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 هيئة األسرى: اتفاق بين األسرى وإدارة سجن "عوفر" يقضي بإلغاء العقوبات بحقهم
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 من االبتزاز لن نقبل أن تكون جزءا  : على سلوك االحتالل ردا   القطريةاستقبال المنحة حماس ترفض  .1

خليل ، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، من غزة، 24/1/2019موقع حركة حماس، قال 
 على سلوك االحتالل اإلسرائيلي. ا  ة ردرفض حركة حماس استقبال المنحة القطريأن الحية، 

على  ا  وقال خالل مؤتمر صحفي الخميس، أبلغنا السفير القطري رفض استقبال المنحة القطرية رد
 سلوك االحتالل ومحاوالت التملص من التفاهمات التي رعتها مصر واألمم المتحدة وقطر.

حمال  إياه مسؤولية التراجع والتلكؤ في وشدد على رفض سياسة االحتالل التي تمارس دور االبتزاز، م
وأضاف الحية أن السفير العمادي تفهم موقفنا الذي اتخذناه ردا  على سياسة االحتالل  تنفيذ التفاهمات.

بمحاوالت عدم االلتزام بالتفاهمات، موضحا  أن حماس لن تقبل أن تكون غزة والتفاهمات جزءا  من 
وأكد الحية استمرار مسيرات العودة الكبرى حتى  ة الصهيونية الداخلية.عملية االبتزاز والعملية االنتخابي

انتزاع الحقوق الفلسطينية وتحقيق أهدافها كاملة، مضيفا  سنقود عملنا أمام شعبنا بفصائلنا وقوانا لننتزع 
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ا  ووجه الحية التحية لقطر أميرا  وحكومة وشعب حقوقنا المسلوبة نحو التحرير والعودة ورفع الحصار.
 .على دورها تجاه شعبنا الفلسطيني، موجها التحية كذلك لشعبنا الذي يصر على انتزاع حريته

القيادي في حركة حماس سامي أبو ، من غزة، أن 24/1/2019موقع فلسطين أون الين، وجاء في 
قال يوم الخميس، إن رفض حركته لتحكم االحتالل في المنحة القطرية المخصصة لقطاع ، زهري 

وأكد في تصريح وصل "فلسطين أون الين" نسخة عنه أن "تلك  اء لتوجيه رسالة مزدوجة.غزة ج
الرسائل لرئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو ولرئيس السلطة محمود عباس على أن سياسة تبادل 

 يع".وأشار أن "غزة قادرة على مفاجأة الجم األدوار في خنق غزة وابتزازها والمزايدة عليها لن تفلح".
أن حماس رفضت استقبال المنحة هاني إبراهيم ، عن مراسلها 25/1/2019األخبار، بيروت، ونشرت 
وذلك لوضع إسرائيل شروطا  جديدة، ومماطلتها في تنفيذ التفاهمات التي اُتفق عليها، القطرية 

مية التي وخاصة في ما يتعلق بقضية الكهرباء، وتشغيل محطة توليد الكهرباء بالغاز، وزيادة الك
 إلى قطاع غزة. 161تصّدرها دولة االحتالل عبر خط 

وقال مصدر في "حماس" لـ"األخبار" إن "رفض الحركة للمنحة القطرية جاء بعد مباحثات استمّرت 
لساعات مع السفير القطري محمد العمادي، الذي أعلن مطلع األسبوع عن آلية جديدة إلدخال 

شاورة الحركة، باإلضافة إلى نقله شروطا  إسرائيلية جديدة المنحة إلى القطاع، وذلك من دون م
تخالف ما اُتفق عليه مسبقا ". وأشار المصدر إلى أن "العمادي نقل رفضا  إسرائيليا  جديدا  لعدد من 

م لـ   50أسماء الموظفين الحكوميين في حكومة غزة"، كما اقترح "تحويل المساعدات النقدية التي ُتقدَّ
ماليين دوالر إلى مساعدات عينية وتموينية، وهو ما رفضته الحركة بشكل  5ة بقيمة ألف أسرة فقير 

مليون  22قاطع". وعلمت "األخبار"، أيضا ، أن "حماس" طلبت من قطر زيادة قيمة المنحة لتصبح 
دوالر شهريا ، وذلك بعد موافقة الحكومة اإلسرائيلية األحد الماضي على إعفاء الوقود القطري لتشغيل 

ونقل العمادي رسائل تهديد من االحتالل  محطة توليد الكهرباء في غزة من ضريبة القيمة المضافة.
 .لـ"حماس"، بدورها، ردت الحركة بأنها مستعدة لكل الخيارات

 
 ستند على معلومات مغلوطةيغير واضح و  "التشريعي" األوروبي من حلّ  موقفال: أحمد بحر .2

التشــريعي غيـــر  الفلســـطيني أن موقــف االتحـــاد األوروبــي مــن حـــلّ  أكــدت رئاســـة المجلــس التشــريعي :غــزة
وقــال النائــب األول لــرئيس المجلــس د. أحمــد بحــر، إن الموقــف  واضــح واســتند علــى معلومــات مغلوطــة.

