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 توافق على إدخال منحة قطرية إلى غزة "إسرائيل" .1
ة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية أن المجلس الوزاري األمني ذكرت صحيف :الجزيرة، وكالة األناضول

المصغر )الكابينت( وافق األربعاء خالل جلسة خاصة على تحويل أموال المنحة القطرية إلى قطاع 
 غزة اليوم الخميس.

من جهتها، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" على موقعها اإللكتروني األربعاء إن كافة األجهزة األمنية 
 قرار "الكابينت"، في حين لم يصدر حتى اآلن أي تعليق رسمي إسرائيلي على الموضوع.تؤيد 

 24/1/2019الجزيرة.نت، 
 

 : تسريب العقارات لالحتالل جريمة وخيانة وطنيةفي غزة "التشريعي" .2
علزى أن تسززريل العقزارات الفلسززطينية لالحزتالل  م ا ززة  الفلسزطيني أكزد نززوال المجلزس التيززريعي: غززة

مزن يرتكبهزا، عزالوة علزى  إعزدامخيانزة وننيزة تجوجزل  أنهاكبرى يعاقل عليها القانون، مؤكدين  جريمة
أنهززا تسززاوق مززي ميززاريي اتحززتالل التهويديززة، األمززر الززعي أجمززي فقهززاء العززالم اإلسززالمي علززى حرمتزز  

 يزززززوم األربعزززززاء المجلزززززس  مقزززززر تقزززززدخزززززالل جلسزززززة رسزززززمية عج  ،ونزززززاقو النزززززوال وضزززززرورة محاربتززززز .
تقريززر لجنززة ، وحمززاا البرلمززانيتين )التيززار اإلصززالحي( ،  حضززور نززوال مززن كتلتززي فززت 23/1/2019

 .2018المسجد األقصى خالل العام  القدا العي رصد اتنتهاكات الصهيونية في القدا وبحق  
 الجريمزة التزي ارتكبتهزا  ،أحمزد  حزر، فزي كلمتز  اتفتتاحيزة .بدوره ندد النائزل األول لزرئيس المجلزس د

سزززلطة فزززي رام ر  زززاإلفرار عزززن المجزززرم عصزززام عقزززل المزززتهم بتسزززريل عقزززارات مقدسزززية لالحزززتالل، ال
رفض اليزعل الفلسزطيني للمخطز   وأكد  حر وتسلمي  لألمريكان  حجة أن  يحمل الجنسية األمريكية.

 األمريكي اإلسرائيلي في تهويد القدا وتصفية القضية الفلسطينية.
التيريعي، وباسم شعبنا الفلسزطيني، نزرى فزي سزلوم وممارسزات السزلطة  "إننا في المجلس وقال  حر:

تجزززاه القزززدا وأيلهزززا خيانزززة كبزززرى ليزززعبنا وقضزززيتنا، وتسزززاوقا  مزززي المخططزززات والمزززؤامرات الصزززهيونية 
ززززبت اززززرى المدينززززة المقدسززززة ومعانززززاة األسززززرى  واألمريكيززززة وتنكززززرا  لززززدماء اليززززهداء والجرحززززى التززززي خض 

 وا زيرات شبابهم فداء لوننهم وقدسهم وقضيتهم".والمكلومين العين أفن
القززدا والالجنزين وحزق العزودة، منزددا  بتوجهزات اإلدارة األمريكيززة  وحزعر مزن مزؤامرة كبزرى تحزام ضزد  

 القاضية  إغالق مدارا "األونروا" في القدا وإنهاء وجوديا ووقف خدماتها ومساعداتها.
في إنار استراتيجية وننية فلسطينية متوافق عليها  ودعا الكل الونني لتدشين موقف فلسطيني موحد

لحماية القدا، مجددا  رغبت   التوافق على برنامج ونني كفاحي لمواجهة اتحتالل وإشغال  واستنزاف 
وأعلزززن  حزززر، حرصززز  علزززى ابتزززدار حزززرام دبلوماسزززي فاعزززل، عربيزززا وإسزززالميا ودوليزززا، بهزززدف  مقدراتززز .
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تجزززاه القزززدا فزززي كزززل المنزززابر والمحافزززل الدوليزززة والعربيزززة  التصزززدي للمخطززز  الصزززهيوني واألمريكزززي
وشدد على أن حماية القدا وتحريريا لن يتحقزق  زالمؤتمرات وت  البيانزات وت  اليزعارات  واإلسالمية.

والتصريحات، بل عبر حركة مقاومة وننية فاعلة تؤلم اتحتالل ودبلوماسية سياسية ضاغطة تنطلق 
 لفلسطينية ومن رحم اآلتم والمعاناة الفلسطينية.من عمق الحقوق وال وابت ا

 23/1/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 متزامنالب "الوطني"حرص على إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية وال يجددأحمد بحر  .3
ة أحمززد  حززر، فززي كلمتزز  اتفتتاحيزز .د التيززريعي الفلسززطيني النائززل األول لززرئيس المجلززس : جززددغزززة

)التيزار  ،  حضزور نزوال مزن كتلتزي فزت 23/1/2019 خالل جلسة رسمية عقديا المجلس يوم األربعزاء
علزززى إجزززراء اتنتخا زززات الرئاسزززية والتيزززري ية  "التيزززريعي"حزززر  ، وحمزززاا البرلمزززانيتين اإلصزززالحي(

سية والمجلس الونني  يكل متزامن بهدف تجديد اليرعيات وتداول السلطة على أساا اليراكة السيا
 الحقيقية واتتفاقيات الموقعة من الفصائل الفلسطينية.

 23/1/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 جاهزة إلجراء االنتخابات االنتخابات المركزية الفلسطينية لجنةكحيل:  .4
 ، إن رئززيسالفلسززطينية رام ر: قززال ييززام كحيززل، المززدير التنفيززعي للجنززة اتنتخا ززات المركزيززة، غزززة

قطزززاع غززززة فزززي األسزززابيي المقبلززة، واتلتقزززاء مزززي الفصزززائل المختلفزززة  إلززىاللجنززة حنزززا ناصزززر، سزززيعيل 
ومؤسسات المجتمي المدني المختلفة، للتحضير والدعوة إلجراء اتنتخا ات. وأكد أن لجنة اتنتخا ات 

 لمالئززم إلجرائهززا،"جززايزة مززن الناحيززة اللوجسززتية"، إلجززراء اتنتخا ززات فززي حززال تززوفر المنززا  الززالزم وا
 عباا أبلغ رئيس لجنزة اتنتخا زات اتسزتعداد إلجزراء اتنتخا زات. محمود إلى أن الرئيس النظر تفتا  

وحزززززول شزززززكل اتنتخا زززززات قزززززال كحيزززززل إنززززز  ت يوجزززززد أي تغييزززززر عليهزززززا مزززززن خزززززالل نريقزززززة "اتقتزززززراع 
ع مززن اتقتززراع، وأكززد أن يززعا مززن خززالل يززعا النززو  أن "الميززاكل الخالةيززة" ت تحززل   اإللكترونززي"، مؤكززدا  

 األمر غير وارد في اتنتخا ات.
 23/1/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 بقلق بالغ ويدين االعتداءات على األسرى  يتابع عباس .5

أعلنززززت الرئاسززززة الفلسززززطينية أن الززززرئيس محمززززود عبززززاا يتززززا ي  قلززززق  ززززالغ اتعتززززداءات التززززي  :رام ر
ل اإلسززرائيلي، خاصززة فززي معتقززل عززوفر، ويجززري اتصززاتت يتعززرل لهززا األسززرى فززي سززجون اتحززتال
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وجزز  كافززة   يم، مضززيفة أنززعاجلزة مززي عززدة أنززراف إقليميزة ودوليززة لوقززف اتعتززداءات اإلسززرائيلية ضزد  
المسزززؤولين إلجزززراء اتتصزززاتت العاجلزززة مزززي مختلزززف الجهزززات العربيزززة واإلقليميزززة ذات العالقزززة لتزززوفير 

أسزززرانا  التصزززعيد اإلسزززرائيلي الخطيزززر  حزززق   ،وبيزززدة عبزززاا،ودان  .الحمايزززة ألسزززرانا مزززن يزززعه الجزززرائم
الحكومززة اإلسززرائيلية المسززؤولية الكاملززة عززن اتعتززداءات التززي يتعرضززون لهززا، والتززي  البواسززل، محمززال  

كان آخريا إصا ة أك ر من مائة أسير في معتقل عوفر جراء اتعتداء الوحيي عليهم مزن قبزل قزوات 
 اتحتالل.
المنظمززات والهينززات الحقوقيززة الدوليززة والمجتمززي الززدولي   سززره  التززدخل الفززوري لوقززف  اعبززاونالززل 

من خطورة استمرار يعا التصزعيد اإلسزرائيلي الزعي  اعتداء قوات اتحتالل على أسرانا األ طال، محعرا  
 من ش ن  دفي األوضاع إلى مزيد من التوتر.

 23/1/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الهجمة الشرسة التي يتعرض لها األسرى الفلسطينيون منظمة التحرير تدين  .6
ـــدننيزززرت  أمزززين سزززر اللجنزززة التنفيعيزززة لمنظمزززة  ، أنرام ر، مزززن 24/1/2019 ،الشـــرق األوســـط، لن

، "إسززرائيل"صززائل عريقززات نالززل دول العززالم  ززالتحرم العاجززل للضززغ  علززى  التحريززر الفلسززطينية د.
الفورية لطلل يينة شؤون األسرى المسزتعجل فزي اإلفزرار عزن األسزير المزريض سزامي أبزو  لالستجا ة

 ديام، محمال  سلطات اتحتالل المسؤولية الكاملة عن حيات .
جزززاء ذلزززس فزززي رسزززالة رسزززمية وجههزززا عريقزززات إلزززى األمزززين العزززام لألمزززم المتحزززدة أنطونيزززو غزززوتيريو، 

سززة األمنيززة لالتحززاد األوروبززي فيززديريكا مززوغريني، وأمززين والمفوضززة السززامية لليززؤون الخارجيززة والسيا
عززام منظمززة التعززاون اإلسززالمي يوسززف الع يمززين، وأمززين عززام جامعززة الززدول العربيززة أحمززد أبززو ال ززي ، 

وأحاط عريقات الدول بتفاصيل الوضي الصحي المتزديور الزعي يمزر  ز  أبزو ديزام  ومسؤولين دوليين.
 مد التي تنتهجها إدارة السجون مي األسرى الفلسطينيين.جراء سياسة اإليمال الطبي المتع

من جهتها، وصفت عضو اللجنة التنفيعية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عيراوي، اتعتداء علزى 
األسزرى الفلسزطينيين بززز"الهمجية المنظمزة". ودانزت عيززراوي، فزي بيزان، الهجمززة اليرسزة التزي يتعززرل 

وأسرى سجن "عزوفر" خاصزة، الزعين يواجهزون آلزة الحزرل اإلسزرائيلية  لها األسرى الفلسطينيون عامة،
 وعمليات القمي والتنكيل البيعة واإلجرامية.

عضزو اللجنزة ، أن نادية سعد الزدين انعم  ، نقال  عن مراسلتها في 24/1/2019 ،الغد، عم انوأضافت 
تاليززززززة ألقسززززززام األسززززززرى التنفيعيزززززة لمنظمززززززة التحريززززززر الفلسزززززطينية صززززززال  رأفززززززت دان اتقتحامزززززات المت
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الفلسطينيين في سجن عوفر اتحتاللي وعمليات القمزي والتنكيزل والترييزل. ووصزف رأفزت مزا تعزرل 
 ل  األسرى  العمل اإلريابي.

 
 المؤسسات الدولية بتحمل المسؤولية لحماية األسرى الفلسطينيين " يطالبالوطني الفلسطيني" .7

زز ونني الفلسززطيني كافززة المؤسسززات الدوليززة المختصززة، نالززل المجلززس الزز: ناديززة سززعد الززدين - انعم 
وعلززى رأسززها اللجنززة الدوليززة للصززليل األحمززر، ومنظمززات حقززوق اإلنسززان، بتحمززل المسززؤولية القانونيززة 
واإلنسزززانية لحمايزززة األسزززرى والمعتقلزززين الفلسزززطينيين فزززي سزززجون اتحزززتالل. وأكزززد المجلزززس، فزززي بيزززان 

طبزززق علزززيهم صزززفة أسزززرى حزززرل، ويزززم مناضزززلون مزززن أجزززل أصزززدره أمزززس، أن األسزززرى والمعتقلزززين تن
أن واجزززل الجهزززات الدوليزززة ذات العالقزززة، إلززززام سزززلطات اتحزززتالل  زززاألعراف والقزززوانين  الحريزززة، مبينزززا  

أاناء األسر، وعدم استخدامهم كورقة في الحمزالت في الدولية، واتفاقيات جنيف، التي تحمي حقوقهم 
الزززبطو واإلجزززرام العنصزززري الممزززنهج الزززعي يتعزززرل لززز  األسزززرى  اتنتخابيزززة اإلسزززرائيلية. وأضزززاف أن

والمعتقلون، لن يمس من كبريائهم وكرامتهم التي يحفظها أبناء اليعل الفلسزطيني وقيادتز ، مؤكزدا  أن 
 قضية األسرى ستبقى على رأا سلم األولويات، حتى نيل حريتهم.

 24/1/2019 ،الغد، عم ان
 

 األسرى  أطراف في األمم المتحدة لوقف التصعيد اإلسرائيلي ضد  رسائل إلى عدة  :إبراهيم خريشة .8
رام ر: أعلزن منززدول فلسزطين الززدائم لززدى مجلزس حقززوق اإلنسزان السززفير إبززراجيم خرييزة، عززن توجيزز  

ضززد األسززرى، وإلزززام حكومززة  اإلسززرائيليرسززائل إلززى عززدة أنززراف فززي األمززم المتحززدة، لوقززف التصززعيد 
 ا.اتحتالل  احترام التزامه

 24/1/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 التحرير تدعو الدول العربية لمقاطعة مؤتمر وارسو منظمة .9
 ناقيززززززت اللجنززززززة التنفيعيززززززة لمنظمززززززة التحريززززززر الفلسززززززطينية، خززززززالل اجتماعهززززززا يززززززوم األربعززززززاء :رام ر

 ، الوضي السياسي  يكل عام وملف المصالحة واستمعت إلى عدد من تقارير اللجان.23/1/2019
وقال عضو تنفيعية المنظمة أحمد مجزدتني، لزز"صوت فلسزطين"، إنز  تقزرر اسزتكمال اتجتمزاع األحزد 

أنزز  جززرى خززالل اتجتمززاع اتسززتماع لتقريززر حززول زيززارة عضززو اللجنززة التنفيعيززة لمنظمززة  المقبززل، مبينززا  
ءات اتحزتالل ولبنان، وتقرير آخر عزن وكالزة األونزروا وإجزرا ةالتحرير عزام األحمد إلى كل من سوري

وأضززاف أنزز   السززاعية إلغززالق مززدارا الوكالززة  القززدا، والتحززرم المطلززول لمواجهززة يززعه المسززاعي.
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جرى اتتفاق، خالل اتجتماع، على رفض ما يسمى مؤتمر وارسزو الزعي تزدعو لز  اإلدارة األمريكيزة، 
التمسززس  مبززادرة السززالم ، علززى دعززوة الززدول العربيززة إلززى عززدم الميززاركة ةيزز ، و اتتفززاق، أيضززا   وأنزز  تززم  

العربية كما يي وقرارات قمة الظهران التي عقدت العام الماضي، كما جزرى اتتفزاق علزى ضزرورة أن 
يكون ينام تحرم ورسائل لكل الدول التي وجهت لها الدعوات للميزاركة  زالمؤتمر الزعي يعتبزر شزكال 

 تالل واستمراره إلى قضية أخرى.من أشكال تقويض تم يل منظمة التحرير وتحويل اتيتمام من اتح
إن مسزز لتي تيزكيل حكومزة فصززائلية مزن فصزائل منظمززة التحريزر واتنتخا زات وكيفيززة مجزدتني وقزال 

إجرائهزززا وكافزززة التفاصزززيل  يززز نها كانزززا فزززي جزززوير اتجتمزززاع اليزززوم والمزززداخالت التزززي جزززرت خاللززز ، 
الوننيززة وإدارة حززوار مباشززر وانززائي  الخصززو  يززو تنقيززة األجززواء  أن مززا اتفززق عليزز  مبززدئيا   موضززحا  

وتززا ي مجززدتني أنزز  فززي ضززوء  وجمززاعي فززي إنززار فصززائل منظمززة التحريززر حززول يززاتين المسزز لتين.
التوافق الونني العي سيتم التوصل إلي ، فإن  سيتم الزعيال مباشزرة لتحديزد الوجهزة للتعامزل مزي يزعين 

 قصير وت ي خع وقتا.اتستحقاقين الملحين في إنار سقف زمني محدد وملموا و 
 23/1/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 يدعو الرئيس السويسري لدعم خطة عباس للسالم هللاالحمد  .11

رام ر: نالل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد ر، الرئيس السويسري أولي مزاورر، بزدعم خطزة 
دعا الحمد ر ماورر إلى دعم مبادرة عباا للسالم، التي و  الرئيس الفلسطيني محمود عباا للسالم.

الصزراع الفلسزطيني اإلسزرائيلي، كمزا أكزد أيميزة تطبيزق القزرارات  دعا فيها إلزى تزوفير إنزار دولزي لحزل  
الدولية المتعلقة  القضية الفلسطينية خصوصا  اتفاقية جنيف خالل لقائهما، أمس، في دافوا. وشكر 

ا، الزززرئيس السويسزززري، علزززى دعزززم بزززالده لليزززعل الفلسزززطيني فزززي العديزززد مزززن الحمزززد ر،  اسزززم عبزززا
 الدولتين، وشدد على تعزيز التعاون الميترم بين البلدين. المجاتت، ولحل  

ضزرورة تطزوير وتعزيزز العالقزات ال نائيزة بزين البلزدين  ،حسل بيان صادر عن مكتبز  ،وأكد الحمد ر
كمزا شزدد الحمززد ر  خزالل إنيزاء لجنزة اقتصززادية ميزتركة. خصوصزا  التعزاون اتقتصزادي، وذلزس مززن

ونززروا، داعيززا  سويسززرا والمجتمززي الززدولي إلززى زيززادة الززدعم المقززدم لهززا، حتززى األعلززى أيميززة دعززم وكالززة 
عادل وشامل لقضية الالجنزين وفزق قزرارات اليزرعية الدوليزة وبخاصزة قزرارات األمزم  الوصول إلى حل  

 ضززرورة قيززام الحكومززة السويسززرية بززدور فعززال كونهززا كانززت تملززس الوصززاية وأكززد الحمززد ر المتحززدة.
 القانونية على العديد من اتتفاقيات الدولية.

