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*** 
 

 أكثر من مئة إصابة بين صفوف أسرى "عوفر" جراء اعتداءات قوات القمع .1
ق أفاد نادي األسير، مساء يوم االثنين، بإصابة أكثر من مئة أسير في معتقل "عوفر" واحترا: رام هللا

القمع التابعة إلدارة معتقالت االحتالل  نفذتها قواتثالث غرف بالكامل، جراء االقتحامات المتتالية التي 
على أقسام األسرى منذ صباح اليوم، واستخدمت خاللها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز، 

ان صحفي، أن غالبية وأضاف النادي، في بي والقنابل الصوتية، والهراوات، والكالب البوليسية.
اإلصابات بين صفوف األسرى كانت بالرصاص "المطاطي"، نقل جزء كبير منهم إلى المستشفيات 

 أسيرا في المستشفيات. 20التابعة لالحتالل، جرى إعادة بعضهم إلى المعتقل الحقا، فيما بقي قرابة 
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، والحقًا نفذت 15حام قسم ، واليوم أعادت اقت17وكانت قوات القمع نفذت اقتحاما يوم أمس لقسم 
اقتحاما بواسطة أربع وحدات هي: "درور، والمتسادة، واليماز، واليمام" طال كافة أقسام المعتقل، 

 أقسام، من بينها أقسام خاصة لألسرى األطفال. 10وعددها 
 وذكر نادي األسير أنه ردا على االقتحامات غير المسبوقة في معتقل "عوفر"، قرر األسرى اإلعالن
عن خطوات نضالية، ستتبلور خالل الساعات القادمة ومن كافة الفصائل، علما أن األسرى ومنذ 

 األمس أرجعوا وجبات الطعام وأغلقوا األقسام.
وفي هذا اإلطار، أوضح نادي األسير أن هذا االعتداء لم يشهده األسرى منذ أكثر من عشر 

تهم ومصيرهم؛ خاصة بعد القرارات التي أعلنتها سنوات، األمر الذي ينذر بالخطورة الشديدة على حيا
حكومة االحتالل حيال إجراءات جديدة ستنفذها بحق األسرى والتي عرفت بتوصيات اللجان التي 

وذّكر النادي باالعتداء الذي  شكلها ما يسمى وزير األمن الداخلي في حكومة االحتالل جلعاد أردان.
الذي ارتقى خالله الشهيد محمد األشقر  2007حراوي" عام نفذته قوات القمع في معتقل "النقب الص

وطالب نادي األسير، مجددا، المؤسسات الحقوقية وعلى رأسها الصليب  بعد إطالق النار عليه.
األحمر الدولي بضرورة التدخل لوقف التصعيد واالعتداء الوحشي الذي يتعرض له أسرى معتقل 

 أسير. 1,200عددهم "عوفر"، البالغ 
 21/1/2019، ة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكال

 
 السلطة الفلسطينية تبلغ واشنطن تخليها عن المساعدات األمنية .2

أبلغاات الساالطة الفلسااطينية اإلدارة األمريكيااة، بشااكل رساامي، أنهااا سااتمتنع عاان : كفاااح زبااون - رام هللا
ابتداء من الشاهر المقبال، ردًا علاى  الحصول على أي دعم مالي أمريكي لألجهزة األمنية الفلسطينية،

تعاااديل الكااااونجرس األمريكااااي قانونااااًا لحرهاااااب، بشااااكل يتاااايح للمااااواطنين األمااااريكيين مقاضاااااة الساااالطة 
وأرسل رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الداخلية رامي الحمد هللا رسالة إلى وزير الخارجية  الفلسطينية.

 لسلطة وقف تلقي المساعدات، منذ األول من الشهر القادم.األمريكي مايك بومبيو، أخبره فيها بقرار ا
وقالت مصادر فلسطينية لا"الشرق األوسط"، إن السلطة ترياد تجناب مالحقاة قانونياة ومالياة. وأضاافت 

ها اإلدارة األمريكياة علااى أن القاانون يساتهدف السالطة الفلساطينية: "وجااء فااي ساياق الحارب التاي تشانّ 
حسب المصادر، فإن محاكماات بادأت لبناوك فلساطينية، وسايتطور األمار حتاى وب القيادة الفلسطينية".

 يطال السلطة والمنظمة.
 22/1/2019 ،الشرق األوسط، لندن
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 اقتصادية بشراكة أمريكية إسرائيلية السلطة الفلسطينية ترفض مبادرات .3
قتصااادية فااي أباادت الساالطة الفلسااطينية معارضااتها ألي تاادخل أمريكااي فااي تعزيااز مبااادرات ومشاااريع ا

الضاافة الغربيااة المحتلااة، كمااا رفضاات الساالطة انتااداب وزياار الماليااة شااكري بشااارة، إلااى مااؤتمر دافااوس 
االقتصااادي العااالمي فااي سويساارا، حيااث كااان ماان المقاارر أن يلتقااي بااوزير الماليااة اإلساارائيلي، موشاايه 

وزير الفلسااطيني ونظيااره وذكاارت اإلذاعااة اإلساارائيلية الرساامية "كااان"، أن إلغاااء اللقاااء بااين الاا كحلااون.
والسااالطة  "إساارائيل"خاللهااا مناقشاااة المشاااريع االقتصااادية باااين  اإلساارائيلي، جاااء بعاااد عاادة أشااهر، تااامّ 

لمراسااايم التوقياااع علاااى اتفاقياااات اقتصاااادية باااين الطااارفين، علاااى هاااام   الفلساااطينية، وذلاااك تحضااايراً 
ء، إذ أعلاان وزيار الماليااة الفلسااطيني المنتادى االقتصااادي فاي دافااوس الااذي يفتاتح أعمالااه، الياوم الثالثااا

 في اللحظة األخيرة أنه لن يحضر المؤتمر في سويسرا.
لحذاعااة، فإنااه قباال شااهر، أبلااغ الجانااب الفلسااطيني كحلااون أنااه يعااارض مشاااركة وزياار الخزانااة  ووفقاااً 

 "لإساارائي"األمريكااي سااتيف موشااين، فااي المااؤتمر وأي تاادخل أمريكااي فااي عمليااة توقيااع االتفاقااات بااين 
تجمياد  والفلسطينيين. وعارض كحلاون هاذا الشارط الاذي حددتاه السالطة فاي رام هللا، ونتيجاة لاذلك، تامّ 

 جميع المشاريع االقتصادية التي كان من المقرر إطالقها بعد التوقيع المشترك في دافوس.
علااى خطااوة الساالطة الفلسااطينية، حاارض كحلااون علااى رئاايس الساالطة محمااود عباااس، واتهمااه  وتعقيباااً 

أن المشاريع المشاتركة التاي كاان سايتم التوقياع عليهاا كانات ساتهم فاي  بشن الحرب على شعبه، زاعماً 
وأضاف كحلون: "السلطة أبدت معارضة وتحفظا  تحسين األوضاع المعيشية للسكان بالضفة الغربية.

تقااديم  ألي دور أمريكااي بهااذه المشاااريع، وأنااا رفضاات قبااول هااذا الشاارط، ف مريكااا دولااة مهمااة ويمكنهااا
وتااابع: "لقااد التقياات بااوزير الخزانااة األمريكااي، وقااد ساامح لنااا بااالتوقيع علااى االتفاقيااات مااع  المساااعدة".

السااالطة دون شاااراكة أو تااادخل أمريكاااي، لكنناااي لااام أوافاااق، فلااايس للفلساااطينيين أي وضاااع يسااامح لهااام 
 باستخدام الفيتو ضد األمريكيين".

لية: "لقااد ثباات ماارة أخاارى أن الفلسااطينيين ال يفوتااون وأضاااف مسااؤول كبياار فااي وزارة الماليااة اإلساارائي
 فرصة لتضييع فرصة".

 22/1/2019 ،48عرب 
 

 دولة"المطالبات بتشكيل "حكومة منظمة التحرير" إلنجاز انتخابات "برلمان "القدس العربي":  .4
ديل عاان غاازة: تبحااث القيااادة الفلسااطينية فااي هااذه األوقااات مساا لة عقااد االنتخابااات لااا"برلمان الدولااة" كباا

بحلااااه، ويطالااااب عاااادد ماااان  المجلااااس التشااااريعي الفلسااااطيني، الااااذي اتخااااذت المحكمااااة الدسااااتورية قااااراراً 
 المسؤولين في منظمة التحرير بتشكيل حكومة جديدة من فصائل المنظمة، للتحضير لهذه الخطوة.
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نتخاباات، وحسب مصدر مطلع في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فإنه لم يجر بعاد إقارار موعاد لال
التااي سااتكون حااال جاارت لالقتااراع علااى اختيااار نااواب "برلمااان فلسااطين"، ولاايس وفااق المساامى السااابق 
المجلس التشريعي، في إطار خطة القيادة لتجسيد معالم الدولة المساتقلة، خاصاة بعاد االعتاراف الاذي 

 قب".، بحصولهم على صفة "دولة مرا2012 سنةحصل عليه الفلسطينيون في األمم المتحدة 
ويقااف حاااجز االنقسااام الحاصاال بااين فااتح وحماااس حتااى اللحظااة حااائال إلجااراء االنتخابااات بالصااورة 

لكن المصدر المطلع أكاد لاا"القدس العرباي" أناه فاي حاال اتخاذت  الطبيعية ومن خالل التوافق الكامل.
التااي ستشاامل تمثياال  القيااادة الفلسااطينية قاارارا بااإجراء تلااك االنتخابااات، فإنهااا سااتجد لهااا ا ليااة الالزمااة،

قطاع غزة كا"جزء مركزي من الوطن"، في "برلمان دولاة فلساطين". وأشاار إلاى أن ذلاك األمار سايكون 
الفرصاة  إتاحةبحاجة إلى خطة كاملة، يسبقها عرض إجراء االنتخابات على حركة حماس، من أجل 

 كاملة أمام عمل لجنة االنتخابات الفلسطينية إلتمام األمر.
أن يجاري نقاا  الملاف الاداخلي الفلساطيني فاي ضاوء الخالفاات األخيارة التاي تصااعدت ومن المقارر 

األربعاااء، ويتوقااع أن يكااون  بااين فااتح وحماااس، خااالل اجتماااع اللجنااة التنفيذيااة لمنظمااة التحرياار، غااداً 
 على طاولة المجتمعين برئاسة محمود عباس. نقا  ملف االنتخابات حاضراً 
منظمة التحرير صالح رأفت، عن اجتماع قيادي آخار برئاساة عبااس، وكشف عضو اللجنة التنفيذية ل

يضااام أعضااااء مااان التنفيذياااة وممثلاااين عااان الحكوماااة لمناقشاااة آلياااات تنفياااذ قااارارات المجلاااس المركااازي. 
، الااذي ساايطلع علااى تقااارير اللجااان وساايلي اجتماااع القيااادة غااداً  وأشااار إلااى أن االجتماااع ساايعقد قريباااً 

اللجناااة الخاصاااة  ولجناااة العالقاااة ماااع الوالياااات المتحااادة، وأيضااااً  "إسااارائيل" الخاصاااة بقطاااع العالقاااة ماااع
إلى أن االجتماع سيطلع علاى نتاائا الجهاود المصارية التاي تجاددت  النظر بالمصالحة الوطنية، الفتاً 

 أخيرا إلنهاء االنقسام.
لقدس المحتلة، ، تجرى االنتخابات في الضفة وغزة وا2017 سنةوحول االنتخابات قال إنه وفق اتفاق 

 أن صيغة االنتخابات العامة يفترض أن تكون لا"برلمان فلسطين". مؤكداً 
 22/1/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 لتشكيل قائمة وطنية مشتركة مع حماس وغيرها مهما كان حجمها مستعد الشيخ: عباس .5

دماة هاي مرحلاة معركاة قال عضو اللجنة المركزية لحركاة فاتح حساين الشاين، إن المرحلاة القا :رام هللا
مسااااء اإلثناااين فاااي حاااديث لبرنااااما "ملاااف الياااوم" عبااار تلفزياااون فلساااطين،  ،وأضااااف الشاااين القااادس.

أحماار، ويجااب أن تشاامل  ، "مسااتحيل أن تجااري االنتخابااات باادون القاادس التااي هااي خااطّ 21/1/2019
ب أن تجااري فيهااا ، ونحاان ال نخااون وال نبيااع، ويجاااالنتخابااات كاال الجغرافيااا الفلسااطينية، والقاادس أوالً 
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جااال ذلاااك، ولااان نسااامح بوجاااود فااارا  بالمؤسساااات أ، وسااانقاتل مااان 2006االنتخاباااات كماااا جااارت عاااام 
اجتماع ماع رئايس لجناة االنتخاباات  ]عبااس  وقاال: "الارئيس فيناا". التشريعية بالبلد وغيابها أضر كثيراً 

ضاااايرية إلتمااااام التح اإلجااااراءاتالمركزيااااة حنااااا ناصاااار ماااارتين خااااالل أساااابوع وطلااااب منااااه الباااادء بكاااال 
 االنتخاباااات البرلمانياااة وأن يتواصااال ماااع كااال األطاااراف واألطيااااف، وأن يتوجاااه لغااازة وأن يفاااتح حاااواراً 

 مع حماس وأن يدعوها لقبول الدعوة إلجراء االنتخابات البرلمانية والقبول بإرادة الشعب". صريحاً 
ز لتشاكيل قائماة وطنيااة وباين أن عبااس، أبلاغ حناا ناصاار أناه كارئيس لفاتح وللشاعب الفلسااطيني، جااه

 مشتركة مع حركة حماس وغيرها من الكتل السياسية مهما كان حجمها.
ودعاااا الشاااين إلاااى تشاااكيل حكوماااة سياساااية فصاااائلية مااان مكوناااات منظماااة التحريااار الفلساااطينية ولااايس 

 .تشكيلها سيكون قريباً  أنعلى  حكومة وفاق وطني، والجميع مدعو للمشاركة في تشكيلها، مشدداً 
ملياون  100فقاط تادفع األماوال، وتادفع  2014إلاى أن حكوماة الوفااق الاوطني التاي شاكلت عاام  وأشاار

 لقطاع غزة وال تمارس أي مهام أخرى.  دوالر شهرياً 
 21/1/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 م االحتالل": وقف عمل القوة الدولية في الخليل محاولة إلخفاء جرائالفلسطينية "الخارجية .6

قالااات وزارة الخارجياااة والمغتاااربين، إن وقاااف عمااال القاااوة الدولياااة فاااي الخليااال "تياااف"، محاولاااة  :رام هللا
 وأضاااافت الخارجياااة فاااي بياااان صاااحفي ياااوم اإلثناااين إلخفااااء جااارائم االحاااتالل اإلسااارائيلي ومساااتوطنيه.

ة اإلساارائيلية فااي التنكاار للسياساا ، إن عاادم تمديااد فتاارة عماال القااوات الدوليااة، يعااد اسااتمراراً 21/1/2019
لالتفاقيااات الموقعااة والتماارد علااى الشاارعية الدوليااة وقراراتهااا ورفضااها بااالمطلق، ولمنااع وجااود أي بعااد 
دولاااي علاااى سااااحة الصاااراع خشااايًة مااان فضاااح الجااارائم واالنتهاكاااات التاااي تمارساااها سااالطات االحاااتالل 

اقبين الادوليين فاي الخليال إعاالن واعتبرت الخارجية أن وقف عمال قاوة المار  والمستوطنين بحق شعبنا.
صريح وواضح مان جاناب االحاتالل عان قاراره بتهوياد البلادة القديماة فاي الخليال، والسايطرة علاى مزياد 
مااان األرض الفلسااااطينية المحيطاااة بهااااا، وممارسااااة أبشاااع أشااااكال التطهياااار العرقاااي والتهجياااار القسااااري 

 .انهمللمواطنين الفلسطينيين منها ومضاعفة أعداد المستوطنين مك
 21/1/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 في القدس "األونروا" ضد   "إسرائيل"منصور: سنعمل مع األمين العام لمنع تطبيق قرار  .7

غزة: أكد مندوب فلسطين لدى األمام المتحادة السافير ريااض منصاور، أناه سايجري العمال ماع األماين 
لالنتهاكات ضاد وكالاة األوناروا فاي  ط على االحتالل، لوضع حدّ العام لألمم المتحدة، من أجل الضغ
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وقاال منصاور فاي تصاريحات لحذاعاة الفلساطينية فاي تعقيباه عان الكشاف عان  مدينة القدس المحتلاة.
لتنظاايم  "إساارائيل"ن "األونااروا" لااديها اتفاقيااات مااع إمخطاط إساارائيلي لوقااف عماال "األونااروا" فااي القاادس 

يااة ماان األماام المتحاادة، مضاايفا "بالتااالي هااذه التصااريحات إذا تعاادت كونهااا عملهااا فااي القاادس، ولهااا وال
ألغراض سياسية انتخابية، فسيتم العمل مع المفوض العام للوكالة واألمين العام لألمم المتحدة لوقاف 

 انتهاكات إسرائيل لتلك االتفاقيات".
 22/1/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 في لندن على مناهج التعليم الفلسطينيةصيدم يرفض هجوم اللوبي الصهيوني  .8

، مااع اإلثنااينلناادن: بحااث وزياار التربيااة والتعلاايم العااالي صاابري صاايدم فااي العاصاامة البريطانيااة، أمااس 
وزير الدولة للشؤون الخارجية والتنمية البريطاني أليستر بيرت، أوجه استمرار التعااون المشاترك. وأكاد 

رهااا التااي تطااال العديااد ماان القطاعااات وماان أهمهااا التعلاايم صاايدم أهميااة مساايرة تطااوير التعلاايم ومحاو 
 المهني والتقني، والتعليم ما قبل المدرسي، والبحث العلمي والريادة وغيرها.

وشدد الوزير على رفض الوزارة وعموم الشعب الفلسطيني للهجوم الذي يقوده اللاوبي الصاهيوني علاى 
دس التاي تجاباه سياساات األسارلة والتهوياد وغيرهاا المناها الوطنياة الفلساطينية، خاصاة فاي مديناة القا

 من المخططات الرامية إلى ضرب مقومات الهوية الوطنية الجمعية.
مااان جهتاااه، أشااااد بيااارت بالعالقاااة الثنائياااة، مؤكااادًا حااارص بريطانياااا علاااى دعااام المباااادرات التطويرياااة 

 ة لتطوير التعليم. المختلفة فيما يتعلق بقطاع التعليم الفلسطيني، مشيدًا بالجهود الدولي
 22/1/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 قوات إسرائيلية تمنع فعالية يحضرها وزير الصحة الفلسطينيالقدس:  .9

القاادس: اقتحماات قااوات إساارائيلية ترافقهااا عناصاار ماان المخااابرات والشاارطة، أمااس االثنااين، مستشاافى 
الل علّقت أمرًا منعت بموجبه إقامة وذكرت وفا الفلسطينية أن "قوات االحت المقاصد في مدينة القدس.