خطورتهـــا علـــى الحيـــاة الدســـتورية فـــي فلســـطين، مـــن رغم بـــالاألوروبـــي اكتفـــى بـــالقلق اتجـــاه هـــذه الخطـــوة 
 ألوروبــي علـــى قــرار المحكمــة الدســتورية الــذي اعتمـــد عليــه عبــاس فــي حـــلّ موضــحا  أن اســتناد الموقــف ا
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وذكــر بحــر أن الموقــف األوروبــي بنــى علــى معلومــات مغلوطــة حيــ  أن التشــريعي كــان  المجلــس باطــل.
 يعمل وفقا  للقانون األساسي بالرغم من محاولة تعطيله من قبل السلطة التنفيذية، وخاصة رئاسة السلطة.

 40اعتقــال أكثــر مــن  المجلــس كــان بقــرار مــن االحــتالل اإلســرائيلي أيضــا ، حيــ  تــمّ  وبــين أن تعطيــل
نائبا  من الكتل والقوائم البرلمانية المختلفـة وعلـى رأسـهم رئـيس المجلـس التشـريعي د. عزيـز دويـك مـن 

 أجل التأثير على نصاب اجتماعات المجلس.
( مكـــرر تكفـــل التمديـــد 47  أن المـــادة  وأكـــد بحـــر أن التشـــريعي يعمـــل وفقـــا  لحصـــول الدســـتورية حيـــ

القــــانوني لواليــــة التشــــريعي حســــب القــــانون األساســــي الــــذي يــــنص علــــى "تنتهــــي مــــدة واليــــة المجلــــس 
التشـــريعي القـــائم عنـــد أداء أعضـــاء المجلـــس الجديـــد المنتخـــب اليمـــين الدســـتوري"، فـــي حـــين أن واليـــة 

 ة النتخابات تشريعية جديدة.، وبالتالي لم تكن هناك دعو 9/1/2009الرئيس منتهية منذ 
"نؤكد أن التشريعي يدعم كل الجهود والدعاوى بشأن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية  :بحروأضاف 

 ومجلس وطني على أرضية الشراكة السياسية الحقيقية وضمان االعتراف الدولي بنتائج االنتخابات".
 24/1/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 المسؤولية عن انتهاكاتها "إسرائيل"تحرير تطالب بتحميل منظمة ال .3

طالبــت منةمــة التحريــر الفلســطينية دول العــالم بالعمــل الجــاد والمســؤول علــى اتخــاذ إجــراءات  :رام هللا
، الســـلطة القائمـــة بـــاالحتالل، المســـؤولية الكاملـــة عـــن انتهاكاتهـــا المتواصـــلة "إســـرائيل"فوريـــة لتحميـــل 

ــــدو  ــــى جرائمهــــا ضــــدّ لقواعــــد القــــانون ال األرض والشــــعب  لي وقــــرارات األمــــم المتحــــدة، ومحاســــبتها عل
 الفلسطيني خدمة للسالم.

جاء ذلك فـي اجتمـاع دبلوماسـي عقـده أمـين سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنةمـة التحريـر الفلسـطينية صـائب 
، فـــي مقـــر المنةمـــة لممثلـــي دول العـــالم فـــي فلســـطين، بحضـــور 24/1/2019 عريقـــات، يـــوم الخمـــيس

عضو اللجنـة التنفيذيـة للمنةمـة، وزيـر شـؤون القـدس عـدنان الحسـيني، ورئـيس دائـرة شـؤون الالج ـين 
أحمد أبو هولي، وعائلة محمد الصباغ، وعائلة عارف حّماد، من العائالت المهددة باإلخالء القسري، 

ــة الصــبا غ والمحــامي حســني أبــو حســين رئــيس مجموعــة المحــامين المســؤولة عــن متابعــة ملــف عائل
والعــائالت األخــرى، وزكريــا عــودة المــدير التنفيــذي التحــاد االئــتالف األهلــي لحقــوق الفلســطينيين فــي 