 24/1/2019 ،الشرق األوسط، لندن
 

 2018خالل  : طبيب إسرائيلي يعالج عباس سرًا وينقذ حياته"أحرنوتيديعوت " .11
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، أمزس، أن نبيبزا  إسزرائيليا  أشزرف ليةسزرائياإلصحيفة يزديعوت أحرنزوت  تكيف: كفاح زبون  - رام ر
على عالر الرئيس الفلسطيني محمود عباا، العام الماضي، عندما كانت حالت  الصحية في تديور 

صزززحيفة إن عبزززاا خضزززي للعزززالر مزززن قبزززل اختصاصزززي الوقالزززت  خطيزززر، ونجززز  فزززي إنقزززاذ حياتززز .
، مضيفة  أن التدخُّل اإلسرائيلي جاء 2018و ماي /إسرائيلي  عد أن تديورت حالت  الصحية، نهاية أيار
رام ر، أن التها ا  في األذن الوسزطى للزرئيس  في عد أن اكتيف األنباء في المستيفى "اتستياري" 

 83 رافق  التهال حاد في الرئة، وباتوا يخيزون مزن تزديور سزريي علزى الحالزة الصزحية للزرئيس ابزن الزز
 جهزة جسم  الداخلية الواحد تلو اآلخر.عاما ، وتحديدا  احتمال انهيار أ

وتقززول "يززديعوت أحرنززوت" إنزز  بينمززا كانززت ينززام مخززاوف حقيقيززة علززى حيززاة عبززاا، بززعلت القيززادة 
، وبزز   بيانززات مخالفززة للحقيقززة إلززى  بززااالفلسززطينية أقصززى جهوديززا للتسززتر علززى الحالززة الحقيقززة ل

إبززززالج الجهززززات اإلسززززرائيلية  تزززز  تززززم  وسززززائل اإلعززززالم  زززز ن وضززززع  الصززززحي جيززززد "لكززززن فززززي الوقززززت ذا
وتضزيف: "فزي يزعه األانزاء قزررت إسزرائيل عزرل   المعلومات الدقيقة حول حالة أبو مازن الصحية".

 موجبزز  نقززل أبززو مززازن مززن رام ر إلززى أحززد مستيززفيات إسززرائيل لتلقززي  اقتززراح علززى الفلسززطينيين يززتم  
ازن فززي تلززس الفتززرة كززان محانززا    نبززاء أجانززل. العززالر األك ززر تقززدما ، يززعا علززى الززرغم مززن أن أبززو مزز

وتقبَّززل الفلسززطينيون اتقتززراح، ودرسززوه  جديززة، لكززن فززي النهايززة رفضززوه  زز دل، ويبززدو أن ذلززس  سززبل 
فهمهم أن م ل يعه الخطوة ستؤدي إلى انتقادات قاسية من اليعل الفلسطيني. لقزد أعزرل المسزؤولون 

 قترح اإلسرائيلي، العي ظل سر ا ".الفلسطينيون عن امتنانهم وتقديريم للم
وبحسل الصحيفة، فإن  "على الرغم من ذلزس، لزم يتنزازل المسزؤولون فزي إسزرائيل، وأرسزلوا إلزى رام ر 

متخصصززا  وصزل إلززى المستيزفى، وبززدأ  العمزل علززى اسزتقرار حالتزز  الصزحية. وبعززد مزرور يززومين مززن  نبيبزا  
 تسري  أبو مازن من المستيفى". ي. وبعد أسبوع من ذلس تم  العالر المك ف، تحسنت حالة الرئيس الفلسطين

 ولم تعق ِّل الرئاسة الفلسطينية فورا  على التقرير اإلسرائيلي.
 24/1/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 القدوة: االستيالء على أرض عرفات في القدس "زعرنة" ولصوصية .12

زيزة لحركزة فزت  ناصزر القزدوة، يزوم قال رئيس مجلس إدارة مؤسسزة ياسزر عرفزات، عضزو اللجنزة المرك
قطعززززة األرل الخاصززززة  ، إن مززززا قامززززت  زززز  محكمززززة اتحززززتالل المركزيززززة  حززززق  23/1/2019 األربعززززاء

 ززززالرئيس اليززززهيد ياسززززر عرفززززات فززززي القززززدا المحتلززززة، يززززو زعرنززززة ويعكززززس عقليززززة اللصوصززززية لززززدى 
قزرار الحجزز  أن، وأضاف في مؤتمر صحفي عقد في مقر مؤسسزة ياسزر عرفزات، بزرام ر اتحتالل.
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المؤقزت علزى قطعززة األرل جزاء  حجزة قضززايا مرفوعزة علززى السزلطة الوننيزة، وعلززى الزرئيس اليززهيد 
 ياسر عرفات من أقارل من إسرائيليين تضرروا من يجمات قام بها فلسطينيون.

دونزززم موجزززودة فزززي رأا العمزززود  القزززدا اليزززرقية  2.7وأضزززاف "نتحزززدط عزززن قطعزززة أرل مسزززاحتها 
وقريبززة مززن الحززرم اليززريف ومززن فنززدق  انورامززا، ويززي قطعززة أرل مهمززة  ززالمعنى السياسززي المحتلززة 

ومملوكة لعائلزة أبزو السزعود عائلزة أم اليزهيد ياسزر عرفزات، وياسزر عرفزات وأشزقانه ورازوا مزن والزدتهم 
رط لوجزود احزتالل، إمن يعه األرل ونحن ت نعلزم تفاصزيل  ألنز  لزم يجزر عمزل حصزر  صغيرا   جزءا  
 سزبل  ة األرل تتعرل تعتداء منع فترة زمنية نويلة، ولم يتم التعامل مي يزعا األمزر قضزائيا  وقطع

وتسزززززاءل القزززززدوة: أيزززززن يزززززي محزززززاكم اتحزززززتالل مزززززن عمليزززززات اتعتزززززداءات  ".وجزززززود اتحزززززتالل أيضزززززا  
المنفزززعة  حزززق شزززعبنا  يزززكل يزززوميس وأيزززن يزززي مزززن السزززرقات للمزززوارد وال زززورات الوننيزززة  واإلعزززدامات

 ينيةس في المقابل تحاول محاكمتنا على قضايا لم ييارم فيها الرئيس ياسر عرفات.الفلسط
ويقومززون  "إسززرائيل"واسززتغرل القززدوة مززن وجززود أشززخا  مسززتعمرين يحملززون الجنسززية األمريكيززة فززي 

 . "إسرائيل" محاكمة أبناء شعبنا في الوتيات المتحدة األمريكية  حجة القيام  عمليات فدائية في 
 23/1/2019 ،م، رام هللااأليا

 
 تحذف صورة لمسؤولين ظهرت فيها مشروبات إسرائيلية "العمل الفلسطينية"جيروزاليم بوست:  .13

فيسزبوم الذكرت وسائل إعالم إسزرائيلية أن وزارة العمزل الفلسزطينية، حزعفت صزورة مزن صزفحتها علزى 
وقالززت صززحيفة جيززروزاليم  التقطززت خززالل اجتمززاع لمسززؤولين كبززار وظهززرت فيهززا ميززروبات إسززرائيلية.

بوسززت إن حزززعف الصزززورة جززاء  عزززد احتجزززار فلسززطينيين علزززى شزززبكات التواصززل اتجتمزززاعي، اتهمزززوا 
حزعفها  ونيرت جيروزاليم بوست الصورة التي تزم   الوزارة  انتهام سياسة مقانعة المنتجات اإلسرائيلية.

عليها زجاجات عصزير إسزرائيلي،  كما تؤكد، ويظهر فيها مسؤولون في السلطة الفلسطينية وراء مائدة
 وزعمت أن يعه الصورة كانت موجودة قبل يومين.

 23/1/2019 ،رأي اليوم، لندن
 

 2018حول االنتهاكات الصهيونية في القدس خالل  في "التشريعي" تقرير لجنة القدس واألقصى .14
يزززوم  لزززسالمج  مقزززر تقزززدخزززالل جلسزززة رسزززمية عج  الفلسزززطيني، نزززاقو نزززوال المجلزززس التيزززريعي: غززززة

تقريزر ، وحمزاا البرلمزانيتين )التيار اإلصزالحي( ،  حضور نوال من كتلتي فت 23/1/2019 األربعاء
 .2018المسجد األقصى خالل العام  لجنة القدا العي رصد اتنتهاكات الصهيونية في القدا وبحق  

نتهاكززززات تززززال مقززززرر لجنززززة القززززدا واألقصززززى النائززززل أحمززززد أبززززو حلبيززززة، تقريززززر لجنتزززز  الخززززا   اتو 
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موضززحا  أنزز  كززان أشززد األعززوام عززدوانا  علززى مدينززة  ،2018الصززهيونية فززي مدينززة القززدا خززالل العززام 
القدا ومسجديا األقصى المبارم ومقدساتها وأرضها ومعالمها وأيلها المقدسزيين، منزددا   قزرار اإلدارة 

ألمريكيزة إلزى القزدا فزي األمريكية  اعتبار القدا عاصمة للكيان الصهيوني الغاصل ونقزل السزفارة ا
 ، وقد أجمل التقرير اتنتهاكات الصهيونية على النحو التالي:14/5/2018

اسززتمرار اتقتحامززات الصززهيونية للمسززجد األقصززى : االنتهاكــات الصــهيونية بحــق  المســجد األقصــى
ين الصهاينة المبارم نوال العام في الفترتين الصباحية وما  عد الظهر وزيادة كبيرة في أعداد المقتحم

مززن المسززتوننين والززوزراء وأعضززاء الكنيسززت والحاخامززات والطززالل  30,000حيزز  بلززغ عززدديم نحززو 
 .2017عن األعداد في عام  %17الصهاينة، مسجال  زيادة بنحو 

عرقلزت : عرقلة شرطة االحتالل ومنع اإلصالحات وأعمال الترميم في المسجد األقصى أكثر من مرة
السزماح و  ميروعا  من مياريي اإلعمار والترميم  المسزجد األقصزى. 20 ر من السلطات الصهيونية أك

للمغتصززبين الصززهاينة  إقامززة نقززوا وتقززديم القززرابين قززرل بوا ززات األقصززى، وكززعلس سززماح السززلطات 
توسزيي  احزة حزائ  البزراق و  الصهيونية  افتتاح مع   لتقديم القزرابين  سزاحة حزائ  البزراق فزي األعيزاد.

نززول إلقامززة صززلوات يهوديززة مختلطززة بززين الرجززال والنسززاء، ونصززل شززمعدان ضززخم فززي مززن جهززة الج
 قيام رئيس بلدية اتحتالل في القدا بتنفيع خطة لتخفيض صوت األذان  المدينة.و  الساحة.

قيزام سزلطات اتحزتالل بنزبو  عزض القبزور : االعتداءات الصهيونية على المعالم اإلسالمية بالقدس
زززرة لتغييزززر معزززالم المقبزززرة وتجريزززف منزززات القبزززور  مقبزززرة الرحمزززة اإل سزززالمية، وإزالزززة أشزززجار وقفيزززة معم 

 اإلسالمية كما حصل في مقبرة م من ر.
تمهيزززد الطريزززق أمزززام ميزززروع التقسزززيم المكزززاني واتسزززتيالء علزززى  زززال الرحمزززة والمنطقزززة اليزززرقية مزززن 

 س".المسجد األقصى تمهيدا  لتنفيع ميروع القطار الهوائي "التلفري
اليروع ببناء نا قين علويين ونا قا  أسفل األرل من الميروع اتستيطاني المسمى بيت يليبا )بيت 

 متر غربي األقصى. 200الجوير( على أنقال حي المجايدين غربي ساحة البراق على  عد نحو 
، ووضززي اقتحزام مقبززرة المجايزدين فززي منطقزة  ززال السزايرة وتحطززيم شزوايد قبززور لليزهداء الفلسززطينيين

 إشارات على  عض القبور في المقبرة تمهيدا  لبناء القطار الهوائي.
 شروع السلطات الصهيونية بتنفيع ميروع تلفريس يرب  غربي القدا  البلدة القديمة في شرقي القدا.

 اتعتداءات على المقدسات المسيحية في القدا
ارات التا عزززة للكنزززائس فزززي القزززدا، فزززرل بلديزززة اتحزززتالل ضزززريبة المسزززقوفات )األرنونزززا( علزززى العقززز

 والحجز على أموالها.
 المصادقة على خطة لبناء كليات عسكرية على أراٍل فلسطينية تا عة للكنيسة الفرنسيسكانية.
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 عدم سماح اتحتالل لألقباط األراوذكس في القدا بترميم داخل دير السلطان القبطي. 
ذكسية فزي القزدا،  ادعزاء أن البطريركيزة " اعزت يزعه سن  قانون لمصادرة أرال تا عة للكنيسة األراو 

 األراضي لمقاولين إسرائيليين.
 اعتداء مغتصبين صهاينة على مقبرة مسيحية في القدا بتكسير صلبان وشوايد قبور.

منزت  وعقارا  ومني ة ومحالت تجارية وزراعية  143يدمت السلطات الصهيونية : هدم منازل ومنشآت
منزت  أججبر أصحابها على يدمها   نفسزهم تجنبزا  للغرامزات  24اتها، كان من بينها في قرى القدا وبلد

 البايظة وتحميلهم كلفة الهدم.
 يدم تجمي الخان األحمر البدوي وترحيل سكان  إلى منطقة أخرى قرل العيزرية.

ــاد ــاالت ومحاكمــات وإبع عامززا ،  12نفززال  لززم تتجززاوز أعمززاريم  33مقدسززيا  مززنهم  1,736اعتقززال : اعتق
 مسنات. 4من النساء بينهن اانتين قاصرات، و 63قاصرا ، و 461 اإلضافة إلى 

إصدار المحاكم الصهيونية العديزد مزن األحكزام القاسزية واتنتقاميزة  حزق األسزيرات المقدسزيات، مزنهن 
عزن  المقدسية الجريحة إسراء جعزابي،،  اإلضزافة ألحكامزا  أخزرى متعزددة كزالحبس المنزلزي، واإل عزاد

 بيوتهن.
عن المسجد األقصى، وتراوحت فترات اإل عزاد مزا بزين أسزبوع  فلسطينيا   176أ عدت سلطات اتحتالل 

 عن القدا. فلسطينيا   17فتى، كما أ عدت  13سيدة، و 30وستة أشهر، وكان من بين المبعدين 
قزززدا وبلزززدتها، مزززن قزززرى ال 7بلزززغ عزززدد اليزززهداء المقدسزززيين : االعتـــداءات بالقتـــل واحتجـــاز الجثـــامين

واحتجاز ج امين شهيدين مقدسيين يما: مصباح أبو صبي  وفادي القنبر اللعين استيهدا بداية شزهر 
 .2015أكتوبر من عام تيرين األول/ 

 نالبا  أاناء ذيابهم إلى مدارسهم والعودة منها. 39اعتقلت السلطات الصهيونية : انتهاك حرية التعليم
مززن المززدارا الفلسززطينية  القززدا ومحاولززة فرضززها علززى  %70نحززو فززرل منززايج تعليميززة جديززدة فززي 

  اقي المدارا.
مصززادقة مززا يسززمى الكنيسززت علززى قززانون "القززدا الموحززدة" الززعي : ســنق قــوانين وتشــريعات عنصــرية

عضززوا ، وتخويززل وزيززر  80يمنززي تقسززيم القززدا" حتززى وإن كززان ذلززس ضززمن تسززوية سياسززية إت  موافقززة 
 سحل يويات المقدسيين  حجة خرق األمانة إلسرائيل.الداخلية الصهيوني  

إحالززة ميززروع قززانون "األذان" للصززالة للجنززة مختصززة بزززالكنيست تمهيززدا  للتصززويت والمصززادقة عليزز ، 
 ويو القانون العي يمني رفي األذان في مساجد القدا  صوت عاٍل.

 وفي الختام أوصى التقرير  ما يلي:
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ينية ببزعل الجهزود الح ي زة لزدعم ميزاريي صزمود أيلنزا المقدسزيين مزن مطالبة السلطة والحكومزة الفلسزط
 خالل تفعيل قانون الصندوق الونني واعتماد الموازنات الالزمة لدعم القدا.

الت كيزززد علزززى ضزززرورة تفعيزززل القزززانون والقضزززاء  خصزززو  القزززدا المحتلزززة ومالحقزززة مجرمزززي الحزززرل 
لقزدا فزي المحزاكم والمحافزل الدوليزة مزن خززالل الصزهاينة ومحزاكمتهم ومقاضزاتهم علزى جزرائمهم فزي ا

 تيكيل لجنة حقوقية من قانونيين فلسطينيين وعرل ومسلمين ودوليين.
 المطالبة  إنياء صندوق شعبي لدعم صمود أيل القدا.

العمزل علززى إنهزاء اتنقسززام وإتمزام المصززالحة، وتوحيزد الجهززود للزدفاع عززن القزدا ومسززجديا األقصززى 
 ونصرة أيلها.

يززد علززى المملكززة األردنيززة الهاشززمية بتفعيززل عملهززا فززي الززدفاع عززن المسززجد األقصززى المبززارم فززي الت ك
 المحافل الدولية.

مطالبززة البرلمانززات العربيززة واإلسززالمية  التززدخل العاجززل والسززريي إلنقززاذ أيلنززا فززي فلسززطين عامززة وفززي 
 صهيوني المتواصل.القدا خاصة من جرائم الحرل الصهيونية والتي في مقدمتها التهويد ال

دعوة منظمة التعزاون اإلسزالمي وجامعزة الزدول العربيزة للقيزام  الزدور المطلزول فزي الزدفاع عزن قدسزنا 
 وأقصانا ومقدساتنا اإلسالمية والمسيحية وإدانة التطبيي مي الكيان الصهيوني.

