيال على األقل من المقاتلين بينهم  11مواقع عسكرية إيرانية وسورية قرب دمشق وجنوبها، أوقع 
مواقع عسكرية إيرانية وسورية  وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن "قصف استهدف سوريان.

 شخصا على األقل بينهم سوريان"، مضيفا "ال يوجد مدنيون" بينهم. 11قرب دمشق وجنوبها قتل 
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وفي أول تعليق إيراني على الغارات، قال قائد القوات الجوية في الجي  اإليراني العميد نصير زادة 
تؤدي إلى زوالها"، مشيرا إلى أن قواته إن بالده مستعدة للمعركة الحاسمة مع إسرائيل و"التي س

 المسلحة تستعد جيدا لليوم "الذي سيشهد تدمير إسرائيل".
وكان الجي  اإلسرائيلي قد أعلن أنه استهدف فجر اليوم االثنين مواقع لفيلق القدس التابع للحرس 

سقا ط صواريخ الثوري اإليراني في سورية، في حين قال اإلعالم الرسمي السوري إنه جرى صد  وا 
 إسرائيلية في سماء دمشق.

وقال الناطق باسم الجي  اإلسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان مقتضب إنه جرى استهداف مواقع 
 تابعة إليران في سورية، دون أن يقدم تفاصيل أو يحدد المنطقة أو المناطق التي تم قصفها.

ف أراضي إسرائيل أو قواتها ردا وحذر الجي  في البيان نفسه النظام السوري من محاولة استهدا
 ساعة. 24على هذا القصف، وهو الثاني من نوعه خالل أقل من 

 21/1/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 موافقة سودانية على مرور طائرة نتنياهو فوق جنوب السودان .51
 صادق السودان، خالل األيام الماضي ة، على مرور طائرة رئيس الحكومة اإلسرائيلي ة، بنيامين

 نتنياهو، أثناء عودته من تشاد، فوق المجال الجوي الجنوب سوداني، أمس، األحد.
سهمت موافقة السودان بتقصير رحلة عودة نتنياهو بساعة وربع الساعة، بعد تقصيره زيارته إلى تشاد أو 

 بساعة، إثر التطورات في سورية، ومصادقة نتنياهو على عمليات عسكري ة في ضد "قوات إيرانية".
تدير الخطوط الجوية السوداني ة المجال الجوي  الجنوب سوداني، وجاءت موافقة الخرطوم على و 

مرور طائرة نتنياهو بعد طلب الخطوط الجوية الكينية من الحكومة السوداني ة ذلك، بحسب ما ذكرت 
 " في التلفزيون اإلسرائيلي، األحد.12"القناة 

فيها طائرة إسرائيلي ة في المجال الجوي الجنوب سوداني، يذكر أن هذه هي المر ة األولى التي تطير 
رغم العالقات الدبلوماسي ة بينهما، وتصدير إسرائيل السالح لجهات متورطة في الحرب األهلي ة في 

"، ف ن الموافقة السودانية تشير إلى تقد م في "االتصاالت المتواصلة" بين 12ووفًقا لي"القناة  البالد.
السوداني ة، بهدف السماح للطائرات اإلسرائيلي ة استخدام المجالين الجويي ن السوداني  إسرائيل والحكومة

 ا الالتيني ة.أمريكوالجنوب سوداني في طريقها إلى أفريقيا و 
 21/1/2019، 48عرب 
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 دراسة إسرائيلية تحذر من تداعيات السياسة الخارجية لترامب .51
س بمصالح تل أبيب االستراتيجية ومكانتها الدولية حذرت دراسة إسرائيلية من الم: صالح النعامي

واإلقليمية جراء تعاظم التوتر بين الواليات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، والعديد من القوى 
وأشارت الدراسة التي صدرت يوم األحد عن "مركز أبحاث األمن القومي"  المؤثرة في المشهد الدولي.
مظاهر التوتر والتنافس بين الواليات المتحدة من جهة وكل من روسيا، اإلسرائيلي إلى أن تعاظم 

والصين، واالتحاد األوروبي يدفع هذه القوى لتبني سياسات تتعارض مع مصالح إسرائيل وتسهم في 
 تقليص هام  المناورة المتاح أمامها إقليميا ودوليا.

ائد لواء األبحاث في شعبة االستخبارات ولفتت الدراسة التي أعدها إلداد شفيت، الذي عمل مساعدا لق
العسكرية "أمان"، ومديرا لقسم األبحاث في ديوان رئيس الحكومة اإلسرائيلية، إلى أن المواجهة الصفرية 
التي يتبناها ترامب في العالقات الدولية يمكن أن تمس بمكانة الواليات المتحدة الدولية، وهو ما 

 قدرتها على تحقيق أهدافها في الساحتين الدولية واإلقليمية. سينعكس سلبا على إسرائيل ويقلص من
وحسب الدراسة، ف نه على الرغم من أن موقف ترامب من االتفاق النووي قد عزز موقف إسرائيل 

ي يرسم عالمات من مريكواستجاب لمطالبها، إال أن وقوف معظم القوى الدولية ضد الموقف األ
ية تجاه طهران. وأوضحت أنه ال يوجد ما يضمن عدم مريكألالشك حول إمكانية نجاح السياسة ا

حدوث انقالب في مواقف إدارة ترامب من إيران، محذرة من المخاطر الناجمة عن أي لقاء قمة يمكن 
أن يعقده ترامب مع الرئيس اإليراني حسن روحاني، على غرار اللقاءات التي يجريها مع زعيم كوريا 

ضحت أن ما يفاقم األمور أن الرهانات الكبيرة التي علقتها كل من وأو  الشمالية كيم جونا أون.
إسرائيل والواليات المتحدة على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، سيما انطالق كل من تل أبيب 
وواشنطن من افتراض مفاده أن السعودية تحت حكمه يمكن أن تلعب دورا رئيسا في مواجهة إيران 

  إلقليمي، تبين أنها رهانات في غير مكانها.وتمرير مشروع السالم ا
ورأى شفيت أن حرص إدارة ترامب على تبني مواقف حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب من 

قدامها على االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األ ية إليها مريكالقضية الفلسطينية، وا 
ة، ناهيك عن أن هذا السلوك يردع الدول العربية للتعامل أدى إلى تعقيد العالقة الفلسطينية اإلسرائيلي

 ية المعروفة بي "صفقة القرن".مريكبشكل إيجابي مع خطة التسوية األ
 20/1/2019، العربي الجديد، لندن
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 "إسرائيل"بعد انتخابات  "صفقة القرن"واشنطن: اإلعالن عن  .52
ألمريكية للسالم بين الفلسطينيين رج ح مسؤول كبير في البيت األبيض نشر ما تسمى الخطة ا

و"اإلسرائيليين" المعروفة إعالميًا ب"صفقة القرن" بعد االنتخابات "اإلسرائيلية" المقررة في شهر نيسان 
المقبل. وحسب "بوابة العين اإلخبارية"، فقد قال المسؤول األمريكي الكبير، الذي فضل عدم الكشف عن 

بالتوقيت )نشرها(، ولكن من المرجح أن يكون ذلك بعد االنتخابات  اسمه: "لم يتخذ أي قرار فيما يتعلق
وأضاف المسؤول أن "الخطة ستتضمن في جانب موسع منها مشاريع اقتصادية سيجري  اإلسرائيلية".

