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 5 يةفلسطينالاالحتالل هو المعيق األول في تحقيق عملية التنمية االقتصادية الحمد هللا:   3.
 6 ي: نتمنى على االتحاد األوروبي مساعدتنا في إزالة أي عقبات إسرائيلية أمام االنتخاباتمجدالن  4.
 6 عباسمن عريقات: طلبنا وقف المساعدات األمنية األمريكية بأمر   5.
 7 ألمم المتحدةفلسطين تناشد مجلس األمن منحها العضوية الكاملة با  6.
جراء انتخابات برلمانيةالسلطة الفلسطينية ت    7.  7 عد لتغيير وزاري واسع وا 
 7 منظمة التحرير تدين اعتداءات االحتالل على األسرى  8.
 8 األسرى الت االحتالل ضد  الحكومة الفلسطينية تحذر من انف  9.
 8 أبو هولي ومدير عمليات "األونروا" في الضفة يؤكدان استمرار عملها في القدس  10.

 
  المقاومة:
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 10  والفصائل يلغي حرية االختيار تشكيل قائمة انتخابية مع فتحمرفوضة.. تصريحات الشيخ  أبو مرزوق:  13.
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 11 "إدارة السجون"بالتحرك على مستوى القضاء الدولي لمالحقة مجرمي الجبهتان تطالبان   15.
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 19 والخليل االحتالل ومستوطنوه يقتلعون مئات األشجار بمحافظتي القدس  31.
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  لبنان: 

 20 محمد حمدان في صيدا حماسفي محاولة اغتيال القيادي في  الجيش اللبناني يوقف مشاركا    33.
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 25 بومبيو: يجب تشجيع الفلسطينيين واإلسرائيليين على الجلوس سويا    41.
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 27 ماهر أبو طير... ال نستطيع معاداة إسرائيل  44.

 29 عريب الرنتاوي... حماس للسيطرة على الضفة الغربية "دليل"  45.

 31 إلياس سّحاب... والجدار المستحيل "صفقة القرن"  46.

 32 يوسي ملمان... الجبهة مع سورية: تغييران في عادات الرد  47.
 

 34 :كاريكاتير
*** 

 
 بذريعة التصعيد: نتنياهو يوقف تحويل المنحة القطرية لغزة .1

رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قرر عدم تحويل ، أن 22/1/2019، 48عرب ذكرت 
المنحة المالية القطرية إلى قطاع غزة غدا، األربعاء، بذريعة حدوث تصعيد أمني عند السياج 

الثالثاء، وأسفر عن سقوط شهيد وأربعة الجرحى الفلسطينيين بنيران المحيط بالقطاع مساء يوم، 
ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إن نتنياهو أجرى  مدفعية االحتالل.

مداوالت مع أجهزة األمن، في أعقاب التصعيد في قطاع غزة، وقرر عدم تحويل المنحة المالية 
 غدا.القطرية إلى القطاع، 

وكان قد أصيب ضابط في جيش االحتالل بجروح طفيفة خالل مظاهرة فلسطينية في القطاع، 
وأصيب خاللها الضابط اإلسرائيلي بحجارة ألقاها المتظاهرون. وأطلق جيش االحتالل النار على 

 موقع تابع لحماس في غزة.
عسكرية في منطقة "غالف وذكرت قناة "كان" التلفزيونية الرسمية أن جيش االحتالل نصب حواجز 

 غزة" بادعاء التحسب من رد حماس على التصعيد الحاصل.
أعلن أمس أن "ضابطًا  المتحدث باسم جيش العدو ، أن23/1/2019األخبار، بيروت، ونشرت 

أصيب برصاص قناص فلسطيني... خالل تظاهرات اندلعت بالقرب من حدود القطاع"، موضحًا أن 
ابط، وأصيب على إثرها إصابة متوسطة، وُنقل إلى مستشفى سوروكا "الرصاصة اخترقت خوذة الض

 لتلقي العالج".
ووفق تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، ُأطلقت النيران )من غزة( "من سالح خفيف باتجاه دورية 
تابعة للجيش... بالقرب من بيت حانون" شمالي القطاع، مضيفًا أن الضابط الذي أصيب بنيران 

  د سرية في "وحدة المظليين". القناص، قائ
 



 
 
 
 

 

 5 ص             4845 العدد:             1/23/2019األربعاء  التاريخ:  

                                    

 اإلسرائيلي: لن نشارك بمؤتمر دافوس بسبب التعنت "ةالفلسطينيالمالية " .2
والتري  ،هاضردّ  "إسررائيل"أشررف الهرور: رفضرت الحكومرة الفلسرطينية االتهامرات التري كالتهرا  –رام هللا 

مرع نظيرره اإلسررائيلي  طالت الرئيس محمود عباس، عقب امتناع وزيرر الماليرة شركري بشرارة عقرد لقراء
 في سويسرا. موشيه كحلون، على هامش "منتدى دافوس" الذي يعقد حالياً 

وأكد المتحدث باسم وزارة الماليرة والتخطريط الفلسرطينية عبرد الررحمن بياتنرة، أن سربب إلتراء االجتمراع 
الماليرة إلررى وأشررار المتحردث باسرم  جبتهرا مرن الضررائب. إعطراء السررلطة أمرواالً  "إسررائيل"يعرود لررف  

بعرر  الملفررات العالقررة والترري  أن وزارتره طلبررت مررن الجانررب اإلسرررائيلي خررالل األسرابيع الماضررية، حررلّ 
للشرعب  تتعلق بعملية التحاسب والعموالت المفروضة على أمروال العائردات الضرريبية، والتري هري حرقّ 

 ئيلي لترتيبها.الفلسطيني، تمهيدًا ألي لقاءات في محافل دولية كان يسعى الجانب اإلسرا
وأكد بياتنة، أنه تجنبرًا لرر"تضليل الررأي العرام الفلسرطيني" مرن قبرل عردد مرن وسرائل اإلعرالم اإلسررائيلية 
بخصوص مشاركة وزارة المالية والتخطيط في مؤتمر دافروس االقتصرادي العرالمي، فرلن الروزارة ارتر ت 

إلررى أن  وأشررار .اإلسرررائيليلمطلررب أنرره ال يوجررد أي منفعررة أو جرردوى فرري الوقررت الررراهن للتجرراوب مررع ا
 الجانب اإلسرائيلي لم يبد أي "مؤشر إيجابي" إليجاد حلول ألي من هذه المواضيع العالقة.

 22/1/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 يةفلسطينالاالحتالل هو المعيق األول في تحقيق عملية التنمية االقتصادية الحمد هللا:  .3
والتقرى، أمرس،  ،رامي الحمد هللا فري مرؤتمر دافروس االقتصرادي العرالميرام هللا: يشارك رئيس الوزراء 

فرري مدينررة دافرروس السويسرررية، رئرريس المنترردى االقتصررادي العررالمي بررور  برينررده، ووضررعه فرري صررورة 
وأطلررع الحمررد هللا، برينررده،  آخررر التطررورات فرري فلسررطين، خصوصررًا االقتصررادية، حسررب بيرران لمكتبرره.

الحكومة في مجال التنمية االقتصادية"، مشيرًا إلى "أن االحتالل اإلسررائيلي  "على الجهود التي تبذلها
هررو المعيررق األول والرررئيس فرري تحقيررق عمليررة التنميررة االقتصررادية فرري فلسررطين، ال سرريما مررن خررالل 

وجررردد الحمرررد هللا دعوتررره  انتهاكاتررره وعقباتررره المختلفرررة التررري يضرررعها فررري وجررره االقتصررراد الفلسرررطيني".
نهرراء احتاللهررا، المجتمررع الرر دولي "للوقرروف عنررد مسررؤولياته والضررتط علررى إسرررائيل لوقررف انتهاكاتهررا وا 

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".   وصواًل لتطبيق حل الدولتين، وا 
 23/1/2019 ،الشرق األوسط، لندن
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 عقبات إسرائيلية أمام االنتخاباتمجدالني: نتمنى على االتحاد األوروبي مساعدتنا في إزالة أي  .4
قال أحمد مجدالني، عضو اللجنة التنفيذيرة لمنظمرة التحريرر الفلسرطينية،  كتب عبد الرؤوف أرناؤوط:

لررر"األيام"، إن الفلسررطينيين يتمنررون علررى االتحرراد األوروبرري إزالررة أي عقبررات إسرررائيلية قررد توضررع أمررام 
علرى بيران رؤسراء  وقرال مجردالني رداً  فري مدينرة القردس.إجراء االنتخابات العامة الفلسطينية وخاصة 

بعثررات االتحرراد األوروبرري فرري القرردس ورام هللا، أمررس، "نحررن نقرردر الموقررف األوروبرري، وحرصرره علررى 
علرى  القضية الفلسطينية والموقف الفلسطيني ودعمه الدائم لفلسرطين، وبالت كيرد نحرن حريصرون أيضراً 

 بقرار قضائي وليس بقرار سياسي". لمجلس التشريعي حلّ المسار الديموقراطي وبالتالي فلن ا
على التحضير الجيد لالنتخابات التشريعية القادمة ولكن  وأضاف، "إن القيادة الفلسطينية عازمة فعلياً 

ألجندة محددة ونتاج لحروار سياسري مرا برين كرل األطرراف ألننرا بحاجرة إلرى حروار قبرل كرل شريء  وفقاً 
هري انتخابرات لمجلرس تشرريعيت اعتقرد أن الجميرع يررف  ذلرك ألن هرذا  حول أي انتخابات نريد، هرل

لمجلررس  أويعنرري التمديررد للمرحلررة االنتقاليررة فرري وقررت نحررن نرردرس فيرره انتخابررات إمررا لبرلمرران الدولررة 
ت سيسي للدولة واألمر اآلخرر هرو علرى أي أسراس انتخرابي وعردد أعضراء المجلرس وعالقتره برالمجلس 

 ا بحاجة إلى توافق وطني عليها".كل هذه القضاي ...الوطني
علررررى سررررؤال أن كانررررت الحرررروارات سررررتجري بمشرررراركة حمرررراس قررررال مجرررردالني، "ال، دون مشرررراركة  ورداً 

)حماس(، نحن نتكلم اآلن عن حوار وطني ما بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وبعد ذلرك مرن 
مررع حركررة حمرراس، مررن  الممكررن فرري ضرروء مسررار المصررالحة الررذي نرررى انرره وصررل إلررى طريررق مسرردود

 الممكن بعد ذلك الحديث مع حركة حماس إذا ما كان لديهم االستعداد لالنتخابات". 
 22/1/2019 ،األيام، رام هللا

 
 عباسمن عريقات: طلبنا وقف المساعدات األمنية األمريكية بأمر  .5

الفلسرطينية  أكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أمرس، أن الحكومرة :)أ.ف.ب(
بعثررت برسررالة إلررى اإلدارة األمريكيررة طلبررت فيهررا وقررف كافررة مسرراعداتها للسررلطة الفلسررطينية بمررا فيهررا 

يناير الجاري، خشية التعر  لدعاوى قضرائية. وقرال  لألجهزة األمنية اعتبارًا من نهاية كانون الثاني/
لرئيس محمود عباس"، موضحًا أن هناك إرسالها بناء على تعليمات ا عريقات: "نعم أؤكد الرسالة وتمّ 

مخرراوف مررن تعررر  السررلطة لرردعاوى قضررائية بموجررب قررانون أمريكرري جديررد لمكافحررة اإلرهرراب يعرررف 
 اختصارًا باسم "أتكا" وسيدخل قريبًا حيز التنفيذ.

 23/1/2019 ،الخليج، الشارقة
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 فلسطين تناشد مجلس األمن منحها العضوية الكاملة باألمم المتحدة .6
رك )األمم المتحدة( )األناضول(: ناشد مراقب فلسطين الدائم لدى األمم المتحردة، السرفير ريرا  نيويو 

، مجلررس األمررن الرردولي، الموافقررة علررى طلررب مررن  بررالده عضرروية 22/1/2019 الثالثرراء يرروم منصررور،
أثنرراء جلسررة فررب إفررادة قرردمها  خررالل ،وخاطررب منصررور أعضرراء المجلررس كاملررة فرري المنظمررة الدوليررة.