فاقيززة جنيززف مطالبززة المنظمززات الدوليززة ومنظمززات حقززوق اإلنسززان فززي العززالم والززدول الموقعززة علززى ات
الرا عززة  العمززل الجززاد والفاعززل لتفعيززل القززرارات واتتفاقززات والمواايززق الدوليززة التززي تززن،  علززى حمايززة 

 المقدسات ودور ال بادة.
 23/1/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 سجون السلطة نسخٌة من التعذيب اإلسرائيلي اللبنانية": "األخبار .15

"األخبزززار" علزززى نسزززخة مزززن تقريزززر داخلزززي يتحزززدط عزززن التعزززعيل الزززعي  حصزززلت :ريزززم رضزززا -رام ر 
تعززر ل لزز  كززادران مززن "الجبهززة اليززعبية" فززي سززجون السززلطة الفلسززطينية. قضززية تج ززار "علززى مضززض" 
بين كل حين وآخر، لكن ما فضحها ازدوار الم يار في التعامل المتزامن مزي معتقليزين اانزين يحمزالن 

 .شنطن عن أحديما وتركت اآلخرالجنسية األمريكية س لت وا
لزم تيزفي الجنسزيتان األمريكيزة والبنميزة لسزهى جبززارة عنزد السزلطة الفلسزطينية التزي اعتقلتهزا مزن بلززدتها 

، على عكس مزا حزدط مزي عصزام عقزل الزعي 2018ترمس يا شمال رام ر في تيرين ال اني/ نوفمبر 
كم وفق القضاء الفل سطيني  المؤبد، جراء تجريمز  بتسزريل عقزارات يحمل الجنسية األمريكية أيضا  وحج

في مدينة القدا المحتلة لمستوننين. لم تتحزرم واشزنطن للضزغ  علزى رام ر مزن أجزل اإلفزرار عزن 
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يوما  منهما مضزربة  27جبارة كما فعلت مي عقل، بل تجركت سهى نحو شهرين في اتعتقال، أمضت 
تهديززد وضززغوط عززدة لالعتززراف بززز"تهم جززايزة" منهززا للتعززعيل وال ذلززس أانززاءفززي عززن الطعززام، وتعر ضززت 

تعر ضت سهى لتععيل كيفت عن  في مؤتمر صحفي عقل اإلفرار عنها في و . "إسرائيل"التخابر مي 
 وضعها الصحي. من رغمال، راوية  ةي  ساعات التحقيق الطويلة على 9/1/2019

لميززول اإلسززالمية" بتهمززة "جمززي ووفززق مصززادر تا عززت القضززية، أراد أمززن السززلطة إدانززة جبززارة "ذات ا
وتلق ززي أمززوال غيززر ميززروعة لمسززاعدة عززائالت اليززهداء واألسززرى". ويززي تهمززة سززبق أن أججززري تحقيززق 
معها  خصوصها لدى السلطات اإلسزرائيلية والمخزابرات الفلسزطينية قبزل نحزو سزبعة أعزوام، وكانزت قزد 

 .أنكرتها آنعام. ويحسل ك يرون سهى على حركة حماا
ل سا قة، لم تستهدف المالحقات وعمليات التععيل لدى أجهزة السلطة من يجيتب   صالتهم وفق تجار 

مي حماا فحسل، بل وصل "األخبار" تقرير خا  عن حالتيي تععيل لكادرين من "الجبهزة اليزعبية 
لتحرير فلسطين". ويو ما يؤكد وفق مصادر في الجبهة أن  ت صزحة ألي ادعزاءات مزن السزلطة فزي 

احهززا وسززلوكها اإليجززابي مززي "اليززعبية"، التززي سززبق أن اعتقززل أمززن السززلطة أمينهززا العززام مززي شزز ن انفت
 ، على خلفية اغتيال وزير السياحة اإلسرائيلي رحبعام زئيفي.2006أربعة من الكوادر القيادية عام 

تقززال تتيززا   التفاصززيل فززي التقريززر لكلتززا الحززالتين، بدايززة مززن نريقززة اتعتقززال، ويززي نصززل كمززين واع
ييززب  اتختطززاف، اززم اقتيززاد المعتقلززين إلززى مقززر  أمنززي، وبعززديا إلززى سززجن جنيززد فززي نززابلس، والمحطززة 
األخيرة سزجن أريحزا. وعنزد سزؤال المعتقزل عزن سزبل اعتقالز ، يجيبونز    نز  ينزام "علزى ذمزة الزرئيس" 

 من دون أي توضي .
لة من جميزي القزوى األمنيزة علزى عم ليزة التحقيزق  التنزاول، ويكزون لزديها تيرف "لجنة التحقيق" المجيك 

ملف كامل عن المعتقل خالل سجن  لدى اإلسزرائيليين، مزا يعنزي أن اتعتقزاتت تجزرى وفزق ترتيبزات 
بززززين السززززلطة والعززززدو.  كلمززززات أخززززرى: تتززززول ى السززززلطة المرحلززززة األولززززى مززززن التحقيقززززات، بززززدليل أن 

 عند اإلسرائيليين إن لم يتكلموا. التهديدات للمعتقلين تكون بترييبهم من إعادة اعتقالهم
تسب ل تععيل يعين المعتقلين في حاتت إغماء. وكما حدط لجبارة على إار تزديور وضزعها، سزاءت 
صززحة أحززديما، مززا اسززتدعى إجززراء قسززطرة لزز . وبعززد اسززتفاقت  اقتيززد مززرة أخززرى للتحقيززق، األمززر الززعي 

  النفسي وأساليل التععيل التي اتُّبعزت تسبل في استمرار حاتت اإلغماء لدي   فعل الضرل والضغ
هززت "اللجنززة  أيضززا  مززي رةيقزز  اآلخززر، علمززا  أن اتعتقززالين لززم يكونززا فززي وقززت واحززد. وفززي النهايززة، وج 
األمنية" إليهما تهما  متعددة من بينها: "الخرور عزن القزانون، الزدعوة تنقزالل أمنزي، حيزازة سزالح مزن 

 دحالن". دون ترخي،، اتنضمام إلى تيار محمد



 
 
 
 

 

 16  4846 العدد:             1/24/2019 الخميس التاريخ:   ص          

                                    

وفق نسخة التقرير، لم تستطي األجهزة انتزاع أي اعتراف من المعتقلين، ف جفرر عزن أحزديما  عزد االازة 
أيزام، ةيمزا  قززي اآلخزر مزا يقززارل اليزهرين مقيمززا  لسزاعتين فزي زنزانززة عاديزة، وبقيزة اليززوم بزين الخزانززة 

(، وبين التحقيق علزى يزد أشزخا  متر مربي، وت يوجد فيها حمام أو فراش 1.2)زنزانة مساحتها نحو 
  ساليل مختلفة، مي حرمان  حاجات  اإلنسانية م ل الراحة ودخول الحمام. وقد ذجي ل ملف  وقت تحويل  

 إلى المحكمة   بارة: "يججلل عند كل حملة أمنية".
ة فززي الحززالتين أيضززا ، ذكززر المعززتقالن أن أسززاليل التحقيززق المتبعززة فززي سززجون السززلطة تيززب  الموجززود

 ...لدى اتحتالل
 24/1/2019 ،، بيروتاألخبار

 
 أحدًا واالحتالل سيلتزم بالتفاهمات رغمًا عنه نستجديالحية: ال  .16

قال عضو المكتل السياسي لحركة "حماا" خليل الحية إن اتحتالل سيلتزم  التفايمات رغما  عن ، 
 فإننا نعرف كيف نلزم  بها.وإننا ت نستجدي أحدا ، وإذا أراد اتحتالل التنصل من التفايمات 

م أن غزة واليعل 2018وأكد الحية خالل كلمة ل  في احتفال إنجازات جهاز اليرنة الفلسطينية عام 
الفلسطيني لن يكونوا جزءا  من العملية اتنتخابية وحالة التنافس بين القوى الصهيونية، وأننا لن نسم  

وأشار إلى أن مسيرات العودة  لهعه الدعاية اتنتخابية.لالحتالل أن يتخع من حصارنا ومعاناتنا وقودا  
مستمرة، وأن شعبنا سيظل اابتا  على أرض  ومستمرا  في مقاومت  ومسيرات ، وسينتزع حقوق ، ويسترد 

 ما سلل من   مقاومت  وسالح  وإرادت  الصلبة التي تعتمد على ر.
نتخا ات فلسطينية شاملة فورا ، تيمل كل وفي سياق منفصل أكد الحية أن الحركة مستعدة إلجراء ا

 مؤسسات اليعل الفلسطيني من رئاسة ومجلس تيريعي ومجلس ونني.
ورفض الحية ما أسمايا  اتنتقائية اتنتخابية، وذلس  الحدي  عن انتخا ات برلمانية فق ، مؤكدا  أن 

 نهي انقساما . قاء حالة اتصطفاف والعنترية ت تعيد الوحدة، وت تنيئ نظاما ، وت ت
عاما  وتحتار إلى تجديد، كما أن المجلس الونني  14 وأشار الحية إلى أن وتية الرئيس امتدت لز

الحالي العي شكل  التعيين ت يم ل الحالة الوننية الفلسطينية، وكعلس المجلس المركزي المعين العي 
 يعل الفلسطيني.فصائل فلسطينية جزء منها من منظمة التحرير ت يم ل ال 9قانعت  

وفي سياق آخر دعا الدول العربية إلى وقف الهرولة للتطبيي مي اتحتالل، واستغرل الحدي  عن 
تيكيل حلف في المنطقة تكون "إسرائيل" جزءا  من  ضد أعداء مفترضين من األمة، ميددا  على أن 

 وفلسطين محتلة. اتستقرار المنطقة، وأن اليرق األوس  لن ينعم  الكيان يو العدو الوحيد 
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وأشار الحية إلى أن صفقة القرن ت تستهدف تصفية القضية الفلسطينية فحسل، بل تستهدف األمة، 
وتيكل بوا ة لالستسالم للقرار األمريكي والفعل الصهيوني في المنطقة من خالل التطبيي مي 

درر ضمن سلسلة وأكد الحية أن اإلجراءات التي تتخع ضد غزة ت ت تي سدى، بل تن اتحتالل.
خطوات واضحة لضرل مقومات اليعل الفلسطيني العي يصر على مقاومة اتحتالل ورفض صفقة 

 القرن، ميددا  على أن غزة ستبقى الحصن الدائم لحماية للقضية الفلسطينية.
وقال إن اإلجراءات العدائية التي يتخعيا اتحتالل ضديم ت تي في إنار ، وأشاد  صمود األسرى 

 اتنتخابي، مؤكدا  أن الحركة تعمل ليل نهار من أجل اإلفرار عنهم وتحريريم. التنافس
 23/1/2019موقع حركة حماس، 

 
 لديها تقديرها الخاص للموقف الميداني والسياسي المقاومةحماس:  .17

قال المتحدط  اسم حركة "حماا"، حازم قاسم، إن "ينام يدنة حقيقية بين فصائل المقاومة 
يمات على  عض مسائل الهدوء، مقابل تخفيف الحصار المفرول على قطاع غزة، واتحتالل، وتفا

وذكر أن "ينام اعتداءات إسرائيلية مستمرة على شعبنا، ليس على غزة  ويعا تم بوسانة مصرية".
فق ، بل على الضفة والقدا، في ظل اقتحامات للمسجد األقصى، إضافة إلى وجود اعتداءات كبيرة 

وأوض  لبرنامج "عالم سبوتنيس"، عبر أاير راديو "سبوتنيس"، أن  "ما  ن عوفر".على األسرى في سج
متواصلة، ت يمكن أن يكون ينام حالة يدوء، إت  اتعتداءاتدام الحصار مفروضا، وما دامت 

 بوقف العدوان اإلسرائيلي ورفي الحصار عن قطاع غزة".
مس، ال الااء، أكد حازم قاسم، أن وعن موقف حركة "حماا"  عد سقوط أحد أعضائها، مساء أ

"المقاومة لديها تقديريا الخا  للموقف الميداني والسياسي، ويي تتياور ةيما بينها لبلورة موقف 
موحد لكل فصائل المقاومة، وأابتت خالل الجوتت السا قة قدرتها على الفعل السليم وفق تقديريا 

 لرد على اتحتالل".للموقف، وجرأتها على اتخاذ القرار المناسل في ا
وتا ي قاسم "أن اتحتالل اإلسرائيلي حاول منع انطالق مسيرات العودة أن يفيلها عبر اتستخدام 
المفرط للقوة العسكرية"، موضحا أن "المقاومة منعت تغيير قواعد اتشتبام والمواجهة  الطريقة 

القصف لمواقي المقاومة، التي العسكرية"، ذاكرا أن "اتحتالل كان يرد على المسيرات السلمية  
 شكلت معادلة القصف  القصف وعدم السماح لالحتالل  قصف قطاع غزة، ردا على المسيرات".

 23/1/2019، موقع سبوتنيك
 

 جميع الفصائل اتفقت على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني بشكل متزامنحماس:  .18
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ا إن حدي  السلطة الفلسطينية عن إجراء انتخا ات اعتبرت حركة حما: نادية سعد الدين - انعم  
تيري ية غير قانوني، ويخالف اتفاقيات المصالحة. وأوض  المتحدط  اسم الحركة، حازم قاسم،   ن 
جميي الفصائل الفلسطينية، اتفقت على إجراء انتخا ات رئاسية وتيري ية، ومجلس ونني،  يكل 

قانون الفلسطيني. وأضاف قاسم إن حدي  السلطة وحركة متزامن، وبتوافق ونني،  ما يتماشى مي ال
 فت  عن إجراء انتخا ات تيري ية فق ، يعد انتهاكا تتفاقيات المصالحة والقانون الفلسطيني.

وشدد على أن المطلول إلجراء اتنتخا ات يو تنفيع ما تم اتتفاق علي   عقد انتخا ات شاملة رئاسية 
ونني، وتيرف عليها حكومة وحدة وننية. وأكد قاسم، أن سلوم وتيري ية ومجلس ونني، بتوافق 

السلطة الخارر عن اإلجماع الونني في عالقتها مي اتحتالل، وفرضها العقوبات ضد قطاع غزة، 
يجعلها غير مؤتمنة على أي عملية انتخابية، أسوة عدم احترام قيادة فت  لإلرادة اليعبية، حينما 

 ،  حسل قول .2006تنكرت لنتائج انتخا ات 
 24/1/2019، انعم  الغد، 

 
 في غزة ال يحتمل وهو قابل لالنفجار في أي لحظة الوضع"الشعبية":  .19

أشرف الهور: أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة اليعبية لتحرير فلسطين أحمد الطناني، أن  -غزة 
ليعل الفلسطيني "ت أن ا إلىالوضي في غزة "ت يحتمل ويو قابل لالنفجار في أي لحظة"، مييرا  

وقال في تصري  صحافي "ت تختبروا صبرنا وت  يمكن أن يجبتز أو أن يساوم على اوابت  وحقوق ".
صبر أبناء شعبنا، فهم قادرون على توجي  الضربات تلو الضربات وإذا فكر العدو  التمادي ضد 

يات الميتركة لفصائل أبناء شعبنا فسيواصل الضغ  الميداني اليعبي، أو من خالل غرفة العمل
المقاومة، فهي جايزة للتعامل مي يعا اتحتالل وتلقين  دروسا  يعيها جيدا ". وأكد أن  ت يمكن القبول 
بز "موت اليعل موتا   طينا   فعل الحصار، أو أن يتوغل اتحتالل في دماء أبناء شعبنا أو في 

 العودة، ستستمر حتى تحقيق أيدافها.ممارسات  اإلجرامية الميدانية ". وأشار إلى أن مسيرات 
 23/1/2019القدس العربي، لندن، 

 
 إجراء االنتخاباتو فتح تبحث ملف المصالحة  "مركزية" .21

ضمن اتستعدادات للمرحلة المقبلة، من المقرر أن تعقد اللجنة المركزية لحركة فت  اليوم : رام ر
سياسية مهمة عدة، من بينها ملف  الخميس، اجتماعا لها برئاسة محمود عباا، لبح  ملفات

المصالحة المتع رة مي حركة حماا، وكعلس إجراء اتنتخا ات، في الوقت العي أعلنت ةي  حماا عن 
عدم اعتراضها على إجراء اتنتخا ات،  يرط أن تكون عامة، وتيمل إلى جانل البرلمان انتخا ات 
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ل رئيس فت ، إن اجتماعا للجنة المركزية وقال محمود العالول نائ رئاسية وأخرى للمجلس الونني.
سيعقد الخميس لز "الوقوف عند ملفات من ضمنها تصعيد اتعتداءات على األسرى، وآخريا ما تعرضت 

وأشار في تصريحات لإلذاعة  ل  الحركة األسيرة من يجمات وقمي في سجن عوفر اتحتاللي".
مريكية ضد اليعل الفلسطيني، والخطوات الفلسطينية، إلى أن اتجتماع سيبح  كعلس المواقف األ

 الواجل اتخاذيا فلسطينيا ضديا، ومن ضمن ذلس العمل على ترتيل األوضاع الفلسطينية الداخلية.
 23/1/2019القدس العربي، لندن، 

 
 مغبة استمرار االعتداء على األسرى تحذر االحتالل من  مقاومةللالغرفة المشتركة  .21

رفة الميتركة لفصائل المقاومة ليل أول من أمس ال الااء اجتماعا أشرف الهور: عقدت الغ -غزة 
 لها في غزة، لمناقية التصعيد اإلسرائيلي األخير.

وعقل ذلس حملت فصائل المقاومة في بيان ميترم، اتحتالل المسؤولية عن التصعيد في قطاع 
العي قالت إن  "أتى غزة، وحعرت اتحتالل من التمادي في "جريمة الحصار" المفرول على غزة، 

على كل مناحي الحياة"، تفتة إلى أن ون ت  زادت  استمرار إغالق معبر رف . وقالت منعرة "لن 
نقبل أن يموت شعبنا ظلما  وقهرا  في ظل صمت عربي وعالمي مقيت، وسنستمر في مسيراتنا  كل 

الحصار". كما حعرت قوة وزخم شعبي وجماييري كبير حتى نحقق أيدافنا كاملة وعلى رأسها كسر 
إسرائيل من م بة استمرار اتعتداء على األسرى، وقالت في ضوء ما شهدت  السجون خالل األيام 

 الماضية، إن يعه اتعتداءات "تستوجل تصعيد المواجهة مي يعا المحتل المجرم في كل الميادين".
 23/1/2019القدس العربي، لندن، 

 
 رامون سجن يضربون عن الطعام في  "و"الشعبية "الجهاد" "حماس" أسرى من .22

قالت مؤسسة مهجة القدا لليهداء واألسرى إن سبعة أسرى من حركة الجهاد اإلسالمي في : غزة
سجن رامون دخلوا اليوم في إضرال مفتوح عن الطعام مساندة  ألسرى سجن عوفر العين تعرضوا 

ر الهينة القيادية ألسرى لهجمة شرسة من مجرمي وحدات مصلحة سجون اتحتالل من بينهم أمي
إلى دخول واحد وعيرين أسيرا  من أسرى حركة  توأشار  الحركة القائد زيد إبراجيم أحمد  سيسي.

 حماا وأسيرين من الجبهة اليعبية في اإلضرال عن الطعام، لم يتسن  لهم معرفة أسمائهم.
اتحتالل،  إرجاع وحدد األسرى المضربون عن الطعام مطالبهم مما يسمى إدارة مصلحة سجون 

األوضاع إلى ما كانت علي  قبل األحداط األخيرة، ومني وحدات القمي وفي مقدمتها المتسادا من 
دخول األقسام، وإعادة األسرى المعزولين إلى سجن عوفر وعلى رأسهم أمير أسرى حركة الجهاد 
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ال جبر ن  اإلسالمي في سجن عوفر المجايد ميير عبد القادر حسن اليحاتيت، والييخ جم
 حمامرة، وإنهاء عزل األسير المجايد أيمن علي سليمان انبيو.

 23/1/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 نا قاتل وموجع: رد  ةسليماني.. نتنياهو يطلق التهديدات نحو غزة وسوري تصريحاتردًا على  .23
ئيس حكومة اتحتالل الناصرة: رغم اتهام   خل  األوراق والسعي لتحقيق مكاسل انتخابية يواصل ر 

بنيامين نتنيايو، إنالق التهديدات نحو كل اتتجايات، فقال إن الرد على غزة سيكون قاتال، مكررا 
تهديدات  إليران ومتوعدا  إحباط مخططاتها لتطويق إسرائيل. وفي معرل تهديدات  لحركة المقاومة في 

: ينام في غزة من يعتقد أن بوسع  "يزفون غزة قال نتنيايو أمس خالل زيارت  للقاعدة العسكرية في "ش
 رفي رأس  وعليهم أن يدركوا أن الرد سيكون قاسيا وموجعا، ونحن مستعدون لكل سيناريو وكل تصعيد".