الفعالية التي كان من المقرر تنظيمهاا علاى مسارح كلياة المقاصاد الخيرياة مقابال مبناى المستشافى فاي 
جباال الزيتااون بمدينااة القاادس المحتلااة، بمشاااركة وزياار الصااحة الفلسااطيني جااواد عااواد، ووزياار شااؤون 

يس الهيئاة اإلساالمية العلياا الشاين عكرماة القدس عدنان الحسيني، ومحافظ القادس عادنان غياث، ورئا
 عرفات الهدمي، ولفيف من الشخصيات، وممثلي المؤسسات". .صبري، ورئيس جمعية المقاصد د

ونقلاات وكالااة األنباااء األلمانيااة أن الفعاليااة تاا تي تحاات رعايااة الاارئيس محمااود عباااس، بمناساابة ماارور 
 مقاصاد، ولتدشاين عادد مان األقساام الجديادة.خمسين عاماًا "اليوبيال الاذهبي" علاى ت سايس مستشافى ال
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وأشااارت إلااى أن "تلااك القااوات اقتحماات قاعااة االحتفااال فااي كليااة مستشاافى المقاصااد، وطااردت جميااع 
 الموجودين داخلها، ومنعوا إقامة الحفل، فضاًل عن اعتقال عدد من الشبان بعد االعتداء عليهم". 

 22/1/2019 ،الشرق األوسط، لندن
 

 إجراءات السلطة العقابية تدفع غزة لالنفصال على أن تشدد حلقة نقاش .11
قااال متحااادثون سياساايون إن اإلجاااراءات العقابيااة التاااي تواصاال قياااادة : عباااد الاارحمن الطهاااراوي -غاازة 

الساالطة الفلسااطينية فااي رام هللا فرضااها علااى سااكان قطاااع غاازة، تهاادف بشااكل أساسااي إلااى دفااع غاازة 
 فيذا لما يسمى "صفقة القرن".لالنفصال عن الضفة الغربية المحتلة، تن

جاء ذلك خالل حلقة نقاشية عقدها معهد فلسطين للدراسات االستراتيجية بعنوان "مستقبل غزة ماالالت 
المصالحة"، وذلك في مقره غرب مدينة غزة بحضور شخصيات سياسية وأكاديمياة وبااحثين ومهتماين 

ل غااازة ومااا الت المصاااالحة ليبقاااى وقاااال مشااااركون إناااه يجاااب الفصااال باااين مساااتقب بالشاااؤون السياساااية.
وأضااف هاؤالء أن المصاالحة باتات  التفكير في مساتقبل غازة قاائم ساواء نجحات أو فشالت المصاالحة.

مرتبطااة بالحسااابات السياسااية التااي لهااا عالقااة بااالبراما القائمااة بااالواقع الفلسااطيني، وعاادوا أن الحااديث 
 واقتصادية واجتماعية وقانونية.عن مستقبل غزة يجب أن يسير وفق أربعة مسارات "سياسية 

 21/1/2019، فلسطين أون الين
 

 أبريلإلى نيسان/  وزيارة هنية تأجلت رفح.. : فريق أوسلو لن يعود إلدارة معبرقيادي بحماس .11
قال طاهر النونو المستشار اإلعالمي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، إن 

بش ن االستمرار في عمل معبر رفح باالتجاهين قريبا، مشددًا على  حركته تلقت وعدًا مصريا رسميا
وأضاف النونو لبرناما "تحت مجهر الرسالة" الذي  أن فريق أوسلو لن يعود إلدارة المعبر مجددًا.

تعقده مؤسسة الرسالة لحعالم "تحت مجهر الرسالة": "المصريون أكدوا خالل لقاءاتنا الثنائية 
أن المعبر غير مغلق ويعمل في اتجاه واحد نتيجة الظروف األمنية في  والفصائلية بكل وضوح

سيناء وسيعمل قريبا جدا في االتجاهين ونحن على ثقة بالقرار المصري وأنهم سيفعلون ما أكدوه، 
 وواضح لدينا أن مصر اتخذت قرارا بفتح المعبر".

طاع ونقل كرة اللهب إلى غزة وأوضح النونو أن خطوة إغالق المعبر تهدف لزيادة الضغط على الق
حماس في نفسها حتى ال تصعد بالضفة من وجهة نظره، "وعليه فإن أبو مازن وفريقه  إشغالبغية 

الذي يعاقب الشعب الفلسطيني، غير مؤهل وطنيا وال سياسيا ألن يكون جزءا من قيادة الشعب، 
 وليس أمامه إال أن يرحل كونه معزول عن الشعب والفصائل".



 
 
 
 

 

 11 ص             4844 العدد:             1/22/2019 الثالثاء التاريخ:  

                                    

لنونو أن عباس يريد من خطوة حل "التشريعي" القضاء على أي محاولة تستعيد وها القضية وبين ا
 الحقيقية ممثلة بالقدس والالجئين وحق العودة. أبعادها إلىوتعيدها 

وأضاف: "أن إجراءات عباس األخيرة وال سيما المتعلقة باستمرار اإلجراءات االنتقامية وحل التشريعي 
 ل المصالحة مغلقة بقرار من عباس".وسحب الموظفين، "تجع

وبين أن الحكومة والوزراء وصلوا غزة واستلموا مهامهم وخرج عزام األحمد وقال استلمنا بنسبة 
 ومع ذلك لم يتغير أي شيء وهناك إصرار من هذا الفريق على االنفراد واالنعزال. 100%

في غزة فقط  إجراءاتهفريق ليس من خالل واعتبر النونو أنه "لم تبق جريمة سياسية إال ارتكبها هذا ال
نما في الضفة أيضا عبر التنسيق األمني واالعتقاالت وضرب وسحل الناس في الشوارع ومحاربة  وا 

 كل أشكال المقاومة لالحتالل في الضفة".
وذكر أن أبو مازن عزل نفسه عن غالبية الفصائل وعن جزء كبير من حركة فتح ويقدمون هدايا 

وأمنية لالحتالل وأميركا، بينما يبقي المصالحة مجمدة، الفتًا إلى أن فريق التسوية  يومية سياسية
عزل نفسه ومشروعه إلى زوال وال أفق ألي تسوية حقيقية وجادة يمكن ان يتوصل لها هذا الفريق 

وأكّد استعداد وجهوزية حركته للمشاركة في  الذي انفض من حوله كل الشعب الفلسطيني.
التي وصفها ب نها "الحل الوحيد للم زق الفلسطيني"، "ليقول الشعب كلمته ويختار القيادة االنتخابات، 

 دواًل عربية وازنة باتت ال تثق بعباس وفريقه. أنالتي تمثله"، مشيرا إلى 
النار وكسر الحصار التي جرى  إطالقوفي غضون ذلك، عّرج النونو على مباحثات تثبيت وقف 

ة، ومحاوالت االحتالل التلكؤ في تنفيذها قائال: "لسنا طرفا في المعادلة التوصل لها بوساطة مصري
الداخلية ولن نسمح أن يدفع شعبنا ثمن االنتخابات ونحن التزمنا بالتفاهمات وملتزمون ما التزم 

ذا بدأ يتلك  فبدائلنا جاهزة وستكون صعبة على االحتالل". واستدرك قائال: "عندما تم  االحتالل بها وا 
وصل إلى تفاهمات وقف إطالق النار عبر الوسطاء والجانب المصري فإن حركة حماس الت

حملت بعض التغييرات  أنهاوالفصائل ملتزمون ما التزم االحتالل بها والتي كان لها، خاصة 
 يكون هناك ثمن سياسي متعلق بالمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني". أنالملموسة دون 

االتصال  إلىإلى روسيا، أكد النونو أن العالقة مع روسيا متقدمة ومتطورة، مشيرا وحول زيارة هنية 
الذي جرى قبل أيام بين هنية وممثل الرئيس بوتين في منطقة الشرق األوسط ميخائيل بوغدنوف وتم 
بحث العالقات الثنائية ووضعه في صورة آخر التطورات السياسية والقضايا المتعلقة بالواقع 

اللقاءات مستمرة، كاشفا أن زيارة هنية أجلت ألسباب  أنوأكد  ي الداخلي والقضايا اإلقليمية.الفلسطين
 فنية لشهري أبريل ومايو القادمين.

 21/1/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 عتقال أو القتللالأمن السلطة وتوغل االحتالل أجهزة مسرحية انسحاب بوقف  يطالبأبو مرزوق  .12

إن التنسيق األمني جريمة في حق  ياسية لحركة حماس موسى أبو مرزوقعضو القيادة الس قال: غزة
وكتب أبو مرزوق على مواقع التواصل  الوطن والمواطن، وعلى المواطنين أو يوقفوا هذا المسلسل.

أمن السلطة وتوغل قوات االحتالل لممارسة  أجهزةاالجتماعي، عن ضرورة وقف مسرحية انسحاب 
 أو القتل أو لهدم بيوت المقاومين في مناطق سيطرة السلطة بالضفة الغربية المحتلة. االعتقال

 21/1/2019فلسطين أون الين، 
 

 هامع وظيفيا   لالنقسام وتقاسما   ا  يعني تكريس تشكيل حكومة وحدة مع حماسحسين الشيخ:  .13
الفلسطينية مقبلة على رام هللا: قال حسين الشين، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن القيادة 

وفي لقاء له عبر تلفزيون فلسطين )رسمي(، مساء اإلثنين، اعتبر  مواجهة سياسية مع إسرائيل.
الشين أن الظروف الحالية تتطلب وجود حكومة فلسطينية "سياسية فصائلية" لمواجهة المهمات 

 ائيل".وتابع "نحن مقبلون على مواجهة سياسية من الطراز األول مع إسر  القادمة.
لكن الشين اعتبر أن تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حركة حماس "يعني تكريسًا لالنقسام، وتقاسما 

وأضاف "ال يمكن االستمرار بالنداء بالشراكة في ظل تعنت حماس"، داعيًا حركة  وظيفيا مع حماس".
ألكبر هو صندوق وأردف قائاًل "التحدي ا المقاومة للمنافسة في االنتخابات التشريعية القادمة.

 االنقسام". إلنهاءصندوق االقتراع وهو الخيار األفضل، والخيار الدستوري  إلىاالقتراع، تفضلوا 
 ومضى "سنحترم نتائا هذه االنتخابات مهما كان الفائز".

وفي السياق، حّمل القيادي في فتح، إسرائيل، المسؤولية عن حياة المعتقلين الفلسطينيين في 
السجون على المعتقلين ب نها "انتهاكات ال  إلدارةعتداءات قوات األمن التابعة ووصف ا  سجونها.

 أخالقية وال إنسانية سيكون لنا موقف منها".
 21/1/2019القدس العربي، لندن، 

 
 : االنتخابات التشريعية مخرج لحالة االنقسام الفلسطينياشتية .14

تية، إن الشعب الفلسطيني من حقه اختيار قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اش: رام هللا
ممثليه عبر انتخابات حرة ونزيهة لبرلمان دولة فلسطين في كامل أراضي الدولة المستقلة وعاصمتها 

وأوضح اشتية خالل افتتاح المركز الطبي في الجامعة العربية األمريكية، يوم  القدس الشريف.
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واحترام اختيار الشعب، مؤكدا حرص الرئيس والقيادة االثنين، أن حركة فتح جاهزة لعقد االنتخابات 
 الفلسطينية على إجراء االنتخابات والخروج من حالة االنقسام السائدة.

وقال: إن الرئيس طلب من رئيس لجنة االنتخابات المركزية حنا ناصر التوجه إلى قطاع غزة وبدء 
التفاقات الموقعة بخصوص االنتخابات وطالب اشتية إسرائيل باحترام ا المشاورات حول االنتخابات.

، مبينا أن جهود 2006وعام  1996وخاصة مدينة القدس والسماح بإجراء االنتخابات كما جرى في عام 
 عقد االنتخابات يرافقها تشكيل حكومة سياسية فصائلية تشمل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

من حالة االنقسام في ظل رفض حركة وأضاف، أن االنتخابات حق للشعب الفلسطيني ومخرج 
حماس لمنظور حركة فتح للمصالحة ورفضنا لمنظور حركة حماس القائم على التقاسم الوظيفي، 

 مشددا على أن الوقت حان ليقول الشعب كلمته ويختار من يريد تمثيله. 
دولة  138ف بها وأكد اشتية أن االنتخابات القادمة ستكون انتخابات لبرلمان دولة فلسطين التي اعتر 

 حول العالم وتجسيد هذه الدولة عبر مجموعة مفاصل اقتصادية وسياسية وقانونية وأمنية. 
 21/1/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 حماس تدين العدوان اإلسرائيلي الغاشم على األراضي السورية .15

ضي السورية، والذي يؤكد أن الكيان دانت حركة حماس العدوان اإلسرائيلي الغاشم على األرا
وقال الناطق باسم  اإلسرائيلي هو العدو الرئيس لألمة، والخطر األكبر على وحدتها ومقدراتها.

الحركة عبد اللطيف القانوع إن استشعار هذا الخطر من الجميع يستدعي العمل الجاد لحسراع في 
وتعزيز وحدتها وقوتها إلفشال كل المخططات إنهاء األزمات والخالفات العربية واإلسالمية كافة، 

 اإلسرائيلية، ومواجهة األخطار المحدقة بالمنطقة.
 21/1/2019موقع حركة حماس، 

 
 جنوب نابلسإسرائيلي  بذريعة محاولته طعن جنديفلسطيني  استشهاد .16

نيا بعد قال مراسل الجزيرة إن قوات االحتالل اإلسرائيلي قتلت مساء االثنين شابا فلسطي: وكاالت
إطالق الرصاص عليه بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب حاجز حوارة العسكري جنوبي مدينة 

وقال الجي  اإلسرائيلي إن الشاب قدم إلى الحاجز من مدينة  نابلس في الضفة الغربية المحتلة.
مضيفا نابلس في سيارة، ثم ترجل قرب الحاجز وحاول طعن جندي بسكين ليتم إطالق النار عليه، 

 أن أحدا لم يصب أثناء محاولة الطعن.
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وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب الذي ذكرت وكالة األنباء الفلسطينية )وفا( أن اسمه 
 عاما(، وهو يعي  في محافظة نابلس، لكن أصله من محافظة قلقيلية. 36محمد فوزي عدوي )

 21/1/2019نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 دعوها لمراجعة قراراهاتبيع تشاد مع االحتالل و تط دينتحماس  .17
دانت حركة حماس بشدة انخراط دولة تشاد في عملية التطبيع الخطيرة مع الكيان الصهيوني، 

واعتبر القيادي في حماس عصام الدعليس  واستقبال رأس اإلجرام واإلرهاب في المنطقة )نتنياهو(.
في ظهر الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، في تصريح صحفي هذا القرار لدولة تشاد طعنة 

وتشجيعًا رسميًا لالحتالل الرتكاب مزيد من الجرائم واالنتهاكات بحق شعبنا ومقدساته وحقوقه على 
وأضاف الدعليس أن حركة حماس تنظر إلى خطورة تداعيات مشاريع التطبيع مع الكيان  أرضه.

شاد إلى مراجعة قرارها والعمل على عزل هذا الكيان الصهيوني على القضية الفلسطينية، داعيًا دولة ت
 وفضح مخططاته وسياساته، واالستمرار في دعم صمود شعبنا وتعزيزه في مواجهة االحتالل.

 21/1/2019موقع حركة حماس، 
 

 عواقب االعتداء على أسرى بسجونها االحتالل تحم لحماس  .18
قب اعتداء أمن سجن "عوفر" اإلسرائيلي، غزة: حّملت حركة "حماس"، مساء اإلثنين، إسرائيل عوا

 معتقل. 100على أسرى فلسطينيين، مما أدى إلى إصابة أكثر من 
معتقل فلسطيني، اإلثنين، في سجن "عوفر"، جراء اعتداءات قوات األمن  100وُأصيب أكثر من 

 التابعة إلدارة السجون، بحسب نادي األسير الفلسطيني.
وأضافت "هذا  اإلسرائيلي عواقب هذا االعتداء الغاشم على أسرانا". وقالت الحركة: "نحمل االحتالل

االعتداء سيريكم عوامل انفجار األسرى في وجه المحتل، وينذر بحملة شرسة تستهدف أسرانا 
وأشارت الحركة إلى أن ما حدث للمعتقلين في سجن "عوفر"، "يفضح  وصمودهم لكسر إرادتهم".

 باحترام حقوق اإلنسان". وجه إسرائيل اإلجرامي وادعائها
 21/1/2019القدس العربي، لندن، 

 
 الرفيق زقزوق "قراطيةو الديم"باإلفراج الفوري عن القيادي في حماس تطالب السلطة  .19

طالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، السلطة الفلسطينية باإلفراج الفوري عن 
وكتب بدران على صفحته في موقع "فيسبوك":  ح زقزوق.القيادي في الجبهة الديمقراطية الرفيق وّضا
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"ليس من أبجديات السلوك الوطني أنه في الوقت الذي ُتمد األيدي للشراكة الوطنية، تواصل السلطة 
وأضاف أنه من المؤسف أن ت تي هذه االعتقاالت  االعتقاالت السياسية بحق الكوادر الوطنية.

 طاء قانونّيًا لمالحقة كل من يعبر عن رأيه السياسي والفكري.بذريعة "إثارة النعرات الطائفية"؛ غ
وأكد بدران أن ما جرى يؤكد ما قلناه من قبل؛ "أن االعتقال السياسي في الضفة ال يستهدف حماس 
وحدها؛ بل يطال كل من يؤمن بمشروع مقاومة االحتالل، وكل من يعارض أداء السلطة على كافة 

 قتصادي واالجتماعي".األصعدة ومنها السياسي واال
 21/1/2019فلسطين أون الين، 

 
 يلقون عبوة متفجرة تجاه مركبة للمستوطنين بالضفة فلسطينيون .21

عبوة متفجرة تجاه مركبة للمستوطنين، ورشقوا أخرى بالحجارة، في  ،ألقى شباٌن يوم االثنين: رام هللا
لسطينيين ألقوا عبوة حارقة "كوع " العبري أن شبانا ف0404وذكر موقع " الضفة الغربية المحتلة.

متفّجر" باتجاه إحدى المركبات اإلسرائيلية قرب مستوطنة "متسفيه ألون" المقامة َعنوة على أراضي 
وأضاف أن آخرين ألقوا حجارة على إحدى المركبات شمال الضفة الغربية، ما  المواطنين في جنين.

لقى الشبان الحجارة وعلب الدهان على مركبات كما أ أدى إلصابتها مباشرة، متسببة ب ضرار مادية.
 مستوطنين في مناطق أخرى، بحسب الموقع العبري، مدعيا عدم وقوع إصابات.

 21/1/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 نتنياهو يجاهر بغارات جيشه على سورية ويهدد بعدوان آخر .21
رئيس حكومة االحتالل  أنمن الناصرة،  برهوم جرايسي، عن 22/1/2019الغد، عم ان، ذكرت 

، ب ن جيشه هو من شن العدوان على األراضي السورية الليلة أمساإلسرائيلي بنيامين نتنياهو جاهر 
قبل الماضية، وهدد بمواصلة العدوان. وقال نتنياهو في تصريحات إعالمية، بعد العدوان الليلي على 

حمل مسؤولية تهديداته. وزعم أن الغارات سورية، إن من يلوح بالتهديد بتدمير إسرائيل عليه أن يت
كانت ردا على إطالق صاروخ على جبل الشين المحتل، انطلق من األراضي السورية. وقال 
نتنياهو، إنه أمام مواصلة إيران محاوالتها التمركز العسكري في سورية، وأمام التصريحات العلنية 

الجو اإليراني. وقال، إن إسرائيل تعمل ضد  إليران بنيتها بتدمير إسرائيل، مثلما صرح قائد سالح
 إيران وضد القوات السورية التي تساعد العدوانية اإليرانية، حسب تعبيره. 