: "نعيررد قررائالً  ،يررة للمجلررس عررن الحالررة فرري الشرررق األوسررط، والسرريما األراضرري الفلسررطينية المحتلررةدور 
وأردف: "كما نناشردكم  الت كيد على مناشدتنا للدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد، أن تفعل ذلك".

، 2011عررام فرري األمررم المتحرردة، وهررو الطلررب المعلررق منررذ  كررامالً  دعررم طلررب فلسررطين، وقبولهررا عضررواً 
 والسماح لنا بمكاننا الصحي  بين مجتمع األمم".

 مررع القرررارات ذات الصررلة، ومررع حررقّ  وشرردد منصررور علررى أن العضرروية الكاملررة "سررتكون متفقررة تمامرراً 
القرررائم علرررى أسررراس دولترررين، الرررذي أصرررر  الشرررعب الفلسرررطيني فررري تقريرررر المصرررير واالسرررتقالل، والحرررلّ 

وجدد اإلعراب عن "التزام الفلسرطينيين بمواصرلة  على مدى عقود".المجتمع الدولي عليه، رغم إهماله 
 السعي لتحقيق المصالحة والوحدة الفلسطينية".

 22/1/2019 ،القدس العربي، لندن
 

جراء انتخابات برلمانيةالسلطة الفلسطينية ت   .7  عد لتغيير وزاري واسع وا 
عررررد إلجررررراء تتييررررر ود عبرررراس يُ الرررررئيس محمرررر إنقررررال مسررررؤولون فلسررررطينيون : محمررررد يررررونس -رام هللا 

المجلرررس التشرررريعي وانتهررراء جهرررود  انتخابرررات برلمانيرررة، بعرررد حرررلّ  إجرررراءحكرررومي واسرررع، ربمرررا يتبعررره 
حكومة الوفاق الوطني الحاليرة التري  إنوقال مسؤول مقرب من عباس،  المصالحة مع حركة حماس.

مهماتهررا فري قطرراع غررزة،  أداء، لررم تعررد قرادرة علررى 2014 سرنةشركلت عقررب االتفرراق مرع حركررة حمرراس 
عبراس يردرس  إنوقرال  نره برات مرن الضرروري تتييرهرا.أحماس، و  أمامهاجراء العقبات التي وضعتها 

 تشكيل حكومة سياسية فصائلية لتحل محل حكومة التكنوقراط الحالية.
 23/1/2019 ،الحياة، لندن

 
 منظمة التحرير تدين اعتداءات االحتالل على األسرى .8

منظمررة التحريررر الفلسررطينية الهجمررة الشرسررة الترري يتعررر  لهررا األسرررى عامررة وأسرررى  دانررت :رام هللا
سجن عوفر خاصة، الذين تعرضروا العترداءات وحردات القمرع بالسرجون، برلطالق الرصراص المعردني 

وناشررردت  أسرررير. 100إصرررابة مرررا يزيرررد عرررن  إلرررىالمتلرررف بالمطررراط وقنابرررل التررراز والضررررب، مرررا أدى 
والمجتمرررع المررردني أحمرررد  اإلنسرررانلجنتهرررا التنفيذيرررة رئررريس دائررررة حقررروق  المنظمرررة، علرررى لسررران عضرررو
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 أناألسرى الذين يجب  التميمي، الهيئات الدولية "بالوقوف أمام مسؤولياتها تجاه جرائم االحتالل بحقّ 
تشملهم الحماية وفق القانون الدولي واتفاقيات جنيف التي وقعت عليها وتبنتها دول العرالم ومؤسسراته 

وطالررب التميمرري بررالتحرك الرردولي العاجررل "لتطبيررق القررانون الرردولي واتفاقيررات جنيررف وترروفير  يررة".الدول
 الحماية لألسرى ووقف االعتداءات واالنتهاكات بحقهم من قبل سلطات االحتالل".

وحذر التميمي حكومة المستوطنين التي يترأسها نتنياهو من "استتالل األسرى الفلسطينيين ومعاناتهم 
 ل الدعاية االنتخابية لحصد أكبر عدد ممكن من أصوات المستوطنين".جأمن 

 22/1/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 األسرى الحكومة الفلسطينية تحذر من انفالت االحتالل ضد   .9
رار رام هللا: حررذرت الحكومررة الفلسررطينية "مررن االنفررالت االحتاللرري فرري مراكمررة معانرراة األسرررى واسررتم

وحّمررل النرراطق باسررم  التضررييق علرريهم، األمررر الررذي مررن شرر نه دفررع األوضرراع إلررى مزيررد مررن الترروتر".
الحكومرررة يوسرررف المحمرررود، "حكومرررة االحرررتالل المسرررؤولية عرررن األوضررراع التررري يعيشرررها األسررررى فررري 
معتقالت االحتالل، خاصة ما جرى خالل الساعات األخيرة مرن اعترداء وبطرش نفذتره مرا تسرمى إدارة 

وطالررب المحمررود  أسررير". 100مصررلحة السررجون االحتالليررة فرري معتقررل عرروفر، أصرريب فيرره أكثررر مررن 
المنظمات والهيئات الحقوقية الدوليرة والمجتمرع الردولي ب سرره بتحمرل مسرؤولياتهم تجراه معانراة األسررى 

 في معتقالت االحتالل.
 23/1/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 ا" في الضفة يؤكدان استمرار عملها في القدسأبو هولي ومدير عمليات "األونرو  .11

هررولي  أبروبحرث عضرو اللجنررة التنفيذيرة لمنظمررة التحريرر، رئرريس دائررة شررؤون الالجئرين أحمررد  :رام هللا
مقر دائرة شؤون خالل لقاء ُعقد في  ،كوين لويس الضفة التربيةاألونروا في  وكالةمع مدير عمليات 

، أوضررررراع الالجئرررررين فررررري المخيمرررررات الفلسرررررطينية، 22/1/2019 اءرام هللا، يررررروم الثالثررررر فررررريالالجئرررررين، 
واألوضررراع الماليرررة للوكالرررة، والتحررررك الفلسرررطيني لتجديرررد التفررروي  الممنررروح لألونرررروا، حسرررب القررررار 

 بلغالق مدارسها في القدس مع نهاية العام الدراسي. اإلسرائيليجانب القرار  إلى"، 302"
ليرات عمرل لالسرتفادة مرن تررأس دولرة فلسرطين آيها خطة تحرك و وأكد أبو هولي أن منظمة التحرير لد

+ الصرررين" لحشرررد الررردعم السياسررري لتجديرررد التفررروي  الممنررروح لألونرررروا ومسررراعدتها فررري 77لمجموعرررة "
برلغالق مردارس األونرروا مرع نهايرة  اإلسررائيليالقررار  مرن أن وحذر أبو هولي توسيع قاعدة المانحين.
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فري حرال توقرف خردماتها فري القردس،  إنسرانيةير المنطقرة، وسريولد كارثرة توت إلىالعام الدراسي سيدفع 
 لمواجهة هذا القرار. سريعاً  وهذا يستوجب تحركاً 

تتلق مدارسها ومؤسساتها في القردس، وخاصرة  أنال تريد  األونروامن جهتها، شددت لويس على أن 
، ووجودهررا فرري القرردس "سرررائيلإ"وجررود اتفاقيررات موقعررة بررين األونررروا و إلررىفرري مخرريم شررعفاط، مشرريرة 
 بهذه االتفاقيات من خالل تحريك منظومة األمم المتحدة. "إسرائيل"شرعي، وستلزم األونروا 

 22/1/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

صابة ضابط عند السياج الحدوديحمل االحتالل مسؤولية التصعيد بغزة: شهيد من القسام و حماس ت   .11  ا 
آخرون، بنيران قوات  4وأصيب  استشهدًا فلسطيني اً شاب نإ ،22/1/2019، 48موقع عرب قال 

 االحتالل، وذلك خالل مواجهات وقعت جنوبي قطاع غزة قرب السياج الحدودي.
وكان قد قصف جيش االحتالل اإلسرائيلي، مساء يوم الثالثاء، موقع رصد تابعا لحركة حماس، وذلك 

وبحسب التقارير اإلسرائيلية فلن الضابط أصيب خالل  حد ضباط االحتالل.بذريعة الرد على إصابة أ
مواجهات وقعت جنوبي قطاع غزة، رشق خاللها الفلسطينيون قوات االحتالل بالحجارة، ما أدى إلى 

وكانت تقارير إسرائيلية أولية قد ادعت أن الضابط قد أصيب في عملية إطالق  إصابة أحد الضباط.
 ، كما ادعت تقارير أخرى أن فلسطينيين اثنين عبرا السياج الحدودي وأطلقا النار.نار من قطاع غزة

كما قالت تقارير أولية إن الضابط أصيب بصورة متوسطة، إال أنها تراجعت، ووصفت اإلصابة ب نها 
 طفيفة، وتم نقله إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العالج.

ل إن دبابة قصفت موقعا للرصد تابعا لحركة حماس بعد إصابة وقال المتحدث باسم جيش االحتال
 ضابط بصورة طفيفة خالل عمليات رشق بالحجارة باتجاه قوات االحتالل.

 ، مساء يومأعلنتوزارة الصحة ، من غزة، أن 22/1/2019موقع فلسطين أون الين، وأضاف 
صاعاما  24، استشهاد المواطن محمود العبد النباهين الثالثاء  أحدهاخرين بجراح مختلفة آ 4 بةوا 

خطيرة جراء قصف مدفعي لجيش االحتالل شرق البريج، بينما أعلنت وسائل إعالم عبرية، إصابة 
 جندي بجيش االحتالل أصيب برصاص فلسطينيين قرب الحدود جنوب قطاع غزة.

إخالؤه وبحسب اإلعالم العبري، أن الجندي أصيب برصاص قناصة، ووصفت حالته بالمتوسطة وتم 
العبرية" أن المصاب في عملية القنص  13وذكرت القناة " بواسطة مروحية إلى مستشفى "سوروكا".

 على حدود قطاع غزة هو "ضابط" في جيش االحتالل.
وفي ذات السياق، أعلنت كتائب القسام أن الشهيد النباهين هو أحد عناصرها، واستشهد جراء قصف 

ذكرت المصادر الطبية أنه لم يبلغ عن و  يبة من الحدود شرق البريج.االحتالل ألحد مواقع الرباط القر 
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مساء الثالثاء، هجمات  هشنت طائرات. وعاود االحتالل اعتدائه على القطاع حيث وقوع إصابات
حيث استهدفت موقع عسقالن التابع للمقاومة شمال  صاروخية على مواقع المقاومة في قطاع غزة.

 وذكرت مصادر طبية أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات. .قطاع غزة بعدد من الصواريخ
العدو الصهيوني المسؤولية أن حركة حماس حملت  ،22/1/2019موقع حركة حماس، وجاء في 

أن . وأكدت الكاملة عن تداعيات التصعيد واالعتداءات المتتالية التي تستهدف أبناء شعبنا ومقاومته
شعبنا وقودًا لحمالت االحتالل االنتخابية، وهي تملك المقاومة الباسلة لن تسم  باستخدام دماء 

 اإلرادة والوسائل لحماية دماء ومصال  أبناء شعبنا العظيم.
 

 : سياسة فتح إما الفوز أو االنقالبحماس .12
قال عضو مكتب العالقات العربية واإلسالمية والناطق باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري، : غزة

 " ب نها ترف  أي حكومة مع حركة "حماس" تعكس طبيعة هذا الفريق إن تصريحات قيادة حركة "فت
وأضاف أبو زهري، في تتريدة على صفحته  الذي يؤمن بالتعايش مع االحتالل ومعاداة المقاومة.

الرسمية بموقع تويتر، يوم الثالثاء، أن سياسة فت  "إما الفوز أو االنقالب على النتائج" فّرغت 
وكان القيادي في حركة "فت " وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ قال  ن.االنتخابات من أي مضمو 

 إنه ضد حكومة وحدة وطنية مع حركة "حماس".
 22/1/2019، فلسطين أون الين

 
 والفصائل يلغي حرية االختيار تشكيل قائمة انتخابية مع فتحمرفوضة.. تصريحات الشيخ  أبو مرزوق: .13

سياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، في تصريحات أكد عضو المكتب ال: عماد أبو الروس
"، أن حركة حماس عبرت أكثر من مرة عن ترحيبها باالنتخابات وترى أنها المخرج 21خاصة لر"عربي

وأضاف أن "لجنة االنتخابات المركزية ستكون موضع  من م زق المصالحة وما وصلت إليه".
ونوه إلى أنه كان األفضل وطنيا  ثقة الجميع". ترحيب، ولها كامل الحرية في تجهيزاتها فهي موضع

رساء عرف غير دستوري"،  أن تجرى االنتخابات قبل حل المجلس التشريعي بلجراء غير قانوني وا 
ووجه  وعليه فسيكون المجلس محلوال بنتيجة االنتخابات باستبداله بمن اختارهم الشعب الفلسطيني.