كما قال إن إسرائيل تقوم بتحييد سالح األنفاق بلبنان في إنار عملية "درع اليمال" "نحي د سالح  
ات الموالية لها على االط جبهات إنني مت كد   ننا نمتلس القدرة األنفاق في غزة. نواج  إيران والتنظيم

على حسم العدو. نواج  تحديات في اليمال وفي الجنول وفي اليرق وأيضا من ساحات  عيدة 
 ونستطيي أن ننتصر فيها". 

تا ي " إيران يي العدو األساسي وسنضرل الجيو  سوريةوبي ن األحداط والمواجهات مي إيران في 
. إيران تعلن نيتها إ ادتنا  سالح نووي ونحن ملزمون  إحباط مساعيها ولكنها تبني سوريةراني في اإلي

قواتها في محيطنا أيضا   ية تطويقنا ف قامت قواعد متقدمة لها في إيران بواسطة حزل ر وأني وا 
لها في  حصون متقدمة في غزة بواسطة حماا والجهاد اإلسالمي واآلن تسعى إلنياء حصن اال 

". وقال سوريةالجوتن ونحن سنقاتل كل يؤتء واآلن ننزل ضرباتنا القاسية على القوات اإليرانية في 
نتنيايو عن حاداة إنالق النار علي الجندي اإلسرائيلي" إنالق رصاصة نحو رأا أحد ضباط جيو 

 لخوذة أنقعت حيات ". اتحتالل ينطوي على مخط  مبيت تستدرار قوات إسرائيلية والمساا بها لكن ا
كما قالت صحيفة " يآرتس " إن صحيفة " الجريدة " الكويتية تستخدم عادة من قبل إسرائيل إلرسال 
رسائل منها ونقلت عنها قولها إن نتنيايو يرد على قائد " فيلق القدا" الجنرال قاسم سليماني قائد 

ت على عمق إسرائيل ستفضي إلسقاط  قول  "يعتقد سليماني أن يجما سوريةالقوات اإليرانية في 
نتنيايو ولكن بدت من التدخل في اتنتخا ات العامة في إسرائيل من األولى أن يفح، سليماني 

 ". سوريةأوضاع قواعده العسكرية في 
واختار نتنيايو الرد على ما جاء في الجريدة أيضا عبر تغريدة في "تويتر" قال فيها " نالما أنا رئيس 

توقف عن مقاتلة إيران". وكانت وسائل إعالم مختلفة قد نقلت عن قاسم سليماني قول  إن حكومة لن ن
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استهداف العمق اإلسرائيلي يو ما سيؤدي إلسقاط حكم نتنيايو وبدون ذلس سيبقى نتنيايو  التصعيد 
حتى يفوز في انتخا ات الكنيست. وحسل ما جاء في " الجريدة " فإن سليماني زار الجوتن قبل 

سة أيام لمدة ساعتين من ال امنة إلى العاشرة ليال، منتهكا بعلس اتفاقا مسبقا مي روسيا يحظر خم
اقترال جهات إيرانية من الحدود. وقال " الجريدة " إن سليماني قد أوصى النظام السوري  الرد على 

للرد وفق كل يجمة إسرائيلية، وأن إيران لن تقبل   ي خ  أحمر وأن أي مساا  قواتها سيدفعها 
رنيتها.  المقابل يرى مراقبون إسرائيليون أبرزيم المحلل السياسي في القناة اإلسرائيلية ال ال ة عير 
رةيف دروكر إن تصريحات سليماني  العات تصل الماء على ناحونة نتنيايو اتنتخابية. واعتبر 

تلميي شخصيت  كقائد  دروكر أن التلوي   الفزاعة اإليرانية يمكن نتنيايو من كسل النقاط ومن
 عسكري يفهم جيدا في قضايا األمن.

 24/1/2019القدس العربي، لندن، 
 

 مسؤول سابق للشاباك يطالب بتحويل األموال لغزة .24
قال رئيس جهاز اليا ام اإلسرائيلي السابق يعقول بيري، إن حركة حماا لن : القدا المحتلة

ونقلت معاريف العبرية عن  سبل عدم نقل .تصب  حماا عييقة إلسرائيل  سبل دخول المال أو  
بيري خييت  من أن وقف تحويل أموال المنحة القطرية سيزيد من فر  حدوط تصعيد كبير مي 

ورأى أن على "إسرائيل" التصرف وفق  قطاع غزة، داعيا إلى اتستمرار بتحويل المنحة للقطاع.
اف تحويل األموال لعدم وجود خيار آخر مصلحتها وتجنل المواجهة، معتبرا أن  سيتم في نهاية المط

وأشار بيري إلى قطاع غزة على حافة أزمة إنسانية منع فترة نويلة، تفتا إلى أن  على حد تعبيره.
 انفجار القطاع، سيجعل العالم يلقي  اللوم على "إسرائيل".

 23/1/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

ر صواريخهلبنان إلى اإلليزي تشكو "إسرائيل" .25  ه: حزب هللا يطو 
يبدو أن جدول أعمال زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليهر المقبل للبنان، : يحيى دبوق 

ستكون محمَّلة برسائل تهديد إسرائيلية، في تكرار لتهديدات وردت من تل أبيل في الماضي البعيد 
 ".والقريل، حول ما تسمي  "فاعليات تطوير صواريخ حزل ر

توج  الرئيس اإلسرائيلي، رنوفين ريفلين أمس إلى  اريس للقاء ماكرون في قصر اإلليزي ، في زيارة 
بدت أنها مخصصة لطلل نقل رسائل التهديد إلى لبنان. وصاحيل ريفلين قائد سالح الجو اإلسرائيلي 

تتعلق  مواقي  عميكام نوركين، إلعطاء صدقية أكبر للتهديدات، مي عرل خرائ  ومواقي قيل إنها
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تطوير صواريخ في لبنان، األمر العي يناقض ت كيدات صدرت أخيرا  من تل أبيل، شددت فيها على 
 انتفاء وجود مصاني تطوير تنتج الصواريخ الدقيقة في لبنان.

ماكرون: "لبنان يتحمل المسؤولية السيادية عن أعمال حزل ر. لفرنسا ت اير  خالل لقائ ريفلين وقال 
في منطقتنا، وفهمها أن حزل ر جزء من النظام اللبناني يجعيد  أمرا  حيويا . الرئيس اللبناني  أساسي

 )مييال عون( ت يستطيي أن يتنصل )من المسؤولية( إذا أنلقت الصواريخ اإليرانية  اتجاه إسرائيل".
توفة األيدي إزاء أكد ريفلين أن إسرائيل "ت ترغل في خول حرل مي لبنان، غير أنها لن تبقى مكو 

د حزل ر   سلحة متطورة".1701ما يقوم    لبنان من انتهاكات متكررة للقرار   ، إضافة إلى تزو 
  24/1/2019االخبار، بيروت، 

 
ر قاعدة إسرائيلية سرية! مجهولةطائرات  .26  تصو 

خيرا  نائرات كيفت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن "قاعدة سرية تا عة لسالح الجو اإلسرائيلي صو رتها أ
صغيرة مسيَّرة عن  جعد". وةيما لم يتض  لجيو اتحتالل من يو المسؤول عن عمليات التصوير، وألي 

و ِّريت في عدة حاتت  النظر استخدام جرت، لفتت الصحيفة إلى أن "القاعدة التي يجري الحدي  عنها صج
ة تحظوا أن نائرات صغيرة مسيرة في األشهر الماضية"، وأن "الجنود العين يخدمون في المني ة السري

عن  عد كانت تحلق في المكان، وتصو ر نيانهم". وقد أخبر الجنود قادتهم من دون أن يجع ير على 
الطائرات الصغيرة وت على ميغليها. وتا عت الصحيفة   ن "حصول يعا الحدط في قاعدة سرية، ييغل 

لجو وعناصر أمن المعلومات في الجيو اإلسرائيلي. ك يرا  القادة في إسرائيل، إضافة إلى قيادة سالح ا
وقد است مر يؤتء جهدا  كبيرا  في محاولة الع ور على المسؤول عن تيغيلها، وإذا ما كان التصوير قد 
حصل كعمل عرضي أو موج  بني ة جمي معلومات". ونقلت الصحيفة عن مسؤول رةيي قول  إن "القلق 

م المعلومات الم صورة"، معتبرا  أن "التصوير حتى لو حصل على خلفية ساذجة ت من يو من أن تجستخدي
 قبل جهة عدوة، فإن مجرد الكيف عن النياط في المني ة قد يسب ل ضررا  أمنيا  مهما ".

  24/1/2019األخبار، بيروت، 
 

 رفض طلب باإلفراج المبكر عن غطاس .27
لية، نلل اإلفرار عن النائل العربي رفضت لجنة اإلفرار المبكر اإلسرائي :ترجمة خاصة -رام ر 

وبحسل صحيفة يسرائيل  المستقيل من الكنيست  اسل غطاا قبل انتهاء محكوميت  البالغة عامين.
ييوم، فإن الطلل رفض  سبل عدم إبداء غطاا ألي ندم  عد اعتقال  بتهمة تهريل يواتف نقالة 
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م  غطا ألسرى فلسطينيين. ا منع اعتقال ، حي  ردت اللجنة   ن  ت ويعا يو الطلل ال اني العي يقد 
 يمكن اإلفرار عن  وإدخال  في برنامج إعادة الت ييل العي يسم   اإلفرار المبكر عن  لسلوك  الحسن.

 23/1/2019القدس، القدس، 
 

 يثبت تورط مستوطن قاصر بقتل الشهيدة عائشة رابي أن إيه" دي"تحليل الـ .28
"، يوم األربعاء، اعتقال المستونن اليهودي القاصر، ويو مددت محكمة الصل  في "رييون لتسيون 

أحد المستوننين الميتب  بهم  قتل اليهيدة عائية رابي، ةيما أكدت مصادر مطلعة أن النيا ة العامة 
(، كانت على DNAواليرنة اإلسرائيلية، تعتمد في أدلتها ضد القاصر، على عينة للحمض النووي )

 رة التي كانت تستقلها الرابي، والعي أدى إلى استيهاديا.الحجر العي ألقي على السيا
وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية أن عينة الحمض النووي تعود للقاصر اليهودي المتهم  القضية 

  قضية "اإلريال اليهودي"،  حسل ما ورد  صحيفة "يآرتس". ا  التي تعرف إعالمي
أليام القريبة، تقديم تئحة اتهام ضد الميتب    ، وبحسل اليرنة، فإن النيا ة العامة تنوي، في ا

علما أن  تم إنالق سراح أربعة ميتب  بهم آخرين من اتعتقال إلى الحبس المنزلي  ظروف مقيدة، 
ويلتزم الميتب     منع اعتقال  في نهاية كانون األول/ ديسمبر الماضي، الصمت  األسبوع الماضي.

 وت يتعاون مي أجهزة التحقيق. 
 23/1/2019، 48رب ع

 
 حاخام لقتلة عائشة الرابي: ال تخافوا من السجن .29

كيف شموئيل إليايو الحاخام اإلسرائيلي المتطرف المعروف  إنالق فتاوى : ترجمة خاصة -رام ر 
تحريضية ضد العرل، عن لقاء جمع   عدد من المستوننين المتطرفين المتهمين  قتل المواننة 

 قرل نابلس في أكتوبر/ تيرين أول الماضي،  عد أن أفرر عنهم من السجن. عائية الرابي  الحجارة
وقال إليايو وفق ما كيفت  صحيفة يآرتس العبرية، إن  تحدط ألولنس المستوننين العين يدرسون في 
مدرسة دينية  مستوننة قرل نابلس، وبين لهم أن الجهاز األمني والقضائي في إسرائيل يعمل 

وأضاف "قلت لهم، كل يؤتء الرفاق، ماذا حدطس  ماذا  جهزة صارت فاسدة.ضديم، وأن يعه األ
 ".ا  .. أت تعلمون كم عدد الحجارة التي ترشق ضدنا والجيو ت يحر م ساكنا  يتهمونكم، رشقتم حجر 

ودعا الحاخام اليهودي المستوننين إلى عدم الخوف من السجن العي قال إن  "يخر ر الملوم" 
 ا  من السجن، ألن  ليس مستعد ا  "من يقاتل، يخرر ملك ، وإلى قيادة "الدولة". قائال  ويقوديم إلى القمة

 لتقب ل يعا اتضمحالل، ويو يقف ويصر  ويقول إن  يجل أن ينقلل األمر، يجل أن يتغير".



 
 
 
 

 

 24  4846 العدد:             1/24/2019 الخميس التاريخ:   ص          

                                    

 23/1/2019القدس، القدس، 
 
 

 ُيغذيهاالستيطان لية و : نتنياهو ُيجسد الفساد الذي ينُخر الطبقة السياسية اإلسرائي"بارت-ميديا" .31
 ارت" اتستقصائي الفرنسي إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي -قال موقي "ميديا "آدم جابر: - اريس

بنيامين نتانيايو يسعى  كل ما أوتي من قوة إلى ت جيل مياكل  القضائية إلى ما  عد اتنتخا ات 
د المحيطة    تمتد إلى ما يو أ عد التيري ية المقررة في التاسي من إبريل/نيسان؛ لكن رائحة الفسا

 من الطبقة السياسي اتسرائيلي. ا  من شخص ، إذ يمس  يعا الفساد جزء
وأضاف أن نتنيايو  اختياره إجراء انتخا ات تيري ية مبكرة يكون قد دخل في سابق مي الوقت، حي  

ل عن أربعة قضايا يحاول أن يعاد انتخا   قبل أن يقي في مخالل العدالة. فهو مجهدد  ما ت يق
 منفصلة تتعلق  الرشوة واستغالل النفوذ، وقد أوصت اليرنة بتوجي  اتتهام إلي  في االاة منها.

ويعود قرار توجي  اتتهام إلي  إلى المدعي العام أةيياي ماندلبليت، العي عين  نتنيايو نفس  في يعا 
امي،  عد أن عمل مع  كمستيار في ديوان . ويدرم المدعي العام أن "تاريخ إصدار  المنصل الس 

قرار اتتهام أمٌر حاسٌم، في الوقت العي يستبعد ةي  الجميي عدم اتباع توصيات اليرنة والقضاة 
 المسؤولين عن التحقيق.

في الخمسينات كان الهدف من وراء الك ير من قضايا الفساد يو تقوية حزل األغلبية )حزل العمال 
يات والتسعينيات، كان األمر يتعلق في األساا  التحايل على قوانين في ذلس الوقت(. وفي ال مانين

تمويل اتنتخا ات وتوزيي المناصل  طريقة زبائنية. لكن في السنوات العير األخيرة، كانت معظم 
وكلها تهدف إلى اإلاراء اليخصي. ويجعد نتنيايو  والرشاوى،الحاتت تيمل اتختالا وغسل األموال 

 حول.تجسيدا لهعا الت
وفِّي يعا السياق؛ يقول المؤر  مارم شولمان إن : "على مدى العقدين الماضيين، انتقلت اسرائيل من 
أحد أك ر البلدان مساواة في العالم إلى بلد حي  الفجوة بين األغنياء والفقراء يي من بين األيم على 

ليركات المملوكة مستوى دول التعاون اتقتصادي والتنمية. حي  قامت  خصخصة العديد من ا
 للدولة، مما سم  لألفراد ذوي العالقات الجيدة  السيطرة على شركاتهم مي القليل من األسهم".

كما اعتبر المؤر  اإلسرائيلي أن "جميي عمليات أو مسارات استعمار األراضي الفلسطينية تغعي 
وإعطاء األولوية للقادة  الفساد: البنيان والتعيينات السياسية والرغبة في إضعاف المحكمة العليا

 األقوياء العين يقومون  كل شيء إلضعاف العالقة مي الفلسطينيين  اسم تهديد وجودي ويمي".
 ارت" إلى أن سباق بنيامين نتنيايو ضد الزمن يقوم إذا، على إعادة انتخا   في أقرل -وخل، "ميديا

وزرائهم دون أن يغيروا  الضرورة قبل أن يدرم اإلسرائيليون أن  يمكنهم تغيير رئيس  ممكن،وقت 
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 النظر إلى مجموعة المرشحين إلى جانل اليمين القومي. أو يمكنهم تغيير رنساء  سياستهم،
 الحكومات والسياسة دون انهيار البلد.

 24/1/2019القدس العربي، لندن، 
 

 جنرال إسرائيلي: االنسحاب من الضفة خطر وجودي علينا .31
في صحيفة إسرائيل اليوم أرينيل كهانا أن " ح ا عسكريا جديدا حعر  كيف الكاتل: عدنان أبو عامر

من أي انسحال ميداني في الضفة الغربية، ألن ذلس يحمل مخانر وجودية على إسرائيل، في حين 
 أن تجايل يعه المخانر يعبر عن فقدان للمسؤولية، واستهتار مكلف".

عده الجنرال اإلسرائيلي غرشون يكويين، " أن "البح  العي أ 21وأضاف في تقرير ترجمت  "عربي
الرئيس السابق للكليات العسكرية وقيادة التجنيد، يتزامن مي الحدي  المتزايد عن صفقة القرن 
الخاصة  الرئيس األمريكي دونالد ترمل، وجاء ةي  أن أي انسحال مستقبلي من الضفة الغربية 

اء ومواقف حصل عليها من كبار أقطال سيضي إسرائيل أمام خطر وجودي، وذلس استنادا إلى آر 
وأوض  يكويين، العي خدم في الجيو  المؤسسة األمنية اإلسرائيلية من السا قين والحاليين".

، أن "المخانر من سوريةاإلسرائيلي أك ر من أربعين عاما، وقاد معارم عسكرية في مواجهة مصر و 
الجويري العي نرأ على ساحات الحرول  أي انسحال إسرائيلي من الضفة الغربية تزداد مي التغير

في العقود األخيرة، وتحولها من مواجهة تقليدية بين جيوش نظامية إلى مواجهة ينخرط فيها السكان 
 المدنيون، ما يتطلل اتستمرار في التواجد اإلسرائيلي داخل المنانق، وعدم تسليمها للفلسطينيين".