نما مساعد له".  تنفيذها في األراضي الفلسطينية، ولكنها بطبيعة الحال ليست بدياًل للحل السياسي وا 
ريكي الكشف عن المضامين السياسية لألفكار التي ستشملها الخطة، وقال: ورفض المسؤول األم

"يمكنني التأكيد على أن عددًا قلياًل جدًا من األشخاص يعرفون ما تحتويه هذه الخطة". ودعا في هذا 
نما انتظارها  الصدد إلى "عدم البناء على ما تنشره بعض وسائل اإلعالم عن مضامين الخطة، وا 

 بعد قراءتها بتفاصيلها من أولها إلى آخرها". والحكم عليها
 20/1/2019، الخليج، الشارقة

 
 القدسشرقي في  "األونروا"مشعشع: لم يتم إبالغنا بإغالق مدارس  .53

" سامي مشعشع، أنه لم يتم إعالم األونروا األونرواأكد الناطق الرسمي باسم وكالة ": رام هللا 
 القدس الشرقية.بخصوص إغالق المدارس التي تديرها في 

وجاء ذلك عقب اعتماد مجلس األمن القومي التابع لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة 
بركات لمنع مدارس األونروا من العمل في القدس الشرقية، بحسب ما نشرته القناة العبرية الثانية، 

يس بوك"، أن األونروا تقدم في موقع "ف صفحتهوأوضح المشعشع في منشور على  الليلة الماضية.
، ضمن الوالية الممنوحة لها من 1950خدماتها وتشرف على منشآتها في القدس الشرقية منذ عام 

تقف ضد وجود  1967وأضاف، أن السلطات اإلسرائيلية ومنذ العام  الجمعية العمومية لألمم المتحدة.
 القدس الشرقية.األونروا واألرضية التي ترتكز عليها في إدارة خدماتها في 

والتي  1946وأكد أن إسرائيل طرف في معاهدة امتيازات وحصانة األمم المتحدة الموقعة في عام 
 تحمي حق األمم المتحدة في القيام بمهماتها من دون أي تدخل".

وكان قد علق رئيس بلدية القدس السابق نير بركات، في تصريح صحفي، عقب اعتماد خطته من 
 لقومي اإلسرائيلي، "أنه حان الوقت لوضع حد لكذبة الالجئين".قبل مجلس األمن ا

 20/1/2019، القدس، القدس
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 وقفة تضامنية مع األسرى وسط العاصمة األلمانية .54
نظ م أبناء الجاليتين الفلسطيني ة والعربية وأنصار فلسطين وقفة تضامن موحدة مع األسرى 

أمس السبت، في ساحة "بوتسدامر بالتس" وسط الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، يوم 
وتأتي هذه الفعاليات المتواصلة  العاصمة األلمانية، برلين، بمشاركة العديد من القوى والمؤسسات.

في ألمانيا، في فترة تتصاعد فيها وتيرة القمع المنهجي ضد الحركة األسيرة الفلسطينية وضد 
وشاركت "شبكة صامدون" في الوقفة وألقت  .ممارسات سلطة السجون بحق األسيرات واألسرى

المحامية منسقتها الدولية، شارلوت كييتس، كلمة أكدت فيها على "ضرورة تعزيز حركة المقاطعة 
( ضد دولة االحتالل، وذلك تأييدا لنضاالت األسرى وحقوق الشعب الفلسطيني، وضد BDSالدولية )

كما دعت إلى التضامن مع األسرى  عنصري".الشركات والدول التي تدعم الكيان اإلسرائيلي ال
واألسيرات في مواجهة الهجمة التي يشنها الوزير اإلسرائيلي، غلعاد إردان، ضد حركة المقاطعة 

(BDS.واألسرى باعتباره وزير األمن الداخلي أيضا ) 
 20/1/2019، 48عرب 

 
 كلنا مريم.. حملة عالمية لنصرة المرأة المقدسية .55

تهدف حملة "كلنا مريم" لتسليط الضوء على معاناة النساء المقدسيات، : نتالجزيرة -سميرة عوض
والمساهمة في دعمهن من خالل إحداث حالة من التفاعل العالمي لدعم صمودهن، واإلسهام برفع 

وتعمل جمعية القدس العالمية للثقافة )أوكاد( التركية مع وزارة الثقافة القطرية  الظلم الواقع عليهن.
التركي في قطر على دعم الحملة لمناصرة المرأة المقدسية، وستنطلق بالعربية واإلنجليزية والسفير 

الذي  2019كانون الثاني الجاري، وتتواصل حتى الثامن من مارس/آذار  يناير/ 28والتركية في 
ويشارك في الحملة مؤسسات من المجتمع المدني ومؤسسات سياسية  يصادف يوم المرأة العالمي.

وشخصيات سياسية، إضافة لمؤسسات عالمية. ويتخللها العديد من الفعاليات واألنشطة  رسمية
 الرسمية والشعبية واإلعالمية في عدد من الدول.

 20/1/2019الجزيرة.نت، 
 

 يحتكرون نصف أموال البشرية شخصاً  26 .56
م يملكون أمواال تساوي في العال مليارديراً  26، إذ بات 2018ازداد ترك ز الثروات خالل العام : الفرنسية

ما يملكه النصف األفقر من البشرية، بحسب ما أوردت المنظمة غير الحكومية "أوكسفام" التي دعت 
وقالت المديرة التنفيذية لي"أوكسفام  الدول إلى فرض المزيد من الضرائب على األكثر ثراء.
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لتي تتسع بين األثرياء والفقراء إنترناشونال" ويني بيانيما في بيان صادر عن المنظمة، إن "الهوة ا
وأضافت أن على  تنعكس على مكافحة الفقر وتضر باالقتصاد وتؤج" الغضب في العالم".
 الحكومات التثبت من أن الشركات واألكثر ثراء يدفعون حصتهم من الضرائب.

مي السنوي وجاء نشر التقرير السنوي للمنظمة حول التباين في العالم قبل المنتدى االقتصادي العال
التي تستند إلى بيانات مجلة  ،وبحسب تقرير المنظمة الذي يعقد األسبوع المقبل بدافوس في سويسرا.