محمود عباس، وحركة فت ، حول مصير االنتخابات  تساؤل حركته، إلى رئيس السلطة الفلسطينية
 الرئاسية والمجلس الوطني، مشددا على ضرورة اإلجابة عنه.

وحول استعداد رئيس السلطة الفلسطينية، تشكيل قائمة وطنية مشتركة مع حركة حماس وغيرها،  
ئل يلتي اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن "تشكيل قائمة مشتركة مع حماس والفصا
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االنتخابات، وال يجعل هناك خيارات للشعب الفلسطيني، ونحن مع خيارات الشعب الفلسطيني، 
 وستلتزم بالنتائج مهما كانت ونكرر مستعدين لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد االنتخابات".

وشدد القيادي في حماس، على أن حركته مستعدة وجاهزة لتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل 
 بات وبعدها، مهما كانت النتائج وأنها مع الشراكة الوطنية في كل المراحل.االنتخا

وعلق على تصريحات القيادي في حركة فت ، حسين الشيخ، التي رف  فيها تشكيل حكومة وفاق 
وقال أبو مرزوق، إن تصريحات الشيخ مرفوضة وتكرس االنقسام، وهو تصري  "غريب  وطني.

ن حكومة الوحد  ة الوطنية مرفوضة من االحتالل.وغير وطني"، وا 
 22/1/2019"، 21عربيموقع "

 
 استثناء حماس من المشهد السياسي لن يفلح "الجهاد": .14

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، سهيل الهندي، أن محاوالت  أحمد المصري: -غزة 
 استثناء حماس من المشهد السياسي الفلسطيني "لن تفل " في تحقيق أهدافها.

الهندي في تصري  لر"فلسطين أون الين": "إن حركة فت  وقيادة السلطة تعيشان تخبًطا واضًحا  وقال
 في مسار إدارة الوضع الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة، وغياًبا واضًحا للحكمة".

وجدد موقف حماس المعلن سابقا بموافقتها الكاملة إلجراء انتخابات عامة تشمل المجلس الوطني، 
 والمجلس التشريعي، والذهاب لصندوق االنتخابات واحترام ما تفرزه من نتائج. والرئاسة،

وأضاف الهندي، أن تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فت  حسين الشيخ، بش ن استثناء 
حماس من المشهد السياسي "مردودة على صاحبها"، الفًتا إلى أنها تتناق  مع موقف حركة فت  

ودعا إلعادة حساباتها في الملف السياسي، واالنتباه إلى  .2006التشريعية عام من نتائج االنتخابات 
وطالب حركة فت   المعارك المفتوحة التي يقودها االحتالل تجاه الشعب الفلسطيني ومقدساته.

بالمساهمة في تشكيل حكومة وحدة وطنية، تتبنى الدعوة إلجراء انتخابات شاملة، وااللتزام بعدم 
 رار الفلسطيني، وهو النهج الذي ترفضه األطر الفلسطينية كافة.التفرد بالق

 22/1/2019، فلسطين أون الين
 

 "إدارة السجون"بالتحرك على مستوى القضاء الدولي لمالحقة مجرمي الجبهتان تطالبان  .15
دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون االحتالل جماهير شعبنا إلى التوجه لمعتقل : رام هللا

 "عوفر"، ابتداًء من مساء يوم الثالثاء وغًدا، لتكون بؤرة اشتباك ومواجهة أمام المعتقل؛ دعمًا لألسرى.
 األربعاء يوم غضب شعبي شامل. يومباعتبار  -الثالثاء مساء يوم-كما طالب بيان للجبهة 



 
 
 
 

 

 12 ص             4845 العدد:             1/23/2019األربعاء  التاريخ:  

                                    

 ودعا إلى تشكيل لجنة طوارئ على المستوى الوطني للتعامل مع التطورات الحاصلة داخل
كما دعا للبدء بالتحرك على  المعتقالت، وصو  برنامج دعم وفعل جماهيري متصاعد على األر .

مستوى القضاء الدولي لمالحقة مجرمي إدارة مصلحة السجون ومخابرات االحتالل، والشروع في 
 خطوات متسارعة من أجل االعتراف الدولي باألسرى الفلسطينيين أسرى حرب.

ة الديمقراطية لتحرير فلسطين، السلطة الفلسطينية ووزارة خارجيتها إلى طالبت الجبهمن جهتها، 
 أوسع تحرك سياسي وقانوني للجم الهجمة "اإلسرائيلية" وتوفير الحماية لألسرى في سجون االحتالل.

ودعت الديمقراطية في بيان صحفي وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه، يوم الثالثاء، إلى 
جماهيري، في المناطق المحتلة وفي الشتات تضامنًا مع الحركة األسيرة في مواجهتهم أوسع تحرك 

دارات السجون، ومنها سجن "عوفر".  المشرفة لسلطات االحتالل وا 
كما دعت الجبهة األمين العام لألمم المتحدة، إلرسال لجنة تحقيق دولية في الجرائم اليومية التي 

 ئيلي" بحق أسرانا، في سجون االحتالل، ومنهم النساء واألطفال.ترتكبها سلطات االحتالل "اإلسرا
 22/1/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حماس تحذر من تفجير االحتجاجات داخل جميع السجون  الهيئة القيادية العليا ألسرى .16

أشرف الهور أعلنت الهيئة القيادية العليا ألسرى حماس في سجون االحتالل، أن أسرى  -غزة 
"سجن عوفر" لن يتركوا في الميدان وحدهم، منذرة االحتالل بتحرك باقي السجون لالحتجاج، وقالت 
"الساعات المقبلة ستثبت ذلك"، وأكدت على أن ما أقدمت عليه إدارة سجون االحتالل يعد "أمرا 

ذر وأكدت حركة حماس كذلك أن الهجوم على أسرى "سجن عوفر" ين خطيرا جًدا وله تبعات كبيرة".
بحملة شرسة تستهدف صمود األسرى وكسر إرادتهم. وقال عضو المكتب السياسي للحركة موسى 
دودين "هذا الفعل يعبر عن وجه دولة االحتالل اإلجرامي، ويفض  ادعاءاتها باحترام حقوق اإلنسان، 

ب هذا كما أنه يتصل بمسيرتها العدوانية المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني"، وحمل االحتالل "عواق
 االعتداء التاشم على أسرانا، والذي سيراكم عوامل االنفجار في وجهه.

 22/1/2019القدس العربي، لندن، 
 

 ألكبر نشاطات جماهيرية مساندة لألسرىفتح تدعو  .17
أشرف الهور: بدأ األسرى بر "ثورة سجون" جديدة، رفضا للهجوم الذي تعر  له أسرى "سجن  -غزة 

أسيرا، بعد االعتداء عليهم  150اضيين، الذي أسفر عن إصابة أكثر من عوفر"، خالل اليومين الم
طالق الرصاص المعدني المتلف بالمطاط صوبهم، واستخدام الكالب البوليسية.  بالضرب وا 
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ما يجري في السجون يتطلب "وقفة وطنية جادة  أنوأكد عاطف أبو سيف الناطق باسم حركة فت ، 
ري"، داعيا ألكبر نشاطات جماهيرية مساندة لألسرى "الذين ومؤازرة لنضالهم وصمودهم األسطو 

 يدفعون فاتورة حرية شعبنا".
 22/1/2019القدس العربي، لندن، 

 
 ضربة قوية لحماسه بتوجي مطالبات .18

دور ليبرمان، مساء الثالثاء، الحكومة اإلسرائيلية جطالب وزير الجيش السابق أفي: القدس المحتلة
وقال  رية الى القطاع، وتسديد ضربة ثورية لحماس في القطاع فورًا.بوقف تحويل األموال القط

ليبرمان في تتريده له عبر حسابه في )تويتر(: حتى اآلن هناك بالفعل حادثتا إطالق نار على جنود 
 الجيش اإلسرائيلي.

ذ من جهته، قال عضو "الكنيست" اإلسرائيلي حاييم يلين: "الحرب عند السياج ضد الجيش مستمرة من
سياسة الكابينت التي تتضمن إعفاء الوقود القطري من ضريبة القيمة المضافة ونقل  -فترة طويلة 

 مليون دوالر إلى حماس للمرة الثالثة من أجل تحقيق الهدوء، خاطئة، هذه سياسية مفلسة". 15
 22/1/2019، وكالة سما اإلخبارية

 

 القدس: االحتالل يصدر أمر حجز على قطعة أرض لعرفات .19
أصدرت محكمة االحتالل اإلسرائيلي المركزية في القدس، يوم الثالثاء، أمر حجز مؤقت على أر  

 في القدس المحتلة تعود ملكية جزء صتير منها للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وتقع األر  المشار إليها في جبل الزيتون )جبل الطور أو طور زيتا الذي تقع عليه قرية الطور 

. مربعاً  متراً  135، أي ما يعادل %0.5دونم، يمتلك منها عرفات  2.7، وتصل مساحتها إلى أيضا(
 ورغم ذلك فلن الحجز شمل مساحة األر  كلها.

وي تي أمر المحكمة هذا استجابة لدعوى تعوي  تقدم بها إسرائيليون يطلقون على أنفسهم "ضحايا 
 إرهاب"، ضد السلطة الفلسطينية وميراث عرفات.

عى اإلسرائيليون في الدعوى أنه حتى لو ربحوا القضية، فسيكون من الصعب الحصول على واد
التعوي  من الميراث، ولذلك طالبوا بفر  حجز على األر  بحيث يكون باإلمكان الحصول على 

 تعوي .
 22/1/2019، 48عرب  
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 وسيا مسبقا  وأبلغنا ر  يةإليران في سور  عسكريا   : نصبنا كمينا استخباراتيا  "إسرائيل" .21
وديع عواودة: قال الناطق العسكري اإلسرائيلي أمس إنه باإلضافة لهجمات سالح الجو  -الناصرة 

ضد أهداف إيرانية في سوريا فلن األخيرة سددت ثمنا غاليا بعدما تم استتاللها من قبل اإلسرائيلي 
ذي ًأطلق من سورية باتجاه ال إيران وسمحت لها بالعمل من أراضيها. ونوه لخطورة الصاروخ اإليراني

، وقال دون الكشف عن تفاصيل وافية، إنه أطلق من قوات إيرانية من منطقة دمشق وهي جبل الشيخ
 منطقة تلقت فيها إسرائيل وعودا ب ال تنشط إيران فيها.

وبخالف مرات سابقة قدم الناطق العسكري اإلسرائيلي هذه المرة تفاصيل كثيرة عن الهجمات الجوية. 
ل إن بع  المواقع المستهدفة تقع داخل القواعد العسكرية التابعة للجيش السوري التي تنشط فيها وقا

قوات إيرانية. موضحا أنه تم استهداف منش ة إيرانية داخل مطار دمشق الدولي وبالتنسيق مع روسيا 
نه نصب طبقا لنظام التنسيق العسكري المعتمد بين موسكو وتل أبيب. كما زعم جيش االحتالل أ

 "فخا وكمينا استخباريا" لإليرانيين واستعد مسبقا العترا  الصاروخ اإليراني.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس فلن الحديث عن "فخ لإليرانيين"، وأن الهجوم اإلسرائيلي قد 
خطط له مسبقا، وأن الصاروخ اإليراني لم يفاجئ الجهات االستخبارية اإلسرائيلية. زاعمة أن 

ستخبارات النوعية" في الجيش اإلسرائيلي تمكنت من نصب كمين ناج ، وجعل اإليرانيين يدفعون "اال
 ثمنا جديا في سوريا.

، فرصة للرد على إسرائيل وسط مايو الماضيوقالت الصحيفة اإلسرائيلية إن إيران بحثت منذ أيار/ 
بهدف جباية ثمن من إسرائيل  محاولة استتالل نتائج الحرب األهلية في سوريا لصال  بشار األسد،

مقابل هجماتها في سوريا، عالوة على محاولة ردعها عن تكرار هجماتها أو تقليصها. واعتبرت أن 
 "اإلنجاز العملياتي" مرتبط بالجدول الزمني الدقيق وتحليل المعلومات االستخباراتية.