وردا على هذا، زعم وزير الطاقة في حكومة االحتالل يوفال شتاينتس، إن مجاهرة إسرائيل واعترافها 
ان، حسب زعمه. وتابع قائال، إن من بالهجمات، هو تغيير للنها، وأن هذا خلق جدال في داخل إير 
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يوجه االنتقادات لنا بسبب الكشف عن الغارات اإلسرائيلية، ال يمكنه االعتراف ب ن مكافحة التموضع 
 اإليراني في سورية من أنجح المعارك منذ قيام إسرائيل. 

ي المتحدث باسم الجي  اإلسرائيل، من لندن، أن 21/1/2019الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
إن "مقاتالت حربية شنت غارات داخل األراضي السورية ضد أهداف عسكرية قال أفيخاي أدرعي 

تابعة لفيلق القدس اإليراني وضد بطاريات دفاع جوي سورية، ردا على إطالق صاروخ أرض أرض 
من جانب قوة إيرانية من داخل األراضي السورية، مستهدفة منطقة شمال هضبة الجوالن، حيث 

 الصاروخ منظومة القبة الحديدية".اعترضت 
 

 وزراء إسرائيليون يهددون األسد: لن تبقى مستريحا  داخل قصرك .22
اعتبرت األعنف في الشهور األخيرة، أعلنت  سوريةوديع عواودة: بعد هجمات جوية في  -الناصرة 

التي بلغت  إسرائيل مسؤوليتها عنها خالفًا لسياسة الصمت والضبابية التي التزمتها حيال هجماتها
 هجمة، وشارك وزراء إسرائيليون في توجيه رسائل تهديد إليران ولألسد. 1,000بالمجمل 

وقال وزير شؤون التعاون اإلقليمي تساحي هنغبي إن "على إسرائيل مواصلة سياستها المتبعة منذ 
ي  مرة تلو األخرى وتقوم بتشو  سوريةسنوات والناجحة جدًا فهي تصد التمركز اإليراني في 

وتابع الوزير  المخططات اإليرانية ببناء قواعد عسكرية وتعبئتها بعشرات آالف المرتزقة الشيعة".
"بحوزة إيران صوارين وقذائف ويمكنها أن تطلق المزيد منها مستقباًل وتضعنا أمام تحديات لكننا نقوم 

وقال إن اإليرانيين  بتدمير منشالتها تباعًا". وحول احتمال نشوب حرب، استبعد هنغبي هذا الخيار
يتقنون التفاخر والتهديدات اللفظية لكن ميزان القوى ال يسمح لهم بالتورط معنا وجنودهم يرجعون 

 بتوابيت ويبذرون ميزانيات كبيرة سدى".
وحول الضبابية قال هنغبي إنه ال يعرف إذا كانت هناك داللة حقيقية للسياسة الضبابية، ولذلك لم يكن 

 1000األسبق لجيشنا قد قال في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" إن إسرائيل نفذت صدفة أن القائد 
هجمة في سورية. ونفى هنغبي وجود اعتبارات سياسية وانتخابية وشخصية خلف إعالن إسرائيل عن 

 هجماتها في سورية، معتبرًا أن هناك حاجة للمزيد من الهجمات حتى في فترة االنتخابات.
 

 رسالة تهديد
ل عضو المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر وزير الطاقة يوفال شطاينتس رسالة تهديد مباشرة وأرس

للرئيس بشار األسد بقوله إنه ونظام حكمه في خطر في حال واصل السماح إليران بمهاجمة إسرائيل 
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ويقيم األسد  سوريةمن األراضي السورية. وتابع "لن يكون هناك وضع أن تنشط إيران ضدنا من 
 بهدوء داخل قصره ونحن ن خذ تهديدات إيران بجدية".

وتبعه وزير المخابرات والمواصالت يسرائيل كاتس، وهو ا خر عضو المجلس الوزاري المصغر فقال 
إن من يطلق النار نحو "جبل الشين اإلسرائيلي" سيدفع الثمن. وردًا على سؤال إذاعة جي  االحتالل 

ابية عن الهجمات في سورية وا عالن مسؤوليتها عنها قال كاتس حول مبادرة إسرائيل لتبديد الضب
"سياسة الضبابية مستمرة وعندما نستطيع أن نرفع مستوى التحذير دون خوف من رد فعل فإننا نعلن 
عن هجماتنا". وردًا على تهديدات قاسم سليماني بتدمير إسرائيل تابع كاتس "النظام في سورية الذي 

 ا يسدد وسيسدد الثمن ولن نسمح ألحد المساس بجبل الشين اإلسرائيلي".يتيح إليران العمل منه
من جهته حذر عضو الكنيست الجنرال في جي  االحتياط أيال بن رؤوفين من احتمال التصعيد 

يران رغم وجود عوامل تكرس االستقرار في المنطقة. وتابع في حديث لحذاعة العامة  سوريةمقابل  وا 
وهي غير معنية بمعركة واسعة في المنطقة". الفتًا إلى أن  سوريةت في "روسيا هي صاحبة البي

إسرائيل تنتظر ردًا روسيًا، وأن إطالق صاروخ إيراني نحو جبل الشين كان مخططًا له بنية المساس 
 بإسرائيليين. وأضاف "ولذلك كان ردنا في الليلة قبل األخيرة قويا ويحمل رسالة تحذير من رد أقسى".

عبر عضو الكنيست من المعارضة عمير بيرتس عن ت ييده لضرب األهداف اإليرانية في من جهته 
، معربًا عن أسفه أن القوات الغربية تنسحب من المنطقة مما يتيح إليران وروسيا زيادة سورية

شغال الفرا . وحول المستقبل اعتبر بيرتس أن إيران هي العدو األول الذي يمول ويدعم  تدخلهما وا 
ء. وردا على سؤال قال إن مجرد وجود روسيا كالعب مركزي هو داللة فشل سياسي إلسرائيل األعدا

وتترك الساحة  سوريةأيضا. وتابع "ال اعتقد أن إسرائيل تفعل ما يكفي دبلوماسيا في موضوع إيران و 
ول للجي . ال اعتقد أن أحدًا يقدم على استخدام الجي  خدمة العتبارات انتخابية ومن غير المعق

 الدفع نحو حرب يقتل فيها جنود من أجل كسب نقاط نتنياهو على يد نتنياهو".
 

 تحالف قوي
ويشير قائد االستخبارات العسكرية سابقًا الجنرال باالحتياط أهارون زئيف فركا  إلى أن هناك تحالفًا 

 .سوريةوحزب هللا ومثابرة إيرانية في مساعيها لتعزيز قواتها في  سوريةقويًا بين إيران و 
وردا على سؤال القناة اإلسرائيلية الثانية قال فركا  إن إيران بعيدة عنا ولدينا سالح جو متطور 
واستبعد نشوب حرب. وتابع "ننجح في تقليص النفوذ اإليراني ولم ننجح باقتالعه. الفتا إلى أن إيران 

فها بسهولة". وأشار تتحرك لبناء الهالل الشيعي من إيران إلى بيروت، وهي لن تتراجع عن هد
. وتابع سوريةتبديد الضبابية وا عالن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجمات على أهداف في  إلىفركا  
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"يمكننا إحراز أهداف كبيرة من الجو خلسة والمحافظة على الضبابية. ال شك أن إيران تحاول ملء 
ادها سياسة "القيادة من الخلف". الفرا  الناجم عن انسحاب الواليات المتحدة من الشرق األوسط واعتم

علينا التصرف بحكمة وسرية في ظل الوضع المذكور الذي يعني أن إسرائيل وحيدة في مواجهة 
" . وردًا على سؤال حول عالقة االعتراف  سوريةإيران بمشروعها النووي وفي تعزيز نفوذها في 

مع نتنياهو: "أؤمن بنزاهة قادة الجي  اإلسرائيلي وتسخين الجبهة باالنتخابات للكنيست وبالتحقيقات 
 وهم سيعربون عن آرائهم ويشاركون بالتفكير وأرجو أال يكون خلط كهذا بين األمني وبين السياسي ".

في المقابل وجه وزير األمن األسبق موشيه يعلون انتقادات قاسية لنتنياهو، معتبرًا أن تبديد الضبابية 
مسؤوليتها نابع من محاولة تحقيق أرباح سياسية عشية  وا عالن سوريةحول هجمات إسرائيل في 

االنتخابات العامة القريبة. وتابع يعلون في حديث لموقع "واال" متسائال "ما الفائدة من إعالن 
المسؤولية عن الهجمات عدا الربح السياسي؟ كل شيء مرتبط بيوم االنتخابات في التاسع من أبريل/ 

 الشؤون األمنية لصالح السياسة فإلى أين وصلنا؟. نيسان المقبل. إذا تم استعباد
من جهة أخرى يعتبر الجنرال في االحتياط يعقوب ناغال أن الجي  اإلسرائيلي بدد الضبابية وا عالن 

كوسيلة إلرسال رسالة إليران مفادها "كفى ولن نسمح ببقاء قوات إيرانية في  سوريةهجماته في 
 سوريةطق بلسان جي  االحتالل فقال إن الهجمة األخيرة في " ال كهدف بحد ذاته. أما الناسورية

 جاءت ردًا على إطالق صاروخ إيراني من منطقة دمشق نحو جبل الشين".
إن اإليرانيين أيضا انتقلوا  إلىويشير المعلق للشؤون العسكرية في موقع "واينت" رون بن يشاي 

كلمتها والتفاهمات معها حول النفوذ اإليراني لحرب علنية، فيما تلمح إسرائيل لروسيا بضرورة احترام 
. وأوضح أن روسيا تلمح إلسرائيل أن هام  مناورتها الجوية محدود فيما يحاول األسد سوريةفي 

اإلثبات أنه بدأ يقف على قدميه وليس مستعدًا المتصاص المزيد من الضربات. وتابع "بعد يوم 
سرائيل ستحاول العودة لسياسة "الضبابية". ونوه بن عنيف تبادلت فيه كل األطراف التلميحات فإن إ

 يشاي أن "روسيا اكتفت بتعقيب مقتضب بدون اتخاذ أي موقف من التصعيد الحاصل".
 22/1/2019القدس العربي، لندن، 

 
 محللون إسرائيليون يتحدثون عن استراتيجية المواجهة بين "إسرائيل" و"إيران" في سورية .23

على صعيد التحليالت، فقد قال المحلل العسكري في صحيفة هالرتس  :برهوم جرايسي - الناصرة
ارض من  -اإلسرائيلية، عاموس هارئيل، إن هذه ليست الحالة األولى من اطالق صوارين ارض

سورية، لكن في المرة االخيرة التي سجل فيها اطالق كهذا، في شهر أيار الماضي، كان ذلك ردا 
سبت إلسرائيل. خالل السنتين االخيرتين، وبشكل خاص في إيرانيا مت خرا على عدة هجمات ن
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األشهر االخيرة، سورية ترد بإطالق نار الصوارين المضادة للطائرات على كل هجوم إسرائيلي. هذه 
المرة، بفارق زمني كبير نسبيا بعد الهجوم لم يتم إطالق صاروخ مضاد للطائرات، بل صاروخ 

مرتفعات الجوالن.  وحسب هارئيل، فإن قواعد اللعب  أرض على الحدود مع إسرائيل في -أرض
الجديدة في سورية بعد استقرار نظام األسد لم تتبلور بعد بشكل نهائي. إسرائيل تواصل المناورة على 
حبل دقيق في محاولة لمواصلة الضغط على إيران وحزب هللا دون الوصول الى تصادم مباشر مع 

 أحداثحيفة معاريف اإلسرائيلية، يوسي ميلمان، إنه بخالف روسيا. ويقول المحلل العسكري في ص
الماضي، فإن روسيا لم ترد رسميا على هذا الحدث. يحتمل أن يكون سبب ذلك هو أن االمر وقع 
يوم االحد وان الرد ال بد سي تي. أما نتنياهو فقد قال خالل زيارته الى تشاد انه حتى حين يكون 

تغير. وأضاف ميلمان، من هنا يمكن االستنتاج ب ن الوضع سيبقى في خارج البالد فان السياسة ال ت
هذه المرحلة مثلما هو: إيران ستواصل محاولة تثبيت تواجدها في سورية، نقل الصوارين الدقيقة أو 
سرائيل بالمقابل ستهاجم كي  عناصر الصوارين وكذا الصوارين المضادة للطائرات الى حزب هللا، وا 

ولكن الى هذه المعادلة المعروفة والمتوقعة، قد يدخل متغير آخر، ردود بالنار  تحبط هذه المساعي.
 واطالقات صوارين من الجي  السوري، الذي اخذت ثقته بنفسه تتعزز أكثر ف كثر.

ويقول المحلل العسكري في صحيفة يديعوت أحرنوت، أليكس فيشمان، إنه حاليا، ال يبدو أن 
ل استمرار المواجهة مع إيران في سورية، باستثناء مسيرة السخافة إلسرائيل استراتيجية مختلفة حو 

المتعلقة بنزع الغموض. وأضاف أن السؤال المشوق أكثر هو من يعطي االمر باعتراض القذائف 
التي تطلق من الطائرات اإلسرائيلية. هل يصدر االمر من مركز تحكم مضادات الطائرات من 

ة روسية أم في البطاريات السورية التي يتواجد فيها مهنيون سورية، الذي في حميميم، تحت قياد
ما تبين لنا أن الروس ضالعون في اعمال مضادات الطائرات السورية. فالروس  إذاروس. لن نتفاج  

يركضون في كل االعراس. يسمحون إلسرائيل بالقصف من جهة ويحاولون تشوي  قدرات سالح 
خيرة توقفوا عن شجب إسرائيل ما يلمح بتحسين التنسيق بين الجو من جهة أخرى. وفي بياناتهم اال

إسرائيل وروسيا. ورأى المحلل العسكري في صحيفة يسرائيل هيوم يوآف ليمور، إن هذه المناوشات 
اإلسرائيلية اإليرانية من غير المتوقع أن تخرج، في هذه اللحظة على األقل، عن الحدود المعروفة. 

ئيلية على أهب االستعداد، وقال، إن المعنى هو أن التوتر في الشمال ومع ذلك فإن الجي  اإلسرا
 سيرافقنا في المستقبل المنظور وقد يكون في مركز حملة االنتخابات القريبة القادمة. 

  22/1/2019الغد، عم ان، 
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يران قد تصعد مستقبال   .24  تقديرات أمنية إسرائيلية: الجولة القتالية انتهت وا 
يران قد تشير تقديرات األ جهزة األمنية اإلسرائيلية إلى أن جولة الهجمات الحالية بين إسرائيل وا 

انتهت، وأن فرص التصعيد إلى درجة الحرب باتت منخفضة، بيد أنه يتوقع أن تصّعد إيران بشدة 
أكثر من السابق، مستقبال، ردا على هجوم إسرائيلي، في ظل توزيع النفوذ المتوقع في سورية مع 

 لحرب األهلية، وا عالن الواليات المتحدة أنها ستسحب قواتها من سورية.انتهاء ا
كما تشير التقديرات إلى أنه رغم أن األوضاع االقتصادية في إيران، وتدخلها في الحرب في اليمن، 

 أدت إلى خفض تواجدها في سورية، فإنها لم تتنازل عن رغبتها في تثبيت سيطرتها.
ن ومع ذلك، تشير التقديرات األ يران قد انتهت، وا  منية إلى أن جولة الهجمات الحالية بين إسرائيل وا 

 فرص التصعيد إلى درجة الحرب باتت منخفضة.
 2018وبحسب المراسل العسكري لصحيفة "هالرتس"، يانيف كوبوفيت ، فإن إسرائيل عاينت في العام 

لى جانب ذلك، فإن األجهزة األمنية  أن عديد القوات اإليرانية في سورية قد تراجع إلى النصف. وا 
، 2019اإلسرائيلية تعتقد أن إيران لم تتنازل عن رغبتها في السيطرة على سورية، وأن العام الحالي، 

وكتب المراسل العسكري أنه بعد انتهاء الحرب، فإن السيطرة على  سيكون حاسما من هذه الناحية.
لدول القوية الناشطة هناك: روسيا وتركيا البالد سوف يعاد تقسيمها مجددا بما يتالءم مع رغبة ا

يران. وأن التقديرات تشير إلى أن إيران سوف تغير طبيعة نشاطها في سورية تمهيدا لهذا "التقسيم".  وا 
وبحسبه، فإن "فيلق القدس" التابع لحرس الثورة اإليرانية، وقائده، قاسم سليماني، يرى في سيطرة إيران 

ل تحويل إيران إلى دولة إقليمية. وفي الوقت نفسه، فإن األزمة على سورية مس لة حاسمة من أج
االقتصادية واالنتقادات الداخلية في إيران تصعب على "فيلق القدس" صرف موارد كثيرة على القتال 

 في سورية، ولم يتمكن سليماني من ترسين قوة إيران في سورية مثلما خطط.
سرقة األرشيف النووي من قبل عناصر الموساد،  واعتبر كوبوفيت  أن إيران تلقت ضربات بسبب

سقاط طائرة بدون طيار في مطلع العام الماضي، والهجمات المتكررة التي تشنها إسرائيل على  وا 
 إرساليات السالح.

وبحسب تقديرات األجهزة األمنية اإلسرائيلية، فإن الصعوبات التي تواجهها إيران، وطموحاتها في 
هي التي دفعتها إلى شن الهجوم على جبل الشين، بهدف ردع إسرائيل  تحصين وجودها في سورية

وأشار المراسل العسكري إلى أن الجي  اإلسرائيلي يستعد  عن ضرب أهداف إيرانية في سورية.
 لردود أخرى من إيران، سواء بشكل مباشر أو بواسطة قوى أخرى.

يران، فإن األجهزة األمنية إلى ذلك، وبعد يوم من تبادل "ضربات" بين الجي  اإلسرائيل ي وا 
اإلسرائيلية تعتقد أن احتماالت اندالع حرب ظلت منخفضة، وأن جولة الهجمات الحالية قد وصلت 
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نهايتها. ولكن اختيار إسرائيل شن هجمات بموجب إستراتيجية "معركة بين معارك"، تؤدي، بحسب 
ن أي عملي ة قد تتجاوز سقفا معينا قد تؤدي إلى التقديرات، إلى احتماالت متفجرة بدرجة عالية، وا 

وأشارت الصحيفة إلى أن "الجي  اإلسرائيلي يميز  تدهور أمني، رغم أن الطرفين ليسا معنيين بذلك.
بين إطالق نيران ضد الطائرات من األراضي السورية ردا على هجمات سالح الجو اإلسرائيلي، 

 ة".وبين إطالق صوارين باتجاه إسرائيل لضرب أهداف مدني
وبحسب الجي  اإلسرائيلي فإن إطالق النار باتجاه إسرائيل لن يمر عليه مر الكرام، ولذلك فإن 
إطالق الصاروخ باتجاه جبل الشين يجب الرد عليه بقوة. وبحسب األجهزة األمنية فإن إيران أدركت 

 بدورها أن "إطالق الصاروخ هو عملية استثنائية ستجر تصعيدا".
لتقارب الزمني بين إطالق الصاروخ باتجاه جبل الشين وبين تسلم أفيف وكتبت الصحيفة أن ا

كوخافي منصب رئيس أركان الجي ، ليس محاولة لجس نبض رئيس األركان الجديد، بحسب 
التقديرات. كما أن الهجوم ليس محاولة لتثبيت "قوانين جديدة" مختلفة عن تلك التي تحددت خالل 

 ي آيزنكوت.فترة رئيس األركان السابق، غاد
وجاء أيضا أن األجهزة األمنية اإلسرائيلية ال تنوي وقف عملياتها في محاولة منع تمركز إيران في 
سورية، وفي المقابل، يستعد الجي  اإلسرائيلي لتعزيز متوقع لقوة الجي  السوري. كما تشير التقديرات 

 مما كان عليه قبل اندالع الحرب. سنوات سيكون الجي  السوري قويا ويتقدم بشكل أسرع 5إلى أنه بعد 
وتشير التقديرات األمنية في هذا السياق، إلى الجي  السوري سيكون لديه وسائل قتالية روسية متطورة، 

 وبالتالي فإن طياري الجي  اإلسرائيلي سوف يضطرون لمواجهة منظومات قتالية أكثر تطورا.
 21/1/2019، 48عرب 

 
 محطة كهرباء غزة من الضريبةاالحتالل يعفي الوقود القطري ل .25

أقرت لجنة المالية في الكنيست اإلسرائيلي، يوم االثنين إعفاء الوقود القطري : القدس المحتلة
 12وقالت القناة  المخصص لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة من ضريبة القيمة المضافة.