مليارات نسمة  3.8باتوا يملكون ما يساوي أموال  شخصاً  26ف ن  ،فوربس ومصرف كريدي سويس
أن أثرى رجل في  ولفتت المنظمة إلى .2017عام  42في العالم، بعدما كان عددهم  هم األكثر فقراً 

مليار دوالر العام الماضي، في حين  112العالم وهو رئيس أمازون جيف بيزوس، بلغت ثروته 
وأوضح التقرير أن ثروة أصحاب المليارات في  من هذا المبلا. %1تعادل ميزانية الصحة في إثيوبيا 

ار دوالر في اليوم، في حين ملي 2.5العالم ازدادت بمقدار تسعمئة مليار دوالر العام الماضي، بوتيرة 
 .%11تراجع ما يملكه النصف األفقر من سكان العالم بنسبة 

، وأشارت إلى أن 2008وأفادت أوكسفام بتضاعف عدد أصحاب المليارات منذ األزمة المالية عام 
 "األثرياء ال ينعمون بثروة متزايدة فحسب، بل بنسب ضرائب هي األدنى منذ عقود".
 21/1/2019 ،حةالجزيرة نت، الدو 

 
 2019المسارات المتوقعة لقضية فلسطين في سنة  .57

 محسن محمد صالحد. 
تصاعدًا في أزمة المشروع الوطني الفلسطيني، وتدهورًا في مسار المصالحة،  2018حملت سنة 

وفشاًل في مسار التسوية، ومزيدًا من الضغوط األمريكية لفرض التصورات الليكودية الصهيونية لحل 
بداعًا في مسيرات العودة، وثباتًا القضية  الفلسطينية. وحملت في الوقت نفسه صمودًا للمقاومة، وا 

 للشعب على أرضه في وجه برام" التهويد واالستيطان.
تحمل اختالفًا كثيرًا عن سابقتها.. وفي ما يلي استشراف لعدد من المسارات  2019ال يبدو أن سنة 

 المتعلقة بقضية فلسطين لهذه السنة:
واًل: تفاقم أزمة المشروع الوطني الفلسطيني: عقَّدت التطورات الداخلية الفلسطينية في السنة الماضية 
من أزمة المشروع الوطني الفلسطيني المثقل أصاًل بأزماته، وهي أزمات مرشحة للتفاقم بشكل أكبر 

ية الفلسطينية )منظمة . فباإلضافة إلى األزمات المزمنة في القيادة وفي المؤسسات التمثيل2019سنة 
التحرير والسلطة الفلسطينية،( وفي التنازع على األولويات بين مساري التسوية والمقاومة؛ يظهر أن 
سلوك محمود عباس وقيادة فتح يميل إلى مزيد من التأزيم في الساحة الفلسطينية، من خالل 
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جاوزت هذه القيادة محاوالت فرض الهيمنة وتطويع قطاع غزة وحركة حماس؛ وذلك بعد أن ت
التوافقات السابقة مع باقي الفصائل الفلسطينية، فأصرت على عقد المجلس الوطني للمنظمة تحت 
االحتالل في رام هللا، وعلى استمرار العقوبات على القطاع، وقامت بحلِ  المجلس التشريعي بشكل 

سلطة وفتح، ف ن مسار غير دستوري ومتعسف. ويظهر أنه طالما ظل  عباس على رأس المنظمة وال
التأزيم سيستمر ويتصاعد. وسيتابع عباس محاولة االستقواء ببيئة عربية ودولية مخاصمة أو معادية 

 لتيارات "اإلسالم السياسي" ولخط المقاومة.
ثانيًا: ال أفق للمصالحة... وال فرصة النتخابات جديدة: السلوك التأزيمي لعباس وخصوصًا حل  

خالف اتفاق المصالحة الذي يدعو إلى تفعيله، وضع مزيدًا من الزيت على نار المجلس التشريعي، ب
االنقسام، وأدى إلى تراجع مسار بناء الثقة، وأوجد أجواء موبوءة، ال تسمح بعقد انتخابات حقيقية 
نزيهة وشفافة، وضرب األسس التي يمكن أن تبنى عليها الشراكات الوطنية والتعددية وتداول السلطة 

 ظلة منظمة التحرير.تحت م
أما االنتخابات التي تمت الدعوة لها خالل ستة أشهر، فتكاد تكون فرص إقامتها معدومة؛ فليست 
قيادة فتح والسلطة جادة في إنفاذها، إذا ما توفر الحد األدنى إلمكانية فوز حماس بها. كما أن 

القدس وباقي الضفة الغربية؛  الطرف اإلسرائيلي نفسه يملك القدرة على تعطيل هذه االنتخابات في
وهو أيضًا غير مستعد لقبول فوز جديد لحماس. ثم  إن حماس وعددًا من الفصائل ستقاطعها، إذا لم 
تتوفر الضمانات الكاملة لبيئة صحية وحرة تسبق االنتخابات، مع ضمان نزاهة االنتخابات 

لسلطة، وللمجلس الوطني الفلسطيني، وشفافيتها، هذا مع المطالبة بتزامنها مع االنتخابات لرئاسة ا
 وهو ما لم يدُع إليه عباس.

ثالثًا: مزيد من العزلة الداخلية لحركة فتح: يظهر أن إصرار عباس وحركة فتح على متابعة االنفراد 
بالهيمنة على الساحة الفلسطينية، وتطبيق سياسات مخالفة للتوافقات الفلسطينية، وحتى للرأي العام 

ا في ذلك العقوبات على قطاع غزة، ومتابعة التنسيق األمني مع االحتالل اإلسرائيلي الفلسطيني، بم
وغيرها؛ سيتسبب بمزيد من العزلة لحركة فتح، خصوصًا بعد أن قاطعت الفصائل والقوى الرئيسية 
األخرى في منظمة التحرير االجتماع األخير للمجلس المركزي الفلسطيني، باإلضافة إلى عدم 

اس والجهاد اإلسالمي فيه أصاًل. ومع إصرار فتح على السلوك نفسه بعد ذلك بحل مشاركة حم
ين عنه.2019"التشريعي"، ف ن "العزف المنفرد" سيستمر في سنة   ، مع اتساع دائرة الُمنفسضِ 

رابعًا: استمرار العمل المقاوم... مع تصاعد التحديات التي تواجهه: مع استمرار االحتالل والحصار، 
واقتصاديًا؛ ف ن البيئة الخصبة للمقاومة ستظل حاضرة،  اد آفاق التسوية، وفشل السلطة سياسياً وانسد
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بيئة انتفاضة جديدة. كما أن  2019وستتابع إبداعاتها بأشكال مختلفة... وال ُيستبعد أن تتشكل في رحم 
 زة، وبحرٍب جديدة.استمرار محاوالت تطويع قطاع غزة ونزع سالح المقاومة، ينذر بتفجير الوضع في غ

ومع وجود بيئة عربية ودولية معادية )أو على األقل غير داعمة( للمقاومة، ف ن الصعوبات المالية 
التي تواجهها قوى المقاومة وخصوصًا حماس والجهاد، ستستمر وتتزايد. كما أن محاوالت تهمي  

ضعافها سياسيًا وشعبيًا ومحاصرتها إعالميًا ستستمر. غ ير أن األزمات التي تعاني منها هذه القوى وا 
سرائيليًا، وعربيًا، ودوليًا(، سُتمكن المقاومة من تجاوز  القوى المنافسة أو المعادية للمقاومة )داخليًا، وا 

 عنق الزجاجة في النهاية.
خامسًا: فوز الليكود، وتصاعد الهجمة الصهيونية على القدس، وزيادة وتيرة االستيطان: إذ إن 

مينية والدينية المتطرفة في المجتمع الصهيوني ما تزال تمثل األغلبية وهي في تزايد االتجاهات الي
 واتساع. ويتوقع لها أن تفوز في االنتخابات اإلسرائيلية القادمة.