ج  كثيرين، إال أنه لم يفاجئ كما قالت "يديعوت أحرونوت" إنه رغم أن إطالق الصاروخ اإليراني فا
ذوي الصلة في األجهزة األمنية اإلسرائيلية، كما أنه ليس بمح  الصدفة أن يتم اعتراضه بواسطة 
منظومة "القبة الحديدية" وليس "العصا السحرية"، والسبب هو "تقديرات مسبقة بش ن نوايا فيلق القدس 

 الرد على الهجوم المنسوب إلسرائيل".
ة عن مصادر استخباراتية قولهم إن اإليرانيين كرسوا وقتا وجهدا إلطالق الصاروخ وتنقل الصحيف

كيلومتر، ويحمل رأسا متفجرا بزنة مئات الكيلوغرامات. وتابعت "بالنسبة  200المتطور ومداه يبلغ 
لإليرانيين فلن ذلك يعني "ردا جديا" في حال سقط في إحدى مدن الشمال، األمر الذي من ش نه أن 

ر المعادلة". وادعت أن الجيش اإلسرائيلي كان على علم بالمخطط اإليراني، ولذلك تم تجهيز يتي
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بطارية "القبة الحديدية" في الشمال، بحيث تتطي منطقة جبل الشيخ، بينما كان آالف المتنزهين 
 هناك في موسم التزلج على الثلج.

  القبة الحديدية للصواريخ الثقيلة. كما أوضحت أنه في السنوات األخيرة جرى تطوير قدرات اعترا
واعتبرت أن القيادة اإليرانية العليا هي التي قررت التصعيد، وقالت إن إطالق مثل هذا الصاروخ من 
قبل حرس الثورة، وليس من قبل قوى أخرى موالية، لم يتخذ في لحظة، حيث أنه يقتضي مصادقة 

دس"، كما يقتضي تحضيرات مسبقة، مرجحة أن المستويات العليا في الهرم القيادي في "فيلق الق
 االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية تمكنت من اكتشافها.

 23/1/2019القدس العربي، لندن، 
 

 لحسابات انتخابية ةنتنياهو باستغالل الهجمات على سوري يتهمونوزراء  .21
يامين نتنياهو، باستتالل اتهم عدد من الوزراء في الحكومة اإلسرائيلية، رئيس الوزراء بن :رام هللا

الهجمات على سوريا لحسابات سياسية انتخابية مع قرب االنتخابات في التاسع من أبريل/ نيسان 
وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فلن الوزراء اعتبروا تصريحات نتنياهو عن حالة التمو   المقبل.

ات ضدها، إنما ت تي في إطار حول الهجمات في سوريا وطبيعة األهداف التي يتم قصفها وشن غار 
 الدعاية االنتخابية لصالحه.

وقال أحد الوزراء أن نتنياهو كان يوبخهم بتهمة الثرثرة على وسائل اإلعالم بش ن الهجمات، قبل أن 
واعتبر الوزير الذي لم تفص  عن هويته، أن التمو  الذي كشف  يكشف التمو  عنها من قبله.
بش ن التارات التي شنت في األسابيع األخيرة  أيضاً ارات األخيرة، بل عنه نتنياهو ليس فقط بش ن الت

 يعتبر "خط  فادحًا" وأنه ضد المصلحة اإلسرائيلية.
وفي سياق متصل، اتهم وزير آخر في حديث للقناة العبرية الثانية نتنياهو ب ن القرار الذي اتخذه 

ة انتخابية، وأنه يمكن أن يؤدي إلى تصعيد )نتنياهو( بمنع نقل األموال القطرية، ي تي في إطار سياس
 عسكري غير ضروري.

 22/1/2019القدس، القدس، 
 

 قمع األسرى بالقوة بمواصلةد دأردان يه .22
هدد جلعاد أردان وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، يوم الثالثاء، بمواصلة : ترجمة خاصة -رام هللا 

وقال أردان في بيان له بعد األحداث  اإلسرائيلية.القمع بالقوة ضد األسرى الفلسطينيين في السجون 
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ضراب األسرى، إن نشاط مصلحة السجون ضد تهريب الهواتف النقالة وغيرها من  في سجن عوفر وا 
 الوسائل المحظورة سيستمر في كافة السجون وسيتصاعد.

يناريو. وشدد على أن إدارة مصلحة السجون ستتعامل مع كل التهديدات من قبل األسرى ومع أي س
مضيفًا "مثلما فعلنا في اإلضراب السابق الذي انتهى دون تحقيق أي إنجاز لألسرى، سنفعل في هذا 

وأضاف "ال يوجد أي تهديد أو ضتط من أولئك اإلرهابيين  اإلضراب بدون خوف وبدون استسالم".
واصل مصلحة وتابع "ست في السجون سيجعلني أتراجع عن قراراتي األخيرة لتتيير أوضاع السجون".

 السجون العمل بكامل قوتها لقمع أعمال الشتب، واستعادة النظام في السجون".
 22/1/2019القدس، القدس، 

 
 محكمة إسرائيلية تبر أ مستوطنا  من إطالق النار على فلسطينيين .23

قرية  بّرأت محكمة الصل  اإلسرائيلية في القدس، مستوطنًا من بؤرة "إيش كوديش" القريبة من :رام هللا
وبحسب صحيفة  قصرة جنوب نابلس، من تهمة إطالق النار على فلسطينيين رشقوا سيارته بالحجارة.

"يسرائيل هيوم"، فلن المحكمة قضت لصال  المستوطن يائير سكاغو، وبّرأته من تهمة السلوك 
يما برر ف المتهور والمهمل في التعدي على ممتلكات التير، بعد أن ادعى أنه كان يدافع عن نفسه.
، بين 2011القاضي تبرئة سكاغو بحجة وجود أعمال شتب متبادلة في تلك المواجهة عام 

وأطلق المستوطن حينها النار من مسدس  المستوطنين وسكان قرية قصرة قبل أن يتدخل الجيش.
مترًا، قبل أن تنتهي ذخيرته، حيث أقدم فلسطينيون على  50على عدد من الفلسطينيين من مسافة 

 جمته وكسر أنفه.مها
 22/1/2019القدس، القدس، 

 

 تقارير حول تدخل نتنياهو في "قرارات تحريرية" تعزز اتهامه بالرشوة .24
أظهرت تقارير إسرائيلية جديدة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أشرف مباشرة : رام هللا: كفاح زبون

في قرارات تحريرية في موقع على هجوم سياسي ضد منافسه اليميني نفتالي بينيت عبر التدخل 
وكشف تقرير  األخبار البارز "واال" الذي يملكه كذلك مالك شركة اتصاالت كبيرة، مقابل تسهيالت.

 قناة "حداشوت" رسائل نصية قال إنها مركزية في تحقيق الفساد ضد رئيس الوزراء.
قع "واال" اإلخباري، بطلب ، نشر مو 2013وأكد التقرير التلفزيوني أنه خالل الحملة االنتخابية عام 

  مباشر من نتنياهو، مقاالت تهدف لنزع شرعية بينيت وعرضه كمتقلب ويتير مواقفه بشكل دائم. 
 23/1/2019الشرق األوسط، لندن، 
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 لمشروع إسرائيلي الستخراج الفوسفات في النقب منظمات حقوقية تتصدى قضائيا   .25
التماسًا للمحكمة العليا، باسم سكان  48ل أراضي وديع عواودة: قدم مركز "عدالة" داخ - الناصرة

قرية الفرعة في النقب والمجلس اإلقليمي للقرى غير المعترف بها وجمعيات حقوق إنسان، يطالب 
فيه بلصدار أمر منع السلطات اإلسرائيلية من إقامة منجم للفوسفات في محيط القرية، كونه يعر  

الف منهم. وقدم مركز "عدالة" االلتماس باسم المجلس أهلها للمخاطر الصحية ويهدد بتهجير اآل
مخططون  –اإلقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، جمعية حقوق المواطن، جمعية "بمكوم" 

من أجل حقوق اإلنسان، منظمة أطباء لحقوق اإلنسان، ضد المجلس القطري للتخطيط والبناء، 
الحاصلة على امتياز استخراج الفوسفات في النقب. وُقّدم  الحكومة اإلسرائيلية وشركة "روتيم امبرت"،

االلتماس مرفقًا بتوصيات من خبراء بصحة الجمهور حول اإلخفاقات في اآللية التي تم اختيارها 
 لفحص الت ثيرات الصحية للمشروع على سكان المنطقة.

 23/1/2019القدس العربي، لندن، 

 
 ون المسجد األقصىمستوطن وطالب تلمودي يقتحم 100القدس:  .26

مستوطن وطالب تلمودي من معاهد تلمودية متطرفة، يوم الثالثاء  100اقتحم حوالي  :وفا -القدس
 )االقتحامات الصباحية( المسجد األقصى من باب المتاربة بحراسة مشددة من قوات االحتالل.

والت استفزازية في واستمع المستوطنون والطلبة لشروحات حول المعبد والهيكل المزعوم، ونفذوا ج
 المسجد قبل متادرته من باب السلسلة.

 22/1/2019، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 أسرى "عوفر" يعلنون اإلضراب عن الطعام .27
، إضرابهم عن الطعام، 1,200أعلن األسرى الفلسطينيون في ُمعتقل "عوفر"، يوم الثالثاء، وعددهم 

ثنين، بعد أن قالوا في بيان صباح اليوم أنهم بصدد احتجاجا على هجمة قوات القمع عليهم أمس اإل
أسير في الحملة الشرسة التي شنتها مصلحة  100اتخاذ خطوات تصعيدية في أعقاب إصابة 

السجون اإلسرائيلية ضدهم. وقال أسرى سجن "عوفر"، في بيانهم "إننا أمام مرحلة جديدة من القمع 
ف األقوى حضورًا بين أروقة الحكومة واألحزاب الصهيوني تهدد حياتنا ك سرى، وأصبحنا المل

الصهيونية في ظل تنافس محموم على قضم حقوقنا وسلب مكتسباتنا التي حصلنا عليها بالتضحيات 
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والدماء والشهداء". وصدر بيان األسرى في سجن "عوفر" باسم جميع الفصائل الفلسطينية، لمواجهة 
 انتهاكات االحتالل لهم داخل سجنهم.

متصل، أكد نادي األسير الفلسطيني، اليوم الثالثاء، أن االنتهاكات اإلسرائيلية لألسرى اق وفي سي
في سجن "عوفر" طالت األسرى القاصرين أيضا، حيث أكد األسير لؤي المنسي "أّن قّوات قمع 
الّسجون اإلسرائيلية قامت باقتحام قسم األشبال وأجبرتهم على الوقوف على الحائط مع تهديدهم 

طالق الكالب البوليسية عليهم". بالسّ   الح وا 
 22/1/2019، 48عرب 

 
 عشرات الحاخامات يدعون لبناء الهيكل المزعوم في الحرم القدسي الشريف .28

وديع عواودة: احتفلت مجموعة من الحاخامات وجماعات الهيكل المزعوم بصدور كتاب  -الناصرة 
 جديد بعنوان "جبل الهيكل كما في الشرع اليهودي".

رك حاخامات بارزون من القدس وصفد والمستوطنات ومئات من مدراء ومعلمي وطالب وشا
المدارس الدينية في احتفالية خاصة بمناسبة صدور كتاب حول الحرم القدسي الشريف موقع الهيكل 

 .1948الثالث المزعوم، لمؤلفه الحاخام أليشع وولفسون من صفد شمال فلسطين المحتلة عام 
لتبريكات حاخام القدس المحتلة آرييه شطيرن وحاخام مدينة صفد شموئيل الياهو. وقدم التحيات وا

وأوض  شطيرن أنه ال يمكن االستخفاف بكبار حاخامات التوراة ممن يقومون بانتهاك الحرم القدسي 
 الشريف، داعيا اليهود الحترامهم حتى لو عارضوا ذلك.