السادات للدراسات اتستراتيجية، ووضي جملة سيناريويات -وأشار إلى أن "البح  أصدره مركز بيغن
يمكن أن تتطور أمام الجيو اإلسرائيلي حين ينسحل من منانق )أ و ل( في الضفة الغربية، فهو 

على  2005و 2000يحعر مما حصل في جنول لبنان وقطاع غزة حين تم اتنسحال منهما في العام 
التوالي،  حي  أن المنظمات الفلسطينية المسلحة سوف تحول منازل الفلسطينيين إلى ساحات 

 للقتال، وتحول اليوارع إلى حقول ألغام ومخازن لألسلحة والوسائل القتالية".
وأكد أن  "يصعل جدا في يعه الظروف الفصل بين المديين العسكري والمدني في الضفة الغربية، 

ع  التوج  رويدا رويدا مي مرور الوقت إلى المنانق السكنية المزدحمة، وينام فساحات القتال ت خ
ميكلة إضاةية قد تواج  إسرائيل تتم ل في نقل تجربة حفر األنفاق من غزة إلى الضفة الغربية، التي 

وأوض  أن  ستكون أراضي الدولة الفلسطينية، ومن ام تصل يعه األنفاق إلى داخل دولة إسرائيل".
ر الدولة الفلسطينية المستقبلية على نزع سالحها أمر غير قابل للتحقق، ألن لدينا فيال مزلزت "إجبا

في تجربتنا مي قطاع غزة، حين تم الحدي  رسميا في اتفاق أوسلو عن نزع السالح من ، وبالتالي 
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ة الغربية  عد فإن المنطق القتالي العي يسير وفق  حزل ر، وتعتمده حماا، قابل لالنتقال إلى الضف
 اتنسحال اإلسرائيلي منها".

في سياق متصل، نقل موقي القناة السا عة التا ي للمستوننين عن الوزير يوآف غاتنت عضو 
المجلس الوزاري المصغر لليؤون األمنية والسياسية عن "ضرورة تعزيز اتستيطان في الضفة 

لدينا حقوقا تاريخية فيها وحاجة أمنية تزمة الغربية، وإعالن السيادة اإلسرائيلية عليها، بزعم أن 
" أن 21 وأضاف في مقابلة ترجمتها "عربي للمحافظة على السيطرة الكاملة على يعه المدن".

"اتستيطان يو الكلمة المفتاحية للسيادة الصهيونية على الضفة الغربية،  اعتباريا حزام األمان 
 الدفاعي عن دولة إسرائيل".

 24/1/2019 ،"21موقع "عربي 

 

 اإلسرائيلي: الفصل بين الركاب اليهود والفلسطينيين "األبرتهايد"من مشاهد  .32
وديي عواودة: حينما يجري الحدي  عن تحول إسرائيل من احتالل لنظام فصل عنصري،  –الناصرة 

م فإن  ت يقتصر على الفلسطينيين في الضفة الغربية بل على فلسطينيي الداخل أحيانا، رغم اعتباري
يعا ما يستدل من عملية فصل الركال العرل عن اليهود في الحافالت الموصلة  مواننين فيها.

 لمستيفى "برزيالي" في مدينة عسقالن.
وعلى يعه الخلفية توج  النائل سعيد الخرومي من القائمة الميتركة، إلى وزير الصحة اإلسرائيلي 

التي تحدط يوميا على مدخل المستيفى،  يعقول ليتسمان، مطالبا  بوقف عملية الفصل العنصري 
، العي يكمل 18موضحا أن رجال اتمن اإلسرائيليين يقومون  إنزال الركال العرل من البا  رقم 

نريق  داخل المستيفى،  حجة الفح، اتمني، وعند خرور البا  يسم  للركال  العودة إلي . وقد 
عامة  أماكنوت يجوز في  أخالقيقانوني وغير  أكد النائل الخرومي في رسالت  ان يعا اتجراء غير

 يرتاديا كافة المواننين.
  24/1/2019القدس العربي، لندن، 

  
 نادي األسير: فشل الحوار بين األسرى وإدارة سجن "عوفر" .33

قال نادي األسير الفلسطيني: "إن جلسة الحوار التي عقدت مساء اليوم األربعاء، بين األسرى  غزة:
وبين نادي األسير، أن إدارة المعتقل أعلنت عن نيتها فرل  "عوفر" انتهت  الفيل".وإدارة معتقل 

سلسلة من العقوبات على األسرى، وتتم ل  عقد محاكمات لألسرى في الغرف التي تم حرقها في 
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جن الفعلي عليهم لمدة أربي سنوات وغرامة مالية  قيمة 11( و)15أقسام )  40(، وفرل عقوبة  الس 
 إضافة لحرمانهم من الزيارة و"الكنتينا" لمدة شهرين. ،شيكلألف 

وذكر نادي األسير في بيان ل ، أن األسرى رفضوا كل ما أملت  عليهم إدارة المعتقل، مؤكدين استمرار 
إضرابهم المتم ل  إرجاع وجبات الطعام والعي بدأ فعليا  منع االاة أيام، وأعلنوا أنهم  صدد اتخاذ 

 نالما استمرت اإلدارة على موقفها، وخاصة ةيما يتعلق  فرل العقوبات.خطوات نضالية أخرى، 
، ت يرتقي لمستوى الدماء التي سالت، وحجم األربعاء يوم وذكر األسرى أن الحوار العي تم  

اتعتداءات التي نفعت  حقهم، خاصة أن الحوار فرل انطباعا  أن الجهات التي أدارت الحوار من 
ملس صالحيات  القرار، وأن خطوات األسرى ستتواصل حتى يتم إدارة الحوار مي إدارة المعتقالت ت ت

 جهات تمتلس الصالحيات.
وتيهد سجون اتحتالل حالة من الغليان  عد اعتداء "قوات القمي" التي لالحتالل على األسرى في 

لسطيني أسير ف 1,200وعلى إار ذلس بدأ أك ر من  أسيرا. 120نحو   إصا ةسجن عوفر ما تسبل 
في معتقل "عوفر" أمس ال الااء إضرا ا  عن الطعام احتجاجا  على اتقتحامات من قبل قوات القمي 

 واتعتداءات المستمرة عليهم.
 23/1/2019، فلسطين أو الين

 
 انتهاك إسرائيلي بحق المقدسات العام المنصرم 1,300": األوقاف" .34

، إن المسجد 2018في تقريريا السنوي عن العام  قالت وزارة األوقاف واليؤون الدينية،: رام ر
انتهام إسرائيلي، ما يعني تزايد  1,300 األقصى والحرم اإلبراجيمي وسائر دور ال بادة، تعرضت لز

، األقصىوشملت اتنتهاكات، حسل التقرير: المسجد  المقتحمين. وأعدادعدد اتقتحامات ونوعها، 
قامات، إضافة إلى اتعتقاتت واإل عاد والمخططات التهويدية، ودور ال بادة والم اإلبراجيميوالحرم 

، اإلعمارولجنة  اإلسالمية األوقافواتعتداء على المقابر والمساجد، وسدنة وحراا وموظفي 
 المسيحية، والتصريحات التحريضية. األمالمواتستحدااات، واتعتداء على 

انتهس ودنس  األقصىالعامة  الوزارة: أن المسجد  العامة للعالقات اإلدارةوكيف التقرير العي تعده 
وميروعا تهويديا،  مخططا 25التقرير ألف مستونن اقتحموه ودنسوه، وسجل  30مرة، وقرا ة  376

شخصا  عن  176من  أك راعتداء وتدنيسا للمقابر والمساجد، كما أ عد اتحتالل  20وأك ر من 
غالقا  إ  أيام 10وقتا، وأغلق   631اتحتالل رفي األذان مني  اإلبراجيمي، وفي المسجد األقصىالمسجد 

 مختلفة. أنواعانتهاكا واعتداء من  48كامال، وأك ر من 
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 األحداطشهدا جملة من  2018خالل العام  األقصىوبين التقرير أن عاصمة فلسطين والمسجد 
الموحدة"،  الجسام؛ ففي مسعى احتاللي للسيطرة على القدا كاملة صودق على قانون "القدا

وب عداد متزايدة،  األقصىوواصلت سوائل المستوننين اقتحاماتها ما عدا الجمعة والسبت للمسجد 
وس  حملة تحريضية شرسة على المسجد داعية لهدم ، وحملة تحريضية للكل الفلسطيني في 

نوه المدينة  الكاميرات والحواجز ونقاط التفتيو، وأمعن اتحتالل ومستون وأغرقتالعاصمة، 
 ترامل الميؤوم. إعالن التحريض على المسجد ورواده خاصة  عد 

وبرز خالل يعا العام، سماح سلطات اتحتالل للمستوننين اتقتحام في العير األواخر من 
لما  لها؛ بتحديد  رمضان، وحكومة اتحتالل ألول مرة تسعى لتطبيق خطة كانت في السابق تجعد حج

لمسلمون داخل المدينة المقدسة، وفي تطور تفت ما تسمى محكمة مسارات سياحية خاصة يسلكها ا
اتحتالل في القدا، تسم  وألول مرة  الصرا  داخل المسجد األقصى المبارم، وجماعات الهيكل 
المزعوم علقت تفتات على أبوال المسجد األقصى المبارم نالبت فيها المسلمين  إخالء وترم 

فص  اليهودي، لتقديم القرابين في األقصى، وأدى عدد من المسجد يوم الجمعة عيية عيد ال
المستوننين شعائر ونقوا تلمودية علنية في منطقة  ال الرحمة داخل األقصى المبارم، والجدير 
ذكره أن المستوننين  اتوا يؤدون نقوسهم  يكل علني في األيام األخيرة، في محاولة لفرل أمر 

خع المستوننون جدارا للصالة والبكاء داخل المسجد المبارم، واقي جديد في المسجد المبارم، وات
العي يقي شمال صحن مسجد الصخرة، ويجخيى من تحول  إلى حائ  "مبكى" جديد داخل األقصى، 
وواصلت نواقم تا عة لما تسمى بلدية اتحتالل في القدا، أعمالها  إحداط فتحة وفت  بوا ة جديدة 

لقديمة  القدا المحتلة، والتي تستهدف معالم القدا التاريخية، قرل " ال العامود" في البلدة ا
وافتتحت يعا العام بتطور خطير ما تسمى عصا ات "جبل المعبد" "مع   الهيكل"، قرل ساحة 
البراق، ليكون موقعا لتقديم المستوننين قرابينهم خالل األعياد اليهودية، ونرحت العديد من مياريي 

 ن جملة من التصريحات التي تصل بهعا اتتجاه.التهويد والخط ، ناجيس ع
، األعماروأمعن اتحتالل في غطرست  تجاه المصلين فاعتقل العديد، وأ عد، وفرل غرامات، وحدد 

واعتقل وضرل وأ عد عددا من الحراا، واستمرارا للنهج اتحتاللي  محارية األذان نوقو يعا العام 
من استخدام المكبرات في المساجد، وربما مستقبال المني من مرة "قانون المؤذن" العي يحد  أك ر
عملهم ومصادرة  أداءنصيل كبير من اتعتداء واتعتقال ومنعهم من  اإلعمارللجنة  . وكانالتام

 معداتهم، واقتحام مقريم، وتعطيل العديد من المياريي.
هم، وحريتهم  الوصول وواصل اتحتالل، حسل التقرير، تضييق  على المسيحيين وممتلكاتهم وشخوص

أنها تسعى إلى سن  أعلنتتماكن عبادتهم، فما تسمى وزيرة القضاء  حكومة اتحتالل، أييليت شاكيد، 
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قانون يهدف إلى مصادرة أراٍل تا عة للكنيسة األراوذكسية في القدا،  ادعاء "حماية" مباٍن أقيمت 
  على الرجبان واعتقلت أحديم خالل قمي فيها و"يسكنها إسرائيليون، "واعتدت قوات اتحتالل وشرنت

 القدا في ساحة كنيسة القيامة احتجاجا  على رفض  األراوذكس األقباطوقفة نظمتها  طريركية 
 تنفيع الكنيسة القبطية أعمال الترميم داخل دير السلطان القبطي. اإلسرائيليةالحكومة 

،  ووقي علي  اك ر من 2018تا خالل العام وق 631، مني اتحتالل رفي األذان اإلبراجيميوفي المسجد 
انتهاكا وتدنيسا، ومارست سلطات اتحتالل ضغونات ومحاوتت لمني ترميم سقف قبة المسجد في  48

مراسم زفاف في منطقة الصحن، وفي مسعى لمس  األار  إقامةتطور تفت، واقدم مستوننون على 
ل المسجد وخاصة في في المسجد، اتحتالل يخط  إلقامة مصعد،  اإلسالمي اكنة  إلى أعياديموحو 

تلمودية على  إضاءةعسكرية، تخللها قدوم المستوننين   عداد كبيرة داخل المسجد وحول ، وس  
أسواره، وحفالت صاخبة عنصرية، ورفي شمعدانهم، ولم يخل يعا العام من تدخالت واستحدااات 

 اإلسحاقيةو، واستهداف متواصل لمنطقة احتاللية  المسجد، وكسر شبابيس ونصل خيام ونصل عرائ
 األقصى.وواق التقرير خط  ومياريي اتحتالل التي تهدد العاصمة والمسجد  واليوسفية والجاولية.

 23/1/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ضباط في جيش االحتالل يقتحمون األقصى 103و مستوطناً  85: القدس .35
من ضباط جيو اتحتالل، يوم األربعاء، المسجد األقصى  103، وستوننا  م 85اقتحم : القدا

ووفرت عناصر من الوحدات الخاصة  يرنة اتحتالل الحماية  المبارم، من جهة  ال المغاربة.
والحراسة للمتطرفين والعسكريين في جوتتهم اتستفزازية والميبوية في المسجد حتى مغادرت  من 

 جهة  ال السلسلة.
 23/1/2019، ة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكال

 
 من فظاعة الحدث %1أسرى "عوفر": ما نشر عن االقتحام ال يمثل سوى  .36

ووسائل التواصل اتجتماعي من  اإلعالمأفاد أسرى سجن "عوفر"،   ن ما نير في وسائل : رام ر
واتعتداء الهمجي على األسرى ت  فيديويات وصور لعملية اقتحام قوات القمي اإلسرائيلية السجن

وأفاد أسرى "عوفر" خالل زيارة محامي يينة شؤون  من فظاعة وبياعة ما حدط. %1تم ل سوى 
عنصرا من  40األسرى والمحررين كريم عجوة لهم، أن  وحتى صباح اليوم األربعاء، ت زال ما يقارل 

ساحة السجن، وأن غالبية األقسام تحولت عناصر القوات القم ية واليرنة اإلسرائيلية متواجدين في 
  أيام. 3أقسام للعزل، وتم سحل األجهزة الكهربائية منها، وأغلقت الكانتينا منع  إلى
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أسيرا  140 إلىوأشار عجوة إلى أن عدد اإلصا ات في صفوف األسرى من مختلف األقسام وصل 
 الرضول، والكدمات،   كسور في الفس، واألنف، والراا، وأصيل آخرون  بينها إصا اتمن 

التوتر داخل المعتقل ت زال قائما، وقد  أنوأضاف،  واتختناق،  سبل غاز الفلفل، والقنابل الغازية.
اإلسرائيلي المتواصل  اإلريالنالل األسرى  ضرورة تدخل كافة الجهات الدولية والحقوقية لوقف 

 تجايهم، والعي تجاوز كل الخطوط الحمراء.
 23/1/2019، لمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء وا

 
 تتحدى االحتالل وتبدأ الدراسة بمدارسها بالقدس "األونروا" .37

 اشرت وكالة األونروا، أمس، الفصل الدراسي ال اني في مدارسها  القدا  :نادية سعد الدين - انعم  
سات الوكالة في المحتلة، في تحد صار  لقرار اتحتالل اإلسرائيلي األخير  إغالق مدارا ومؤس

نالل ونالبة  مقاعد الدراسة في المدارا التا عة لألونروا،  46,300المدينة المحتلة. والتحق زياء 
في الضفة الغربية  ما فيها القدا المحتلة، لت كيد أيمية دور الوكالة في تقديم خدماتها التعليمية، إلى 

طينيين،  حسل الوكالة. وي تي ذلس  عد أيام جانل الصحية واإلغااة اتجتماعية، إلى الالجنين الفلس
قليلة فق  من قرار سلطات اتحتالل اإلسرائيلي  إغالق عيرات المدارا وال يادات الطبية 
والمؤسسات التعليمية التا عة لألونروا في القدا المحتلة، بينما يطال القرار، أيضا ، مخيم شعفاط، 

ة، بوصف  المخيم الوحيد في القدا. وأكدت مديرة عمليات شمالي المدينة، العي تديره المنظمة األممي  
إقليم الضفة الغربية في األونروا، غوين لويس،   ن األونروا ستواصل عملها وتستمر في تقديم 

 خدماتها لالجنين الفلسطينيين إلى حين الوصول إلى حل دائم وعادل.
 24/1/2019، الغد، عم ان

 
 لسأعمال تجريف واسعة النطاق في ناب .38

،   عمال تجريف واسعة النطاق في منطقة األربعاء شرعت جرافات تا عة للمستوننين يوم نابلس:
وقال غسان دغلس مسؤول ملف اتستيطان في شمال الضفة لوكاتت  عصيرة القبلية جنول نابلس.
ف فات التا عة للمستوننين من مستعمرة "ايتسهار" شرعوا   عمال تجريامحلية ، إن عددا من الجر 

واسعة النطاق في منطقة القعدة حول رقم واحد من أراضي قرية عصيرة القبلية، نالت عيرات 
وأضاف دغلس أن أعمال التجريف است نفت  الدونمات الزراعية التي يملكها المواننون الفلسطينيون.

تطرفا من  اليوم  عد توقف استمر ألك ر من االاة أسابيي لتوسعة مستعمرة "ايتسهار" التي تعد األك ر
 الجهة اليرقية على حسال عدد من القرى الفلسطينية.
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 23/1/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 أشخاص 3حيفا: الشرطة اإلسرائيلية تقمع وقفة احتجاجية نصرة لألسرى وتعتقل  .39
جاجية، اعتقلت اليرنة اإلسرائيلية، مساء يوم األربعاء، االاة أشخا  خالل قمعها لوقفة احت: حيفا

في مفرق اليهيد  اسل األعرر، جادة الكرمل )بن غوريون(، في مدينة حيفا، نصرة للحركة األسيرة 
وأفادت وسائل إعالم إسرائيلية أن اليرنة اعتقلت الناشطين محمد إغبارية  في سجون اتحتالل.

بيان صدر عنها ومعاذ مي، ومحمد ميعاري، واقتادتهم للتحقيق، ةيما قالت اليرنة اإلسرائيلية في 
 أشخا ، وزعمت أنهم اعتدوا على عناصريا. 3إنها اعتقلت 

وتجمهر عناصر من اليمين اإلسرائيلي، يتقدمهم عضو الكنيست، أورن حازان )الليكود(، وس  
 حماية معززة من اليرنة، في محاولة تستفزاز المتظايرين.

 23/1/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 2018أزمة "األونروا" على الالجئين الفلسطينيين في  انعكاس" تطلق تقريرًا حول 302"الهيئة  .41
للدفاع عن حقوق الالجنين"  التعاون مي المؤتمر اليعبي لفلسطينيي الخارر،  302أنلقت "الهينة : لبنان

نية بيروت، خالل لياا لالجنين الفلسطينيين في العاصمة اللبناإ ، من مخيم مار23/1/2019األربعاء 
األونروا السياسية والمالية على أوضاع الالجنين  وكالة أزمة انعكااحول  مؤتمر صحفي تقريرا  
، حي  ييمل التقرير الالجنون الفلسطينيون في منانق عمليات األونروا 2018الفلسطينيين في عام 

 ضافة إلى مصر والعراق.، األردن، لبنان  اإلةالخمس في الضفة الغربية وشرق القدا، غزة، سوري
" ومدير مكتل األمانة العامة للمؤتمر اليعبي لفلسطينيي 302وأشار علي يويدي مدير عام "الهينة 

الخارر، أن المخرجات الرئيسة للتقرير تؤكد بوضوح اتستهداف األمريكي اإلسرائيلي الممنهج 
تمر الصحفي من خطورة تعريل كما حعر يويدي خالل المؤ  والمنظم للوكالة الدولية الغير مسبوق.