ثم إن وجود دعم أمريكي قوي، في ظل  إدارة ترامب، لهذه االتجاهات، مع غياب الدور العربي 
نية دعمًا جادًا، مع دخول عدد من األنظمة العربية في مسار واإلسالمي في دعم القضية الفلسطي

التطبيع، سيدفع الطرف اإلسرائيلي لالندفاع بشكل أكبر نحو مزيد من برام" التهويد خصوصًا في 
 القدس، ومحاوالت فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى.

م أزمة النظام السياسي الفلسطيني، وتراجع سادسًا: مبادرات فلسطينية وتزايد الدور الشعبي: إن تفاق
آفاق المصالحة، وتدهور دور المنظمة والسلطة في حمل هموم الشعب الفلسطيني، ومعاناة برنام" 
المقاومة؛ سيدفع باتجاه قيام رموز وقوى شعبية فلسطينية بمبادرات، سواء إلعادة بناء النظام 

والحقوق الفلسطينية، أم لتفعيل أدوار القوى الشعبية السياسي الفلسطيني، أم للمحافظة على الثوابت 
 والمستقلة في الشأن الفلسطيني.

ولعل المبادرة الشعبية التي أطلقت مسيرات العودة في قطاع غزة، وكذلك المؤتمر الشعبي لفلسطينيي 
الخارر، وكذلك مبادرة القوى اليسارية الفلسطينية لتوحيد جهودها ضمن "التجمع الديموقراطي 
الفلسطيني".. كل ذلك يصب في هذا االتجاه، وهي مبادرات مرشحة للتزايد واالتساع في داخل فلسطين 
وخارجها في ظل  عجز وضعف القيادة الفلسطينية. وفي هذا اإلطار، ف ن دور فلسطينيي الخارر ربما 

 وهمومهم. يملك فرصًا وآفاقًا أوسع مع غياب المنظمة والسلطة عمليًا عن تمثيلهم وعن قضاياهم
سابعًا: بيئة عربية عاجزة وغير مستقرة: ال يبدو أن تغييرًا كبيرًا مؤثرًا على القضية الفلسطينية؛ 

أزمات السنوات السابقة،  2019سيحدث في البيئة العربية خالل األشهر القادمة. فقد حملت سنة 
لشعوب تدفع فواتير محاوالت حيث انشغلت العديد من األنظمة العربية بمشاكلها الداخلية. وما تزال ا
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الثورة واإلصالح والتغيير، كما أن بعض األنظمة يظن أن حالة استقراره مرهونة بالرضا األمريكي 
 عبر البوابة اإلسرائيلية )التطبيع(، وهو ما ينعكس سلبًا على قضية فلسطين.

بداعها، وانكش اف الوجه ومن جهة أخرى، ف ن صمود الشعب الفلسطيني، وصمود المقاومة وا 
الصهيوني القبيح، واستمرار عدوانه على األقصى والمقدسات، وعلى األرض واإلنسان؛ ووجود 
سالمية واسعة داعمة للقضية؛ سيبقى عددًا من األنظمة مترددًا في االندفاع  حاضنة شعبية عربية وا 

، فرصة نحو التطبيع. كما أن األنظمة التي تتعاطف مع المقاومة، ستجد في تصاعد المقاومة
لتجاوز الضغوط األمريكية الغربية، ورفع وتيرة دعمها للمقاومة. ثم إن األنظمة العربية المحبطة من 
سوء األداء األمريكي قد تجد فرصة لاللتفات بشكل أفضل إلى مصالحها وفق أجندتها الوطنية وأمنها 

 القومي، مما قد يعزز من دعمها لقضية فلسطين.
مريكي لليمين اإلسرائيلي، وتضعضع "صفقة القرن": يبدو أن إدارة ترامب ثامنًا: تواصل الدعم األ

ستواصل دعمها لليمين اإلسرائيلي ولرؤيته لمسار التسوية، وستسعى لتوفير الغطاء الدولي لشرعنة 
سيطرة الكيان اإلسرائيلي على القدس؛ وإلغالق ملف الالجئين الفلسطينيين. غير أنها قد تجد نفسها 

اًل بمشاكلها الداخلية بعد فوز الديموقراطيين في مجلس النواب؛ وفي وضع أضعف فيما أكثر انشغا
يتعلق بفرض إرادتها على البيئة الدولية، مع تزايد القوى الدولية المستاءة من سياساتها. كما 
ستصطدم بأن ما يسمى بي"صفقة القرن" هو عمليًا غير قابل للتنفيذ، مع وجود الرفض الفلسطيني، 

ن كانت غير راغبٍة في مواجهة "الكاوبوي" وال بيئة العربية المترددة في دعمها، أو المعارضة لها )وا 
األمريكي بشكل مباشر(، فضاًل عن عدم رغبة الطرف اإلسرائيلي نفسه في دفع أي أثمان أو 

 استحقاقات جادة مرتبطة بالتسوية. وبالتالي، ف ن أفق التسوية سيظل مسدودًا.
* * * 
، لكنها سنة مخاض، تصبُّ في بيئة 2019فلعل قضية فلسطين تواجه سنة صعبة في وهكذا، 

ز من فرص صعود خط المقاومة  انتقالية، تدفع باتجاه انهيار مسار التسوية وتجربة "أوسلو"، وُتعز 
 بالرغم من الصعوبات التي يواجهها.

 20/1/2019، "21موقع "عربي 
 

 ؟التهدئة بين حركتي فتح وحماس تنجحهل  .58
 د. فايز أبو شمالة
طالما عجز التنظيمان عن تحقيق المصالحة، فلماذا ال يحرصان على تحقيق التهدئة بينها، هذه فكرة 

 طرحها أحد الكتاب، وهي فكرة معقولة إذا أحسن الطرفان تطبيقها، وتم التفاهم على قواعد
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ل اإلسرائيلي، فحركة فتح تحقيقها، والسيما أن التنظيمين قد نجحا في تحقيق التهدئة مع االحتال
نجحت في توقيع اتفاقيه مبادئ مع االحتالل اإلسرائيلي، وصمدت هذه االتفاقية خمسة وعشرين 
عامًا، وحركة حماس نجحت في تحقيق اتفاق تهدئة مع االحتالل اإلسرائيلي، وضبطت مسار 

 لتفاهم عليها.القذائف، وكال التنظيمين مهيئ وقادر على االلتزام ببنود أي تهدئة يتم ا
 فما هي التهدئة المطلوبة بين حركتي حماس وفتح؟

أواًل: وقف التراشق اإلعالمي بشكل نهائي، وانشغال كل طرف في تقديم نفسه، وانجازاته وأعماله 
 للشعب الفلسطيني، دون التطرق لألخر بالنقد من قريب أو بعيد.
وضي إلنهاء االحتالل، وأن توظف ثانيًا: أن تشجع حركة حماس حركة فتح في مشوارها التفا

فضائية األقصى لهذا الغرض، وفي المقابل، تعمل حركة فتح على عدم انتقاد خطوات حماس 
 المقاومة لالحتالل، وأن تفتح مجال فضائية فلسطين لتغطية مسيرات العودة وكسر الحصار.