معربا عن اشتياقه لرؤيته وهو يقام على األر .  وتوقف الحاخام الياهو عند "جبل الهيكل" المزعوم
كما أطلق حاخام المستوطنات في "غوش عتسيون" دعوة حماسية لليهود للقيام بر "زيارة جبل الهيكل" 

 زاعما أن "زيارة الموقع المقدس لليهود فريضة دينية".
على "الواجب الديني" وشدد الحاخام يسرائيل هارئيل خالل االحتفالية المذكورة في القدس المحتلة 

لبناء الهيكل الثالث المزعوم فورا، وهذا ما أشاد به عريفها الحاخام ايل يعقوفيتش من صفد بعد تقديم 
 صالة "الشكر على عودة شعب إسرائيل إلى أر  إسرائيل".

ولم يقتصر هذا التحري  الخطير على بناء الهيكل المزعوم على حساب األقصى على الحاخامات 
قد أرسل وزير الزراعة المستوطن أوري أرئيل تهنئة وبارك بتسجيل صوتي، معتذرا عن عدم فحسب، ف

 تمكنه من المشاركة في االحتفالية بسبب مرضه.
 22/1/2019القدس العربي، لندن، 
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 من مخيم الدهيشة وحدات خاصة إسرائيلية تختطف شابا   .29
ئيلي اليوم الثالثاء، شابا من مخيم اختطفت وحدة خاصة تابعة لقوات االحتالل اإلسرا: بيت لحم

وأفاد مصدر امني لر"وفا"، ب ن مركبة من نوع سكودا يستقلها وحدات  الدهيشة جنوب بيت لحم.
عاما(، أثناء تواجده بالقرب من  24قامت باختطاف الشاب تامر حربي أبو صدود ) إسرائيلية،خاصة 

 .الخليل -رئيسي القدسمحطة للمحروقات، على الشارع ال
 22/1/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 من مساحة األراضي المزروعة بغزة %35جرفت  "إسرائيل"مركز حقوقي:  .31

، ما 2000وّثق مركز حقوقي فلسطيني تجريف القوات اإلسرائيلية منذ عام : مصطفى حبوش -غزة 
، في كز الميزان لحقوق اإلنسانقال مر و  من مساحة األراضي المزروعة في قطاع غزة. %35نسبته 

بيان له يوم الثالثاء، إن "قوات االحتالل )اإلسرائيلي( عمدت منذ مطلع انتفاضة األقصى في 
، إلى فر  منطقة مقيدة الوصول لها )منطقة عازلة( قرب الحدود 2000سبتمبر / أيلول من العام 

اإلسرائيلي استهدفت المناطق  وأوض  المركز أن قوات الجيش الشرقية والشمالية لقطاع غزة".
وأشار إلى أن اآلليات العسكرية اإلسرائيلية  السكنية والمنشآت الصناعية والزراعية في تلك المنطقة.

، المنشآت واألراضي الزراعية على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع، في 2000جرفت منذ عام 
 متر. 1000يات التجريف في نطاق متر بشكل كامل، فيما قامت بعمل 500منطقة عرضها 

من إجمالي مساحة األراضي  % 35وذكر "الميزان" أن األراضي التي جرفتها إسرائيل تمثل 
 .²كم 365من إجمالي مساحة القطاع البالتة  % 15المزروعة في قطاع غزة، و

المدنيين  ، تفت  نيران أسلحتها الرشاشة تجاه2000وبين أن القوات اإلسرائيلية منذ نهاية عام 
الفلسطينيين، وتوقع في صفوفهم أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى، كما تستهدف بلطالق النار أو 
 االعتقال العاملين في المنشآت الصناعية والزراعية ورعاة األغنام، وتحرمهم من مزاولة أعمالهم.

، 1949فاقية جنيف لعام ودعا المركز الحقوقي الفلسطيني المجتمع الدولي واألطراف الموقعة على ات
 إلى "الوقوف أمام مسؤولياتهم القانونية واألخالقية تجاه االنتهاكات اإلسرائيلية".

 22/1/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 االحتالل ومستوطنوه يقتلعون مئات األشجار بمحافظتي القدس والخليل .31
ئات األشجار من أراضي قرية جبع أقدمت قوات االحتالل ومستوطنون، يوم الثالثاء، على اقتالع م

وقال مسلم دار سليم رئيس مجلس قروي  شرق القدس المحتلة وبلدة بيت امر شمال مدينة الخليل.
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جبع، إن قوات االحتالل هدمت أسوارا وجدرانا استنادية تحيط ب راضي زراعية قرب حاجز جبع 
 التي قامت بسرقتها. األشجارالعسكري، قبل اقتالع 

محتلة من بلدة بيت امر شمال  أراضيقطع مستوطنو مستوطنة "بيت عين" المقامة على في السياق، 
وأفاد  مدينة الخليل، اليوم الثالثاء، مئات أشجار الزيتون في منطقة واد أبو الريش الواقعة شمال البلدة.

ون في الزيت أشجارالناشط ضد االستيطان في البلدة يوسف ابو ماريا ب ن المستوطنين قطعوا مئات 
 ثلجي. إبراهيممنطقة واد ابو الريش القريبة من خربة صافا شمال بيت امر، وتعود ملكيتها للمزارع 

 22/1/2019، األيام، رام هللا
 

 بعد اقتحام "عوفر".. هبة فلسطينية دعما لألسرى .32
ة وأمام العام الجاري خرج مئات الفلسطينيين يوم الثالثاء واعتصموا بميادين مدن الضفة التربية وغز 

عاما( ورفضا  36مقرات اللجنة الدولية للصليب األحمر نصرة لألسير الفلسطيني سامي أبو دياك )
 القتحام االحتالل سجن عوفر قرب رام هللا واالعتداء على األسرى.

وعند ميدان الشهداء وسط نابلس في الضفة التربية هتف المتظاهرون الذين رفعوا العلم الفلسطيني 
"بين الموت والحياة، أبو دياك.. يا هللا"، و"أبو دياك يا شعبي.. بحالة خطرة  وصور األسرى

وصعبة"، في إشارة إلى معاناة األسير وصعوبة وضعه الصحي، كما هتفوا رفضا القتحام عوفر 
 "أسرى عوفر يا شجعان انتو أقوى من السجان".

 22/1/219، الجزيرة نت، الدوحة

 
 في محاولة اغتيال القيادي في "حماس" محمد حمدان في صيدا الجيش اللبناني يوقف مشاركا   .33

"نتيجة متابعة ملف محاولة اغتيال القيادي في  مديرية التوجيه البيان اآلتي: -صدر عن قيادة الجيش
في صيدا، من خالل تفجير سيارته، تمكنت  14/1/2018حركة حماس محمد عمر حمدان بتاريخ 

صيدا، من توقيف حسين أحمد بتو الذي  –في منطقة الشرحبيل  21/1/2019مديرية المخابرات بتاريخ 
وقد اعترف الموقوف بتشتيله من قبل جهاز  قام بعمليات االستطالع والرصد قبل تنفيذ عملية التفجير.

، وأنه التقى مشّتليه خارج لبنان وتسّلم أعتدة وأجهزة 2014الموساد التابع للعدو اإلسرائيلي منذ العام 
خاصة بالرصد والتواصل، كما اعترف أنه ُكّلف بمهمة رصد المدعو حمدان اعتبارًا من  إلكترونية
، وأنه قام بتحديد مكان إقامته، ورصَد جميع تحركاته، ونقَل المعلومات إلى مشّتليه 2017صيف 

 ليصار إلى تنفيذ عملية التفجير من قبل مجموعة أخرى تّم تحديدها بعد عملية التفجير المذكورة.
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، بعد تنفيذ العملية، تلقى أمرًا من جهاز الموساد التابع للعدو 23/1/2018لك اعترف أنه بتاريخ كذ
كما تّم ضبط  اإلسرائيلي بمتادرة لبنان، ف قام لمدة ثالثة أشهر خارج البالد وعاد بناًء على طلبهم.

و اإلسرائيلي، وتستمر عدد كبير من األجهزة اإللكترونية التي تسّلمها من جهاز الموساد التابع للعد
 التحقيقات بلشراف القضاء المختص".

 22/1/2019، المستقبل، بيروت
 

 رئيس وزراء ماليزيا: اإلسرائيليون قادمون من دولة إجرامية وغير مرحب بهم .34
قال رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد إن إسرائيل ال تلتزم بالقوانين الدولية، وتواصل أنشطة : وكاالت

واالستيطان في األراضي الفلسطينية. وأضاف أن بالده تعتبر اإلسرائيليين "قادمين من االحتالل 
وجاءت تصريحات مهاتير خالل مؤتمر صحفي  دولة إجرامية"، وأنهم "غير مرحب بهم" في ماليزيا.

بمقر األمم المتحدة في فيينا ردا على سؤال أحد الصحفيين بخصوص عدم سماح ماليزيا 
 لمشاركة في بطولة دولية للسباحة.لإلسرائيليين با

وكانت ماليزيا فرضت حظرا على مشاركة اإلسرائيليين في أي نشاط تستضيفه، بعد منع العبين 
إسرائيليين من المشاركة في بطولة العالم للسباحة لذوي االحتياجات الخاصة، التي ينتظر أن تنظم 

مهاتير محمد أن السباحين اإلسرائيليين لن واألسبوع الماضي صرح  بماليزيا في يوليو/تموز المقبل.
يسم  لهم بالمشاركة في المسابقة المذكورة التي ستحدد المت هلين إلى المشاركة في بطولة طوكيو 

 لأللعاب البارالمبية. 2020
 23/1/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 
 الشعب الفلسطيني تؤكد رفضها القاطع للممارسات اإلسرائيلية ضد   السعودية .35

أكدت السعودية رفضها القاطع لجميع السياسات والممارسات والخطط اإلسرائيلية الباطلة،  يويورك:ن
وغير القانونية، ومحاوالت االحتالل التي تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب 

وأوضحت السعودية في كلمة أمام  الفلسطيني وطمس هويته الوطنية، والمساس بحقوقه المشروعة.
األمن الدولي، اليوم، حول الوضع في الشرق األوسط، ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى األمم  مجلس

المتحدة السفير عبد هللا المعلمي، أن "الشعب الفلسطيني ما زال يشهد مزيدًا من المآسي التي يندى 
م ساة تهجير  عامًا مضت على أكبر م ساة إنسانية شهدها العالم، وهي 70لها جبين اإلنسانية خالل 

 أصحاب األر  من أرضهم، م ساة إعطاء الحق لمن ال يملك الحق، وسلب الحق من أصحابه".
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وطالبت السعودية المجتمع الدولي ومجلس األمن على وجه الخصوص بتحمل مسؤولياته والتدخل 
سلطات الفوري لوقف المشاريع االستيطانية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والعمل على إلزام 

االحتالل اإلسرائيلي بتنفيذ القرارات الدولية، ورفع الحصار عرن قطاع غزة، وفت  المعابر التي 
تسيطر عليها بشكل فوري ودائم، والعمل إلنهاء األزمة اإلنسانية واالقتصادية التري يعراني منهرا 

شامل والدائم في الشرق وقال السفير المعلمي: "تشدد بالدي على أهمية السالم ال الرشعب الفلسطيني.
اإلسرائيلي وفقًا للمرجعيات الدولية، ومبادرة السالم  -األوسط خيارًا استراتيجيًا إلنهاء الصراع العربي

، التي تقدمت بها بالدي وتضمنت قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من 2002العربية لعام 
نهاء االحتالل اإلسرائيلي لجميع م وعاصمتها القدس الشريف، وعودة الالج1967يونيو  ئين، وا 

 األراضي العربية بما فيها الجوالن العربي السوري واألراضي اللبنانية".
 23/1/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 يبعث برسالة "جياشة" إلى ولي العهد السعودي! اإلسرائيليةطياري العال  رابطةرئيس  .36

ضمونا دعا مديان بار رئيس رابطة طياري الخطوط في سابقة استثنائية شكال وم: القدس المحتلة
الجوية اإلسرائيلية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وطياري المملكة للمشاركة بمؤتمر للطيران 

وخاطب بار في رسالته التي نشرتها صحيفة "جيروزاليم بوست" ولي العهد  يعقد في تل أبيب.
وترعرعت في إسرائيل. عملت طيارا في سالح الجو  السعودي معرفا بنفسه "اسمي ميدان بار ولدت

ورأى بار أن الطائرات  اإلسرائيلي وأعمل في الوقت الحالي طيارا في شركة الخطوط الجوية العال".
المدنية السعودية في المستقبل القريب "سوف تمر فوق القدس في طريقها إلى لندن، وستدخل 

 دي في طريقها إلى الشرق األقصى".الطائرات اإلسرائيلية المجال الجوي السعو 
وجاء في هذه الرسالة المطولة أيضا: "صاحب السمو الملكي، ولي العهد، لقد حان الوقت إلحداث 
تتيير. يجب علينا أن نقود التحول ال أن ننقاد للري .. الطيارون السعوديون يتحدثون اللتة الدولية 

، وهم يستخدمون نفس المصطلحات المهنية للطيران المدني تماما مثل نظرائهم اإلسرائيليين
 ويواجهون تحديات مشتركة، كما أن قمرة القيادة هي مساحة خالية نسبيًا من الضجيج السياسي".