بعد طلب خاص قدمته حكومة  العبرية، إن اللجنة وافقت على اعفاء الوقود القطري من الضريبة
 60وتبلغ قيمة المنحة القطرية المخصصة لتشغيل محطة الكهرباء بغزة  االحتالل بالخصوص.

 مليون دوالر لمدة ستة أشهر.
 21/1/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 نتنياهو لن ُيمدد والية البعثة الدولية في الخليل .26
هيوم" العبرية، يوم االثنين، أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين أفادت صحيفة "يسرائيل  :رام هللا

وحسب الصحيفة، لم يذكر  نتنياهو لن ُيمدد والية "التواجد الدولي المؤقت في الخليل"، العام المقبل.
 نتنياهو أسباب قراره عدم التمديد للبعثة المدنّية غير المسّلحة والمعروفة باسم "بعثة تيف"، التي تراقب

وكانت وزارة الخارجّية  .1994االنتهاكات اإلسرائيلّية في الخليل منذ مجزرة المسجد اإلبراهيمي عام 
اإلسرائيلّية هاجمت بعثة "تيف" أكثر من مّرة، واتهمتها بتقديم روايات "أحادية الجانب" حول األوضاع 

مال المراقبة وكتابة التقارير ووفًقا للموقع الرسمي للبعثة، فإن مهمتها األساسّية هي أع في الخليل.
 عن الوضع في الخليل في المناطق الخاضعة لعمل البعثة في المدينة.

 21/1/2019القدس، القدس، 
 

 وأوكرانيا "إسرائيل"اتفاقية تجارة حرة بين  .27
وّقع وزير االقتصاد والصناعة اإلسرائيلي، إيلي كوهين، مع نظيره األوكراني، ستيفان كوبييف، 

ى اتفاقية تجارة حرة بين إسرائيل وأوكرانيا، وذلك بحضور رئيس الحكومة اإلسرائيلية، اإلثنين، عل
وجاء أن االتفاق يتيح إلسرائيل التوجه بشكل  بنيامين نتنياهو، والرئيس األوكراني، بترو بوروشنكو.

كرانيا حر إلى السوق األوكراني ببضائع كبيرة كانت تخضع لضريبة الجمارك، مقابل منح إسرائيل ألو 
 امتيازات جمركية على منتجات كثيرة.

وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن االتفاق سيكون في صالح المستهلك اإلسرائيلي، 
 حيث يتوقع خفض غالء المنتجات الغذائية إضافة إلى زيادة في التصدير.

توقيع عليه، وذلك ألن بوروشنكو ورغم أهمية االتفاق بالنسبة إلسرائيل، فإن جهات سياسية انتقدت توقيت ال
 في أوج معركة انتخابية، األمر الذي من ش نه أن يعرض إسرائيل التهامات بالتدخل في االنتخابات.

 21/1/2019، 48عرب 
 

 "3تعلن نجاح تجربة منظومة الصواريخ "حيتس  "إسرائيل" .28
نظومة الدفاعات الصاروخية أعلنت وزارة األمن اإلسرائيلية صباح اليوم الثالثاء، عن نجاح تجربة م

 " المستحدثة التي تطورها الصناعات الجوية اإلسرائيلية بالتعاون مع الواليات المتحدة األمريكية.3"حيتس 
وبحسب وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، فإن التجربة أجريت صباح اليوم من قاعدة للتجارب في مركز 

"، والتي أشرف عليها، إدارة البحث 3حيتس أطلقت بنجاح منظومة " 6:44 البالد، وعند الساعة
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 وشركة الصناعاتوالتطوير في االستخبارات العسكرية والبنية التحتية التكنولوجية في وزارة األمن، 
 الجوية اإلسرائيلية وبمشاركة من سالح الجو.

إدارة ونفذت التجربة على النحو التالي: حددت مجموعات الرادار الهدف ونقلت البيانات إلى مركز 
إطالق النار، الذي حللها ونفذ تصميما العتراضها، ومع االنتهاء من التصميم أطلق صوب الهدف 

 " الذي قام بمهمته بنجاح.3صاروخ "حيتس 
وذكرت صحيفة "هالرتس"، أنه قبل عام أجريت أول تجربة ناجحة في نظام الدفاعات الجوية الذي  

دفت لتحضير المنظومة الدفاعية وا عدادها لتكون تم تحدثيه، وذلك من ضمن سلسلة تجارب التي ه
بنطاق الخدمة، ويعتبر النظام الدفاعي جيل المستقبل للمنظومات الدفاعية، إذ لديه القدرة على 

ولفت الصحيفة إلى أن النظام الدفاعي المستحدث الذي  مهاجمة الهدف على نطاق أكبر وأسرع.
م يتم إدخاله للخدمة، ومن المفترض أن يتم تسليمه إلى أجريت عليه التجربة لم يتم استخدامه بعد ول

 الجي  اإلسرائيلي، بحيث يمكنه التعامل مع سيناريوهات أكثر تعقيدا وبشكل أكثر فعالية.
 22/1/2019، 48عرب 

 

 نتنياهو مقاعد مع تقديم الئحة اتهام ضد   أربعة الليكود يخسر :استطالع .29
مقاعد في  4نين ونشرت نتائجه اليوم، أن الليكود يخسر بّين استطالع للرأي، أجري يوم أمس اإلث

حال أعلن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، نيته تقديم الئحة اتهام ضد رئيس 
وبحسب استطالع "إذاعة الجي  اإلسرائيلي" )غاليه  الحكومة، بنيامين نتنياهو، بشبهة تلقي الرشوة.

مقعدا، لصالح  25مقعدا، ومع تقديم الئحة اتهام يتراجع إلى  29تساهال( فإن الليكود يحصل على 
 أحزاب اليمين.

مقعد لا"مناعة  13مقعدا، مقابل  13وتشير نتائا االستطالع إلى أن كتلة "ي  عتيد" تحصل على 
 مقاعد لكل من "اليمين الجديد" و"يهدوت هتوراه". 7مقاعد لحزب "العمل"، و  9إلسرائيل"، و 

مقاعد لكل من  5مقاعد لا"شاس"، و  6مقعدا سوية، و 12صل األحزاب العربية على في المقابل، تح
 مقاعد. 4"يسرائيل بيتينو" و"غيشير" و"ميرتس" و"كوالنو". أما "البيت اليهودي" فيحصل على 

 4وفي حال قرر المستشار القضائي للحكومة تقديم الئحة اتهام ضد نتنياهو، فإن "الليكود" يخسر 
 لح كل من "ي  عتيد" و"مناعة إلسرائيل" و"كوالنو" و"يسرائيل بيتينو".مقاعد، لصا

مقعدا لكل من  14مقعدا، مقابل  25وأظهر االستطالع أنه في هذه الحالة يحصل "الليكود" على 
مقاعد لكل من "اليمين  7مقاعد، و 9"ي  عتيد" و"مناعة إلسرائيل"، بينما يحصل "العمل" على 

 اه".الجديد" و"يهدوت هتور 
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مقاعد لكل من "شاس" 6مقعدا، مقابل  12وتحافظ األحزاب العربية على قوتها فتحصل سوية على 
 مقاعد لا"البيت اليهودي". 4مقاعد لكل من "غيشير" و "ميرتس"، و 5و"كوالنو" و"يسرائيل بيتينو"، و

خط  تصل مستطلعين، بنسبة  508أجري االستطالع من قبل معهد "مدغام"، وشمل عينة مؤلفة من 
 .%4.4إلى 

  22/1/2019، 48عرب 

 

 تستأنف تركيب البلوكات عند الحدود والعثور على بقايا صاروخ... نتيجة الغارات   "إسرائيل" .31
أعمال الحفر وتركيب البلوكات االسمنتية على  اإلثنين يوم اإلسرائيليةاست نفت القوات : بيروت

ديسة، است نفت تركيب البلوكات االسمنتية والحفر الحدود الجنوبية في نقاط مختلفة. ففي خراج الع
في المنطقة المتحفظ عليها لبنانيا باعتبارها محتلة عند نقطة المحافر، في ظل انتشار لعناصر من 
جي  العدو اإلسرائيلي في محيط األعمال، يقابله من الجهة اللبنانية استنفار للجي  اللبناني وقوات 

 طنية لالعالم" الرسمية"يونيفيل". وفق "الوكالة الو 
ومقابل وادي هونين المشرف على بلدة مركبا، است نفت ثالث آليات لجي  العدو اإلسرائيلي نوع 
بوكلن أعمال الحفر على الطريق العسكرية المحاذية للسياج التقني بحماية عدد من آالليات المدنية 

العدو تركيب سياج حديدي فوق  اما في كفركال، فتابع والعسكرية المتمركزة في محيط األعمال.
 الجدار االسمنتي الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة.

 21/1/2019الحياة، لندن، 
  

 دعوة إسرائيلية للسعودية للمشاركة في مؤتمر الطيران اإلسرائيلي في تل أبيب .31
سلمان،  لندن: دعا رئيس رابطة الطيارين اإلسرائيليين، مديان بار، ولي العهد السعودي محمد بن

والطيارين السعوديين، إلى المشاركة في مؤتمر الطيران اإلسرائيلي األهم في مدينة تل أبيب في شهر 
 مايو/ أيار المقبل.

واستهل رئيس رابطة الطيارين اإلسرائيليين رسالته بالقول "إن عمره مثل عمر ولي العهد، وهو العمر 
وأضاف أن "المنطقة تشهد تغييرات تبشر بمستقبل المناسب في إسرائيل للعمل في الطيران المدني". 

يسود فيه التعاون.. في المستقبل القريب، سيسافر الطيارون السعوديون فوق القدس في طريقهم إلى 
 لندن، والطائرات اإلسرائيلية ستدخل المجال الجوي السعودي في رحالتها نحو الشرق األقصى".

لتي نشرتها "جيروزاليم بوست" إلى المشترك بين إسرائيل وأشار الطيار اإلسرائيلي في نص رسالته ا
والسعودية قائال: "العربية لغة مشتركة واألماكن المقدسة موجودة في البلدين، والطائرات التي نقودها 
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وفي المناورات والدورات المهنية حيث نلتقي نكتشف دائما أننا نشابه  -مصنوعة في البلد نفسه أمريكا
 طيارون السعوديون واإلسرائيليون يتحدثون المصطلحات المهنية نفسها".الواحد ا خر. ال

وأضاف بار أن الطيران جسر بين البلدين "إننا نفتح مطاراتنا الستقبال طائراتكم بسرور وود. مراقبو 
 الجو في البرج في تل أبيب مستعدون الستقبالكم" ختم بار رسالته.

 21/1/2019القدس العربي، لندن، 
 

 "قواعد لعب جديدة" .. إشارات جديدة كشفها القصف اإلسرائيلي والرد السوري تسعة تقرير: .32
يناير )كانون  30منذ اإلعالن عن أول قصف إسرائيلي قرب دمشق في : لندن: إبراهيم حميدي

 فبراير )شباط( العام الماضي "األكثر عنفًا وشمواًل وعمقًا". 10، كانت الغارات في 2013الثاني( 
االثنين، تحمل معاني جديدة بين تل أبيب ودمشق  –رات اإلسرائيلية ظهر األحد وليل األحد لكن الغا

شارات إلى سعي األطراف المتصارعة لفرض "قواعد لعب جديدة" تختلف عما  وطهران وموسكو، وا 
 كان يجري في السنوات الخمس الماضية.

 ه:وهنا تسعة أسباب ونقاط تجعل التصعيد الحالي مختلفًا عن غير 
االعتراف اإلسرائيلي: قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس )االثنين( في حفل  -1

تدشين مطار جديد في جنوب إسرائيل مساء أول من أمس )األحد(: "وجَّه سالح الجو ضربة قوية 
وأضاف:  ، بعدما أطلقت إيران صاروخًا من هناك في اتجاه إسرائيل".سوريةضد أهداف إيرانية في 

"لن نسمح بمثل هذه األعمال العدوانية. نحن نعمل ضد إيران وضد القوات السورية التي هي أدوات 
 العدوان اإليراني".

 36كان نتنياهو قد صرح قبل أسبوع خالل الجلسة األسبوعية لمجلس الوزراء، األحد الماضي: "منذ 
لى أسلحة إيرانية في مطار دمشق ساعة فقط، هاجم سالحنا الجوي مستودعات إيرانية، تحتوي ع

الدولي". وأضاف: "تكثيف الهجمات األخيرة ُيثبت أننا أكثر تصميمًا من أي وقت مضى على 
ف عرقلة التجذر ، كما تعهدنا". وتابع: "حققنا نجاحات مذهلة بهدسوريةالتحّرك ضد إيران في 

 ابعة لا)حزب هللا( مئات المرات".... الجي  اإلسرائيلي هاجم أهدافًا إيرانية وتالعسكري اإليراني
نكوت، الذي انتهت واليته في مقابلة مع صحيفة ز وقال رئيس أركان الجي  اإلسرائيلي، غادي آي

 نيويورك تايمز: "ضربنا آالف األهداف من دون إعالن مسؤوليتنا عن ذلك، أو طلب شكر من أحد".
نتخابات، لتعزيز فرصه للفوز بفترة ويعتقد أن إعالن نتنياهو المتكرر عن الضربات، مرتبط باال

 خامسة في االنتخابات المقررة في التاسع من أبريل )نيسان( المقبل.
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االنسحاب األمريكي: عكست الغارات رغبة إسرائيل في إرسال إشارة برغبتها االستمرار في فرض  -2
يصال السالح النوعي إلى )حز  ب هللا( ومنع إقامة "الخطوط الحمر" المتعلقة با"منع تموضع إيران وا 

 .سوريةقواعد إيرانية"، وذلك بعد إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترمب االنسحاب من 
وكان مسؤولون أمريكيون قد أكدوا نيتهم تقديم الدعم لا"ضمان أمن إسرائيل". وكان هذا ضمن األمور 

ي جون بولتون، ورئيس األركان األمريكي التي بحثت خالل زيارة مستشار األمن القومي األمريك
 الشهر الجاري. 7جون دونفور، إلى تل أبيب في 

الرد السوري: أعلنت "وكالة األنباء السورية الرسمية" )سانا(، أن الدفاعات الجّوية السورية  -3
 اإلثنين "ألهداف معادية". -تصدت ليل األحد 

ان اإلسرائيلي تم من فوق األراضي اللبنانية، ومن فوق االثنين، إّن "العدو  –وقالت "سانا" ليل األحد 
األراضي الفلسطينية المحتلة، ومن فوق بحيرة طبريا، واستخدم مختلف أنواع األسلحة لديه، وتمكنت 
الدفاعات الجوية من التصدي لمعظم األهداف المعادية". وأضافت: "الدفاعات الجوية السورية 

تي أطلقها العدو اإلسرائيلي باتجاه األراضي السورية، ووسائط أسقطت عشرات األهداف المعادية ال
 دفاعنا الجوي تصدت بكفاءة عالية للعدوان ومنعته من تحقيق أي من أهدافه".

وبعدما كانت دمشق تلتزم الصمت إزاء القصف، انتقلت إلى اإلعالن عنه، وعن جهود للرد على 
 الخط  في سبتمبر )أيلول( الماضي. الغارات، بما في ذلك إسقاط طائرة روسية من طريق

الموقف الروسي: انتقلت موسكو من الصمت إلى اإلعالن. وأفادت وزارة الدفاع الروسية أمس  -4
)االثنين( ب ن الغارات التي شنتها إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح االثنين على األراضي السورية، 

 إصابة ستة آخرين.أسفرت عن مقتل أربعة عسكريين سوريين، إضافة إلى 
ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن بيان صادر عن الوزارة، أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت 

هدفًا، بين صوارين كروز وقنابل موجهة إسرائيلية. ولفت البيان إلى أن البنية  30من تدمير أكثر من 
ح الجو اإلسرائيلي شن التحتية في مطار دمشق الدولي تعرضت لضرر جزئي. وأوضح أن سال

 من ثالثة اتجاهات. سوريةثالث غارات على 
اإلسرائيلية في تل  -اإلسرائيلي: جاءت الغارات بعد االجتماعات الروسية  -التنسيق الروسي  -5

أبيب األسبوع الماضي، إذ أعلن الناطق باسم الجي  اإلسرائيلي: "اللقاءات جرت في أجواء جيدة 
حول دفع نظام عدم االحتكاك بين الجيشين في الجبهة الشمالية، وعمليات  ومهنية، وشملت مباحثات

". وأضاف البيان الرسمي سوريةالجي  اإلسرائيلي ضد التموضع اإليراني، وتسلح )حزب هللا( في 
 أنه "تم التوصل إلى تفاهمات بين الجانبين، وجرى االتفاق على استمرار العمل المشترك".
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هذه اللقاءات بالقول، إن باإلمكان الحديث ا ن عن انتهاء األزمة في  ولخصت مصادر إسرائيلية
العالقات بين موسكو وتل أبيب، التي نجمت منذ إسقاط طائرة التجسس الروسية بصوارين سورية، 

 ومقتل ركابها في منتصف سبتمبر الماضي.
مس )االثنين( عن استعداد إعالن إيراني: أعلن قائد القوات الجوية اإليرانية عزيز نصير زادة، أ -6

زالتها من الوجود". ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن زادة قوله:  قوات بالده لا"خوض المعركة مع إسرائيل وا 
"العدو ال يجرؤ على شن عدوان على إيران... نحن مستعدون للرد على أي تهديدات إسرائيلية. إيران 

 عدة لليوم الذي نرى فيه تدمير إسرائيل".مستعدة لحرب ساحقة مع إسرائيل. قواتنا المسلحة مست
وأفادت "سبوتنيك" ب ن تصريحات قائد سالح الجو اإليراني "جاءت ردًا على سلسلة الغارات التي 

صاروخ دفاع  15". ونقلت عن مصدر أمني أن "أكثر من سوريةنفذها سالح الجو اإلسرائيلي في 
 ة دمشق وريفها".جوي تم إطالقها، للتصدي ألهداف معادية فوق العاصم

استهداف الجي  السوري: قال المتحدث باسم الجي  اإلسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على صفحته  -7
على موقع "تويتر"، إن الجي  "سيواصل العمل بشكل قوي وصارم ضد التموضع اإليراني في 

السماح ، ونعتبر النظام السوري مسؤواًل عما يحدث داخل أراضيه، ونحذره من العمل أو سورية
 بالعمل ضدنا".