فرين، وفي المقابل، ثالثًا: عدم اعتراض حركة فتح على مطلب حركة حماس بفتح معبر رفح للمسا
عدم اعتراض حركة حماس على تواصل حركة فتح مع قادة األجهزة األمنية اإلسرائيلية، وأن تترك 

 االعتراض على التعاون األمني للمجلس المركزي، والتنظيمات الفلسطينية.
ات عن رابعًا: أن تعمل السلطة الفلسطينية التي تأتمر بأوامر حركة فتح، أن تعمل على رفع العقوب

غزة، وأن تعمل على فك الحصار اإلسرائيلي، في المقابل، أن تعمل حركة حماس على تهدئة 
 األوضاع في الضفة الغربية، وعدم إرهاق السلطة بأي عمل مقاوم لالحتالل.

خامسًا: على حركة فتح وحماس أن يحتكما للشعب الفلسطيني بعد عام من تحقيق التهدئة، ليقول 
 حماس وحركة فتح وغيرهما من خالل االنتخابات.الشعب رأيه بحركة 

سادسًا: يسمح لحركة فتح بنس" التحالفات مع التنظيمات التي تنسجم مع خطها السياسي، وتتحمل 
 معها المسؤولية عن إدارة شؤون الضفة الغربية، وفي المقابل يسمح لحركة حماس بنس"

وتوافق معها على تحمل مسؤولية إدارة  التحالفات مع التنظيمات التي تنسجم مع خطها السياسي،
 شؤون حياة الناس في غزة، بما في ذلك رفع الحصار، وتطور الحياة االقتصادية في غزة.

ضعاف لموقف فتح التفاوضي، وقد يقول البعض، بل هو  قد يقول البعض: التهدئة تجزئة للقضية، وا 
يه االحتالل اإلسرائيلي من خالل اضعاف لموقف حماس المقاوم، وقد يقول البعض هذا ما يسعى إل

الفصل بين غزة والضفة، وتقاسم النفوذ والصالحيات، وهذا كالم صحيح، ولكن الحقيقة العنيدة تقول 
للجميع، إن االنقسام قائم على األرض، وهو الثابت في السياسة الفلسطينية، وما دون ذلك متغير 

فة الغربية السياسي طالما ظل الحال على وفق مصالح البعض، ولن يتغير شيء من واقع غزة والض
خراجهاما هو عليه، وعليه يجب العمل على انعا  غزة،  من دائرة الموت السريري، يجب العمل  وا 
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على أن تعي  غزة أواًل كي نضمن حرية التنفس للضفة الغربية، ويجب أن يعي  اإلنسان 
 الفلسطيني حرًا كي تعي  فلسطين حرة.

 20/1/2019، رأي اليوم، لندن
 

 حماس تسعى إلى تجاوز مالحقة إسرائيل أسلحتها في سيناء .59
 عدنان أبو عامرد. 

سرائيل في  نوفمبر عن استخدام  تشرين الثاني/ 13كشف التصعيد األخير في غز ة بين حماس وا 
الحركة صارو  كورنيت ضرب حافلة عسكري ة إسرائيلي ة داخل الحدود اإلسرائيلية في شمال قطاع 

يما أعلنت حماس إصابة من في الحافلة وقتلهم، دون أن تحدد عددهم، اعترفت إسرائيل غز ة، وف
 ب صابة جندي  بجروح خطيرة.

تحصل حماس على صارو  الكورنيت من عملي ات التهريب اآلتية، عبر األنفاق، وتدخل غز ة عبر 
ل رأسًا شديد االنفجار، سيناء، وتنظر إليه إسرائيل بخطورة، ألن ه مضاد  للدروع والتحصينات، ويحم

 وقدرة اختراق تدميري ة.
كانون الثاني/يناير، عن قائد  6ال أمير بوخبوط في اونقل الخبير العسكري  اإلسرائيلي  في موقع و 

الجي  اإلسرائيلي  الجنرال غادي آيزنكوت، وضب اط آخرين أخفى أسماءهم، أن  "إسرائيل تالحق 
ام، في هذه حماس في سيناء، وتدير معركة كبيرة  ضد  تعاظم ذراعها العسكري  كتائب عز  الدين القس 

المنطقة الحدودي ة، ب حباط العشرات من شحنات األسلحة المت جهة من سيناء إلى غز ة، مم ا ساعدها 
 ألف صارو  متطو ر في طريقها إلى مخازن حماس في القطاع". 15على تدمير 

ر وطني  تحصر  قال المتحد ث باسم حماس في غز ة حازم قاسم لي"المونيتور" إن  "حماس حركة تحر 
نشاطها في مقاومة إسرائيل داخل فلسطين، ومن حق ها امتالك األدوات الالزمة للدفاع عن شعبها 
". وأضاف: "حماس تنحت في الصخر المتالك األدوات القتالي ة المستخدمة  ضد  العدوان اإلسرائيلي 

، وتنسيقنا مشترك لضمان فقط في مقاومة االحتالل. عالقتنا م ع مصر تتطو ر في شكل إيجابي 
 األمن بين غز ة وسيناء، فحماس تعتبر األمن المصري  جزءًا من أمن غز ة".

كانون الثاني/يناير في لقاء على قناة "سي بي إس  5وأعلن الرئيس المصري  عبد الفت اح السيسي في 
ناء، وعالقات البلدين هي األمتن منذ بدئها قبل نيوز" أن  "الجي  المصري  يعمل مع إسرائيل في سي

 ".1978عامًا حين وقعا اتفاق السالم بينهما في  40
يبدو اعتراف السيسي، وقبله التقرير اإلسرائيلي  متناقضين، في ظل  ما تعيشه حماس ومصر من 

ها في الزيارات تطو رات إيجابي ة متزايدة في األشهر األخيرة، حيث وصلت عالقاتهما اإليجابي ة ذروت
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كانون الثاني/يناير وفدًا من المخابرات المصري ة، لتثبيت وقف  10المتبادلة، فاستقبلت حماس في 
سرائيل، والمصالحة، وفي تشرين الثاني/نوفمبر، زار مصر قادة حماس  إطالق النار بين حماس وا 

نهاء حصار غز ة، وتحقيق المصالحة الوطن  ي ة.لتطوير العالقات الثنائي ة، وا 
، أخفى هوي ته، "المونيتور" أن  "سالح الجو  اإلسرائيلي  شن  عشرات الهجمات في  أبلا صحافي  مصري 

، لمالحقة شحنات أسلحة مت جهة إلى غز ة، أوقعت خسائر بشري ة وماد ي ة، واعتاد 2013سيناء منذ عام 
داخل سيناء لتصوير األهداف، أو السيناوي ون رؤية الطائرات الحربي ة اإلسرائيلي ة تدخل مناطق عميقة 

شن  غارات محد دة، والتنسيق العسكري بين الجيشين المصري واإلسرائيلي، جعل الطائرات اإلسرائيلية 
 تتحر ك بأريحي ة في سيناء".