وأفادت الرسالة أن رابطة طياري العال ستعقد في مايو المقبل "مؤتمر الطيران في إسرائيل، وهو أهم 
المملكة العربية السعودية لالنضمام إلينا كضيوف  مؤتمر للطيران في الشرق األوسط. ندعو طياري

شرف، وسيكون من دواعي سرورنا أن نراهم يشاركون في المناقشات بكامل الجلسات.. يمكننا أن 
 نتحاور حول التحديات المشتركة التي يواجهها كالنا، ويمكننا معا البحث عن حلول".
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لريا  تستترق نفس القدر من وقت الرحلة وقال بار في مقطع آخر إن "الرحلة من تل أبيب إلى ا
إلى أثينا. لدينا هنا في المطار الخدمات األرضية التي يمكن أن تخدم طائراتكم من طرازي بوينغ 
يرباص. نحن نمد يدا مرحبة إليكم، ونعر  على المملكة العربية السعودية خطة طيران للتحليق  وا 

خالص، وبقلوب وعقول منفتحة".فوق المجال الجوي اإلسرائيلي. نقترح هذا األم  ر بتواضع وا 
وتابعت الرسالة سردها قائلة: "ألف عضو إسرائيلي من جمعية الطيارين اإلسرائيليين يفتحون أبوابهم 
لزمالئهم الطيارين السعوديين، فيما يقف مراقبو الحركة الجوية لدينا على أهبة االستعداد في البرج 

 نحن سنكون هناك على المدرج للترحيب بكم عند هبوطكم".بتل أبيب، لمنحكم إذنا بالهبوط، و 
 22/1/2019، وكالة سما اإلخبارية

 
 الحقائق على األرض تقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية.. يحذر من كارثة إنسانية في غزة مالدينوف .37

حذر المنسق األممي الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي : األناضول ،48عرب 
الدينوف، من "كارثة إنسانية محتملة في قطاع غزة". كما حذر في الوقت ذاته من تضاؤل إمكانية مي

وجدد المسؤول األممي موقف األمم المتحدة الراف  للتوسع  قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
لي جاء ذلك في جلسة مجلس األمن الدو  االستيطاني اإلسرائيلي في األراضي الفلسطيني المحتلة.

التي عقدت، مساء الثالثاء، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك حول الحال في الشرق 
 األوسط، والسيما القضية الفلسطينية.

، للخطر على نحو 14كما وحذرت األمم المتحدة، من تعر  مستشفيات قطاع غزة البالغ عددها 
 ل مولدات الطوارئ أثناء انقطاع الكهرباء.متزايد جراء نقص الكهرباء وانخفا  احتياطي وقود تشتي

وقال المسؤول األممي في إفادته إلى أعضاء المجلس والتي قدمها عبر دائرة تلفزيونية من جنيف، 
، يجب أال يكون لدينا أي أوهام حول الديناميات الخطيرة للنزاع اإلسرائيلي 2019إنه "مع بداية عام 

وأكمل: "فمع مرور الوقت، تضاءلت إمكانية إقامة  أعيننا". الفلسطيني، والتي ال تزال تتكشف أمام
وأردف  دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة بشكل منتظم من خالل الحقائق على األر ".

ميالدينوف: "الوضع مازال كارثيا في قطاع غزة الذي يشهد انكماشا اقتصاديا هائال، وفي ظل 
ينوف: "الوضع الراهن في األراضي الفلسطينية المحتلة غير وتابع ميالد االحتالل والدعم المتناقص".

قابل لالستمرار وقد يؤدي إلى صراع ال نهائي مع تصاعد التشدد من قبل جميع األطراف إذا ترك 
رادة سياسية من الجميع ".  على ما هو عليه بدون رؤية وا 

ر فيه أن " عمليات هدم واستعر  ميالدينوف أمام أعضاء المجلس تقريرا دوريا لألمين العام ذك
ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين تواصلت في جميع أنحاء الضفة التربية، بما في ذلك القدس 
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مبنى أو هدمها بزعم عدم وجود تصاري  بناء صادرة  25وأضاف: "تم االستيالء على نحو  الشرقية".
نيين الحصول عليها. ونتيجة من إسرائيل، وهي تصاري  يكاد يكون من المستحيل على الفلسطي

وأردف: "المستوطنات تشكل عقبة أمام السالم وهي غير قانونية  شخصا". 32لذلك، تم تشريد 
بموجب القانون الدولي هناك محاوالت إلصدار تشريع يفر  القانون اإلسرائيلي بصورة مباشرة على 

 ي المستقبل".أر  الضفة التربية المحتلة، بما أثار مخاوف من احتماالت الضم ف
 23/1/2019، 48عرب 

 
 لتحسين األنظمة الصحية في فلسطين " تطلق مشروعا  العالمية"الصحة  .38

أطلقت منظمة الصحة العالمية في األر  الفلسطينية المحتلة، مشروعا لمدة عامين  :وفا -القدس
 يطالي.لتحسين األنظمة الصحية من أجل تحقيق التتطية الصحية الشاملة بدعم من التعاون اإل

وسيسهم المشروع في "تحسين النظم الصحية من أجل تحقيق التتطية الصحية الشاملة"، وستعزز 
منظمة الصحة العالمية بقيادة وزارة الصحة الفلسطينية، استمرارية تقديم الخدمات المعتمدة على 

ل الصحة وستركز المنظمة على معالجة الثترات المتبقية في مجا القرارات المدعومة باألدلة.
طالق وتعزيز مبادرة رعاية حديثي الوالدة المبكرة، وتقوية طرق التحويل للمرضى األكثر  النفسية، وا 

 عرضة للخطر، من خالل تعزيز قدرة النظام الصحي على تقديم خدمات صحية ذات جودة.
إن "هذه من جهتها، قالت مديرة الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي في القدس كريستينا ناتولي 

المبادرة مع منظمة الصحة العالمية هي جزء من استراتيجيتنا لتعزيز النظام الصحي الفلسطيني 
وأضافت إننا نقوم ببناء  مليون يورو". 36ووزارة الصحة الفلسطينية ضمن مساهمة عامة قدرها 

ي مستشفيين في دورا وحلحول من خالل قر  ميسر بقيمة عشرة ماليين يورو، ونحن نشارك ف
 األوروبي الذي يهدف إلى دعم المستشفيات الستة في القدس الشرقية". PEGASEبرنامج 

 22/1/2019، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 دعوة دولية لوقف خطط تهجير الجئين فلسطينيين من القدس الشرقية .39
دعا عدد من مسؤولي األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلى وقف خطط تهجير الجئين 

فردا، منهم ستة أطفال،  32فلسطينيين من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، إذ يواجه 
 من أسرة الصبا  الفلسطينية اإلخالء القسري الوشيك من منزلهم والترحيل الجبري منه.
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س وقد زار منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية، ومديرة عمليات األونروا في الضفة التربية، ورئي
مكتب األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في األر  الفلسطينية المحتلة، والمديرة القطرية في المجلس 

 النرويجي لالجئين، أسرة الصبا  في منزلها اليوم.
ذكر بيان صحفي صادر عن المسؤولين األربعة أن أفراد أسرة الصبا  الجئون فلسطينيون يعود 

أسرة أخرى بدعم من األمم  27ألسرة في حي الشيخ جراح مع أصولهم إلى مدينة يافا. وقد استقرت ا
 .الخمسينياتالمتحدة والحكومة األردنية في 

وأضاف البيان أن األسرة، مثل أسر أخرى في المنطقة، دخلت في نزاع قانوني لالعترا  على 
تلك المساعي ولم يكتب ل جهود المنظمات االستيطانية اإلسرائيلية الهادفة إلى إخالئها من منازلها.

 القانونية النجاح، إذ أصدرت المحاكم اإلسرائيلية مؤخرا قرارا لصال  ادعاءات المستوطنين.
وأضاف البيان "في العديد من الحاالت في القدس الشرقية، بما فيها حي الشيخ جراح، يقع اإلخالء 

وسعها، والتي تنتفي القسري الذي يطال الفلسطينيين في سياق المستوطنات التي تقيمها إسرائيل وت
 الصفة القانونية عنها بموجب القانون الدولي اإلنساني."

ودعا المسؤولون السلطات اإلسرائيلية إلى وقف الخطط الرامية إلى إخالء أسرة الصبا ، والحيلولة 
دون تهجير هؤالء الالجئين مرة أخرى. كما دعوا إلى وقف بناء المستوطنات، والتقيد بااللتزامات 

 تبة على السلطات اإلسرائيلية بصفتها القوة القائمة باالحتالل.المتر 
 22/1/2019، نيويورك، المتحدة األمم أنباءمركز 

 
 مليون يورو 1.5الصحية بـ  األونرواإيطاليا تدعم خدمات  .41

ووّقع السفير  مليون يورو. 1.5، بقيمة األونرواأعلنت إيطاليا، يوم الثالثاء، عن دعم مالي لوكالة 
في لبنان ماسيمو ماروتي، ومدير عام "األونروا" كالوديو كوردون، اتفاقية تتبّرع بموجبها  طالياإلي

وشكر كوردوني إيطاليا لدعمها المستمر لألونروا،  مليون يورو للوكالة. 1.5بمبلغ  اإليطاليةالحكومة 
ال: "من دون دعم وق خاصة في مجال الخدمات الصحية التي تقدمها للنازحين الفلسطينيين من سوريا.

 الدول المانحة مثل إيطاليا لما تمّكنت أونروا من االستمرار في تقديم الخدمات لالجئين الفلسطينيين".
 22/1/2019، فلسطين أون الين

 
 تشجيع الفلسطينيين واإلسرائيليين على الجلوس سويا   يجببومبيو:  .41

ورة تشجيع الفلسطينيين واإلسرائيليين ، مايك بومبيو، على ضر األمريكيواشنطن: شدد وزير الخارجية 
 على الجلوس سويا؛ مشيرًا أن بالده تعتزم اتخاذ الخطوات الالزمة لتحقيق االتصال البناء بين الطرفين.
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الصحافيين، خالل مشاركته  أسئلةجاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير األمريكي، الثالثاء، للرد على 
 للمنتدى االقتصادي العالمي)دافوس(. 49 أعمال االجتماع السنوي الركونفرانس، في -عبر نظام الفيديو

وقال بومبيو في تصريحاته "أثق في أننا عند نقطة يمكننا من خاللها حل الخالفات الرئيسية بين 
 إسرائيل وفلسطين، والجمع بينهما من أجل القضاء على مشكالت تزعج العالم منذ فترة طويلة".

، المعروفة إعالميا باسم واإلسرائيليينللسالم ما بين الفلسطينيين  األمريكيةوفي إشارة إلى الخطة 
"صفقة القرن"، قال بومبيو إن جاريد كوشنير، صهر الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، ومستشاره، 

وتابع قائال  عمل بش نها مع الممثل الخاص للرئيس ترامب للمفاوضات الدولية، جيسون غرينبالت.
سرائيل مضطرتان  "وسيتخذون خطوات هامة من أجل تحقيق السالم"، مشددًا على أن فلسطين وا 

 للجلوس على طاولة واحدة ب ي شكل، فاألزمة مستمرة بينهما منذ عشرات السنين".
)في أبريل/نيسان  واستطرد في ذات السياق موضحًا أن "الواليات المتحدة بعد االنتخابات اإلسرائيلية

 ذ الخطوات الالزمة من أجل تحقيق اتصال بناء بين الطرفين)إسرائيل وفلسطين(".المقبل( تعتزم اتخا
 23/1/2019القدس العربي، لندن، 

 
 تقتل دون خوف من عقاب وتكذب دون قلق "إسرائيل"الغارديان:  .42

قالت صحيفة التارديان البريطانية في افتتاحيتها إن الكيان اإلسرائيل يقتل الفلسطينيين من دون : لندن
وأشارت الصحيفة إلى ضحايا  خوف أو عقاب من أحد، فضال عن أنها تكذب دون قلق من العواقب.