فجر أمس  سوريةوقال المتحدث إن من بين أهداف "فيلق القدس" اإليراني التي استهدفت في 
)االثنين(، هي "مواقع تخزين وسائل قتالية، وموقع تخزين في مطار دمشق الدولي، وموقع 

 استخبارات إيراني، ومعسكر تدريب إيراني".
جو ضد  -السورية جاء "في أعقاب إطالقها صوارين أرض  وذكر أن استهداف وسائط الدفاع الجوي

مقاتالت الجي  الحربية، أثناء ضربها أهداف )فيلق القدس(، رغم التحذير الذي نقل بعدم إطالقها" 
أرض من قبل قوة إيرانية من  -وأن استهداف المواقع اإليرانية جاء ردًا على "إطالق صاروخ أرض 

 راضي اإلسرائيلية".أمس، مستهدفًا األ سوريةداخل 
واعتبر أن "الهجوم اإليراني ضد إسرائيل أمس يعتبر دلياًل آخر حول النوايا وراء التموضع اإليراني 

 ، وخطره على االستقرار اإلقليمي".سوريةفي 
البعد اإلقليمي: تزامنت الغارات مع إعالن نتنياهو األحد، أن إسرائيل "تصنع التارين"، وذلك بعد  -8

ئناف العالقات الدبلوماسية بين بالده وجمهورية تشاد. كما تزامنت مع انعقاد القمة إعالن است
االقتصادية العربية في بيروت، وسط غياب معظم القادة العرب عنها، وسط استمرار االنقسام 

 السياسي اللبناني وجمود تشكيل الحكومة.
ا أسئلة حول مستقبل "اتفاق فك فك االشتباك: طرحت الغارات اإلسرائيلية وردود روسيا عليه -9

؛ إذ إن روسيا نجحت في منتصف العام الماضي في إعادة العمل به، ونشرت 1974االشتباك" لعام 
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"القوات الدولية لفك االشتباك" )أندوف( في الجوالن، برفقة قوات الشرطة الروسية، وذلك بعد استعادة 
 وبها الغربي.قوات الحكومة السورية السيطرة على جنوب البالد وجن

  22/1/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 ةأبرز الضربات اإلسرائيلية في سوري .33

، 2011التي تشهد نزاعا منذ  سوريةكثفت إسرائيل في األعوام األخيرة الضربات في  لندن: -بيروت 
يران، وذلك بحسب تقرير لوكا لة مستهدفة نظام الرئيس بشار األسد وحليفيه؛ "حزب هللا" اللبناني وا 

 الصحافة الفرنسية من بيروت أمس:
جو"  -، قصف الطيران اإلسرائيلي موقعًا لصوارين "أرض 2013يناير )كانون الثاني(  30في  -

 قرب دمشق، ومجمعا عسكريا يشتبه ب نه يحوي مواد كيماوية، بحسب مسؤول أمريكي.
ن ألحقت أضرارا بمركز ، قد تكو سوريةهذه الغارة اإلسرائيلية، وهي األولى منذ بدء الحرب في 

 األبحاث حول األسلحة الجرثومية والكيماوية التابع لنظام األسد، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".
في مايو )أيار(، تم استهداف مركز لألبحاث العلمية في جمرايا قرب دمشق، سبق أن استهدفته  -

بلوماسي في بيروت. وأفاد غارة يناير، إضافة إلى مخزن ذخيرة ووحدة في الدفاع الجوي، وفق د
 جنديًا سوريًا. 42"المرصد السوري لحقوق اإلنسان" ب ن الضربة أسفرت عن مقتل 

 6قرب القنيطرة، عن مقتل  سورية، أسفرت غارة نسبت إلى إسرائيل في جنوب 2015يناير  18في  -
 عناصر في "حزب هللا" وضابط في "الحرس الثوري" اإليراني.

ون األول(، قتل سمير القنطار؛ القيادي في "حزب هللا" والذي اعتقل لوقت ديسمبر )كان 19في  -
 طويل في إسرائيل، بغارة بضاحية في دمشق وفق الحزب.

، أكدت إسرائيل استهداف أسلحة "متطورة" كانت ستنقل إلى "حزب 2017مارس )آذار(  17في  -
 .سوريةهللا" قرب تدمر في وسط 

ت طائرات إسرائيلية صوارين على مخزن ذخيرة لا"حزب هللا" قرب سبتمبر )أيلول(، أطلق 22في  -
مطار دمشق. وتم مرارا استهداف هذا المطار، إضافة إلى مطار المزة في ريف دمشق الغربي، الذي 

 يضم مقر المخابرات الجوية.
، شنت إسرائيل سلسلة غارات جوية بعدما اعترضت طائرة من دون 2018فبراير )شباط(  10في  -
، وأعلنت أنها ضربت أهدافا عسكرية سورية و"إيرانية" وتم إسقاط إحدى سوريةار مصدرها طي

 طائراتها.
إيرانيين، في ضربة نسبت إلى إسرائيل واستهدفت  7مقاتاًل؛ بينهم  14أبريل )نيسان(، قتل  9في  -

 قاعدة عسكرية في محافظة حمص )وسط(.
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انيون، في إطالق صوارين. وتم استهداف مطار مقاتال؛ "معظمهم" إير  26أبريل، قتل  29في  -
 عسكري في حلب )شمال( وموقع في حماة )وسط( تنتشر فيهما قوات إيرانية.

مقاتال  15مايو، أسفرت ضربة نسبتها دمشق و"المرصد السوري" إلى إسرائيل عن مقتل  8في  -
 إيرانيين قرب دمشق. 8أجنبيا مواليا للنظام؛ بينهم 

إسرائيل عشرات الغارات على أهداف قالت إنها إيرانية، وذلك ردا على إطالق  مايو، شنت 10في  -
مقاتال مواليا للنظام؛ بينهم  27صوارين على الجزء المحتل من هضبة الجوالن، ما أسفر عن مقتل 

 إيرانيا. 11
لنيرب يوليو )تموز(، استهدفت صوارين موقعا تابعا لا"الحرس الثوري" اإليراني قرب مطار ا 15في  -

 أجانب. 3مقاتلين موالين للنظام؛ بينهم  9العسكري في حلب، وقتل 
 18في بداية سبتمبر، أعلن مسؤول إسرائيلي أن الجي  شن نحو مائتي ضربة خالل األشهر الا -

 األخيرة؛ تركزت خصوصا على أهداف إيرانية.
سية خالل تصديها سبتمبر، أسقطت الدفاعات الجوية السورية خط  طائرة عسكرية رو  17في  -

جنديا روسيا كانوا على متن الطائرة، وتسبب في توتر  15لغارات إسرائيلية. وأدى الحادث إلى مقتل 
سرائيل.  بين موسكو وا 

 نوفمبر )تشرين الثاني(، أطلقت إسرائيل صوارين على جنوب محافظة دمشق. 29في  -
وقال "المرصد السوري" إن  إسرائيل بشن ضربات قرب دمشق. سوريةديسمبر، اتهمت  25في  -

 األهداف مخازن أسلحة "تعود إلى )حزب هللا( والقوات اإليرانية".
، أقر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو ب ن الطيران اإلسرائيلي شن 2019يناير  13في  -

 قبل يومين غارة على "مخازن أسلحة" إيرانية قرب مطار دمشق.
رائيل أنها استهدفت "مخازن أسلحة وموقعا في مطار دمشق الدولي يناير، أعلنت إس 21في  -

وموقعا لالستخبارات اإليرانية ومعسكرا إيرانيا للتدريب" تابعا لا"فيلق القدس"، وذلك "ردا" على إطالق 
 أرض" على الشطر المحتل من هضبة الجوالن. -ساعة صاروخ "أرض  24اإليرانيين قبل 

 مقاتال؛ بينهم سوريان. 11هذا القصف أسفر عن مقتل  وأفاد "المرصد السوري" ب ن
 22/1/2019الشرق األوسط، لندن، 

 

 االحتالل يشرع بقياس معالم األقصى لتهويده .34

اقتحمت عناصر تابعة لسلطة آثار االحتالل، بحماية ُشرطية معززة، المسجد األقصى : وكاالت
ذه المعالم دون معرفة األسباب. وفي المبارك، وشرعت في تصوير معالم المسجد، وأخذ قياسات له
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السياق، جّددت عصابات المستوطنين، اقتحاماتها االستفزازية للمسجد األقصى من باب المغاربة 
 ونفذت جوالت داخل المسجد بحراسات مشددة ومعززة حتى مغادرتها المسجد من جهة باب السلسلة.

المحدقة بالمسجد األقصى، والمخططات  وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من المخاطر الحقيقية
الُمتسارعة بهدف تقسيمه المكاني بعد ما تم تقسيمه زمانيًا، ففي ا ونة األخيرة تعرض  "اإلسرائيلية"

المسجد ومحيطه إلجراءات وتدابير تهويدية غير مسبوقة من بينها تصعيد االقتحامات ونصب 
عليهم في قبة الصخرة، وتسريع المشاريع  على جدرانه ومحاصرة المصلين واالعتداء "سقاالت"

التهويدية وفي مقدمتها مشروع )القطار الهوائي( التهويدي، وآخرها ما جرى، أمس، من اقتحام طاقم 
لباحات األقصى وقيامه ب خذ قياساته، هذا إضافة إلى تصاعد حمالت  "اإلسرائيلية"من سلطة ا ثار 

ُيسمى ب )الهيكل( والداعية لهدمه وبناء )الهيكل(  التحريض العنصرية التي تطلقها منظمات ما
المزعوم مكانه، كما نشرت منظمة )نساء من أجل المعبد( المتطرفة على صفحتها في موقع التواصل 

 صورة تظهر مجسم )الهيكل( المزعوم مكان قبة الصخرة. "فيسبوك"االجتماعي 
 22/1/2019، الخليج، الشارقة

 
 على تأسيس مستشفى "المقاصد" عاما   50فعالية بمناسبة مرور  ةإقاميمنع  االحتاللالقدس:  .35

فعالية كان من المقرر تنظيمها  إقامةمنعت قوات االحتالل اليوم  :دياال جويحان - القدس المحتلة
عاما "اليوبيل الذهبي" على ت سيس مستشفى المقاصد الخيرية وعدد من األقسام  50بمناسبة مرور 

 المحتلة.  األخرى في مدينة القدس
وكان من المقرر مشاركة كل من: وزير الصحة جواد عواد ووزير شؤون القدس عدنان الحسيني 

العليا الشين عكرمة صبري ورئيس جمعية  اإلسالميةومحافظ القدس عدنان غيث ورئيس الهيئة 
 المقاصد الدكتور عرفات الهدمي.

 إقامةال وطردت جميع الموجودين ومنعت وقالت مراسلتنا: "إن قوات االحتالل اقتحمت قاعة االحتف
االحتفال ومصادرة التكريمات واعتقلت بعض الحضور ومنهم الناشط المصور سعيد ركن والشاب عاهد 

 الرشق وسلمت عضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر امر استدعاء للتحقيق معه في 
ل أنه عمل غير إنساني يرتكب بحق القدس الشين محمد حسين ما قام به االحتال مفتيووصف 

مؤسسة صحية تقدم العالج للمرضى القدس، مؤكدا على استمرارية عطاء المستشفى وتميزه في 
وأكد مدير المسجد األقصى الشين عمر الكسواني أن  خدمة المرضى في قلب مدينة القدس.

هيمنة والسيطرة على مدينة االحتالل يريد من منع إقامة الفعالية، وغيرها من الفعاليات األخرى ال
 الالإنسانية بحق المستشفى. اإلجراءاتالقدس ومؤسساتها مستنكرا 

 21/1/2019، الحياة الجديدة، رام هللا
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 بالقدس "األونروا""اإلسالمية المسيحية": إغالق مدرسة القادسية مقدمة خطيرة إلغالق مؤسسات  .36

القدس والمقدسات من قرار سلطات االحتالل  حّذرت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة: رام هللا
 اإلسرائيلي بإغالق مدرسة القادسية داخل أسوار البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

واعتبرت الهيئة في بيان صدر عنها، اليوم االثنين، القرار التهويدي مساسا مباشرا بالعملية التعليمة 
لدة القديمة ثانيا، ناهيك عن المخططات التهويدية أوال، واستهدافا لمستقبل جيل من الطلبة داخل الب
 التي تستهدف المدرسة واألقصى المبارك أخيرا.

 21/1/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 عشرات المستوطنين يقتحمون برك سليمان جنوب بيت لحم .37
ة برك سليمان السياحية اقتحمت مجموعة كبيرة من المستوطنين، اليوم االثنين، منطق: بيت لحم

مستوطن  100وأفاد مصدر أمني وشهود عيان في المنطقة لااا"وفا"، ب ن حوالي  جنوب بيت لحم.
وتحت حماية جنود االحتالل، اقتحموا منطقة برك سليمان، وتمركزوا عند البركة األولى، الفتين إلى 

 إلىك سليمان تتعرض كثيرا يذكر أن منطقة بر  أن أعدادا أخرى ما زالت تتوافد إلى المنطقة.
 اقتحامات من قبل المستوطنين الذي يقومون ب داء طقوس تلمودية هناك.

 21/1/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 شجرة في بيت لحم 60دونما  واقتالع  15تجريف  .38
ل رئيس بلدية بتير جرفت قوات االحتالل، أراضي زراعية في قرية بتير غرب بيت لحم. وقا: وكاالت

تيسير قطو : إن قوة من جي  االحتالل وجرافات عسكرية اقتحمت منطقة الخرجة في القرية 
 شجرة زيتون. 60دونمًا وسالسل حجرية، واقتلعت  15وجرفت نحو 

وأظهر تسجيل فيديو، قيام جنود االحتالل بالتنكيل بثالثة شبان فلسطينيين، عند مدخل بلدة سلواد 
ام هللا. وبين مقطع الفيديو قيام الجنود بتصويب أسلحتهم نحو الشبان الثالثة، واالعتداء شرق مدينة ر 

 عليهم، والتنكيل بهم، بعد أن أنزلوهم من المركبة التي يستقلونها. 
 22/1/2019، الخليج، الشارقة
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 مداهمات واعتقاالت بالضفة واستهداف للصيادين ببحر غزة .39
فجر اليوم الثالثاء، حمالت دهم وتفتي  في مناطق مختلفة بالضفة  شن جي  االحتالل اإلسرائيلي

الغربية، حيث اعتقل عددا من الشبان، فيما أطلقت زوارق بحرية االحتالل النيران على مراكب 
شبان بشبهة المشاركة في  7وبحسب بيان جي  االحتالل، فإن جنوده اعتقلوا  الصيادين في بحر غزة.
 الجي  والمستوطنين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية. أعمال مقاومة شعبية ضد

في قطاع غزة أطلقت الزوارق الحربية لبحرية االحتالل صباح اليوم الثالثاء، نيران أسلحتها الرشاشة 
 الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل غرب مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

يت لحم، اعتقل جنود االحتالل فتيين وشابا من جنوب وشرق بيت لحم وهم: فادي أما في محافظة ب
عدنان لبدن، ومحمود راتب العمور، من بلدة تقوع، ومحمود عبد هللا طقاطقة، من بلدة بيت فجار، 
بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها. كما داهمت قوات االحتالل منزل األسير جمال جبر حمامرة ومنازل 

 وعاثت بها خرابا في قرية حوسان. للعائلة،
وتجددت المواجهات الليلية مع قوات االحتالل في بلدة الخضر وأفاد شهود عيان، ب ن قوات كبيرة من 
جي  االحتالل اقتحمت بساعات مت خرة من الليل، الخضر وانتشرت في األحياء والشوارع الرئيسية، 

 قوات االحتالل التي أطلقت قنابل الغاز والصوت.وسط إجراءات أمنية، ما أدى الندالع مواجهات مع 
وفي محافظة الخليل، داهم جنود االحتالل عدة منازل وشرع بتفتيشها في منطقة الكراج داخل مدينة 
يطا، وسلمت قوات االحتالل المهندس محمد اقطيل بالغا لمقابلة مخابراتها عقب مداهمة منزله في 

 غا للمثول للتحقيق. دورا، والمهندس إسماعيل العواودة بال
أما شمال الضفة، اقتحمت قوات جي  االحتالل مدينة نابلس، واعتقلت عامر مثقال الهندي من منزله 

وفي القدس  في قرية تل، كما اعتقلت الشاب محمد قاهر ياسين من منزله في قرية عصيرة القبلية.
س العامود في بلدة سلوان، كما اقتحم اعتقل االحتالل الفتيين سامر جمجوم، وعبد هللا الزغل من حي رأ

 االحتالل بلدة أبو ديس، ما أدى الندالع مواجهات عنيفة أطلق جنود االحتالل خاللها قنابل الصوت.
 22/1/2019، 48عرب 

 

 بالمعايير الدولية "إسرائيل"اعتراض رسمي لدى "الطيران المدني الدولي" وتأكيد ضرورة إلزام األردن:  .41
أّكد رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني، هيثم ميستو، موقف : ل ورهام زيدانموفق كما - انعمّ 

األردن الرافض إلقامة مطار تمناع اإلسرائيلي في موقعه الحالي، وقرار تشغيله األحادي الجانب إال 
إذا التزمت إسرائيل المعايير الدولية واتخذت اإلجراءات التي تضمن المصالح األردنية كاملة. وشدد 

تو أّن الحكومة تحتفظ بجميع الخيارات لضمان الدفاع عن مصالح المملكة وحمايتها، وهي تتابع ميس
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هذا األمر مع منظمة الطيران المدني الدولي لضمان الوصول إلى حل بهذا الخصوص وفق القوانين 
ذا والمعايير الدولية. وأكد أن الهيئة قامت بالتواصل مع سلطة الطيران المدني اإلسرائيلي به

الخصوص، وا عالمهم بضرورة عدم اتخاذ قرار التشغيل للمطار بشكل أحادي الجانب إلى أن يتم حل 
 جميع األمور العالقة تحت المظلة الدولية.