تنظر إسرائيل إلى سيناء باعتبارها خاصرتها الجنوبي ة الضعيفة، بسبب ضعف السيطرة األمني ة 
مكان انزالق التدهور األمني  على حدود إسرائيل، بسبب إقامة مسل حي والعسكري ة المصري ة ف يها، وا 

اشة، األسلحة  سيناء ات صاالت وثيقة مع حماس في غز ة، يهر بون لها أسلحة تشمل البنادق الرش 
 المضاد ة للطائرات، السالح الثقيل، وقذائف الهاون والي"آر بى جي"، والعبوات الناسفة، وأسلحة القنص.

أي ار/مايو أن  إسرائيل أقامت  2ك د موقع "إنتيليجنس أونالين" الفرنسي  لشؤون االستخبارات في وأ
قنوات ات صال مع الجنرال الليبي  خليفة حفتر لتبادل معلومات أمني ة لوقف تدف ق األسلحة من ليبيا 

 إلى السودان، وصواًل إلى سيناء وغز ة.
س في غز ة أسلحة ليبي ة مضاد ة للطائرات، من طراز ، حمل مقاتلو حما2016وفي شباط/فبراير 

GSh-23L  ا  تطلق منه النيران، يثب ت على ص للطائرات الحربي ة كرش  وهو سالح سوفيتي  مخص 
 قاعدة أرضي ة إلطالق النار.

قال الخبير العسكري  الفلسطيني  في الضف ة الغربي ة وقائد المدفعي ة السابق في قو ات منظ مة التحرير 
الفلسطيني ة اللواء واصف عريقات لي"المونيتور" إن  "إسرائيل تنقل إلى مصر المعلومات األمني ة لديها عن 
شحنات األسلحة المت جهة من سيناء إلى غز ة، في حين تقصف إسرائيل هذه الشحنات، استمرارًا 

تسعى إلى الحصول لقصفها قوافل شبيهة في سنوات سابقة من السودان إلى غز ة". وأضاف أن  "حماس 
ار السالح اإلسرائيلي ين، على الرغم من مالحقتها في سيناء".  على السالح من إيران وحزب هللا، أو تج 

، أحبط الجي  اإلسرائيلي  تهريب أسلحة من سيناء إلى غز ة عبر 2016في تشرين الثاني/نوفمبر 
قها إلى حماس، باعتبار طريق البحر البحر، عبر قارب حمل مواد ًا قتالي ة وأسلحة ومتفج رات في طري

 .2013البديل الجديد لحماس عن إغالق األنفاق الذي بدأ في عام 
عن ضابط في  2016نوفمبر  22يوآف زيتون المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت نقل يوم 

وي ة وود ي ة، وهما سالح البحرية اإلسرائيلية أن "عالقات سالح البحري ة اإلسرائيلي ة مع نظيره المصري  ق



 
 
 
 

 

 46 ص             4843 العدد:             1/21/2019ين اإلثن التاريخ:  

                                    

يحافظان على مستوى متقد م من التنسيق الميداني  عبر عقد لقاءات على الشواطئ على مستويات 
 الضب اط"، دون أن يحدد تواريخ هذه اللقاءات.

حاول "المونيتور" التواصل مع جهات أمنية مصرية، دون جدوى، ألنهم يرفضون الحديث بهذه 
 م.القضايا السرية لوسائل اإلعال

كانون األو ل/ديسمبر، أن ه  1كشف الخبير األمني  اإلسرائيلي  يوسي ميلمان في صحيفة معاريف في 
إلى جانب غارات سالح الجو  اإلسرائيلي  داخل سيناء لمالحقة قوافل األسلحة المت جهة إلى حماس 

ن جهازا األمن اإلسرائيلي  العام  "الشاباك" واالستخبارات العسكر  ي ة "أمان" المزيد من في غز ة، دش 
س اإللكتروني   ، المسؤولة عن 8200الموارد لجمع المعلومات في سيناء، إلى جانب وحدة التجس 

ت والتصوير في سيناء.  التنص 
قال رئيس مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي  والفلسطيني  في رام هللا عالء الريماوي لي"المونيتور" 

ات قوي ة مع بعض المجموعات المسل حة في سيناء، تزو دها باألسلحة إن  "حماس تمتلك شبكة عالق
ضد  حماس أنت"  2013الواصلة من السودان وليبيا، لكن  الجهد اإلسرائيلي  المصري  المشترك منذ عام 

 ضرب مصر األنفاق الحدودي ة بين غز ة وسيناء، فيما تول ت إسرائيل القصف الجو ي  لشحنات األسلحة".
 18/1/2019ر، المونيتو 

 
 في النهاية ستقوم هنا دولة عربية ذات أقلية يهودية! .61

 بني موريس
 جدعون ليفي مخطئ بخصوص الماضي والحاضر، ويبدو لي المستقبل أيضًا.

  الماضي:
في المقال الذي نشره، هذا األسبوع، بهذه الصحيفة وصفني جدعون ليفي، استنادًا إلى األقوال التي 

بي "باحث طرح خيارين: تطهير عرقي أو إبادة شعب"،  2004آري شبيط في العام قلتها في مقابلة مع 
. القارئ الساذر 1948(. يدور الحديث عن تناول ما حدث في العام 1/ 13)"ردًا على نبي الغضب"، 

يمكنه أن يفهم من أقوال ليفي أن اليهود اختاروا طرد العرب بدل إبادتهم. ولكن هذا ليس ما قلته. 
وقف أمام خيارين: إما أن يقوم  1948حينه وأقول اآلن: إن أليشوف اليهودي في العام قلت في 

كان  1948بالنسبة لي ال يوجد شك أن انتصارًا عربيًا في العام  –العرب بتنفيذ إبادة شعب ضده 
أو أن اليهود، من أجل الدفاع عن أنفسهم، يقومون بطرد  –سينتهي بأعمال ذبح جماعية ضد اليهود 

عرب، أو على األقل منع عودة الذين هربوا وطردوا. اختار اليهود أال يذبحوا، وبحق. ولكن أيضًا ال
"تطهير عرقي"، بمعنى المفهوم الذي ترسخ في العقود األخيرة على قاعدة أفعال الصربيين في 
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ن التسعينيات بالبوسنة، التي شملت قتل متعمد واغتصاب لآلالف، لم ينفذ هنا. ما حدث هنا كا
 صراعًا بين شعبين، ادعيا حقهما على قطعة األرض ذاتها.