ودعا يويدي األمم المتحدة إلى  وكالة األونروا، مطالبا بتحمل المسؤولية الدولية تجاه الوكالة الدولية.
إدانة القرار الصهيوني  إغالق المدارا التا عة لألونروا في القدا المحتلة، معتبرا ذلس ي تي في 

 وا كمقدمة لتصفية قضية الالجنين وإنهاء حق العودة.سياق الخطوة األمريكية إلنهاء وكالة األونر 
 23/1/2019، المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارجموقع 

 
 أكبر موسوعة باإلنجليزية توثق تاريخ فلسطين ألربعة قرون  .41
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بينما يواصل العدو الصهيوني محاوتت  الجادة لتزوير تاريخ فلسطين : يديل الروابدة -ان عم  
كف أصغر مؤر  في موسوعة غينيس لألرقام القياسية، دكتور العمارة اإلسالمية وتعويل يويتها، يعت

عاما، راصدا ومواقا  12المقدسي محمد ياشم غوشة بين الكتل والمراجي والمخطونات على مدى 
تفاصيل ت بت عروبة فلسطين، ساردا إيايا في أكبر موسوعة كتبت  اللغة اإلنجليزية، ليضعها بين 

 ترم إت الواائق واليوايد. يدي عالم ت يح
غوشة في موسوعت  عبر إرط األجداد الممتد ألربعة قرون، مارا بتفاصيل حياة  .يسافر د

، ويتور 1918حتى عام  1516الفلسطينيين السياسية واتقتصادية واتجتماعية والطبي ية منع عام 
ألف  30بعة آتف صفحة، ومجلدا موزعا في س 24رحلت  التاريخية  إنالق موسوعت ، التي احتوت 

نموذر من األختام التي كانت تستخدم لتوقيي  2,300وايقة وصورة وخريطة ورسما توضيحيا، و
 اتتفاقات والعقود آنعام، ومواد أرشيفية أولية لم تجنير من قبل. 

حجة وقف  1,200تضمنت الموسوعة أيضا نحو االاة آتف وايقة ع مانية لعائالت فلسطينية، و
ت أخرى ت بت أن من يملس األرل يم الفلسطينيون، في حين احتوت اماني مجلدات من لعائال

 ألف رسمة لمؤرخين أوروبيين خالل زيارتهم فلسطين.  12الموسوعة على 
ولم تقتصر الموسوعة على توايق الحياة اتجتماعية واتقتصادية للفلسطينيين، بل عمدت إلى 

ليجر والحجر، ةيسافر المتصف  للموسوعة بين جبال وصف الحيوانات واألسمام والزواحف وا
فلسطين وسهلها وساحلها، وييتم رائحة وروديا، ويرى غزتنها ويستمي لزقزقة عصافيريا، وي يو 

 واقعها  صورة حية، لتصل الرسالة إلى المتلقي كما أراديا المؤر  غوشة تماما.
 23/1/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 

 مصري فقدت آثاره في بحر غزةعلى جثة صياد  العثور .42
ع ر صيادون في  حر غزة، يوم األربعاء، على ج ة صياد مصري فقدت آااره قبل نحو أسبوع : غزة

وأفاد مراسل "وفا" نقال  عن صيادين   ن  تم الع ور على ج ة الصياد  قبالة شانئ قطاع غزة.
 عاما ( وإخراجها إلى شانئ البحر. 48) المصري جمعة العيري 

ت سبعة صيادين مصريين على متن قارل صيد سحبتهم الرياح اليديدة التي شهدتها المنطقة وكان
األسبوع الماضي إلى شانئ  حر قطاع غزة، حي  تم إنقاذ ستة منهم من قبل صيادين فلسطينيين 

 والهالل األحمر الفلسطيني.
 23/1/2019وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 ي يستثني "جرائم" دعم المقاومةعفو عام أردن .43
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 عد أشهر من مناقيات حكومية مي مجلس نوال األردن، أجقر اتانين : محمود اليرعان -عم ان 
الماضي قانون العفو العام العي سييمل آتف المحكومين، ةيما وصفت  المحاولة الحكومية تمتصا  

ر لييمل جرائم ومخالفات جديدة لم ووسي مجلس النوال القانون  يكل أكب غضل اليارع األردني.
تضعها الحكومة، إت أن العفو الواسي ضاق  من حكم عليهم على خلفية تهم تتعلق بدعم المقاومة 
الفلسطينية ضد اتحتالل اإلسرائيلي. وأرسل القانون إلى مجلس األعيان )مجلس الملس( لمناقيت ، إلى 

وجاء العفو العام  عد سنوات  الرسمية ليصب  نافعا. حين صدور قرار ملكي ةي ، ومن ام نيره  الجريدة
 من مطالبات شعبية  إقراره، إذ كان أحد اليعارات التي رفعت في احتجاجات العام الماضي.

ولم يوافق النوال على مقترح كتلة اإلصالح النيابية، المنب قة عن الحركة اإلسالمية، العي قدم  
لمتم ل  يمول من حكم عليهم على خلفية تهم تتعلق بدعم رئيسها النائل عبد ر العكايلة، وا

كما فيل مقترح شمول المحكوم عليهم  المقاومة الفلسطينية ضد اتحتالل اإلسرائيلي  العفو العام.
 العفو على خلفية ما عرفت بز"جرائم الرأي والترويج عبر وسائل التواصل اتجتماعي والتي لم ترتق 

 لى أمن الدولة، من جرائم أمن الدولة".إلى مستوى الفعل المهدد إ
 23/1/2019نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 البرلمان العراقي: لن يكون هناك أي تطبيع مع الكيان اإلسرائيلي .44

قالت رئاسة البرلمان العراقي، األربعاء، إن أي تطبيي مي الكيان اإلسرائيلي "لن : علي جواد -العراق 
 ن القضية الفلسطينية "لن يتغير".يحدط"، مؤكدة أن الموقف العراقي م

جاء ذلس على لسان عضو يينة رئاسة البرلمان حسن الكعبي، خالل لقائ  بوفد المجلس الونني 
وأضاف الكعبي، في بيان لرئاسة المهرجان، أن "تغيير  الفلسطيني برئاسة النائل عمران الخطيل.

 قضيت  األولى فلسطين". الحكومات العراقية، لم ولن يغير من موقف العراق وش ب  من
)سقوط نظام صدام حسين(، "لم  2003وشدد على أن التغيرات التي نرأت على العراق  عد عام 

وتا ي  تسفر عن أي تغيير في الموقف تجاه القضية الفلسطينية، أو المقاومة في لبنان وفلسطين".
نقول لهم إن العراقيين لم ولن الكعبي أن "ينام جهات مدفوعة ترور ألفكار تغيير الموقف العراقي، و 

 يصلوا إلى يعا الحد، أي التطبيي مي الكيان اإلسرائيلي".
 15وفود من العراق، ضمت  3وكانت وزارة الخارجية اإلسرائيلية، قد قالت مطلي اليهر الجاري إن  "

 شخصا، زارت إسرائيل خالل العام األخير".
 23/1/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 "بن جوريون "ائيلي: سننهي النظام السوري إذا استهدف مطار جنرال إسر  .45
رد جنرال إسرائيلي متقاعد على التحعيرات التي أنلقها مندول النظام السوري في مجلس  دميق:

 األمن  يار الجعفري  إمكانية قيام بالده  ضرل مطار بن جوريون في تل أبيل.
ال عميدور حسبما نقلت القناة العبرية السا عة، الجنرال يعقول عميدور، رفض تحعيرات الجعفري، وق

ان  "على الرغم من قدرة السوريين على ذلس، فإنهم لن يفعلوا خوفا  من رد إسرائيلي قاا .. لكن إن 
حدط ذلس، فإننا سنضربهم  قوة تنهي النظام السوري، وت أرى السوريين يخانرون  م ل يعا الحدط". 

أن سورية تمتلس صواريخ يمكن أن تصل إلى مطار تل أبيل وأيضا  وأشار الجنرال اإلسرائيلي إلى 
 مضادات للطائرات قادرة على ضرل المقاتالت التي تقلي من المطار.

وكان مندول النظام السوري  يار الجعفري في كلمة في مجلس األمن الدولي حول الوضي في 
عن النفس ورد العدوان اإلسرائيلي اليرق األوس ، يدد   ن تمارا سورية "حقها اليرعي في الدفاع 

على مطار دميق الدولي المدني  م ل  على مطار تل أبيل"، ما لم يتخع مجلس األمن اإلجراءات 
 الالزمة لوقف اتعتداءات اإلسرائيلية المتكررة على سورية.

 23/1/2019، القدس العربي، لندن
 

 وإيران "إسرائيل"الجبهة بين زيارة سليماني لجنوب سورية أشعلت ": يةالجريدة الكويت" .46
في واقعة نادرة، أجرى قائد فيلق القدا، التا ي للحرا ال وري اإليراني، : فرزاد قاسمي -نهران 

الجاري زيارة لبلدة جنول سورية، قريبة من الجوتن السوري، العي  18الجنرال قاسم سليماني في 
وسي زز اإلسرائيلي، العي وافقت علي  دميق تحتل  إسرائيل، خارقا  بعلس اتتفاق األمريكي ززز الر 

كيلومترا  عن خ  وقف إنالق النار بين  40ونهران، على ابتعاد القوات اإليرانية أو الموالية لها 
 سورية وإسرائيل في الجوتن.

علمت "الجريدة"، من مصدر مطلي، أن سليماني زار "الغارية اليرقية"، ويي بلدة سنية في محافظة و 
بة من أوتوستراد درعا زززز دميق، ومن معبر نصيل الحدودي مي األردن، كما تقي على  عد درعا، قري
 كيلومترا  من خ  وقف النار في الجوتن. 40أقل من 

زيارة سليماني، التي أجحيطت  إجراءات شديدة السرية، جاءت قبل يومين فق  من سقوط صارو  
والية أو متحالفة معها، أنلقت   اتجاه منتجي أرل قالت تل أبيل إن قوات إيرانية، ت م - أرل

شتوي في الجزء العي تحتل  إسرائيل من الجوتن، ردا  على سلسلة ضربات إسرائيلية استهدفت مواقي 
 عدة جنول سورية، أفادت تقارير   نها كانت تحوي صواريخ نصبتها نهران أخيرا .
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رانية للغارية اليرقية، وكيف أنها استمرت المصدر زود "الجريدة" بتفاصيل محددة عن الزيارة اإلي
 ساعتين، من ال امنة إلى العاشرة ليال ، مضيفا  أن  تم رصد المنزل العي كان ةي  سليماني.

كما كيف المصدر عن وايقة مسربة من الفيلق األول في الجيو السوري حول كيفية التعامل مي 
ظهر أن القوات اإليرانية وحليفتها ت تزال موجودة "القوات الحليفة والصديقة في المنطقة الجنوبية"، ت

كيلومترا ، وأن جهود اإليرانيين ومساعيهم مستمرة لبناء وترسيخ وجود عسكري في  40داخل حزام الز 
الجنول السوري يسم  لطهران   ن تمسس ورقة جديدة، يي إمكانية فت  جبهة الجوتن ضد إسرائيل 

 أو اندلعت مواجهة بين تل أبيل وحزل ر. في حال تعرضت لهجوم على أراضيها،
وفي نهران، أكد مصدر مطلي، لز"الجريدة"، أن المجلس األعلى لألمن القومي عقد اجتماعا  ليل 

ز ال الااء قدم خالل  سليماني تقريرا  عن الضربات اإلسرائيلية، وعن زيارت  لسورية التي قال - اتانين
أكد سليماني أن الروا أبلغوا اإليرانيين  األيداف التي ستقصفها  وبحسل المصدر، إن  عاد منها للتو.

إسرائيل قبل نصف ساعة، وتم إخالء المواقي على الفور، ولهعا لم تتكبد القوات اإليرانية أو المتحالفة 
وأضاف المصدر أن قائد  معها خسائر من الهجوم،  است ناء  عض اإلصا ات خالل عملية اإلخالء.

اعتبر أن السبيل الوحيد لوقف العمليات اإلسرائيلية يي أن يتم الرد عليها ب الاة صواريخ "فيلق القدا" 
مقابل كل صارو ، ومحاولة إسقاط الطائرات اإلسرائيلية حتى لو كانت في األجواء اللبنانية، وأكد 

يامين ضرورة الضغ  على الحكومة السورية لترد على إسرائيل، وخصوصا   عد تبني رئيس حكومتها بن
 نتنيايو الضربات المباشرة ضد سورية، األمر العي يعطي األخيرة حق الرد وفق القوانين الدولية.

وأشار إلى أن سليماني رأى أن الرد على الضربات في الداخل اإلسرائيلي سيؤدي إلى سقوط نتنيايو 
 .في اتنتخا ات المقررة في أبريل، وإت فسيواصل األخير التصعيد حتى يفوز بها

ولفت المصدر إلى أن  تقرر في نهاية اتجتماع أن يتم اإليعاز إلى الحكومة السورية   ن تقوم  الرد 
على أي ضربات جديدة، وكعلس إبالج الروا   ن اإليرانيين لن يمت لوا ألي خ  أحمر، وإذا تم 

 توجي  أي ضربة للقوات اإليرانية فإن األخيرة سترد  اليكل العي تراه مناسبا .
 23/1/2019، جريدة، الكويتال

 
 تستعد لـ"المواجهة الكبرى" وطبول الحرب تدق "إسرائيل"موقع أمريكي:  .47

حعر موقي أمريكي من اندتع حرل كبرى في اليرق األوس ، تنطلق من سورية، مييرا إلى أن 
نير موقي معهد السالم و  حرول الوكالة تسير نحو مواجهة مباشرة، ربما تجر إليها عدة دول.

ألمريكي )يو إا آي بي(، أمس اتانين، تقريرا، حعر ةي  من أن إيران وإسرائيل تتجهان نحو مواجهة ا
كبرى في سورية، مييرا إلى أن إسرائيل لديها قلق دائم من التواجد العسكري اإليراني على حدوديا 
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دميق يرجي إلى ولفت الموقي إلى أن  رغم تاريخ العالقات بين نهران و  اليمالية، خاصة في سورية.
، إت أن تلس العالقات أصبحت أك ر عمقا منع اندتع الحرل األيلية في سورية، عام 1979عام 
 ، مييرا إلى أن إيران قدمت دعما كبيرا لدميق خالل السنوات األخيرة عسكريا واقتصاديا.2011

 مية مفتوحة.ولفت الموقي إلى وجود احتماتت   ن تتحول حرول الظل في سورية إلى حرل إقلي
ضربة جوية ضد القوات اإليرانية  100أك ر من  2013وأوض  الموقي أن إسرائيل نفعت منع عام 

وحلفائها في سورية، شملت الهجوم على مطار التيفور العسكري، التي تاليا إسقاط الدفاعات الجوية 
إسرائيل أيداف خاصة وقال الموقي إن لكل من إيران و  ".16 -السورية مقاتلة إسرائيلية نراز "إف 

في سورية، ولكل منهما محاذير، مييرا إلى أن يدف إسرائيل يو الكيف عن مواقي القوات اإليرانية 
 .2018في سورية والتعرف على حجمها خاصة في عام 

وتسعى إسرائيل إلى وضي خطوط حمراء للقوات اإليرانية في سورية والحد من قدرتها على تهديد 
 يتعلق  المنيآت الصاروخية. إسرائيل، خاصة ةيما

قال الموقي إن إسرائيل تفضل مواجهة "حزل ر" وإيران في سورية وليس في لبنان، خاصة منع و 
، مييرة إلى الحرل األيلية في سورية فتحت المجال أمام الدولتين لخول حرل وكالة 2011

الحرل تجري في لبنان قبل  وأضاف: "كانت تلس ومواجهات غير مباشرة تمتالم النفوذ في المنطقة.
، ألن الحدود السورية كانت يادئة خالل تلس الفترة"، أما اآلن ف صب   إمكان إسرائيل 2011عام 

 استخدام الحرل السورية ذريعة لتنفيع يجمات ضد مواقي "حزل ر" اللبناني والقوات اإليرانية.
دة آتف من الجنود والمقاتلين، وتمتلس إيران وجودا عسكريا غير مسبوق في سورية يصل إلى ع

فردا منهم خالل وجوديم  550خاصة من فيلق القدا، حسل التقرير، العي أوض  أنها خسرت نحو 
حعر الموقي من أن الخطر األكبر في المواجهة بين إسرائيل وإيران في سورية يي و  في سورية.

واسعة، ربما ت  إقليميةمواجهة وصول المواجهة إلى لبنان، أو منانق أخرى،  صورة تهدد  اندتع 
ولفت الموقي إلى تزايد وتيرة التصعيد على الجانبين، حي  يحاول  تسعى إليها أي من تلس الدول.

كل منهما اختبار قدرات اآلخر، مييرا إلى تزايد وتيرة التصعيد والرد من كال الجانبين،  صورة تيير 
 غير المباشرة إلى المواجهة المباشرة. إلى أن كال الجانبين يتوجهان من أسلول المواجهة

 Sputnik ،22/1/2019موقع سبوتنيك 
 

 األسرى الفلسطينيين ضد   "إسرائيل"الجامعة العربية تطالب بوقف انتهاكات  .48
القايرة: نالبت جامعة الدول العربية، المجتمي الدولي، والمؤسسات األممية والحقوقية، إلى التدخل 

ل لها األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، وبخاصة في سجن لوقف اتنتهاكات التي يتعر 
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"نطالل األمم المجتحدة ومجلس األمن، واللجنة الدولية  وقالت الجامعة في بيان، األربعاء: "عوفر".
للصليل األحمر، ويينات ومجنظمات حقوق اإلنسان،  التدخل العاجل لوقف الجرائم اإلسرائيلية  حق 

وشددت على أيمية "الحفاظ  ينيين في سجون اتحتالل وخاصة  في سجن عوفر".األسرى الفلسط
على حياة وأرواح األسرى الفلسطينيين، وأن يتم وضي حد لهعا اتستهتار اإلسرائيلي، وتجايل  لكافة 

 األعراف والمواايق والقرارات الدولية".
 23/1/2019، القدس العربي، لندن

 
 عضوية كاملة في األمم المتحدةإندونيسيا تدعو لمنح فلسطين  .49

دعت إندونيسيا ال الااء إلى من  فلسطين عضوية كاملة أسوة  الدول األخرى في األمم المتحدة، منددة 
 اتستيطان اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية المحتلة وضمنا   ي نهج أمريكي ت يسترشد " آلية متعددة 

تنو مرصودي، خالل النقاش اليهري لمجلس األمن حول وقالت وزيرة خارجية إندونيسيا ر  األنراف".
اليرق األوس  "ينام قصد من وراء وجودي ينا. إن  التعبير عن دعم إندونيسيا ال ابت للقضية 
 الفلسطينية". أصبحت إندونيسيا في مطلي اليهر ولمدة عامين عضوا  غير دائم في مجلس األمن.