 22/1/2019، الغد، عم ان
 

 يدلين يهددو  ة...األجواء اللبنانية لقصف سوري "إسرائيل"الستخدام  لبناناستنكار في  .41
والسماء اللبنانية لقصف سورية استنكارا في  لألجواءاستخدام إسرائيل  أثار كمال خلف: -بيروت 
الغارة الجوية  أنعضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران في تصريح له اليوم  واعتبرلبنان، 

 أجواءاللبنانية والجنوبية تحديدا هي استمرار الستباحة  األراضياإلسرائيلية على دمشق من فوق 
حروب ومشكالت ، مما يتوجب على  إلىللبنانية من قبل إسرائيل التي تسعى لجر المنطقة المنطقة ا

وسيادة لبنان ، ويتوجب  وأجواءالمتحدة وضع حد لهذه االعتداء اإلسرائيلية السافرة على حرمة  األمم
 1701 يدين الخروقات اإلسرائيلية واعتبارها اعتداء على القرار األمنقرار من مجلس  إصدارعليها 

 وضرورة وضع حد لها.
العدوان اإلسرائيلي الجديد فجر اليوم على دمشق وجنوب  "رابطة الشغيلة في لبنان"بدورها دانت 

سورية، ورأت أن "هذا العدوان إنما يندرج في سياق االعتداءات الصهيونية المتواصلة في محاولة 
 لسوري وحلفه المقاوم وروسيا.يائسة للنيل من وها االنتصارات التي حققها الجي  العربي ا

مدينة صيدا على علو متوسط، كذلك خرق  أجواءظهر اليوم االثنين،  اإلسرائيلي وخرق الطيران
أن خرق جدار الصوت فوق  شبعا، بعدالطيران الحربي اإلسرائيلي األجواء اللبنانية من فوق مزارع 

 لشين وراشيا الوادي.قرى وبلدات العرقوب وحاصبيا وصوال حتى سماء مرتفعات جبل ا
وهدد رئيس معهد دراسات األمن القومي اإلسرائيلي الميجر جنرال "احتياط" عاموس يدلين لبنان وأكد إن 

ووفق القناة العبرية  هجوم القوات الجوية اإلسرائيلية على سورية الليلة الماضية رسالة مهمة إلى لبنان".
ضد قوة القدس اإليرانية، بعد أن حاولت تمرير إطالق  السابعة قال يدلين "لقد تصرفت إسرائيل الليلة

وأشار  صاروخ أرض أرض ثقيل صوب الجوالن، وتوجيه االتهام للسوريين بإطالق النار على إسرائيل".
 إلى أن الهجوم رسالة مهمة إلى لبنان وهذا مكون أساسي ألي مواجهة في الجبهة الشمالية.
 21/1/2019، رأي اليوم، لندن
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 المشنوق وقع قرار لدعم القضية الفلسطينية.. فما هو؟ بيروت: .42
وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وفدا من "الهيئة الوطنية اللبنانية لدعم القضية  استقبل

الفلسطينية" برئاسة الدكتور نزيه خياط، ضم الدكتورة حال نوفل والدكتورة سهى الرفاعي والدكتورة 
الصلح وعماد شبارو وسعد الدين سعد، لشكر الوزير على توقيع قرار  وداد الديك والدكتور حسين

وصرح خياط على األثر: "كان بحث المخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية، وت كيد  إنشاء الهيئة.
أن البوصلة الوحيدة للخروج من الم زق العربي بتناقضاته المتعددة ال تكون إال بااللتفاف حول 

 وهي قضية فلسطين والقدس كعاصمة نهائية للدولة الفلسطينية الموعودة".القضية المركزية، 
وكشف عن "مناقشة الحقوق المدنية الفلسطينية وكيفية رفع مستوى الخدمات داخل المخيمات 
الفلسطينية، كما حصل نقا  فكري وسياسي حول التحوالت التي طرأت على الوضع الفلسطيني 

يف أنه ال بد من خطوات تحمي فلسطينيي الداخل في نضالهم، وعلى أشكال النضال المتعددة وك
وفق الخصوصية التي يحددونها، وضرورة إيجاد أشكال نضال متقدمة ومتطورة تراعي التحوالت 

 الجيوسياسية في المنطقة واإلقليم وعلى مستوى العالقات الدولية".
 21/1/2019، المستقبل، بيروت

 
 من على وجه األرض "إسرائيل"إيران: ننتظر بفارغ الصبر محو  .43

نقل موقع إخباري مرتبط بالدولة عن قائد القوات الجوية اإليرانية قوله اليوم االثنين إن بالده تنتظر 
ونقل موقع وكالة نادي المراسلين الشباب لألنباء وهو موقع يخضع  بفار  الصبر قتال إسرائيل ومحوها.

رال عزيز نصير زاده قوله "الشبان في القوات الجوية إلشراف التلفزيون الرسمي، عن البريجادير جن
 مستعدون تماما وينتظرون بفار  الصبر مواجهة النظام الصهيوني ومحوه من على وجه األرض".

 21/1/2019، األيام، رام هللا
 

 إسرائيليا   هدفا   30المضادات أسقطت أكثر من  " على سورية:األعنف"الصواريخ اإلسرائيلية  .44
رفيع  اً سوري اً عسكري اً مصدر  ، أنموسكو ا )د ب ا(، من 21/1/2019، يوم، لندنرأي الذكرت 
موجات صاروخية  4"إن الهجوم اإلسرائيلي األخير على سورية تم على  قال اليوم اإلثنين: ،المستوى
تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك الروسية لألنباء اليوم إلى أن "العدوان  فيوأشار المصدر  متتالية.

 سرائيلي الحالي، هو األعنف ووسائط دفاعاتنا الجوية أثبتت جدارتها بالتصدي لهذا العدوان".اإل
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ومن جانبها، أفادت وزارة الدفاع الروسية ب ن الغارات التي شنتها إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح 
 يوم االثنين على األراضي السورية، أسفرت عن مقتل أربعة عسكريين سوريين، وأضافت أن

 قذيفة إسرائيلية. 30الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط أكثر من 
وأوضح المصدر أن "الجي  السوري، الذي رصد خالل األيام األخيرة تحركات إسرائيلية غير 
اعتيادية في الجوالن السوري المحتل، رفع جاهزية وحداته الدفاعية، واتخذ جميع االحتياطات الالزمة 

ئيلي واسع محتمل، وغير مسبوق، وذلك بعدما استقدم جي  االحتالل بطاريات لشن عدوان إسرا
وكشف أنه" منذ الصباح الباكر أبلغت قيادات عسكرية  أرض إلى تخوم الجوالن".-صوارين أرض

جنوب البالد وحداتها، أن الجي  اإلسرائيلي سيشن عدوانا واسعا على مواقع سورية، يشابه عدوان 
 ، حيث تم اتخاذ كل الترتيبات الدفاعية الالزمة إلحباط الهجوم".2018شهر أيار/مايو 

ولفت المصدر إلى أن "العدوان اإلسرائيلي الذي استهدف صباح أمس جنوب العاصمة دمشق، كان 
كانون ثان يناير  21للتمويه ولجس النبض، تمهيدا لشن الهجوم الذي وقع مع مطلع يوم االثنين 

ه األعنف منذ شهر آيار/مايو من العام الماضي، حيث استمر لمدة ، واصفا هذا الهجوم ب ن2019
صاروخا بينها صوارين  30دقيقة تمكنت خاللها الدفاعات الجوية السورية من إسقاط نحو  55

وأشار المصدر إلى أن "التشكيالت السورية المنتشرة على طول خط الجبهة مع  أرض".-"أرض
أرض، التي كانت تطلق -دفعات األكبر من صوارين أرضالعدو اإلسرائيلي، تمكنت من إسقاط ال

سقاط صوارين أخرى "جو أرض"، -من تل أبو الندى وتل الفرس وتل العرام في الجوالن المحتل، وا 
 تزامنا مع تحليق مكثف لطيران االستطالع والطيران الحربي اإلسرائيلي فوق الجوالن المحتل.

مزودة بكشافات ليلية تتحرك قبالة قرى الشريط في  ليةإسرائيشوهدت آليات عسكرية " وقال المصدر:
 ريف القنيطرة، مع قيام العدو بإطفاء األنوار في المرصد الشرقي لجبل الشين"

إن قوى الدفاع الجوي السورية، أظهرت حرفية عالية بتصديها لمعظم الهجمات في " وتابع المصدر:
مثلث الموت قرب درعا، كما تمكنت الدفاعات أجواء سعسع وزاكية وكناكر والكسوة وحينة ودربل، و 
بعيدة المدى التي حاولت استهداف  اإلسرائيليةالسورية في محيط العاصمة بإسقاط موجات الصوارين 

 قدسيا ودّمر وجمرايا ومطاري المزة ودمشق".
 30ومن جهة أخرى أفادت وزارة الدفاع الروسية ب ن الدفاعات الجوية السورية أسقطت أكثر من 

 اروخا مجنحا وقنبلة موجهة أثناء تصديها لغارات نفذها الطيران اإلسرائيلي الليلة الماضية.ص
هبة محمد وكامل صقر ووديع عواودة: ليلة جديدة ، عن 22/1/2019، القدس العربي، لندنوأضافت 

من ليالي الصوارين، هي األشد ضراوة من إسرائيل ضد دمشق واألكثر إضاءة للسماء. وكان فيها 
معلومات … آالف السوريين مراسلين بعدساتهم وبتقنية البث المباشر التي يوفرها لهم موقع فيسبوك
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"القدس العربي" أن اإلسرائيليين أطف وا أنوار المرصد الشرقي الموجود في جبل الشين ونصبوا سيارات 
لى غوطة همر كبيرة أشعلت أنوارها من داخل الشريط المحتل والتي وصلت أضواؤها الكاشفة إ

دمشق الغربية، وأن تل أبيب استخدمت في هجومها الواسع صوارين جو ا أرض من مقاتالت 
تحركت في األجواء اللبنانية، وصوارين أرض ا أرض انطلقت من تل العرام وتل الفرس وتل أبو 
الندى. الهجوم اإلسرائيلي شمل محيط مطار دمشق الدولي، مطار المزة العسكري، مطار الثعلة 

في ريف درعا، مركز البحوث العلمية في جمرايا في  38عسكري في ريف السويداء الغربي، اللواء ال
ريف دمشق، موقعًا عسكريًا في منطقة الديماس وموقعًا عسكريًا آخر في جبل المانع في ريف 

 دمشق، وموقعًا بين بلدتي صحنايا والكسوة جنوبي دمشق.
ي" إن الهجوم اإلسرائيلي األخير كان األعنف واألشد "القدس العربويقول مصدر عسكري سوري لا

ن مستوى استجابة الدفاعات الجوية السورية وأداءها الدفاعي كانا  2011ضراوة منذ ما قبل عام  وا 
 جيدين جدًا وفق وصفه.

 
 لألمم المتحدة "إسرائيل"دمشق تشكو  .45

في نهجها العدواني الخطير ما دمشق ا وكاالت: أكدت وزارة الخارجية السورية أن استمرار إسرائيل 
وقالت الخارجية السورية . كان ليتم لوال الدعم الالمحدود والمستمر الذي تقدمه لها اإلدارة األمريكية

إنها وجهت رسالتين إلى كل من األمين العام لألمم المتحدة ورئيس مجلس األمن بش ن الغارات 
ليوم، أوضحت فيهما أن " العدوان اإلسرائيلي اإلسرائيلية األخيرة على مدينة دمشق وريفها فجر ا

الغادر الجديد ي تي في إطار المحاوالت اإلسرائيلية المستمرة إلطالة أمد األزمة في سورية والحرب 
اإلرهابية التي تتعرض لها ولرفع معنويات ما تبقى من جيوب إرهابية عميلة لها فضال عن كونه 

من مشاكلها الداخلية المتفاقمة وألسباب يعرفها المجتمع  محاولة من الحكومة اإلسرائيلية للهروب
 الدولي بصورة دقيقة".

" في نهجها العدواني الخطير ما كان ليتم أنه لوال الحصانة التي إسرائيلوأضافت: "أن استمرار "
توفرها اإلدارة األمريكية ودول معروفة في مجلس األمن من المساءلة ولوال صمت القبور الذي 

 ؤالء على مجلس األمن لمنعه من ممارسة دوره في مواجهة هذه االعتداءات اإلجرامية".يفرضه ه
 21/1/2019رأي اليوم، لندن، 
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 تسطو على الثقافة العربية "إسرائيل"بعد احتالل األرض.. : "ميدل إيست آي" .46
ن أيديه تطال ال يكتفي االحتالل اإلسرائيلي بسرقاته الثقافية داخل حدود فلسطين التاريخية، بل إ

العديد من الدول العربية المحيطة بها. وبصفتها دولة استعمارية مستوطنة، سعت إسرائيل لمحو 
وجود السكان األصليين على األراضي التي تحتلها، وذلك لتوطين ثقافتها وجعلها "محلية" بدال من 

 فرضها على ا خرين.
يا أن المطبن اإلسرائيلي ال يكتفي باالفتخار وجاء في تقرير بموقع "ميدل إيست آي" بتوقيع ندى إيل

بالخبز أو طبق سمك الجيوفيلي، وهي كلها أطباق أوروبية، بل يتبجح أيضا بالفالفل والحمص وزيت 
 الزيتون وسلطة الطماطم والخيار اللذيذة التي تصاحب معظم الوجبات الفلسطينية.

أشهر قليلة خالل افتتاح صالة عرض  واعترفت إسرائيل ب نها وسعت نطاق سرقتها الثقافية قبل
جديدة، ألول مرة، بعنوان "الفن العربي المسروق" وأوضحت أنها عرضت تلك األعمال دون علم أو 
موافقة الفنانين وأنها مدركة لهذا التجاوز، كما أن هذا الكشف عن الحدود السياسية والجغرافية ما هو 

 ل من استبعاد في المنطقة.إال محاولة للفت االنتباه لما تعانيه إسرائي
أضافت الكاتبة أن منظمي المعرض يعتقدون أن هذا "االستبعاد" يعزى جزئيا إلى نجاح "حركة 
المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات"، التي دعت إلى مقاطعة أكاديمية وثقافية مع 

 ين.إسرائيل حتى تتوقف عن انتهاك القانون الدولي وحقوق اإلنسان للفلسطيني
 21/1/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 
 لطفي بوشناق: تلقيت عرضا  فاق المليون دينار تونسي للغناء مع فنان إسرائيلي .47

 بوشناق أنهلندن: ضمن حوار أجراه في برناما عبر أثير إذاعة "موزاييك" أكد الفنان التونسي لطفي 
حد تلك العروض فاق المليون دينار تلقى عّدة عروض للغناء في إسرائيل لكّنه رفضها، كاشفًا أن أ

 دوالر أميركي مقابل تقديم ديو إلى جانب فنان إسرائيلي. ألف 330تونسي أي ما يعادل 
وكشف بوشناق قائاًل: "رفضت الموضوع جملة وتفصيال، وقلت لهم أنا آسف جدا، ألنني عربي 

أيضا"، وعّلق بالقول: "إن "س حيي حفالت في الواليات المتحدة األميركية والقدس  وأضاف: أصيل".
 الدخول إلى األراضي الفلسطينية مغامرة، وأن "المقدر سيحصل".

ومهما  عربي،وتابع: "س غني بكل حب وصدق للقضية الفلسطينية، التي كانت وما زالت قضية كل 
واعتبر بوشناق، أن من يغني في إسرائيل من التونسيين عليه  قّدمت لهذه القضية أبقى مقصرًا".

 مل المسؤولية، قائاًل: "بالنسبة لي أنا أغني للسجين وال أغني للسّجان".تح
 21/1/2019، القدس العربي، لندن
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 الفلسطينية ال تريد تخفيف معاناة غزة ميالدينوف: جهات في السلطة .48

كاااد المنساااق الخااااص لعملياااة الساااالم فاااي الشااارق األوساااط، نيكاااوالي ميالديناااوف أن أ :القااادس المحتلاااة
فاي  ،ودعاا ميالديناوف سالطة الفلساطينية ال ترياد التخفياف مان معانااة ساكان قطااع غازة.جهات فاي ال

العقابيااة عاان قطاااع غاازة، قااائاًل: "نعماال  اإلجااراءاتلرفااع  21/1/2019 تصااريحات صااحفية يااوم االثنااين
جاهادين ماع مصار ودولااة قطار وماع كال ماان يرغاب بمسااعدة غازة لتقااديم المسااعدات، وسنساتمر فااي 

وأضاف: "وظيفتي األساسية تقاديم المسااعدة ألهاالي غازة بعاد نقال  والمواد الخام لغزة". إدخال السوالر
 حجم المعاناة في القطاع للعالم". 

 21/1/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 التنسيق األمني: محاوالت أمريكية الستمرار دعم األجهزة األمينة الفلسطينية حفاظا  على هآرتس"" .49
، الااذي أقااره إلرهاااباعلااى صاالة بمحاااوالت تعااديل قااانون  األمريكااي قااال مصاادر فااي الكااونجرس رام هللا:

 هااالرتسصااحيفة ل، ، بشااكل يتاايح للمااواطنين األميااركيين مقاضاااة الساالطة الفلسااطينيةالكااونجرس األمريكااي
عبااار  إن مساااؤولين فاااي اإلدارة األمريكياااة سااايحاولون "إنقااااذ" جااازء مااان المسااااعدات األمريكّياااة اإلسااارائيلية

"التفافات ميزانّية"، من غير الواضح كيف ستطّبق على أرض الواقع، واحدة من هاذه اإلمكانّياات تحويال 
جزء من الادعم األمريكاي لألجهازة األمنياة الفلساطينّية عبار وكالاة االساتخبارات المركزّياة )ساي آي إياه(، 

صااحيفة "هنالااك إرادة حقيقّيااة الساالطة الفلسااطينّية. وأضاااف المصاادر لل بشااكل يتاايح تجاااوز الشااكاوى ضاادّ 
 هذه المشكلة، حتى ال يتضرر التنسيق األمني، لكّن ال أحد يعرف كيف سنطّبق ذلك".  في اإلدارة لحلّ 

 22/1/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 ف مهامها في غزةانئستالالسلطة ويدعو  االتحاد األوروبي يدعو النتخابات فلسطينية ديموقراطية .51
االتحاااد األوروبااي دعااا إلااى عقااد انتخابااات  ، أنالقاادس، ماان 21/1/2019 ،يــنفلســطين أون النشاارت 

عااان ممثااال  21/1/2019 صااادر ياااوم االثناااين وقاااال االتحااااد فاااي بياااان فلساااطينية "حقيقياااة ديموقراطياااة".
إن "بعثات دول االتحاد  :االتحاد باالتفاق مع رؤساء بعثات دول االتحاد األوروبي في القدس ورام هللا

 2018المجلااس التشااريعي الفلسااطيني فااي كااانون أول  فااي القاادس ورام هللا علماات عاان حاالّ األوروبااي 
وأشار االتحاد إلى أن التشاريعي الفلساطيني لام  أشهر". 6واإلعالن عن عقد انتخابات تشريعية خالل 

)فااي الضاافة الغربيااة( ولاام يااتمكن ماان ممارسااة مهامااه كجساام تشااريعي  2007يعقااد أي جلسااة منااذ عااام 
 طة الفلسطينية، كما هو منصوص عليه في القانون األساسي، خالل العقد الماضي.لدى السل
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التشاااريعي "ُينهاااي رساااميًا صاااالحية الجسااام الحكاااومي الوحياااد الُمنتخاااب للسااالطة  االتحااااد أن حااالّ  وعااادّ 
وأضاااف البيااان، أنااه وفقااًا  الفلسااطينية، وهااذا تطااور تنظاار إليااه بعثااات االتحاااد األوروبااي بعااين القلااق".