 الجيش اإلسرائيلي الذين يقتلون بشكل أسبوعي من أطفال ونساء وشيوخ فضال عن صحفيين.
 23/1/2019، "21موقع "عربي 

 
 : انتخابات شاملة مؤسسية وجغرافيةالحل   .43

 أ.د. يوسف رزقة
شيخ األوفر حظا في خالفة عباست! الرجل هو األكثر تصريحات في الفترة هل بات حسين ال

األخيرة، ال سيما ضد حماس والمقاومة. هل تدعم )إسرائيل( الشيخ في طموحاته وتصريحاته، أم هو 
 يحظى بدعم عباس وجماعة من الحاشيةت!

ن تكون حكومة آخر تصريحات الرجل أنه ال حكومة وطنية مع حماس، والحكومة القادمة يجب أ
منظمة التحريرت! وهذا شيء يريده عباس، وتوافق عليه إسرائيل، ألنه يساعدها في تحقيق حلم فصل 

 غزة عن الضفة، وتكريس النزاع الداخلي، وتفجير صراع داخلي بين أجنحة فت .
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عباس يريد إجراء انتخابات تشريعية، دون انتخابات رئاسية، ومجلس وطنيت! الفصائل المختلفة 
ترف  ذلك، وتريد انتخابات شاملة للمؤسسات الفلسطينية، وللجترافيا الفلسطينية، وترى في 
االنتخابات التشريعية وحدها حقا أريد به باطل، وأنه يكرس الفصل واالنقسام، ويطيل فترة النزاع، 

 ويحقق استراتيجية إسرائيل في الساحة الفلسطينية.
م، وحكم السلطة عشر سنوات إضافية من خارج القانون، 2009عباس انتهت واليته القانونية في 

وبحكم األمر الواقع، ويريد أن يواصل البقاء في المنصب رغما عن القانون، ورغما عن األغلبية 
الفلسطينية الرافضة لبقائه. عباس احتكر منصب الرئاسة، وسيطر على المال العام، وعلى القرار، 

قراطية. الشعب قبل الفصائل ضد هذا كله، وجل حركة فت  ضد وحسب أن الشعب فاقد لألهلية الديم
هذا، ولكن عباس له أذن من طين، وأخرى من عجين، ويعتمد على حفنة من المطبلين، الذين 
يريدون انتخابات تشريعية فقط، وحكومة منظمة التحرير فقط، ويقفزون بقوة دفع إسرائيلية عن الواقع، 

 ية، التي أعطت األغلبية للتيار اإلسالمي.وعن التحوالت الفلسطينية الجذر 
إذا كان الشيخ في تصريحاته ممثال لعباس، أو ممثال لإلدارة المدنية اإلسرائيلية، فلن الشعب يرف  
تصريحاته، ويرف  تشريعي على المقاس، ويرف  بقاء عباس في منصبة دون تجديد انتخابي، 

ن أمرا  الشيخوخة األخرى، وال حكم بعد ويرف  بقاء مجلس وطني متكلس يعاني من زهايمر وم
 ذلك إال للشعب.

 22/1/2019، فلسطين أون الين
 

 ال نستطيع معاداة إسرائيل .44
 ماهر أبو طير
يقول الرئيس اإلسرائيلي، رؤوفين ريفلين، إن األردن صديٌق مخلص إلسرائيل، وت تي تصريحاته هذه 

بة، وهو مطار لم ت به إسرائيل لكل بعد يوم فقط من افتتاح مطار إسرائيلي جديد قرب العق
االعتراضات األردنية حوله، ال سابقا، وال الحقا، وال ما بينهما، فلماذا ت به أساسا وال أحد يوقفها عند 

 حدهات!.
في المقابل واقترابا من مفهوم الصديق المخلص وفقًا لتعبير ريفلين، لدينا في األردن جماعة سياسية، 

ن علينا تفادي شرها لسببين: أولهما  تقول إننا ال نستطيع أن نعادي إسرائيل، مهما فعلت ضدنا، وا 
نفوذ اإلسرائيليين في اإلدارة األميركية والكونترس، وفي عواصم شرق أوسطية، وثانيهما أن 
اإلسرائيليين لديهم القدرة على التسبب ب ضرار هنا على مستويات مختلفة، وبهذا المعنى يرونها 

 إلخالص له، تجنبا لشروره.صديقا ال بد من ا
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هذه الجماعة السياسية، ال نسمع لها صوتا اليوم ونحن نرى الذي تفعله إسرائيل، سواء عبر 
اقتحامات المسجد األقصى شبه اليومية، أو حتى بناء مطار قرب مطار العقبة، بما يعنيه ذلك من 

وأن العالقة الحسنة مع إسرائيل  أخطار، بل لربما يصّرون على نظريتهم أكثر باعتبارها طوق النجاة،
 تحرجها وتمنعها من التهور أكثر.

لم نسمع صوت هذه الجماعة، أيضا، حين قتَل موظٌف في سفارة إسرائيل في عمان أردِنَيَين، 
وتجاوزت البعثة الدبلوماسية في تصرفاتها على مستويات مختلفة، أقلها االختباء وراء الحصانة 

نتنياهو للقاتل وتكريمه، وتحدي األردن جهارا نهارا، وما شهدناه في مقتل  لمتادرة األردن، واستقبال
 القاضي زعيتر وغير ذلك من قصص.

هناك غمو  في العالقة األردنية اإلسرائيلية، وهو غمو  ال يفهمه كثيرون، وبعضنا يعتقد أن 
اقية السالم، وما العالقة استراتيجية، وال يمكن أن تحدث مواجهة مفتوحة بين الطرفين بسبب اتف

سبقها من عالقات، إضافة إلى موضوع الجترافيا، والحدود، وما يعنيه ذلك، فعليا، بل إن هذا الفريق 
يعتقد أن مصال  الجهتين واحدة، إقليميا ودوليا، وبرغم هذا الكالم االتهامي، إال أن هناك أدلة تثبت 

 عكسه، أحيانا على األقل.
رائيل ال تراعي األردن، في حسابات كثيرة، أقلها التحري  السري واقع الحال يقول إن تصرفات إس

ضد األردن لتجفيف الدعم المالي عنه، أو التحري  ضد إنشاء مفاعل نووي في األردن، وهو 
تحري  مثبت ومؤكد وكان يسبق كل اتصاالت أردنية مع الروس وغيرهم، برغم عدم تصديق بع  

د، على الرغم من صحتها، إضافة إلى ما تفعله إسرائيل يوميا األردنيين لهذه الرواية لألسف الشدي
من خروقات بش ن ملفات تخّص األردن، وتحديدا ملف األقصى بكل خطورته، وما رأيناه قبل يومين 

 من افتتاح للمطار قرب العقبة. 
هذا التمو ، تزيد كل األطراف من منسوبه، وعلى سبيل المثال أعلن األردن تجميده التفاقية 
الباقورة والتمر، ووفقا لالتفاقية ال بد أن يتفاو  الطرفان األردني واإلسرائيلي، ومنذ تلك اللحظة 
تسربت معلومات محدودة، إال أن تحديث المعلومات في عمان يبدو منخفضا جدا، وال نعرف حتى 

لى  أين تتجه اآلن إلى أين وصلت االتصاالت األردنية اإلسرائيلية، وهل هناك جلسات مفاوضات، وا 
 األمور، وهذا التكتم على المعلومات، يثير الخيال واإلشاعات معات

ما يراد قوله هنا إن كل المؤشرات تناق  بعضها البع ، إذ إن هناك حزمة من أشكال التصعيد 
بين الجهتين، وحزمة من التفاهمات بين الطرفين، في قضايا أخرى، وبحيث بتنا نحتاج إلى سحرة 

سرائيل، وما يتوقع أيضا، خالل األعوام القليلة المقبلة!ليخبرونا عن طبي  عة العالقة بين األردن وا 



 
 
 
 

 

 29 ص             4845 العدد:             1/23/2019األربعاء  التاريخ:  

                                    

اإلسرائيليون يريدون من األردن أن يبقى هّشا على المستوى االقتصادي واالجتماعي، حتى تتحول 
لة البنية السكانية إلى بنية منهكة مترنحة، وال تهدد إسرائيل، فيما ال يريدون، أيضا، أن تسقط الدو 

ذاتها لحسابات استراتيجية لها عالقة بحسابات الفوضى اإلقليمية، وهم في الوقت ذاته، يريدون 
تمرير كل مصالحهم، وال يريدون أن يعتر  األردن على أي تصرف إسرائيلي، ويعتقدون أن بيدهم 

 أوراقا مهمة، يستطيعون عبرها الرد على أي خطوة أردنية.
ر ال نستطيع معاداة إسرائيل جماعة بال حياء، وال تخجل، وبدال من الجماعة إياها التي تتبنى شعا

حسبة جديدة للعالقات مع إسرائيل، ال يجدون حال إال بمزيد من الدعوات لمداهنة االحتالل، لتجنب 
شروره، وقد ثبت فعليا أن هؤالء يضرون األردن أكثر بكثير من إسرائيل التي تبدو عداوتها مشهرة 

 افع هذه الجماعة متطاة بقليل من عسل الوطنية، وبكثير من السّم والسموم.وواضحة، فيما دو 
 23/1/2019، الغد، عم ان

 
 للسيطرة على الضفة الغربية حماس "دليل" .45

 عريب الرنتاوي
أفتر  أن لدى حماس "دلياًل" للسيطرة على الضفة التربية، وأنه مختصر ويتكون من محاور ثالثة: 

ل بعمليات نوعية بين الحين واآلخر، يترتب عليها استدراجه للقيام ب فعال ( االشتباك مع االحتال1)
( تصدير النساء واألطفال للتظاهرات االحتجاجية 2تحرج السلطة توطئة إلخراجها من المشهد... )

التي ستنطلق بعد قيام السلطة بتنفيذ عمليات أمنية ضد نشطاء الحركة، وبما ُيظهر السلطة بصورة 
( جهود شعبية ودبلوماسية، في الداخل والخارج 3، تشبه صورة االحتالل وممارساته... )سيئة للتاية

لنزع الشرعية عن السلطة والرئاسة لر"طي صفحة فت " وفقًا للزهار، توطئة لخلق بديل للمنظمة أو 
 كيان مواٍز، مزاحٍم لها على الشرعية والتمثيل.

في قطاع غزة، وجعلها طويلة األمد ما أمكن،  ينه  هذا "الدليل" على فرضية تثبيت "التهدئة"
وتخفيف وط ة الحصار إن لم نقل إنهاؤه... واالستجابة لجهود بع  األطراف العربية واإلقليمية التي 
عادة ت هيلها، بما يجعل منها كيانًا "مسؤواًل" ومقبواًل على الساحتين  تسعى في "تعويم" حماس، وا 

 اإلقليمية والدولية.
مع "دليلها" تكمن بمحاوره الثالثة جميعها، والفرضيات الُمؤسسة لها... فسياسة "تثوير مشكلة حماس 

الضفة وتهدئة القطاع"، يمكن أن تنج  في الحدود التكتيكية فقط، وأي زيادة في "جرعة التثوير" 
لوحون سيترتب عليها إصابة التهدئة في القطاع، في مقتل، ولقد استمعنا لمسؤولين إسرائيليين كبار، ي
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بضرب حماس في غزة، إن هي واصلت عملياتها في الضفة، وهذا ما ال تريده حماس، وتسعى في 
 تفاديه.