، هاجمت مليشيات من "عرب إسرائيل"، الذين بعد ذلك تمت 1948وآذار  1947بين تشرين الثاني 
هزمت هذه الميلشيات على  1948أيار  –تسميتهم فلسطينيين، المستوطنات اليهودية. وفي نيسان 

، غزت جيو  الدول العربية المجاورة 1948حزيران  –أيار أيدي الهاغاناة. في أعقاب ذلك، في 
"أرض إسرائيل"، وهاجمت دولة إسرائيل. وهؤالء أيضًا في نهاية األمر هزموا. أثناء تلك الحرب 

قرية عربية، استخدمت كقواعد للمليشيات الفلسطينية، وبعد ذلك  400احتلت القوات اليهودية 
ت البلدات اليهودية قواعد للقوات اليهودية(، ومعظم سكانها استضافت الجيو  الغازية )مثلما شكل
 "الخطأ األول" ذاته الذي يتحدث جدعون ليفي عنه.–هربوا، وتم حثهم على الهرب، وطردوا 

عدد من العرب، الذين نزحوا، غادروا في أعقاب نصيحة أو ضغط أو تعليمات من زعماء عرب، 
لحرب تبلورت لدى حكومة إسرائيل سياسة استهدفت منع . أثناء ا1948مثلما حدث بحيفا في نيسان 

عودة الالجئين، الذين حاولوا تخريب أليشوف اليهودي؛ وهذه السياسة نفذت على األرض، لكن لم 
ألف عربي، ما  160تكن هناك سياسة لي "طرد العرب"، لذلك بقي في حدود الدولة التي تشكلت 

سحق رابين(، وكان يعادل ُخمس عدد سكان الدولة. كان هناك ضب اط طردوا العرب )يغئال ألون وا 
هناك من لم يطردوا )بن دونكلمان، موشيه كرمل(. ولكن األغلبية هربوا أو أجبروا على الهرب. ليس 

 بالضبط تطهيرًا عرقيًا.
خالل الحرب، نفذ الطرفان أعمال قتل ضد المدنيين، وضد أسرى الحرب. المذبحة األولى بالحرب 

يهوديًا في مصفاة التكرير في حيفا. ولكن خالل  39عندما قتل العرب  1947ن األول حدثت في كانو 
الحرب، قتل الطرف اليهودي عددًا أكبر من العرب، مقارنة مع عدد اليهود الذين قتلهم الجانب 
العربي )حتى لو جاء ذلك فقط بسبب أن اليهود سيطروا على مئات القرى العربية، في حين أن 

والفلسطينيون لم يسيطروا على أي مستوطنة  –ا على أقل من عشر بلدات يهودية العرب سيطرو 
يهودية، في المكان الذي شارك فيه فلسطينيون مسلحون إلى جانب القوات األردنية، وفي احتالل 

 ، نفذت المذبحة األكبر لليهود خالل الحرب(.1948أيار  13مستوطنة يهودية، في كفار عصيون، 
 1936و 1929و 1921و 1920في جوالت العنف في  –عربي على أليشوف اليهودي قصة العدوان ال

اختفت تمامًا في مقال ليفي. في المقال المعتدي دائمًا هو اليهودي  – 1948 – 1947و 1939 –
والضحية هي دائمًا العربي. العربي هو دائمًا الموضوع وليس الذات. هو ليس مسؤواًل عن أي شيء. 

ة العربية، التي تعتبر العودة إلى صهيون عملية غزو جماعي، ال يوجد لها أي ليفي صدق الرواي
منطق أو عدالة. لذلك، العنف ضدها يعتبر دفاعًا شرعيًا أمام معتٍد. مثل العرب، ليفي يتجاهل تمامًا 
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انيًا، أواًل، العالقة التاريخية اليهودية مع "أرض إسرائيل"، التي توجد في أساس الصهيونية وتبريرها. ث
حاجة اليهود إلى ملجأ من القتل التاريخي الذي يقوم به األغيار ضدهم، باألساس المسيحيون، لكن 
أحيانا المسلمون. اليهود حسب رواية العرب هم ببساطة مجموعة لصوص، لسبب ما قرروا سرقة 

 "أرض إسرائيل" من أيدي سكانها العرب.
 1978و 1947و 1937قة أن القيادة الصهيونية في بنظرة إلى الماضي ف ن ليفي أيضًا يتجاهل حقي

 –وافقت على حل يرتكز إلى تنازل جغرافي في حين أن القيادة الفلسطينية  2008و 2007و 2000و
رفضت دائمًا وبتصميم كل عروض  –بقيادة الحار أمين الحسيني وياسر عرفات ومحمود عباس 

والواليات المتحدة وحكومات إسرائيل )طالما أن المصالحة التي قدمها البريطانيون واألمم المتحدة 
عباس يرفض الموافقة على صيغة "دولتين للشعبين"، ويضلل عندما يقول: إنه يؤيد حل "الدولتين"، 

 دون أن يذكر الشعبين، الفرق بين الرئيس الفلسطيني الحالي وأسالفه هو هامشي(.
 

 الحاضر:
فض حل الدولتين للشعبين، ولهذا تزيد االستيطان في صحيح أن القيادة في إسرائيل اليوم أيضًا تر 

أحد أسباب سعادتي إذا سقط حكم نتنياهو )هناك أسباب أخرى كثيرة، التهويد، محاولة  –"المناطق" 
فساد الديمقراطية، الفساد الشخصي وما أشبه(. لم أؤيد في أي يوم نتنياهو، الذي ال يثير  تقييد وا 

ي، إذا كنت فهمت األمر بشكل صحيح، يؤيد استمرار حكم نتنياهو، سلوكه لدي سوى االشمئزاز. ليف
ربما على أساس المنطق الثوري السخيف الذي يقول: إنه كلما زاد الوضع سوءًا فهذا سيفيد في 
المستقبل. ربما مثل شريكه في تحرير "هآرتس"، بني تسيفر، سحر بالرجل وشخصيته. أو ربما أنه 

ورة تؤدي إلى دولة واحدة تكون فيها أكثرية عربية، أي نهاية دولة فهم أن سياسة نتنياهو بالضر 
 إسرائيل كدولة يهودية.