وعلاى ضااوء اإلعاالن عاان عقاد انتخابااات  2016تاجات مجلاس وزراء الخارجيااة األوروبياين لعااام الساتن
فإن بعثات دول االتحااد األوروباي فاي القادس ورام هللا ُتشاجع للعمال مان أجال مؤسساات قوياة وشااملة 

 وخاضعة للمسائلة وديموقراطية تقوم على أساس احترام سيادة القانون وحقوق اإلنسان.
اد أن عقااااد انتخابااااات حقيقيااااة وديموقراطيااااة لكافااااة الفلسااااطينيين أماااارًا حيويااااًا إلقامااااة دولااااة ورأى االتحاااا

 فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
ودعت بعثات دول االتحااد األوروباي فاي القادس ورام هللا الفصاائل الفلساطينية إلاى العمال علاى إيجااد 

 لديموقراطية لصالح الشعب الفلسطيني.أسس مشتركة والعمل معًا وصواًل إلى طريق إيجابي نحو ا
وحثااات بعثاااات دول االتحااااد األوروباااي الفصاااائل الفلساااطينية علاااى "االنخاااراط بحسااان نياااة فاااي عملياااة 

 الدولتين". المصالحة التي تعتبر عنصرًا هامًا للوصول إلى حلّ 
ضارورة أن  أكاداالتحااد األوروباي ، أن معاا، نقااًل عان وكالاة 22/1/2019 ،الخليج، الشـارقةوأضاافت 

تساات نف الساالطة الفلسااطينية مهامهااا الحكوميااة بشااكل كاماال فااي غاازة التااي ُتعتباار جاازءًا ال يتجاازأ ماان 
 الدولة الفلسطينية المستقبلية.

 
 المقدسيين االتحاد األوروبي يؤكد معارضته لالستيطان وتهجير .51

ورام هللا، ياااوم  أكاااد رؤسااااء بعثاااات دول االتحااااد األوروباااي فاااي مااادينتي القااادس: وكااااالتوال ،48عااارب 
، مجددا معارضتهم لمخططات االحاتالل االساتيطانية، إضاافة إلاى تهجيار مناازل 21/1/2019 اإلثنين

 المقدسيين في المدينة المحتلة.
جاء ذلك، في بيان أصدره رؤساء البعثات األوروبية في أعقاب زيارة عائلة الصبا  المهددة بااإلخالء 

 دس.من منزلها في حي الشين جراح، بالق
وقااال مكتااب االتحاااد األوروبااي فااي األراضااي الفلسااطينية فااي تصااريح مكتااوب إن رؤساااء بعثااات دول 

وأضااااف  االتحااااد، التقاااوا بااا فراد مااان عائلاااة الصااابا  الاااذين أطلعاااوهم علاااى الوضاااع الحاااالي لقضااايتهم.
فاااردا مااان عائلاااة الصااابا   32البياااان: "فاااي حاااال تنفياااذ أمااار اإلخاااالء، سااايؤدي ذلاااك إلاااى نااازوح حاااوالي 

وكارر البيااان معارضااة االتحااد األوربااي، الشااديدة لسياساة "االسااتيطان اإلساارائيلية  أطفااال". 6بضامنهم 
 واإلجراءات المتخذة ضمن هذا السياق مثل إخالء المنازل وهدم البيوت".
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وقااال إن سياسااة "بناااء وتوساايع االسااتيطان، بمااا فااي ذلااك فااي القاادس الشاارقية، هااي غياار قانونيااة وفقااا 
مكانياااة تحقياااق الساااالم للقاااانون الااادو  لي، كماااا أن اساااتمرارها ُيقَاااولض مااان قابلياااة حااال الااادولتين للحيااااة وا 

 الدائم".
 21/1/2019، 48عرب 

 
 المرشحة اليسارية للرئاسة األمريكية كاماال هاريس تدعم اليمين اإلسرائيلي .52

نهااا ستترشااح أعلناات الساايناتور كاماااال هاااريس )ديموقراطيااة ماان كاليفورنيااا( أ رائااد صااالحة: -واشاانطن
ياه باي أ، وأكادت فاي برنااما " صاباح الخيار أمريكاا" الاذي تبثاه قنااة 2020 سانةللرئاسة األمريكياة فاي 

 سي أنها متحمسة جدًا لخوض المعركة االنتخابية لرئاسة الواليات المتحدة.
ألم  بنةاليس هناك ما يدعو لالحتفال في إعالن هاريس بالنسبة للعرب والمسلمين والفلسطينيين فهي 

هندية ووالد من جامايكا، وزوجها دوغالس إيمهوف يهودي من مدينة سان فرانسيسكو، لديها تعليقات 
فاااي مااؤتمر لجنااة الشاااؤون العامااة األمريكياااة  2017 ساانةإذ قالاات فاااي  "،إسرائيلا"تعباار عاان مواالتهاااا لاا

جار في "إسرائيل"، سهمت في جمع التبرعات للصناديق اليهودية من أجل زراعة األشأاإلسرائيلية إنها 
وتحاادثت هاااريس أمااام المااؤتمر  للماارة األولااى. :إساارائيل"وأضااافت أنااه رأت ثمااار الجهااد عناادما زارت 

لتعطاي صاورة واضاحة عاان  2018 سانةاألمريكاي فاي أمريكاا فاي -السياساي السانوي للمجلاس اليهاودي
 ه يمكاان فاارض حاالّ موقفهااا فااي خطاااب طوياال ليتضااح أن اليسااارية التقدميااة الديموقراطيااة ال تااؤمن أناا

 أحياناااً لجماعااة "جااي سااتريت" اليهوديااة التااي تنتقااد  وأنااه ال تمياال كثيااراً  ،اإلساارائيلي – للصااراع العربااي
 ."إسرائيل"يضًا، معارضة حركة مقاطعة أالحكومة اإلسرائيلية، ومن المعروف عن هاريس، 

 22/1/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 كية.. معقول؟السلطة ترفض المساعدات األمنية األمري .53
 د. عدنان أبو عامر
تحدثت أنباء األيام األخيرة أن السلطة الفلسطينية وّجهت رسالة لحدارة األمريكية، ب نها ال تريد 
المساعدات التي تقدمها لها في مجال األمن، مما يطرح أسئلة حول مدى جدية السلطة بهذا الرفض 

 دمة للقطاع األمني بالذات.رغم اعتمادها الكلي على المساعدات المالية المق
، ولم تحصل 2017صحيح أن القطيعة السياسية بين رام هللا وواشنطن ما زالت قائمة منذ ديسمبر 

اتصاالت بينهما، لكن هذه القطيعة لم تمنع حصول اجتماعات دورية بين أجهزة أمن الجانبين، علنية 
لمخابرات الفلسطينّية ماجد فرج وسرية، لعل أشهرها لقاء شهر مايو في واشنطن، وجمع رئيس ا
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بنظيره األميركّي مايك بومبيو، قبل انتقاله لوزارة الخارجّية، حيث يرتبطان بعالقة وثيقة، وقد دأبا في 
لقاءاتهما على مناقشة قضايا أمنّية إقليمّية، لها ت ثيرات على المنطقة، ما يعني أّن االّتصاالت 

 .األمنّية الثنائية مستمّرة دون انقطاع
قد ال يختلف اثنان أن المخابرات األميركّية لديها شبكة عالقات وثيقة مع نظيرتها الفلسطينّية، وحين 

، ووضعت يدها على األرشيف األمنّي للسلطة الفلسطينية، 2007سيطرت حماس على غّزة أواسط عام 
العناصر األمنّية كشفت وثائق لتعاونها األمنّي مع الاا"سي آي إيه"، مما يشير لعمق عالقتهما، ف

الفلسطينّية تتدّرب في الواليات المّتحدة، والضّباط األميركّيون يشرفون على األمن الفلسطينّي بالضّفة 
 حول العالم. 90 الغربّية، والمخابرات الفلسطينّية لها ملحقون أمنّيون في معظم السفارات الفلسطينّية الا

ية تساعد األمن األميركّي بمالحقة المجموعات المسّلحة أكثر من ذلك، فإن األجهزة األمنية الفلسطين
في العالم، بتوفير بنك معلومات أمنّية، بسبب حيازتها ألفراد ومخبرين يتواجدون في المناطق التي 

 تنتشر فيها هذه الجماعات المسلحة.
ا من األدوار يتداول الفلسطينّيون في غزة والضفة معلومات متفّرقة أّن األمن الفلسطيني يؤّدي كثير 

بتنسيق مع المخابرات األميركّية، أو توجيه منها، في البلدان التي تشهد تواجدًا فلسطينّيًا، ويتحّرك 
فيها الفلسطينّيون بسهولة، ال سّيما التي تشهد بؤر توّتر أمنّي، وتشّكل إزعاجًا للواليات المّتحدة 

سرائيل.  األميركّية وا 
مريكية ترى أن اجتماعاتهما المشتركة تركز على التنسيق الثنائّي األوساط األمنية الفلسطينية واأل

لمالحقة الجماعات المسّلحة في الشرق األوسط، ويا لمفارقات األقدار حين نعلم أن األميركّيين 
مدينون لنظرائهم الفلسطينيين بالشكر لجهودهم األمنّية، في حين األجهزة األمنية الفلسطينية مدينة 

 يكية بالتدريب والمال.لنظيرتها األمر 
لسنا بحاجة لكثير من الت كد من مدى جدية السلطة في رفضها للمساعدات األمريكية، أو أن تكون 
جزءا من ابتزاز اإلدارة األمريكية، ألن االستقرار األمني في الضفة الغربية مصلحة أمريكية 

سرائيلية، فضال عن قيام األمن الفلسطيني بمساعدات نوعية للمخا برات األمريكية، مما قد يجعل وا 
 هذا الرفض "فشة خلق" أكثر من كونه قرارا جادا.

 21/1/2019، فلسطين أون الين
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 42 ص             4844 العدد:             1/22/2019 الثالثاء التاريخ:  

                                    

 الضمان ليس أهم من السلم األهلي .54
 هاني المصري
على الرغم من اعتماد التعديالت التي تم التوافق عليها بين الحكومة والنقابات المهنية إال أن الحراك 

وحد واصَل المطالبة بإسقاط قانون الضمان، معتبرًا أنه ال صلة له بهذه التعديالت، الفلسطيني الم
وطالب بتطوير قانون العمل لحماية حقوق العاملين. وهذا كان متوقعًا، فالقضية ال تتعلق بتعديل 

نما بالثقة المفقودة كليًا بالسلطة، لدرجة ال يوجد  مان، على أموال الض اطمئنانالقانون من عدمه، وا 
 ولسان حال المعترضين على القانون "عصفور في اليد خير من عشرة عصافير على شجرة السلطة".
إن المس لة الجوهرية التي تواجهنا هي أننا في مرحلة تحرر وطني، ولسنا في مرحلة بناء دولة. 

كثر فالدولة ليست على مرمى حجر، فهي باتت بعيدة أكثر مما كانت عليه، بعد أن أصبح هناك أ
ألف مستوطن يستعمرون الضفة الغربية، ويمضون في تهويدها وأسرلتها، وخصوصًا  830من 

اعترفت في  138القدس، ورغم أن الدولة حق طبيعي ال يجب أن يخضع للتفاوض، والدليل أن 
 الجمعية العامة لألمم المتحدة بحق الفلسطينيين بالدولة، ما منحها العضوية المراقبة.

السلطة  وغائب عنشياء عدة، وأهم عنصر فيها السيادة، وهذا بعيد جدًا عن التحقق، الدولة تعني أ
 التي هي صيغة من الحكم الذاتي الخاضع للسيادة اإلسرائيلية.

إذا تصرفنا على أساس أننا دولة وعزفنا النشيد الوطني واستعرض الرئيس حرس الشرف ووزعنا 
الحكومة ومعالي الوزراء جزافًا ال نصبح دولة حقًا. ألقاب الدولة من صاحب السيادة ودولة رئيس 

فهناك فرق حاسم بين حقنا في الدولة وبين تحققها فعاًل الذي ال يمكن أن يتحقق إال بإنهاء االحتالل 
نهاء االحتالل ال يتحقق إال بالنضال وتغيير موازين القوى  وتحقيق االستقالل الوطني والسيادة. وا 

ل مكلفًا إلسرائيل، وهذا يحتاج إلى توحيد الشعب بمختلف قواه وأفراده ال على األرض وجعل االحتال
 إلى دق األسافين في صفوفه.

بعد هذه المقدمة نعود إلى قانون الضمان الذي واجه معارضة واسعة غير مسبوقة لم نشهد مثلها من 
 بدليل أنشديد، قبل، وهذا يدل ليس على مجرد خط  تعامل السلطة مع هذا القانون، بل على غباء 

الطريقة التي ُطرح فيها القانون وكيفية الدفاع عنه استطاعت توحيد أصحاب العمل والعمال 
والموظفين، رغم تضارب المصالح والتناقضات فيما بينهم. صحيح أن العديد من أصحاب العمل 

فين، ولكن هذا يعارضون القانون حفاظًا على مصالحهم ولعدم استعدادهم لتلبية حقوق العمال والموظ
 ال يكفي للوقوف مع القانون.

لم تدرك السلطة الهوة بينها وبين الشعب وأن عدم الثقة ليس في القانون، بل في السلطة التي أقرته، 
لذلك كل التعديالت التي أجريت أو ممكن أن تجري ال تغير من الموقف شيئًا، ما يتطلب سحب 
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معي شامل يهدف إلى تحديد ما نحتاج إليه وما نريد وما القانون من التداول، والدخول في حوار مجت
 الوقت المالئم لتحقيقه.

لقد كان الحافز الرئيسي لحسراع في إقرار القانون، ليس تحقيق التكافل االجتماعي والحفاظ على 
حقوق الموظفين والعمال، بل أن لعاب السلطة سال على األموال الطائلة التي تحتفظ بها إسرائيل 

للعمال الذين اشتغلوا فيها لعشرات السنين، وهي أموال كبيرة رغم تضارب المعلومات حول  كحقوق
 حجمها، مع أنه ليس من المؤكد أن تقوم إسرائيل بتحويلها إلى صندوق الضمان.

ولمزيد من الفهم لتداعيات ومالبسات هذا الموضوع التي وصلت إلى ما شاهدناه من تصريحات 
محلي والعاصفة الغاضبة عليه التي أطلقت ناقوس الخطر لما يمكن أن مرفوضة لوزير الحكم ال

يجري، ال بد من التوقف عند سياق اللحظة السياسية الراهنة التي وحدها يمكن أن تفسر ما يحدث، 
إذ تم الشروع في طرح وتطبيق القانون في أسوأ اللحظات التي تمر بها السلطة، فالسلطة بال سلطة 

حمود عباس مرارًا وتكرارًا، ومصيرها مجهول، فمستقبلها مفتوح على احتماالت كما يقول الرئيس م
 أحالها مر بما في ذلك احتمال انهيارها.

فالفلسطينيون قرروا في المجلسين المركزي والوطني إعادة النظر في العالقة مع االحتالل، ووقف 
ظر في اتفاقية باريس االقتصادية التي األمني، وسحب أو تعليق االعتراف بإسرائيل، وا عادة الن التنسيق

كرست تبعية االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد اإلسرائيلي، في وقت تمضي إسرائيل مدعومة من إدارة 
ترامب بفرض الحل اإلسرائيلي على األرض، الذي ال يتسع ألي حق من الحقوق الفلسطينية، وفصل 

حويل السلطة إلى كيان حكم ذاتي أكثر خضوعًا القطاع عن الضفة تمهيدًا البتالع معظمها، ويتضمن ت
إلسرائيل من دون وجود أفق سياسي، لدرجة أن الرئيس قال في لقائه مؤخرًا مع الكتاب والصحافيين 

 المصريين أن الذي يقول بإمكانية قيام دولة فلسطينية خالل السنوات الخمس عشرة القادمة كاذب.
سام ويتعمق أفقيًا وعموديًا، ومفتوح على احتمال التحول هذا في نفس الوقت الذي يستمر فيه االنق

لى المساعدة على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية من خالل إقامة "دويلة" في  إلى انفصال، وا 
 القطاع، وتمكين إسرائيل من ابتالع الضفة.

مئنان، فمن جهة ويزيد الطين بلة أن النموذج الذي إقامته السلطة ال يوحي بالثقة وال يدعو إلى االط
هناك نزعة تسلطية استبدادية فردية جمعت كل الصالحيات وتهيمن على كل السلطات، في ظل 
استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان، وانتشار الفساد، وتراجع القضاء الذي لم يعد مستقاًل منذ زمن،  

بما فيها القدس  وحل المجلس التشريعي من دون ضمانات بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في الضفة،
والقطاع، وال ضمان احترام نتائجها إن جرت من دون تزوير داخلي أو مصادرة لنتائجها من قوات 
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االحتالل، كما حصل بعد االنتخابات السابقة، وبمشاركة مختلف ألوان الطيف السياسي واالجتماعي 
 التي تؤمن بالمشاركة.

قانون الضمان( من دون اطمئنان إلمكانية حمايتها، فكيف يمكن اإلقدام على خطوة بهذا الحجم )إقرار 
وخصوصًا أن الوضع الفلسطيني مفتوح على كل االحتماالت، بما فيها احتمال انهيار السلطة والتهجير، 
بما في ذلك بروز مقدمات للصراع على الخالفة من دون االتفاق على آلية انتقال السلطة. كما أن أي 

 عيفا ومهددًا بإقراره أو إلغائه ب ول جلسة يعقدها البرلمان الجديد.مرسوم رئاسي بقانون سيكون ض
وما أضعف موقف السلطة أنها عاندت وركبت رأسها بالتمسك بالقانون رغم المعارضة شبه الجماعية 
في نفس الوقت الذي التزمت ب ن أي تعديالت سيتم إجراؤها ب ثر رجعي، وهذا أضعف موقفها، فبداًل 

ان وال يزال األفضل سحب، أو على األقل، تجميد القانون إلى حين االتفاق على من هذا العناء ك
 توفر ظروف مناسبة إلقراره وتطبيقه، ويمكن أن تعتبر حل المجلس التشريعي مخرجًا مناسبًا للتراجع.
 وال ننسى أن في الذاكرة أن صندوق التقاعد للموظفين العموميين خاويًا منذ فترة طويلة، إذ ال يوجد

 ما يمنع أن يكون مصير صندوق الضمان مختلفًا.
ال يوجد قانون أهم وال مقدس أكثر من الحفاظ على السلم األهلي الذي بات مهددًا في ظل اإلصرار 
على المضي في تطبيق هذا القانون. أقول للسلطة العناد كفر، ويكفي الخسائر المتحققة حتى ا ن، 

م لكي يواجهوا التحديات والمخاطر الجسيمة وتوظيف الفرص فالفلسطينيون بحاجة إلى كل ما يجمعه
 المتاحة ويكفيهم ما يعانوه من انقسام وشرذمة.

في ظل غياب االنتخابات والمؤسسات خصوصًا المجلس التشريعي، وعدم الثقة بالحاضر 
 والمستقبل، ال ضامن لقانون الضمان، وفي مثل هذه األوضاع رضا الناس والتوافق الوطني مصدر
شرعية أي سياسة وأي قانون، وهذا يتطلب سحب القانون من التداول واالستجابة لمطالب ومصالح 

 الناس وليس إجبارهم على الخضوع ألمر يمس شؤون حياتهم األساسية.
 22/1/2019 مسارات، -المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات اإلستراتيجية 

 
 عن تهويد التعليم في القدس .55

 لسهلينبيل ا
تسعى الحكومة اإلسرائيلية إلى تنفيذ مخططات عديدة في زمن واحد، للتسريع في تهويد القدس، إذ 
تستمر بمحاصرة المدينة بالجدار العازل والنشاط االستيطاني المكثف، فيما تحاول مؤسسات إسرائيلية، 

مدينة القدس، وذلك بعد وبدعم من حكومة نتنياهو، تحقيق سيطرة مطلقة على قطاع التعليم العربي في 
منه، حيث تم فرض المناها التعليمية على المدارس االبتدائية العربية هناك  %66أن تّم التحكم بنحو 
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. وتبعًا لذلك، تم استبدال كلمة فلسطين بكلمة إسرائيل، والقدس بكلمة أورشليم، وتقوم وزارة 1968منذ 
بوضع مناها تعليمية للطالب العرب في القدس، حيث المعارف اإلسرائيلية بتزوير التارين والجغرافيا 

تشير حلقاٌت دراسية فرضتها إسرائيل في القدس إلى أن اإلسالم هو مجّرد تربية روحية، وتارين 
 اإلسالم هو تارين فتن وكوارث، وهذا بحد ذاته يعتبر تزييفا لحقائق التارين. 