ن ظلت العمليات على محدوديتها، وفتراتها المتباعدة، فلن السلطة قادرة على احتواء آثارها،  وا 
قليلة الفائتة... وتحمل ردود األفعال اإلسرائيلية والتعايش معها، كما حصل فعليًا في األشهر ال

تصعيد العمليات العسكرية في الضفة، هو شرط نجاح هذا المحور في "دليل" حماس، وبخالف ذلك 
لن يجدي هذا التكتيك نفعًا، وسيكون على حماس أن تقرر بين حفظ التهدئة في القطاع ورفع 

 منسوب "الجهاد المسل " في الضفة.
السلطة في الضفة التربية هي سلطة "رجل واحد"، فت   المحور الثاني: يمكن أن يكون فّعااًل لو أن

ن  رغم انهياراتها المتالحقة، ما زالت تنظيمًا يحظى بت ييد قطاع واسع نسبيًا من الشارع الفلسطيني، وا 
انضمت إليها فصائل منظمة التحرير وشرائ  أخرى ال ترغب بسيطرة حماس على الضفة، سنصب  

وعندها، قد يخفق تكتيك تصدير النساء واألطفال للتظاهرات  أمام معادلة "شارع مقابل شارع"،
واالعتصامات الحمساوية المنددة بقمع السلطة... ثم أن الصور التي ت تي من القطاع والحمالت 
القمعية التي تشنها حماس ضد معارضيها، ال تعطي حماس تفوقًا أخالقيًا على فت ، وال تجعل منها 

 مًا.بدياًل يرتجى منه خيرًا عمي
أما المحاور الثالث، والمتصل بنزع الشرعية عن السلطة والرئاسة، فهو على ما يستبطنه من نزوع 
أصيل لتتليب "الفئوي على الوطني"، بل والمقامرة بلنجازات شعب لصال  حسابات فصيل وأولوياته، 

حركة أنها إال أنه يطرح سؤااًل إشكاليًا: بفر  نجاح حماس في نزع شرعية عباس، هل تعتقد ال
مؤهلة لملء فرا  الشرعية الفلسطينيةت... وما الذي سيكون عليه حال الشعب والقضية الفلسطينيين، 
إن تصدرت حماس مؤسسات الممثل الشرعي الوحيد، وأية عزلة ستلحق بالشعب وقضيته، وأية 

 ًاتخسائر ستترتب على ذلك، سياسيًا وحقوقيًا ودبلوماسيًا، دع عنك اقتصاديًا واجتماعي
"دليل" حماس يمكن أن ينفع كخيار أخير أمام الحركة:)طلقة أخيرة(، ولقد سبق أن وصفته بر"خيار 
شمشون"، أو "تكتيك هدم المعبد علّي وعلى أعدائي"، وليس المقصود باألعداء هنا إسرائيل، بل 

 السلطة والمنظمة... عندها وعندها، قد يحقق هذا "الدليل" أغراضه.
 21/1/2019، الدستور، عم ان
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 والجدار المستحيل "القرنصفقة " .46
 إلياس سّحاب
يجب أن نتفق أواًل على تعريف مشترك للمشروع الذي أطلقت عليه اإلدارة األمريكية، اسم "صفقة 
القرن"، فيما يتعلق بليجاد حلول نهائية لألزمة السياسية الكبرى المتوارثة، عن بقايا الحرب العالمية 

 القرن العشرين، وهي قضية فلسطين.الثانية في منتصف 
وفي هذا المجال ال بد من الت كيد على أنه إضافة للدور المؤسس لدولة بريطانيا في التحضير 
المبرمج والممنهج إلنشاء دولة "إسرائيل"، بعد قضاء ثالثين عامًا في تحويل مالم  فلسطين، من 

مسيحيين، إلى وطن يهودي، تطبيقًا وطن متوارث ألغلبية كاملة من عرب فلسطين المسلمين وال
شيطانيًا للمشروع السياسي البريطاني )واألوروبي( الذي تم التعبير عنه في الرسالة الشهيرة المقتضبة 
من اللورد البريطاني بلفور إلى الزعيم الصهيوني روتشيلد المعروف باسم "وعد بلفور"، ولكن بعد هذا 

تحضير المباشر إلنشاء دولة "إسرائيل" على أر  فلسطين، الدور البريطاني المتميز، في مرحلة ال
وعلى حساب وجود شعب فلسطين األصلي وكل حقوقه اإلنسانية والسياسية، فلنه عندما دقت ساعة 
الت سيس المكتمل للمشروع، بعد أن جلس الحلفاء التربيون على عرش االنتصار الكامل والساحق 

إلى  1917ألساسي انتقل من بريطانيا )في مرحلة التمهيد من للحرب العالمية الثانية، فلن الدور ا
 (.1948( إلى الواليات المتحدة في مرحلة الت سيس الفعلي في منتصف القرن العشرين )1947

أما بعد ذلك، ومنذ الت سيس حتى يومنا هذا، فقد انفردت واشنطن بالدور األساسي في رعاية وحماية 
إسرائيل" لتلعبه في المنطقة العربية، التي أطلق عليها الترب ودعم الدور المعقد الذي ولدت "

المنتصر اسم منطقة الشرق األوسط. وعالمات هذا التفرد األمريكي، ظل سائدًا وساري المفعول في 
 عهود كل الرؤساء األمريكيين.

سية فوزًا إلى أن وصلنا إلى الرئيس األمريكي الحالي دونالد ترامب، الذي سجل في االنتخابات الرئا
 بالغ الترابة والمفاج ة على المرشحة الديمقراطية صاحبة الحظ األوفر في فرص الفوز.

ومع أن هذا الفائز الجديد المفاجئ لم يكن له أي ماٍ  سياسي معروف، ومع أنه قادم مباشرة من 
االنتخابية، عالم األموال واالستثمارات، فقد كان بين بنود برامجه التي كان يعلن عنها في دعايته 
 اإلعالن عما سمي "صفقة القرن" لحل فوري وسحري وعجائبي لمشكلة قضية فلسطين، 

لقد تصور البع  أن "صفقة القرن" هذه، ممكن أن تولد ذات يوم قريب، في عهد ترامب عبر 
مؤتمر دولي، تدعو إليه الواليات المتحدة مختلف دول المجتمع الدولي، إليجاد حل نهائي متدرج 

 ة فلسطين، بعد االتفاق على بنوده ونقاطه التفصيلية.لقضي
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لكن الذي ظهر فيما بعد أن العنصر الوحيد في هذه الصفقة، ليس كل أطراف القضية األصليين 
)وعلى رأسهم شعب فلسطين صاحب القضية األصلي(، بل اإلدارة األمريكية، وأن ما سمي "صفقة" 

مريكي الجديد، يفر  بالقوة العسكرية والسياسية، ليس سوى برنامج مختصر ومباشر، للرئيس األ
والدبلوماسية واإلعالمية، حاًل أمريكيًا صهيونيًا للقضية، عن طريق تصفية كل ما يمت بصلة لوجود 

 شعب فلسطين، صاحب القضية األصلي، وجميع حقوقه.
، إلعالن بنود ولم ينتظر الرئيس األمريكي الجديد، انعقاد أي شكل من أشكال المؤتمرات الدولية

"صفقة القرن" المقترحة، بل بدأ بشكل متفرد ومتسلط، ومفاجئ للجميع بمن فيهم الحركة الصهيونية 
دارة "دولة إسرائيل"، ابتداء بالخطوة األولى، التي تبلورت في اإلعالن األمريكي ب ن القدس  نفسها، وا 

الثابتة( هي عاصمة الكيان "اإلسرائيلي"  )خارج كل القرارات الدولية السابقة، وخارج الحقائق التاريخية
 وحده، ال شريك لها فيه.

هالة التراب  بعد ذلك، تسارعت الخطوات التي كان ثانيها إهالة التراب على ما سمي بحل الدولتين، وا 
على ما يعرف بحق العودة للفلسطينيين، وقد تم كل ذلك بخطوات عملية تقضي باالعتراف العملي 

، التي جاءت تكمل 1967االستيطان الصهيوني للضفة التربية، استكمااًل لحرب  الكامل بكل مشاريع
 .1948في المشروع األمريكي نتائج حرب 

 هكذا إذن اكتمل كل شيء، وأدت الواليات المتحدة كل ما عليها لتصفية القضية نهائيًا.
دارة األمريكية فاتها ومع ذلك، ما زالت عملية الخداع التي حملت اسم صفقة القرن مستمرة، لكن اإل

أمر جوهري وأساسي، هو الحصول على اعتراف وتوقيع شعب فلسطين، على التنازل عن وجوده 
إنها لحظة اصطدام "صفقة القرن" بجدار المستحيل، في الضفة التربية وغزة  وعن كامل حقوقه.
 .48وحتى بين عرب 

 23/1/2019، الخليج، الشارقة
 

 ي عادات الردالجبهة مع سورية: تغييران ف .47
 يوسي ملمان
مع مرور الساعات منذ الهجوم المنسوب إلسرائيل والرد السوري، يمكن أن نالحظ تتييرين كبيرين 
مقارنة لما اعتدنا عليه في الفترة األخيرة: األول هو أن إسرائيل لم ترد رسميا وهكذا عادت في واقع 

 كد أن سالح الجو هو الذي هاجم. األمر إلى سياسة التمو  التي في ضوئها ال تنفي وال تؤ 
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هذه السياسة انكسرت في بداية الشهر، حين تباهى رئيس األركان المعتزل الفريق غادي آيزنكوت في 
مقابلة مع "نيويورك تايمز" ب ن إسرائيل هاجمت في السنوات األخيرة آالف المرات، وبعد يوم من ذلك 

 المطار في دمشق. أخذ رئيس الوزراء المسؤولية عن هجوم ضد هدف في
أما التتيير الثاني فهو أن إسرائيل لم تسارع بالرد بالنار على إطالق الصاروخ الذي أطلق نحو شمال 
هضبة الجوالن )ووفقًا لبيان الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي اعترضته بطارية القبة الحديدية، أغلب 

 الظن في األراضي السورية(. 
رع إلى الرد فور كل إطالق نار من سورية، حتى لو كان هذا تسلال في الماضي كانت إسرائيل تسا

 للنار كنتيجة للمعارك بين الجيش السوري والثوار.
أما هذه المرة فلم يكن هذا تسلاًل للنار، فقد عاد الجيش السوري قبل بضعة أسابيع للسيطرة في معظم 

جنوب، حيث ال يزال تواجد صتير أرجاء الحدود من الجانب السوري لهضبة الجوالن، باستثناء ال
 لمنظمات الثوار. 

يمكن التقدير ب ن هذا كان ردا سوريا مبادرا إليه، في نية مبيتة إلطالق صاروخ كرد على ادعاء 
 سورية بتارة سالح الجو.

وحسب البيانات الرسمية السورية والتقارير في وسائل اإلعالم، فلن طائرات قتالية من سالح الجو 
 فا في مطار جنوب شرقي دمشق. هاجمت أهدا

يمكن التقدير ب ن هدف الهجوم، مثلما في الماضي، كان قوافل سالح انتقلت من إيران إلى حزب 
 هللا، عبر سورية. 

وحسب تقارير مواقع تتابع الطائرات، ففي موعد قريب من الحدث شوهدت طائرة انطلقت من إيران 
 نحو دمشق وعادت على أعقابها. 

سوريين رسميين، فقد فشل الهجوم، ودفاعاتها الجوية نجحت في اعترا  ستة  وحسب ناطقين
صواريخ أطلقت من طائرات سالح الجو، أما الصاروخ السابع فسقط في منطقة مفتوحة ولم يحدث 

 أضرارا.
وتجدر اإلشارة إلى أنه بخالف أحداث الماضي، فلن روسيا لم ترد رسميا على هذا الحدث. يحتمل 

ذلك هو أن األمر وقع يوم األحد وأن الرد ال بد سي تي. أما رئيس الوزراء فقد قال  أن يكون سبب
 أثناء زيارته إلى تشاد إنه حتى حين يكون خارج البالد فلن السياسة ال تتتير.

ومن هنا يمكن االستنتاج ب ن الوضع سيبقى في هذه المرحلة مثلما هو: إيران ستواصل محاولة 
ة، نقل الصواريخ الدقيقة أو عناصر الصواريخ وكذا الصواريخ المضادة تثبيت تواجدها في سوري

سرائيل بالمقابل ستهاجم كي تحبط هذه المساعي.   للطائرات إلى حزب هللا، وا 
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طالقات صواريخ  –ولكن إلى هذه المعادلة المعروفة والمتوقعة، قد يدخل متتير آخر  ردود بالنار وا 
 بنفسه تتعزز أكثر ف كثر.من الجيش السوري، الذي أخذت ثقته 

 "معاريف"
 22/1/2019، األيام، رام هللا
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