 ل العضوية في األمم المتحدة يو أمر نبيعي ومهم".وأضافت مرصودي "أن تكون فلسطين عضوا  كام
تحظى فلسطين اآلن بوضي مراقل، وللحصول على وضي دولة عضو يجل أن تجرفي توصية بعلس 

 إلى الجم ية العامة من مجلس األمن، حي  للوتيات المتحدة حق الفيتو.
اتستفزازية"  األعمال" وقالت الوزيرة "إن القضية الفلسطينية تحدد مصداقية المجلس"، مستنكرة

 اإلسرائيلية و"التوسي المستمر للمستوننات غير اليرعية".
 23/1/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
رتهم الحركة الصهيونية "إسرائيل"مغاربة يدعون  .51  لوقف األكاذيب: اليهود هج 

مواننون مغاربة  على المحاوتت الصهيونية للحصول على تعويضات مالية، وقي ردا   الرباط:
عريضة تطالل إسرائيل  الكف عن "ترويج األكاذيل"  ي ن مطالبها بهعه التعويضات جراء نرد 
اليهود، معتبرين أن م ل يعه "األكاذيل ستكون في خدمة الكراجية والتطرف"، مييرين إلى أن 

عى  كل وقاحة إلى "إسرائيل بدمجها البلدان العربية بتواريخها المختلفة وظروفها الخاصة إنما تس
 نمس الواقي التاريخي المغربي".

وقالت العريضة التي نيريا موقي "يسبرا" ووقعها مواننون مغاربة من معتقدات فلسفية ودينية 
مختلفة، يهودا ومسلمين "منع أسابيي تتداول أوساط لها نفوذ في السياسة اإلسرائيلية نلل تعويضات 
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مليار دوتر، يعا  250 من بينها المغرل، وحددت المبلغ بز  سبل نرد اليهود من سبي دول عربية،
 المطلل غريل وإن دل على شيء فإن  يدل على عدم معرفة تاريخ المغرل ونائفت  اليهودية".

وقالت العريضة إن "م ل يعا المطلل يفقد كل مصداقية لما نعكر سريعا المراحل التي مرت بها 
ء المحاولة األولى التي انطلقت من فاا في بداية العيرينيات الهجرة اليهودية من المغرل،  است نا

والتي انتهت برجوع جميي المهاجرين  خيبة أمل واشمنزاز تجاه المنظمين العين كانوا وعدويم 
 الخيال، فإن الهجرة اليهودية المغربية  اتجاه إسرائيل بدأت في الخمسينيات بتحديد كوتا من نرف 

 ألف يهودي مغربي في كل سنة". 25ل من السلطات اإلسرائيلية   ق
وأوضحت أن المغرل "آنعام كان تحت الحماية الفرنسية ولم تتخع السلطات اتستعمارية أي إجراء 
إلعاقة مغادرتهم أو سرقة ممتلكاتهم"، مفيدة   ن  " عد استقالل المغرل كان محمد الخامس يعتبر 

جوازات سفر لكي يهاجروا، فخالل يعه الفترة اليهود رعاياه م لهم م ل المسلمين فرفض منحهم 
… ألف يهودي مغربي غادروا سريا بالديم  اتجاه إسرائيل 36 حواليوحسل مصادر إسرائيلية فإن 

 كان اختياريم يكعا وفي أي حال لم يرغمهم أحد على مغادرة المغرل".
تنظيمها الوكالة ، ومن خالل عملية "ياخين" التي قامت ب1961وأضافت العريضة "انطالقا من 

اليهودية، وبدعم من السلطات المغربية، غادر المغرل أزيد من منة ألف يهودي، وفي يعه الحالة 
كعلس  موافقتهم"، مردفة: "في أغلل الحاتت، فإن يؤتء األشخا  قاموا ببيي ممتلكاتهم إلى 

ها التصرف فيها كما المسلمين أو اليهود، وفي  عض األحيان، فإن األمالم لم تبي ويمكن لمالكي
وأكدت الوايقة أن  "ت وجود ألي سرقة أمالم"، مييرة إلى أن  "من خالل عملية ياخين  ييانون".

اليهيرة كان العمالء الصهاينة يضغطون على الناا لإلسراع  المغادرة، مما دفعهم إلى البيي    خس 
ة القصيرة". وأبرز الموقعون أن  األامان، ويعه حقيقة ينبغي تعكيريا لمانحي الدروا ذوي العاكر 

"ابتداء من أواس  الستينيات غالبا ما واكل الهجرة اشتعال الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، لكن يهودا 
 آخرين اختاروا البقاء".

 23/1/2019، القدس العربي، لندن
 

 أحد أولوياتنا لتحقيق استقرار الشرق األوسط "إسرائيل"ماكرون: أمن  .51
أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون األربعاء  عالقات بالده مي إسرائيل، وقال : وكاتت - اريس

وخالل استقبال  الرئيس  إن "أمن إسرائيل أحد أولوياتنا لتحقيق اتستقرار في منطقة اليرق األوس ".
ؤكدا أن اإلسرائيلي رنوفين ريفلين في  اريس، أشار ماكرون إلى "قوة الصداقة التي تجمي البلدين"، م

"الجالية اليهودية في فرنسا يي واحدة من أكبر الجاليات في العالم وأصبحت جزءا ت يتجزأ من 
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وتعهد ماكرون لنظيره اإلسرائيلي   ن السلطات الفرنسية "مستعدة  المجتمي الفرنسي وتاريخ ".
 ق تعبيره.لمواصلة الحرل ضد معاداة لسامية، والتي تتعارل مي قيم الجمهورية الفرنسية"، وف

كما شدد الرئيس الفرنسي على التقارل في مواقف بالده مي إسرائيل  ي ن عدد من القضايا، لكن  
أشار إلى "استمرار الخالفات، على وج  الخصو   ي ن قضايا م ل إقامة المستوننات في الضفة 

 الغربية المحتلة والموقف من البرنامج النووي اإليراني".
 23/1/2019، "21موقع "عربي 

 
 ةعلى سوري "العشوائية"بوقف ضرباتها الجوية  "إسرائيل"روسيا تطالب  .52

وكاتت: نالبت روسيا، يوم األربعاء، إسرائيل  ضرورة التوقف عن تنفيع ما وصفت  ال -موسكو
 الضربات الجوية العيوائية على سورية، وذلس  عد أيام من استهداف نائرات إسرائيلية قوات إيرانية 

ت المتحداة  اسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ردا على سؤال لوكالة تاا وقال ينام.
الروسية  ي ن الضربات اإلسرائيلية األخيرة في سورية "ينبغي استبعاد أسلول شن ضربات عيوائية 

وأضافت أن م ل يعه  على أراضي دولة ذات سيادة، وفي يعه الحالة نحن نتحدط عن سورية".
تزيد التوتر في المنطقة ويو ما قالت إن  ت يصل على المدى الطويل في مصلحة أي الضربات 

ونقلت تاا عنها قولها "ينبغي أت نسم  مطلقا   ن تتحول سورية،  دولة ينام،  ما في ذلس إسرائيل.
 التي تعاني من صراع مسل  منع سنوات، إلى ساحة لتسوية الحسا ات الجيوسياسية".
 23/1/2019، دنالقدس العربي، لن

 
 "التحريض"االتحاد األوروبي يرفض اتهامات إسرائيلية بدعم  .53

والتغاضي  واإلريالالقدا: رفض اتتحاد األوروبي، األربعاء، اتهامات إسرائيلية بدعم "التحريض 
عن معاداة السامية". وقال مكتل اتتحاد األوروبي في إسرائيل، في تصري  مكتول:" ينام مزاعم 

وأضاف:"  ها يينات إسرائيلية ضد اتتحاد األوروبي، ودعمها للمنظمات غير الحكومية".جديدة قدمت
إن اتدعاءات بدعم اتتحاد األوروبي للتحريض أو اإلريال، أو التغاضي عن معاداة السامية، ت 

 أساا لها من الصحة وغير مقبولة".
ر، يوم األربعاء، إن  "خالفا  لسياسة ، قالت في تقرياإلسرائيليةوكانت وزارة اليؤون اتستراتيجية 

اتتحاد األوروبي المعلنة والبيانات السا قة لوزيرة خارجية اتتحاد األوروبي، فيديريكا موغيريني، فقد 
إلى المنظمات غير  2018-2017استمر اتتحاد األوروبي في تحويل ماليين اليورو في الفترة 

وأضافت وزارة اليؤون اتستراتيجية، في تصري   ".إسرائيلالحكومية التي تيجي على مقانعة 
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مكتول:" في ضوء النتائج التي توصل إليها تقرير وزارة اليؤون الخارجية المجحد ط، فقد وج   الوزير 
وزير الخارجية موغيريني، شدد فيها على ضرورة إنهاء ازدواجية سياسة  إلىجلعاد إردان رسالة 

ارل رسميا  المقانعة ضد دولة إسرائيل، ومن ناحية أخرى، اتتحاد األوروبي العي من ناحية يع
 ورفض اتتحاد األوروبي يعه اتتهامات. يدعم منظمات المقانعة".

 23/1/2019، القدس العربي، لندن
 

 "إسرائيل"النائبة بالكونجرس إلهان عمر تعتذر عن تغريدة حول  .54
عن األسف  "ديمقرانية عن مينسوتا" أعربت النائبة األمريكية إلهان عمر: رائد صالحة - واشنطن

قيامها  الير،  أاناءإن إسرائيل قامت بتنويم مغنانيسي للعالم  2012لقولها في تغريدة نيرتها عام 
 في تصريحات مفاجنة أنها لم تدرم أن كلماتها مسينة لليهود. وأضافت

  الرضى،عار ولم يستقبل العديد من مناصري عمر، يي تجنة من أصول صومالية، يعا اتعت
مي النائبة الفلسطينية رشيدة نليل حركة داخل الكونجرا لنصرة  عمر ستقود سبل اعتقاديم أن 

أن اليعل الفلسطيني وكيف جرائم اتحتالل اإلسرائيلي ولكن إلهان أوردت في سلسلة من التغريدات 
يمز"، التي انتقدت في صحيفة " نيويورم تا الرأياتعتعار جاء ردا  على  اري وايس، كاتبة  يعا

 .البرلمانية الجديدة  يدة
 24/1/2019، القدس العربي، لندن

 
 قانون "يهودية الدولة" ندوة بالبرلمان األوروبي تطالب بالتحرك ضد   .55

ناقو نوال في البرلمان األوروبي وعدد من نيطاء حقوق اإلنسان : وكاتتال –بروكسل 
هودية الدولة" اإلسرائيلي والدور األوروبي المطلول والمتضامنين مي القضية الفلسطينية قانون "ي

 إلنهاء العنصرية اإلسرائيلية.
جاء ذلس في خالل ندوة عقديا منتدى التواصل األوروبي الفلسطيني )ومقره لندن(، ال الااء، لبح  
ت اير القانون العنصري وفر  التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، وعلى مستقبل السالم في 

 ألوس ، وكعلس على مستقبل عالقة اتتحاد األوروبي بز"إسرائيل"، وفق قدا برا.اليرق ا
وقال رئيس منتدى التواصل زاير بيراوي: "إن اليعل الفلسطيني يتطلي إلى جهود أحرار العالم لوقف 
الممارسات والسياسات العنصرية اإلسرائيلية، كما يتطلي إلى إنهاء اتحتالل العي يو أساا الميكلة 

وأكد أيمية يعه الندوات في فض  عنصرية دولة اتحتالل، وفي ترويج الرواية  ي اليرق األوس ".ف
 الفلسطينية للصراع مي اتحتالل.
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 23/1/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 جديد... ومادورو يقطع العالقات مع الواليات المتحدةالرئيس الوترامب يعترف ب انقالب في فنزويال .56
أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فالديمير  ادرينو اتربعاء أن  الجيو يرفض إعالن  ":أ ف ل"كراكاا ز 

 رئيس البرلمان خوان غوايدو نفس  "رئيسا  الوكالة" لفنزويال.
"الي ا والتعصل يقوضان سالم األمة. نحن، جنود الونن، ت نقبل  أنوكتل الوزير على تويتر 

أعلن نفس  ذاتيا   يكل غير قانوني. الجيو يدافي عن  برئيس فجرل في ظل مصال  غامضة، أو
وأعلن خوان غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي الخاضي  دستورنا ويو ضامن للسيادة الوننية".

نفس  "رئيسا   الوكالة" للبالد، وحظي على الفور  اعتراف واشنطن ودول  األربعاءلسيطرة المعارضة، 
 الرئيس الفنزويلي قطي عالقات بالده  الوتيات المتحدة. أعلنين في ح األمريكيةأخرى في القارة 

 المعارضة في كراكاا. وأنصارسجلت مواجهات بين قوات األمن  اإلعالنيعا  وإار
وقال غوايدو أمام آتف من أنصاره تجمعوا في العاصمة "أقسم أن أتولى رسميا  صالحيات السلطة 

 انتخا ات حرة". وإجراءحكومة انتقالية  إلىللتوصل  )…(التنفيعية الوننية كرئيس لفنزويال 
عاما  معلنا  في بيان، "اعترف رسميا اليوم  35وعلى الفور، اعترف ترامل  المعارل البالغ من العمر 

 برئيس الجم ية الوننية الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا  لفنزويال  الوكالة".
نزويال قررت قطي عالقاتها الدبلوماسية مي "حكومة الوتيات الرئيس نيكوتا مادورو أن ف أعلنفي المقابل 

 ساعة لمغادرة فنزويال. 72 أمريكيةومن  أعضاء المم ليات الدبلوماسية اليمال  ".اإلمبرياليةالمتحدة 
وتييلي  األرجنتين إلى إضافة األمريكيالموقف  إلىوانضمت كولومبيا والبرازيل حليفتا واشنطن 

ويس ألماغرو، األمين العام لمنظمة الدول األمريكية ومقريا واشنطن، غوايدو وبارغواي كما ين  ل
 قول  "نمنح  اعترافنا الكامل إلعادة الديمقرانية إلى يعا البلد". كما اعترفت كولومبيا والبيرو وكندا 

  غوايدو "رئيسا   الوكالة".
انويل دعم  للرئيس الفنزويلي وحديا المكسيس اتخعت موقفا مؤيدا لمادورو واكد رئيسها اندريس م

 السلطات المنتخبة  حسل الدستور الفنزويلي"."و
  إجراءغوايدو، كانت المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية في فنزويال أعلنت أنها أمرت  إعالنوقبيل 

  السعي تغتصال صالحيات الرئيس مادورو. إيايمتحقيق جزائي ضد أعضاء البرلمان متهمة 
في كافة أنحاء البالد في أجواء  األربعاءاليارع  إلىرئيس الفنزويلي ومعارضوه  ك افة ونزل أنصار ال

 من التوتر اليديد. وقضى خمسة أشخا  في اضطرا ات سبقت التظايرات.
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ومن جهت  صرح رئيس لجنة اليؤون الدولية  مجلس اتتحاد الروسي قسطنطين كوساتيوف أن "كل 
،  ما في ذلس التصريحات األخيرة للرئيس دونالد ترامل، تعتبر السياسات األمريكية تجاه فنزويال

جاء ذلس ردا على اعتراف الرئيس ترامل برئيس الجم ية  تدخال سافرا وفظا في شؤونها الداخلية".
 الوننية الفنزويلية خوان جوايدو رئيسا مؤقتا للبالد.

 23/1/2019، ، لندنرأي اليوم
 

 معبر رفح والوقائع الجيوسياسية .57
 عدلي صادق

مي استمرار المصريين في جهوديم نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية : ترجمة عالء الدين أبو زينة
حتى تستعيد غزة نا عها كجزء من األراضي الفلسطينية المحتلة ةيما تسمى عملية السالم، كانت 

يفتقران إلى حماا ومعسكر الرئيس الفلسطيني محمود عباا يتصرفان  طريقة غير عقالنية. كانا 
 رنية استراتيجية للوضي، في حين استمر سكان غزة في المعاناة.

*** 

منع أن تولت السلطة الفلسطينية السيطرة على الجانل الفلسطيني من معبر رف  الحدودي في غزة، 
أصب  المعبر يجفت  بين الحين واآلخر المعبر نتيجة لالتفاقيات ذات الصلة التي عقدت بين مصر 

 والوتيات المتحدة. وإسرائيل
وكانت مصر قد أغلقت المعبر عن قصد، حتى ت يفقد قطاع غزة نا ع   اعتباره أرضا  محتلة. 

 وتفت  مصر المعبر في  عض األحيان ألسبال إنسانية.
وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تترم أي قوات لها داخل القطاع  عد فس ارتبانها  غزة في العام 

سرائيليون األراضي الفلسطينية وسيطروا عليها. وحتى اآلن، استمرت إسرائيل ، فقد حاصر اإل2005
في تسجيل المواليد وإصدار  طاقات الهوية لسكان غزة. وما تزال العملة اإلسرائيلية متداولة في 

 القطاع، وما تزال البنوم في غزة مرتبطة  النظام المصرفي اإلسرائيلي.
ياء جغراةية جيوسياسية اال ة  حكم الواقي في غزة، والتي تم وفقها عندما تم فت  المعبر، تم بعلس إن

ويي فرع -فصل القطاع عن الضفة الغربية. وقد عزز يعا الواقي الجيوسياسي الجديد حركة حماا 
في غزة، ويو شيء ت يرغل الجانل المصري في قبول . كما كانت  -من جماعة اإلخوان المسلمين

 ة وجود فلسطين موحدة.القضية أيضا  ضارة  معادل
في المقابل، لم يتحقق نفس النوع من الجغراةيا السياسية المستقلة للفلسطينيين في الضفة الغربية 
على الحدود األردنية الفلسطينية. ويكيف يعا الواقي في غزة عن خط  إلنياء كيان فلسطيني 
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األمن،  قدر ما تتعلق منفصل في القطاع، ويو ما حر  المصريون على تجنب  ألسبال تتعلق  
  التزامهم التاريخي  القضية الفلسطينية.

، ظل معبر رف  2007عندما انتزعت حماا السيطرة على غزة من السلطة الفلسطينية في العام 
إت في الحاتت اإلنسانية العاجلة. وقد حاولت حماا الفوز  اعتراف مصري  سلطة حماا -مغلقا  

نل الفلسطيني، لكن المصريين لم يلتزموا بعلس ألن القضية كانت األمنية على المعبر على الجا
تتجاوز القرارات المصرية؛ فقد اعترل الجانل اإلسرائيلي على ذلس، وأيد األميركيون الموقف 

 اإلسرائيلي  طبيعة الحال.
ومي استمرار المصريين في جهوديم نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية حتى تستعيد غزة نا عها 

من األراضي الفلسطينية المحتلة ةيما تسمى عملية السالم، كانت حماا ومعسكر الرئيس  كجزء
الفلسطيني محمود عباا يتصرفان  طريقة غير عقالنية. كانا يفتقران إلى رنية استراتيجية للوضي، 

 في حين استمر سكان غزة في المعاناة.
جلبتها إلى السلطة في غزة في المقام  في البداية، رفضت حماا شرعية عملية السالم التي كانت قد

األول. ورفضت حماا اتجاه تخفيف التصعيد مي إسرائيل ودعت إلى المقاومة المباشرة. وتحولت 
 غزة إلى منصة إلنالق الصواريخ ودعاية المقاومة.