يصف ليفي حكم االحتالل اإلسرائيلي في الضفة بالديكتاتورية العسكرية. من أكثر الديكتاتوريات 
ما الحظ وحشية في العالم. هذه مبالغة مجنونة. دائمًا عارضت أخالقيا االحتالل. االحتالل مفسد. رب

ليفي أنه خالفا للكثير من زمالئه، مكثت قليال في السجن بسبب معارضتي لالحتالل، ولم أحسب 
في أي يوم على الذين يعتبرون االحتالل اإلسرائيلي في "المناطق" "متنورًا" )انظروا األوصاف 

  و"الشاباك" المفصلة في كتابي "ضحايا"(. االحتالل دائمًا كان قائمًا على العنف )بوساطة الجي
والشرطة(، وعلى السجن وعلى طرد المعارضين. وهنا وهناك أيضًا على قتل معارضي االحتالل 
ن كان معظمهم في السنوات األخيرة يوجهون السكاكين  الذين يصفهم القادة لدينا بي "المخربين"، وا 

ديكتاتوريات وحشية نحو المستوطنين والجنود ورجال الشرطة(. ولكن ديكتاتورية عسكرية من أكثر ال
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في العالم اليوم؟ ألم يسمع ليفي عن أفعال نظام جارنا بشار األسد؟ أو الجيران األبعد قليال، آيات هللا 
 في طهران )أو أنظمة دول كثيرة في إفريقيا وآسيا(؟

صحيح أنه في الغرب ال توجد شعوب تحكم شعوبًا أخرى، وحكم كهذا يعتبر وبحق غير أخالقي. 
يًا مثقفًا يجب عليه أيضًا أن يفحص من جهة كيف وجدت إسرائيل نفسها في هذا ولكن  صحاف

وخالل رفض م.ت.ف صنع السالم، وسعيها  1967حزيران  –التطويق والتهديد في أيار  –الوضع 
إلى القضاء على إسرائيل، وتملصها من اقتراحات التسوية الجغرافية. ومن جهة أخرى، من يتذكر 

التي اكتنفت نقل "المناطق" إلى حكم عربي )انظروا ماذا حدث في غزة بعد  اإلشكالية األمنية
 (.2005انسحابنا من هناك في 

 

 المستقبل:
بخصوص المستقبل ما زلت أؤمن بأن حل "الدولتين للشعبين" والتقسيم الجغرافي هو القاعدة الوحيدة 

أي احتمالية لعدل للطرف  لحل يعطي شيئًا من العدل للشعبين )عدل مطلق لطرف ينفي بالضرورة
اآلخر(. ولكن أؤمن مثل ليفي أن هذا الحل غير قابل للتنفيذ، اآلن. وربما حتى لن يكون قاباًل 
للتنفيذ في المستقبل بشكل مطلق. ولكني أضيف: دائمًا شككت بمستوى واقعية تقسيم "أرض إسرائيل 

 – 20ن األراضي، والعرب يكتفون بي في المئة م 80 – 78االنتدابية" بحيث يحصل اليهود فيها على 
في المئة منها. حتى لو وجد زعماء فلسطينيون يوقعون على اتفاق كهذا ف ن الشعب الفلسطيني  22

 بقيادة "حماس" و"فتح" سيرفض هذا االتفاق تمامًا ولن يصمد طوياًل.
مكنهم من االتفاق الذي يقوم على حل الدولتين سيحتار إلى منح الفلسطينيين فضاء للعي  ي

في المئة من  95استيعاب مئات آالف الالجئين من لبنان وسورية. فضاء كهذا يجب أن يشمل 
(، وقطاع غزة وشرق القدس 2000أراضي الضفة الغربية )اقتراح بيل كلينتون في كانون األول 

الدولتين وكذلك شرق األردن وأراض في سيناء. دون هذا الفضاء الجغرافي ف ن اتفاقًا قائمًا على حل 
 غير قابل للحياة.

اتفاق سالم قائم على تقسيم البالد ال يبدو منطقيًا ضمن المعطيات القائمة، وما الذي يقترحه ليفي 
بداًل من ذلك؟ "دولة كل مواطنيها"، "دولة ديمقراطية واحدة بين النهر والبحر". هذا يبدو جيدا، ال 

، محاطين األوسطكننا نعي  في غابة الشرق سيما إذا كنت تجلس في مقهى في باريس أو لندن. ل
بدول ناجحة مثل سورية ولبنان والعراق وليبيا واليمن والسعودية، باختصار، دول عربية إسالمية قيم 

 الديمقراطية والتسامح والليبرالية بعيدة عنها.
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في غزة  في المئة منهم مسيحيون(؟ هل حكم "حماس" 5هل الفلسطينيون ليسوا عربًا ومسلمين )ربما 
وحكم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية هي أنظمة ليبرالية ومتسامحة وديمقراطية؟ هل هناك 
أساس لالعتقاد بأن الفلسطينيين سيتصرفون بشكل مختلف عن إخوتهم العرب في أماكن أخرى؟ 

 باختصار، هل الفلسطينيون يشبهون النرويجيين؟.
صفة للعنف والفوضى، التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى حل الدولة الواحدة لليهود والعرب هو و 

دولة فيها أكثرية عربية وأقلية يهودية مقموعة، ستبدل كل جهدها للهرب من هنا مثلما هربت 
 .1965 – 1948الجاليات اليهودية من الدول العربية عندما قام جيرانهم بالتنكيل بهم في األعوام 

ت القرن الماضي، كان هناك القليل من اليهود في إطار تحالف في عشرينيات وثالثينيات وأربعينيا
سالم وهيئة وحدة أيدت فكرة الدولة ثنائية القومية. هذه الفكرة لم تنجح، اليهود بأغلبيتهم الساحقة 
رفضوها، لكن الفكرة وجدت عددًا أقل من المؤيدين في أوساط العرب. اليهود القالئل أيدوا فكرة لم 

كلة الديموغرافية، المشكلة التي وضعها أمامهم الواقع، أكثرية عربية وأقلية يهودية تنجح في حل المش
ذا كانت فيها أكثرية عربية فستكون هناك أغلبية  بين النهر والبحر. إذا أصبحت الدولة ديمقراطية وا 

 ستقرر طابع الدولة ونشاطها، واليهود سيدفعون إلى الهام ، وبعد ذلك إلى الخارر.
إلى أرض الواقع للحظة، يبدو لي أن ما كان هو ما سيكون: سلطة االحتالل ستستمر، إذا عدنا 

العرب سيعانون، واليهود أيضًا سيعانون )بشكل أقل بقليل(. ربما أن جدعون ليفي محق، وهذا يمكن 
أن يستمر مئة سنة أخرى، حتى لو كنت أشك في ذلك. في نهاية العملية ستتبلور هنا الدولة 

ليهود سيسيطرون فيها إلى أن تزداد العقوبات الدولية والتمرد العربي وضغط الجيران الواحدة. ا
 24عليهم. وستدار هنا دولة بحكم عربي مع أقلية يهودية آخذة في التناقص. الدولة العربية الي 

ستنضم إلى جامعة الدول العربية، ودولة فلسطين ستختفي بالتدري" في رمال الشرق االوسط إلى 
 جيرانها، بعد أن تفرغ آبار النفط في شبه الجزيرة العربية.جانب 

( يهاجمني أيضًا 1/ 15مقال مور إلتشولر )"إذا كان األمر كذلك ف ن نتنياهو في أزمة"، هآرتس، 
 ويهاجم ليفي. وهو ال يستحق الرد. فالجهالة ليس لها حدود.

 "هآرتس"
 19/1/2019، األيام، رام هللا

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 51 ص             4843 العدد:             1/21/2019ين اإلثن التاريخ:  

                                    

 :ركاريكاتي .61
 

 
 21/1/2019، دس العربي، لندنقال