يناير/ كانون  19اإلعالم اإلسرائيلية يوم جديد خطط تهويد التعليم في القدس ما كشفت عنه وسائل 
الثاني الجاري، أنه سيصار بدءا من العام المقبل إلى تنفيذ خطة رئيس بلدية االحتالل السابق في 
القدس، نير بركات، بإغالق مدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئين التابعة لألمم المتحدة )أونروا( في 

ية القدس الصهيونية، حيث تدير "أونروا" مخيم شعفاط، شمال القدس، واستبدالها بمدارس تابعة لبلد
ألفًا. وللوكالة خمس مدارس في  20القدس، وهو المخيم الوحيد في المدينة، ويزيد عدد سكانه على 

إلى مركز طبي رئيسي في المدينة،  الجوز، إضافةالقدس؛ في شعفاط وصور باهر وسلوان وواد 
 المسجلين لدى "أونروا" في القدس إلى مائة ألف. ويصل عدد الالجئين الفلسطينيين 

، فإضافة إلى قرار إغالق مدارس "أونروا " في 1967يواجه المقدسيون تحديًا هو األخطر منذ عام 
القدس، صّرح أكثر من مسؤول إسرائيلي ب ن حصول المدارس العربية على مساعدات مالية، وهي 

سرائيلية، رهن بالتزامها تطبيق المناها العبرية. والثابت أن بحاجٍة ماّسة إليها، من إدارة المعارف اإل
حكومة نتنياهو تنفذ مخططاٍت عديدًة في زمن واحد، للتسريع في تهويد مدينة القدس. والبراما التي 
تدّرس لألقلية العربية داخل الخط األخضر هي نفسها التي باتت تدرس في المدارس العربية في القدس، 

ب مفاهيم ومصطلحات تتالءم مع ترسين فكرة يهودية إسرائيل، إضافة إلى احتمال وتفرض على الطال
تهويد مئات األسماء العربية المتداولة في المدينة التي تشهد نشاطًا استيطانيًا محمومًا، فضاًل عن 

 .اقتحامات المستوطنين التي لم تتوقف لباحات المسجد األقصى وبحراسة الجي  والشرطة اإلسرائيليين
وظهر جليًا أن إسرائيل تحاول التضييق على الطلبة العرب في القدس، إلجبارهم على تركها 
لالستئثار بخيارات التعليم، األمر الذي يعّرضهم للتهجير من مدينتهم تبعًا للقوانين اإلسرائيلية. ومن 

جة ضد قطاع الضروري إظهار حجم معاناة الطلبة المقدسيين، بسبب السياسات اإلسرائيلية المبرم
التعليم خالل احتالل مديد، فثمة اكتظاظ شديد في الصفوف المدرسية، والدوام في غالبية المدارس 
على فترتين، وهناك نقص حاد في المختبرات في المدارس العربية، ناهيك عن ضعف التجهيزات 

تحديث وبناء غرف الرياضية، والنقص في أعداد المعلمين. وتمنع السلطات اإلسرائيلية، منذ سنوات، 
إضافية أو مدارس للطلبة العرب، ما يحول دون استيعاب الطلبة الجدد عبر النمو الطبيعي للسكان 

 سنويًا.  %3الذي يزيد عن 
والمالحظ أن مدارس العرب المقدسيين غير مؤهلة للتدريس الجيد، بسبب قدمها وعدم القيام بعملية 

أن وزارة المعارف اإلسرائيلية وبلدية القدس منعتا منذ تحديث ضرورية. ومن األهمية اإلشارة إلى 
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سنوات التعليم المجاني للطلبة العرب، األمر الذي يحرم سنويًا مئات الطالب المقدسيين من فرص 
التعليم. وقد تكون تداعيات إغالق مدارس "أونروا" خطيرة جدًا على المقدسيين، خصوصا في ظل 

م المقدسيين وتثبيتهم. وفي ظل الحصار االقتصادي عدم وجود مخطط فلسطيني وعربي لدع
اإلسرائيلي على القدس، باتت الخيارات المالية موصدة أمام الطالب واألسرة العربية هناك، للتسجيل 
في مدارس خاصة. وتبعًا للسياسات اإلسرائيلية المطبقة بحق قطاع التعليم، من فرض للمناها 

 ستحصل حالة تسّرب كبيرة بين الطلبة العرب في القدس. اإلسرائيلية ومنع للتعليم المجاني، 
 %50وتفيد دراسات ب ن نسبة تسرب الطلبة العرب في القدس قبل الوصول إلى المرحلة الثانوية نحو 

في العقد األخير. وسنشهد أيضًا تفاقم هجرة قسرية ألسر وطالب فلسطينيين من القدس إلى مدن 
"أونروا" العام  ص تعليم مجانية، في حال أغلقت إسرائيل مدارسوقرى الضفة الغربية، للبحث عن فر 

الدراسي المقبل، ما يؤدي، في نهاية األمر، إلى منعهم من العودة إلى مناطق سكنهم في محافظة 
القدس، بحجة قوانين إسرائيلية جائرة، أقلها حجة اإلقامة خارج القدس أكثر من عام، وبالتالي 

الهم التجارية وعقاراتهم، تحت مسمياٍت مختلفٍة، لتصبح بعد ذلك ُملكًا االنقضاض على منازلهم ومح
 لما ُتسمى هيئة أرض وأمالك إسرائيل. 

ولهذا، ثّمة أغراٌض إسرائيليٌة في تهويد التعليم في القدس، في مقدمتها تجهيل العرب المقدسيين، 
 48يها الغربي المحتل عام من إجمالي سكان المدينة، بشق %12وجعلهم أقليًة ال تتجاوز نسبتهم 

 ، وهذا هو الهدف األسمى لحكومة نتنياهو على صعيد الديموغرافيا.67والشرقي المحتل عام 
 22/1/2019، العربي الجديد، لندن

 
 متوالية األزمات السياسية الفلسطينية .56

 د. ناجي صادق شراب
غير مسبوق لم تشهدها  يعي  الفلسطينيون في بيئة سياسية معقدة، تتوالد فيها األزمات بشكل

حركات التحرر الوطنية التي قادت للتحرر واالستقالل. قد تعزى هذه األزمات لعوامل تتعلق 
بالفلسطينيين أنفسهم، وبعضها يتعلق ب"إسرائيل"، وآخر يتعلق بالعوامل الخارجية. وهذا كله نابع من 

لعادة على التمييز بين المتغيرات ماهية وطبيعة القضية الفلسطينية. وفي علم إدارة األزمات جرت ا
الرئيسية والمتغيرات التابعة في أية أزمة، وبداية الحل تكون بتفعيل المتغير الرئيسي وعدم تحويله 

 لمتغير تابع. 
في الحالة الفلسطينية بداًل من أن يلعب الفلسطينيون دور المتغير الرئيسي تحول دورهم لدور المتغير 

امل الخارجية بما فيها المتغير "اإلسرائيلي" دورها السلبي، وزادت من حدة التابع، ولذلك ألقت العو 
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التعقيدات واألزمات السياسية. قبل الحديث عن هذه األزمات يجب ت كيد الحاجة لحطار البنيوي 
الذي من خالله تتم إدارة أية أزمة، وهذا ليس متوفرًا. اإلطار البنيوي أو النظام السياسي هو أحد أهم 

دئ إدارة وحل األزمة، كيف لنا وهذا اإلطار هو نفسه يشكل األزمة األساس، حيث إن الفشل في مبا
بناء نظام سياسي توافقي ديموقراطي يعبر عن خصائص البيئة السياسية الفلسطينية، ويكون قادرًا 

لية على االستجابة والتكيف مع المعطيات والتحوالت في هذه البيئة الداخلية واإلقليمية والدو 
المتسارعة في متغيراتها، ولعل بيئة النظام السياسي الفلسطينية مقارنة بالبيئات السياسية للنظم 
السياسية المستقرة أنها أكثر تعرضًا للمتغيرات المتحولة. فعوامل التطور كثيرة، منها العامل السكاني، 

لك من ارتفاع سلم وهو من أهم العوامل. فالتغير في عدد السكان بشكل ملحوظ وما يصاحب ذ
االحتياجات والمطالب، كان أكبر من قدرة النظام السياسي وعناصر القوة المتاحة لديه ألسباب 
كثيرة، منها تحكم "إسرائيل" في الموارد الطبيعية، وال يمكن أيضًا تجاهل عوامل الفساد واإلنفاق 

ل أيضًا التي لم يستوعبها النظام الحكومي الكبير والبيروقراطية اإلدارية المتخمة. ومن مظاهر التحو 
السياسي الفلسطيني عدم قدرته على التعامل والتكيف مع ظاهرتين سياسيتين يمكن أن تجعال النظام 
السياسي الفلسطيني أكثر ديموقراطية. فظاهرة تطور مؤسسات المجتمع المدني التي بداًل من أن 

السياسي الفلسطيني الذي طغت عليه األساليب تساهم في البناء الديموقراطي وتقلل من تغول النظام 
األمنية على المدنية، فتحول البناء المدني لحالة مترهلة تابعة. والظاهرة الثانية تتمثل بالتعددية 
الحزبية المتنافسة والمتناقضة في رؤاها السياسية وخصوصًا بين حركَتي "حماس" و"فتح"، فبداًل من 

اسية في إطار نظام سياسي ملزم للجميع، ومن خالله تساهم استيعاب واحتواء هذه القوى السي
وتشارك كل منها في صناعة القرار، خلقت كلها نظامها السياسي الخاص، وهذا قد يكون أحد أهم 
أسباب فشل عملية المصالحة، والتي تكمن في فشل الخيار الوطني، ف صبحت ل"حماس" بنية 

قائم، والنظام السياسي القائم ال يسمح باستيعاب واحتواء  سياسية متكاملة غير قادرة على تقبل ما هو
 كل الفصائل والقوى السياسية في إطار من نظام سياسي يشارك فيه الجميع. 

 2007لقد توفرت هذه الفرصة السياسية التاريخية بعد نجاح االنتخابات الفلسطينية التشريعية عام 
بله نقل السلطة، وبداًل من أن تكون هذه التي فازت فيها "حماس"، ويسجل للرئيس عباس تق

االنتخابات هي البداية لبناء النظام السياسي الديموقراطي الفاعل، يبدو أن كاًل من "حماس" و"فتح" 
لم تتخلصا من تصوراتهما ومدركاتهما السياسية، ف"حماس" لم تُبدل استعدادًا كافيًا للقبول بنظام 

تسيطر عليه إلى نظام أكثر تعددية. و"حماس" مكمن  سياسي تعددي وبالتحول من نظام أحادي
خطورة فوز "حماس" في االنتخابات، إذ إنها تعاملت مع االنتخابات لمرة واحدة، وكان هدفها أن 
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تصبح هي القوة المسيطرة والمهيمنة، ولهذا ال يمكن استبعاد أن أحد أهدافها هو السيطرة على 
 هذا يفسر لنا فشل التجربة السياسية الفلسطينية. السلطة وتحويل غزة إلى بنية مستقلة، و 

إذن األزمة هنا هي أزمة بناء سياسي، وأزمة توجهات سياسية، ومن دون التغلب على هاتين 
األزمتين ال أمل في إنهاء االنقسام والتوجه نحو بناء نظام سياسي ديموقراطي تشاركي. وبسبب هذه 

الشرعية، واألزمة االقتصادية كالفقر والبطالة، وعدم القدرة األزمة توالد العديد من األزمات، ك زمة 
على بناء اقتصاد مقاوم، وأزمة إدارية متمثلة بالتخمة الوظيفية التي تلتهم معظم الموارد المالية، 
إضافة إلى أزمة ذات طبيعة أمنية عسكرية بإضفاء طابع الهيمنة والغلبة لهذه المؤسسات، مما 

لمدني، وأزمة ذات طبيعة اجتماعية تتمثل في االنقسام المجتمعي، وأخرى يضعف القرار السياسي ا
ذات طبيعة ثقافية بانتشار ثقافة العنف والتطرف، من دون إسقاط صراع البراما والخيارات 

 اإليديولوجية التي تتمثل في تصور كل فصيل أن خياراته وعقيدته السياسية هي األفضل واألمثل.
في النهاية أزمة خيارات معقدة، لن تؤدي إلى خيار يؤدي إلى إنهاء االنقسام كل هذا ال بد أن يولد 

وتحقيق الوحدة الوطنية القادرة على صياغة برناما وطني حقيقي يستطيع الصمود ومواجهة ما 
 يحيق بالقضية الفلسطينية من مؤامرات ومخاطر وجودية.

 22/1/2019، الخليج، الشارقة
 

 ـــوريـــسنــــبــــوءة بـــنــي م .57
 جدعون ليفي
"جدعون ليفي مخطئ بخصوص الماضي والحاضر ويبدو لي أيضًا بخصوص المستقبل"، هذا ما 

. الماضي هو مجال موريس، لهذا س ذكر فقط ردا على 18/1كتبه بني موريس في مقاله بتارين 
لية غزت بالدهم، ادعائه ب ن الفلسطينيين عارضوا الصهيونية من بدايتها، ألنها حسب رأيهم كولونيا

. هذه هي الحقيقة حسب رأيهم. والتي يصعب مناقضتها. كوشان توراتي، أراضيهمطردتهم واحتلت 
 نازية، ال يجب أن تهمهم. إبادةأو  إلهيوعد 

وبخصوص الحاضر س تطرق فقط للسهولة التي يعفي فيها الديكتاتورية العسكرية من الوحشية في 
اتوريات في العالم. هل يوجد حتى ا ن من يقتحمون البيوت كل الديكت أسوأالمناطق التي هي من 

من خمسين سنة؟ هل  أكثر، على مدى األطفالليلة ويختطفون المواطنين من أسرتهم، بما في ذلك 
 ما زالت هناك دولة ديموقراطية يعي  فيها ماليين الناس بدون مواطنة؟.

ه حول المستقبل. جهنم: "هذا المكان سيغرق في مقال موريس توجد في نبوءت األساسيةلكن المشكلة 
 أسبابمضطهدة". هذا وصف ال يبقي أي خيار سوى الضياع، بدون أن يواجه  أقليةواليهود سيبقون 
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ليس  األمرالوضع. موريس على قناعة ب ن ما كان هو ما سيكون، كمؤرخ يجب عليه أن يعرف أن 
ر، وأخطر من ذلك، عبر منظار العرق كذلك، وليس إلى األبد. المستقبل يصفه كتوأم للحاض

كان العرب هم من يصفهم موريس، وهم سيبقون هكذا إلى األبد، فانه  إذاوالتعالي الذي وضعه. 
 .أخرى إمكانيةمحق. نهاية العالم. ولكن هناك أيضًا 

موريس يرى الحاضر، الذي فيه شعب يناضل من اجل حريته، بما في ذلك من خالل العنف، مثل 
ب في التارين، ويستنتا: هكذا سيبقون دائما. هو يرى شعبا لم يحظ في أي يوم بتعامل كل الشعو 

معقول ويستنتا: هكذا سيبقى إلى األبد. دائما سيسفكون الدماء، تحت االحتالل ويعانون من 
االضطهاد أو يتمتعون بالعدل والمساواة. دائما هم سيسرقون السيارات. دائما سيقتلون نساءهم، دائما 

أن تقوم دولة مساواة  باإلمكانتصرفون بوحشية. العرب هم قتلة منذ الوالدة، لذلك، لن يكون سي
يعيشون فيها مع اليهود المتنورين والمتطورين. فقط من يجلسون في مقهى في باريس، كتب موريس، 

غير سنة، فقط هي توجد في ظروف  52بهذيان الدولة الواحدة. ولكن هذه توجد منذ  اإليمانيمكنهم 
 ديموقراطية. من بيتي في "رمات افيف"، التي هي الشين مؤنس، أنا أريد اقتراح خيار آخر.

به. موريس على قناعة ب ن العرب لن يغفروا في أي يوم  اإليمانال يجب أن تكون طوباويا من اجل 
ي أميركا فظاعة. السود ف أكثرإلسرائيل ما فعلته ضدهم. اليهود غفروا لأللمان بسرعة فائقة جرائم 

فقط الفلسطينيون  –سامحوا البيض. فرنسا وألمانيا تحولتا إلى حلفتين بعد الحرب  أفريقياوفي جنوب 
تحملت إسرائيل المسؤولية  إذالن يغفروا. المؤرخ يجب أن يعرف أنه يمكن وجود امر غير ذلك. 

عنها. صحيح فسيتم العفو  –وعوضت وتصرفت باحترام  وأصلحت، وكفرت أفعالهاعن  األخالقية
أن وضع الديموقراطية في العالم العربي ال يبعث على األمل، لكن الفلسطينيين اثبتوا أنه يمكنهم 

ذلك لم  إلثباتفي االنتخابات للمجلس التشريعي والكنيست. فرصة كامنة  –التصرف بصورة مختلفة 
 تواجههم ألن االحتالل لم يرفع يديه عنهم طوال الوقت.

وجود واقع آخر. المستشفيات والجامعات  إمكانيةصعوباتهما هي دالئل حية على حيفا ويافا مع كل 
وفرق كرة القدم في إسرائيل يمكنها أيضًا أن تكون إشارة لما سي تي. ولكن عندما تكون متطرفا قوميا 

هم برابرة حقيرون، فليس هناك ما يدور الحديث عنه  أمامكوعنصريا، وعلى يقين من أن من يقفون 
النتيجة هي فقط جهنم. أي ملج  مريحا: ال أمل، لذلك ال يجب النضال  –ع من يجري الحديث وال م

 من اجل شيء، يمكن مواصلة التنكيل وانتظار النهاية السيئة، التي ال يمكن منعها.
صحيح أنهم ليسوا نرويجيين، وهل نحن يا بني موريس نرويجيون؟ الرشوة لدينا هل هي نرويجية؟ 

لجهل؟ الشوارع؟ االحتالل؟ في اليوم الذي سنكون فيه نرويجيين، وعندما نتعامل معهم سلطة الدين؟ ا
كان هذا ما  إذابمساواة وبشكل منطقي، ربما ستفاج : هم أيضًا يمكن أن يتحولوا إلى نرويجيين، 
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ليه. عندها ربما أيضًا ستوافق على العي  معهم. أنا أفضل أن نعطي فرصة لذلك، بدل إتطمح 
 التنكيل بهم والتضليل بالحديث عن "دولتين"، عندها الغرق أو الهرب إلى أميركا.مواصلة 

 "هآرتس"
 21/1/2019، األيام، رام هللا
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