 ناسبت يعه التطورات نوايا إسرائيل العدوانية  يكل جيد للغاية. وأصبحت غزة محصورة بين المقاومة
وبرنامجها الهجومي، حتى انتهى األمر  الفلسطينيين في غزة،  ما في ذلس حماا، إلى الوقوف في 

 موقي الدفاع.
لوقف األعمال اليريرة التي يقوم بها اإلسرائيليون، وجدت حماا نفسها ملتزمة بنظرية مقاومة دفاعية 

حين، استطاعت حماا فق  أن وبعقد اتفاقات الهدنة واتضطرار إلى إدانة صواريخها. ومنع ذلس ال
 تعبر عن الحسرة على الجرائم التي يرتكبها العدو في غزة، وتطلل من أنراف مختلفة أن تتوس .

في يعا المنا  المرتبس، كان المصريون يحاولون حل الخالف الفلسطيني وتحقيق المصالحة، لكن 
ظهر عباا قدرا  كبيرا  من التعنت. األمر كان أشب   اتخاذ خطوة إلى األمام وخطوتين إلى الوراء. وأ

واستمر المصريون في المحاولة مع ، لكن  ظل يطالل  إزالة ما تدعى أسلحة الدفاع عن النفس التي 
 تمتلكها المقاومة الفلسطينية في غزة، ويو شرط ت يقبل  أي فلسطيني.

ي ذلس، امة اختالف أبدا  في المصالحة. وم -ولم يرغل-وأخيرا ، أصب  واضحا  أن عباا ت يرغل 
  سي  بين األوقات السا قة والحالية.

في السنوات السا قة، رفض كال الطرفين التصال  ألن كال  منهما كانت لدي  أويام  وتصورات  
الخاننة الخاصة. لكن ما حدط في اآلونة األخيرة يو أن حماا تخلصت من معظم أويامها ولم 

في المقابل، يريد عباا من حماا اتستسالم والتخلي تعد السبل الرئيسي في فيل المصالحة. و 
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عن أسلحتها. ولكن لمنس لسلطة يي المسؤولة عن تدمير مؤسساتها الخاصةس لسلطة اختطفها 
 عباا وحاشيت  من دون أي أساا قانوني أو دستوريس

على معبر  تولت قوات اليرنة الرسمية التا عة للسلطة الفلسطينية السيطرة إن  عندماينبغي أن يقال 
رف ، فإنها سهلت على المسافرين عبور الحدود إلى الجانل المصري  احترام. أما  النسبة للرحلة  عد 
ذلس إلى القايرة، فما تزال في انتظار المزيد من التفايمات بين عباا ومصر إلنهاء معاناة 

 الفلسطينيين أاناء دخولهم وخروجهم. ومي ذلس، لم يفعل عباا ذلس  عد.
  20/01/2019 "راب ويكليذا أ"

 24/1/2019، الغد، عم ان
 

 2019قراءة في تقرير استراتيجي إسرائيلي لعام  .58
 فايز رشيد

في إسرائيل تتواجد عيرات المعايد والمراكز البح ية، وفي اليؤون اتستراتيجية والسياسية، يوجد 
المتعدد المجاتت في منها الك ير أيضا، أيمها: مركز جافي للدراسات اتستراتيجية، المركز 

. معهد دراسات األمن القومي، التا ي لجامعة 2000يرتسيليا، العي ينظم مؤتمرات سنوية منع عام 
حيفا. معهد أ حاط األمن القومي التا ي لجامعة تل أبيل، مركز بيغن ز السادات لأل حاط 

 اليهودي وغيريا.اتستراتيجية، معهد اتستراتيجية الصهيونية، معهد تخطي  سياسات اليعل 
اإلسرائيلي في تقرير استراتيجي أصدره منع أيام، أن  "أ حاط األمن القومي"مؤخرا كييف معهد 
على أمن إسرائيل، يو اندتع حرل في شمال فلسطين المحتلة، مي  2019التهديد األبرز لعام 

نوفين رفلين، أن مصدر وحزل ر وإيران. وأكد المعهد في تقريره، العي سلم  لرئيس الدولة ر  سورية
قلق إسرائيل، يو تطوير القدرات الصاروخية الدقيقة لحزل ر اللبناني، إلى جانل تطوير قدرت  
الدفاعية الجوية، وامتالك  صواريخ أرل  حر  عيدة المدى. وأوض ، أنَّ  في حال اندلعت الحرل 

وحزل ر وإيران في  وريةسفإن إسرائيل لن تواج  جبهة واحدة، وإنما ستكون في مواجهة مي 
 اليمال، ومي قطاع غزة في الجنول.

وأوصى المعهد األمني  ضرورة استمرار العمل لمني نقل سالح نوعي جديد لحزل ر، قادر على 
كسر توازن التفوق العسكري اإلسرائيلي، ميددا  على اتستعداد التام للعمل ضد الصواريخ الدقيقة 

ف بدقة عالية. أيضا، وضي المعهد احتمات  إمكانية اندتع مواجهات القادرة على إصا ة األيدا
 عسكرية على كل الجبهات في الوقت ذات .

أسبال القلق اإلسرائيلي من ": إن "يديعوت أحرونوت"وقال المعهد في تقريره، العي نيرت  صحيفة 
حقيقة واقعة، وصوت إلى أن ، العي  ات سوريةالواقي اإلقليمي تبدأ في التواجد العسكري اإليراني في 
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. وأشار "فصائل المقاومة  اتت غير مردوعة، فضال عن قابلية الوضي في الضفة الغربية لالشتعال
معظم "التقرير العي شارم في إعداده العديد من الجنراتت والوزراء والضباط اإلسرائيليين إلى أن 

في حال ". وأكد أن  "صاعق العي قد ييعلهاالجبهات المحيطة  إسرائيل  اتت شب  متفجرة،  انتظار ال
تحقق يعا السيناريو القائم على فرضية مواجهة عسكرية شاملة، فإن إسرائيل لن تكون أمام جبهة 

تديور الوضي ". التقرير انتقل في الحدي  عن "حرل الكل"واحدة انفرادية، وإنما قد تجد نفسها أمام 
إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامل عن صفقة القرن بين فمن المتوقي أن تعلن  "في الضفة الغربية

إسرائيل والفلسطينيين، لكن فر  نجاحها تبدو ضنيلة للغاية، وفي أحسن األحوال ستنج  إسرائيل 
األسبال الصريحة يي: "، وأكد أن "في معركة تحميل الفلسطينيين العنل عن عدم إنجاح الصفقة

الفلسطينية، مي تقديرات  احتمال قرل نهاية عهد أبو مازن، وفي  حالة عدم اتستقرار األمني للسلطة
المدى البعيد احتمال العيال نحو حل الدولة الواحدة ومخانريا، وسوف تترم آااريا الخطيرة على 

 ."دولة قومية لليعل اليهودي"إسرائيل كز
فا لتحقق يعا السيناريو، ينام احتمات ض ي"أما عن مواجهة الملف النووي اإليراني، فقال التقدير إن 

مي وجود سيناريويين يتضاءتن يعا العام: أولهما أن تنج  إيران في إنتار سالح نووي على غرار 
كوريا اليمالية، أو سقوط النظام اإليراني، لكن كل المؤشرات تؤكد استقراره، ولدي  القدرة على قمي 

يات المتحدة تتم ل في أن الدعم األمريكي العالقة مي الوت". وختم  القول إن "أي معارضة داخلية
إلسرائيل مستمر، لكن على إسرائيل التجهز للقرارات المفاجنة التي قد يتخعيا ترامل، من ذلس إخرار 

، العي قد يساعد أعداء إسرائيل على اتستمرار في برامجهم التسلحية سوريةالقوات األمريكية من 
 ."وانطالقا منها سوريةداخل 

ل نقلة نوعية عن آخر خمسة تقارير أصدرتها 2019ن استنتاجات يعا التقرير لعام بداية، فإ ، تيك 
، وفيها تججمي على أن 18وحتى  14آخر خمسة مؤتمرات استراتيجية في يرتسيليا من المؤتمر 

إسرائيل لم تكن في وضي أمني أفضل مما علي  في يعه السنوات،  اإلضافة إلى قبول رسمي عربي 
حقق  م ل يعه الصورة لها من قبل، وما رافق ذلس من انفتاح عربي واسي عليها، األمر بها، لم يت

العي حدا بهعه المؤتمرات إلى اتخاذ توج  للمناداة  إقامة تحالف بين إسرائيل والدول العربية، التي 
 سمتها  المعتدلة.

ة على األصعدة من الواض  أن نبيعة التطورات في المنطقة على مدى السنوات الخمس السا ق
السورية واللبنانية وقطاع غزة، تركت ت ايراتها المباشرة وغير المباشرة على نظرية األمن اإلسرائيلية، 
التي وصلت في السنوات األخيرة إلى وضي أك ر ارتياحا مقارنة مي ما قبلها.  الطبي ت يتوجل أن 

. أيضا معروف سوريةالقوات من  ، والقرار األمريكي  سحلسوريةننسى عامل التواجد الروسي في 
عن إسرائيل أن استنتاجات معايديا البح ية، تتحول رأسا إلى القيادة العسكرية اإلسرائيلية، التي 
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تعمل مباشرة على تغيير قواعد اتشتبام األمنية مي أعدائها، كما أنها تترم ت ايراتها على إمكانية 
لها، تسيما وأن  جرى تعيين رئيس أركان جديد في التغيير في النظرية األمنية اإلسرائيلية  مجم

إسرائيل، ويو أةيف كوخافي خلفا لغادي أيزنكوت. لقد كتل الخبير العسكري الروسي إيغور 
لقد تخلت تل أبيل عن سياسة "حول ذلس قائال  "نيزاةيسيمايا غازيتا"سوبوتين، في الصحيفة الروسية 

إلى التبج  بها، وآخر يعه العمليات العسكرية، العدوان ، وانتقلت سوريةالتكتم على عملياتها في 
يناير الحالي،  ما في ذلس من رسالة إلى روسيا فحوايا، أن  21فجر  سوريةالواسي العي شنت  على 

إسرائيل لن تلتزم  التهديدات الروسية لها، وللت كيد على ذلس، تعامل نتنيايو ببسانة شديدة مي شن 
يل في زيارة إلى تياد، وحر  على أن يصر ح قائال:   ن يعه الزيارة يي العدوان، فهو غادر إسرائ

قهر للفلسطينيين واإليرانيين. لطالما تحدط رئيس الوزراء اإلسرائيلي عن أن إسرائيل ستواج  الوجود 
 العسكري اإليراني، لكن  نادرا ما صرح عالنية عن عمليات محددة.

في التقرير: أن إسرائيل، ورغم المتغيرات الرسمية العربية في القضية ال انية، التي تسترعي اتنتباه 
العالقة معها، ورغم امتالكها ميزان قوى متقدما على جيرانها مجتمعين )وفقا لما قال  نتنيايو في 

  نها  اتت القوة العسكرية ال امنة على "البرازيل مؤخرا في احتفال تنصيل الرئيس الجديد بولسارينو( 
، ورغم مرور سبعة عقود على إنيائها، فإنها مازالت تعاني من ياجس األمن "المصعيد دول الع

لديها، كما التهديد الوجودي لها. كل  يعا يلعل دورا رئيسيا، إن في استمرار وتصعيد سياساتها 
ة على تواجد دولتها على كل   العدوانية المستمرة على اليعول العربية، أو في سن ها للقوانين المؤكد 

 ل فلسطين التاريخية، إضافة إلى يضبة الجوتن العربية السورية.أر 
من زاوية أخرى يالحظ تعاظم نسبة اليمين اتك ر تطرفا في شارعها، كما تبين اإلحصائيات 
اإلسرائيلية، كما أنماعها التوس ية في األرل العربية،  ما يدلل على حالة زيادة العداء اليعبي 

ألنظمة يو غير السالم مي اليعول، فرغم أنها عقدت االط اتفاقيات سالم العربي لها، فالسالم مي ا
مي دول عربية، غير أنها فيلت في التطبيي مي شعول يعه الدول ) است ناء الحالة الفلسطينية التي 
تعاني احتالت اسرائيليا مباشرا،  معنى أن التعامل مي إسرائيل مفرول فرضا على شعبنا، وليس 

أن محاوتت أمريكية إسرائيلية غربية وبعض عربية جرت لتغييل الصراع الرئيسي  خيارا(. صحي ،
مي إسرائيل في العينية العربية، واستبدال   صراعات معيبية، نائفية، إانية، لكن على المدى 
اتستراتيجي، سيظل الصراع اليعبي العربي مي إسرائيل يو األساا، وستظل القضية الفلسطينية يي 

 النسبة لألمة العربية، فمعظم إشكاتت الموانن العربي في دولت  يي  سبل الوجود المركزية 
اإلسرائيلي نفس ،  المعنى التاريخي. يعا ت يعني إلقاء تبعة كل اإلخفاقات العربية في شتى المجاتت 

 اتت.المجعلى الوجود اإلسرائيلي، لكن يعا الوجود يو عامل مساعد في يدم البني العربية في كافة 
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على الصعيد اتستراتيجي، ليس منتظرا أن تقوم إسرائيل بتغيير جلديا، فلغتها السائدة مي العالم 
العربي، يي لغة العنجهية والقوة والصلف والعربدة وفرل السياسات التي تريديا  القوة، بدون أن 

  ن "ح نتنيايو وغيريا(، ولطالما صر   سوريةيلجمها أحد ) كما حدط في الهجمات المتعددة على 
، لعا ليس منتظرا أن تجن  إسرائيل للسالم على المدى القريل المنظور، ما "العرل ت ي تون إت  القوة

يعني تزايد حالة العداء لها من كافة اليعول العربية، يعا فضال عن إمكانية حدوط تغيرات 
ن ياجس األمن سيظل  دراماتيكية رسمية عربية مستقبال، قد ت تكون في صالحها، ما يعني أ

مصاحبا لوجوديا،  ما يعني  من أخطار تتهدد يعا الوجود نفس ، إذ أن ك يرا من اإلسرائيليين يرون 
 أن الخطر على مستقبل دولتهم، ينبي من السياسات العدوانية الدائمة لها.

 24/1/2019، القدس العربي، لندن
 

 رئيس أركان جديد وعقيدة حربية جديدة .59
 حنان شاي

: امة شس في أن رئيس أركان آخر قال أربي كلمات قصيرة، في خطال "و ناجي، فتام وحدي جي"
ألقاه في احتفال تلقي تعيين ، وبس  على مسمي الجمهور العقيدة الجديدة التي في ضوئها أن يبني 

رائيلي الجيو اإلسرائيلي وأن يستخدم  في يوم األمر. لقد قامت العقيدة الحربية التقليدية للجيو اإلس
على أساا إجبار العدو على اتستسالم كنتيجة  إيقاع الهزيمة    من خالل احتالل أراضي   فرق 
برية مناورة، حاصرت قوات  ويددت  إ ادتها أيضا . أما رئيس األركان الجديد فيرسم خطونا  لصورة 

العسكرية وميغليها من العقيدة الجديدة: إيقاع الهزيمة  العدو أساسا  من خالل القضاء على مقدرات  
 فوق األرل )ومن تحتها( من  عيد، بواسطة سالح فتام ودقيق ز امرة التفوق التكنولوجي اإلسرائيلي.

ب من "تعبر النجاعة والفتس عن التطلي للوصول إلى الحسم في الحرل التالية   سرع وقت ممكن 
مور أخرى، من أجل شل فعالية وبمستويات من الدقة األعلى للغاية. الدقة ضرورية، ضمن أ "زييد

، أي السكان المدنيون. وبسبل الرغبة في "نحطم التعادل"وسالح جيوش اإلريال  "مركز ال قل"
اتمتناع عن المس بهم، لم يتمكن الجيو اإلسرائيلي حتى اآلن من استغالل كامل قوات  وقدرات  كي 

عاناة موانني العدو على حد سواء. ينهي معارك   سرعة، وتقصير فترة معاناة موانني إسرائيل وم
يخيل أن بناء الجيو الجديد يضي أمام رئيس األركان عدة تحديات، أولها الحاجة العاجلة لميزانية 
لغرل تقصير الفترة الزمنية المتفجرة التي ت يكون فيها الجيو اإلسرائيلي قد أنهى شراء المقدرات 

 لعقيدة السا قة والمقدرات الالزمة لتنفيع الجديدة.الجديدة، والمعقدة من المقدرات الناشنة عن ا
إن زيادة الميزانية ضرورية أيضا  من أجل السماح للجيو اإلسرائيلي   ن يدير،  خالف الماضي، 
حربا  متداخلة: دفاعية موازاة  اليروع الفوري  الهجوم في ظل الحسم السريي في إ ادة عموم الساحات 
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من خالل حيد مقدرات الجيو اإلسرائيلي في  -م لما في الماضي -صلالقتالية الفرعية، وحسم متوا
ساحة واحدة ز وبعد شل فعاليتها ز نقل المقدرات إلى ساحة أخرى، وإن كان يوفر المقدرات إت أن  من 
المتوقي ل  أن يطيل الحرل، وفي أعقال ذلس الدمار والخسائر في الجبهة الداخلية المدنية أيضا . 

ادة اإلسرائيلية مطالبة  الزيادة السريعة لميزانية الجيو اإلسرائيلي عيية حرل حين كانت القي
 "كفارة الحاضرة"سمي في حين   "تمويل جماييري "اتستقالل أو حملة السويس،  ادرت إلى 

 "الفتس". أما التحدي ال اني لرئيس األركان الوافد فهو إلغاء احتكار سالح الجو لز "الصندوق الوقائي"و
يق من  عيد وتوزيي يعه المهامة ز ضمن أمور أخرى تبعا  تضطراريات الساحة الدولية ز بين كل الدق

التي تآكلت: تحريس  "الرسالة"األذرع. والتحدي ال ال  لرئيس األركان يو ب  روح جديدة في فكرة 
المدنية  ضباط أكفاء م ل كوخافي نفس  وأم ال ، للتمسس  خدمة دائمة نويلة، دون أن تغري  الفر 

 المريحة التي تجني مردودات أكبر  ك ير.
التحدي الرا ي يو إعادة تعريف دور اتحتياط في الحرل الجديدة؛ فاتنالع السريي لرجال اتحتياط 
حيوي إلصالح اتنطباع الصعل العي خلفت  التقارير الخطيرة للواء بريس، العي حاكم وضي 

لبيرية المست مرة في اإلعداد للحرل في ضوء العقيدة الحربية المقاتلين حجم الميزانية وجودة القوى ا
 القديمة والدور العي أدت  منظومة اتحتياط في الحرول السا قة.

 23/1/2019إسرائيل اليوم 
 23/1/2019، القدس العربي، لندن
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