وهــدف االجتمــاع الطــالع الــدول علــى الهجمــة التــي  القــدس، ومؤسســات المجتمــع المــدني فــي القــدس.
سـطينيين ها سلطات االحتالل علـى األرض والحقـوق الفلسـطينية، ومحـاوالت إخـالء المـواطنين الفلتشنّ 
 من منازلهم، ونيتها إغالق مرافق وكالة غوث وتشغيل الالج ين الفلسطينيين "أونروا" في القدس. قسرا  

 24/1/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(



 
 
 
 

 

 7 ص             4847 العدد:             1/25/2019 الجمعة التاريخ:  

                                    

 
 " بالقدس لتمرير "صفقة القرن"ونرواأبو هولي: تصعيد االحتالل ضّد "األ  .4

اللجنة التنفيذية لمنةمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون قال عضو  :نادية سعد الدين - انعمّ 
أحمـــد أبـــو هـــولي، إن الحملـــة اإلســـرائيلية المحمومـــة ضـــّد مخـــيم شـــعفا  والحـــدي  عـــن  .الالج ـــين، د

 "،صــفقة القــرن "إغــالق مــدراس ومؤسســات األونــروا فــي القــدس المحتلــة، تحمــل بعــدا  سياســيا  لتمريــر 
رام هللا مـع السـفير فـي  مدينـة المحتلـة. وأضـاف أبـو هـولي، خـالل اجتماعـهوإنهاء عمل الوكالـة فـي ال

المصري لدى فلسطين عصام عاشـور، إن هنـاك مخططـا  إسـرائيليا  أمريكيـا  لتصـيية قضـية الالج ـين، 
وإعادة صياغته التعريييـة  302عبر التحرك في األمم المتحدة لتغيير تفويض األونروا الممنوح بالقرار 

ـــرة شـــؤون الالج ـــين وضـــعت خطـــة  النةـــر بتصـــويت مـــؤازر وضـــعيف. ولفـــت أو تمريـــره إلـــى أن دائ
 لمواجهة االستهداف اإلسرائيلي لها ولمخيمات القدس، خاصة مخيم شعفا .

بــدورهأ أعــرب الســفير المصــري، عصــام عاشــور، عــن اســتعداد بــالده للتنســيق والتحــرك لــدعم الموقــف 
 .وااألونر الفلسطيني في دعم التجديد لوكالة 

 25/1/2019 ،الغد، عّمان
 

 تتمسك بعقلية القوة والتطرف والعنصرية اإلسرائيليةب ااألحز  :الفلسطينية" الخارجية" .5
إن تصـــريحات وزيـــر الخارجيـــة األمريكـــي مايـــك  الفلســـطينية قالـــت وزارة الخارجيـــة والمغتـــربين :رام هللا

األوســـط، وأن إدارة ترامـــب بومبيـــو بشـــأن  بحـــ  أجـــزاء مـــن صـــفقة القـــرن مـــع عـــدة دول فـــي الشـــرق 
ستســتأنف جهودهــا إلحــالل الســالم فــور انتهــاء االنتخابــات اإلســرائيلية(، ال تجــد أي صــدى لهــا علــى 
السـاحة السياسـية فـي دولـة االحـتالل، وهـذا مـا تؤكـده متابعاتنـا للمناخـات واألجـواء الُمصـاحبة للسـباق 

 ."إسرائيل"االنتخابي في 
، إن مـــا يصـــاحب الســـباق االنتخـــابي فـــي 24/1/2019 يـــوم الخمـــس فـــي بيـــان لهـــا، ،وأضـــافت الـــوزارة

مـــن مفـــاهيم متداولـــة فــي بورصـــة اهتمامـــات السياســـيين واألحــزاب المتنافســـة، تتركـــز بشـــكل  "إســرائيل"
 أسـاس  أساس على التمسك بعقلية القوة والتطـرف والعنصـرية، يـتم تسـويقها فـي الدعايـة االنتخابيـة كــ

لعمليـة  مقصـودا   ع مسـتوى مناعتهـا(. وفـي ذات الوقـت رأت الـوزارة تغييبـا  لتحصين دولـة االحـتالل ورفـ
لهـــا مـــن حالـــة الجـــدل القـــائم، وهـــو مـــا ُيـــدلل علـــى تفشـــي التطـــرف والعنصـــرية داخـــل  وإقصـــاءالســـالم 

 المجتمع اإلسرائيلي وسيطرتها على مفاصل دولة االحتالل.
 24/1/2019 ،الحياة الجديدة، رام هللا
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 بالتدخلالعالمين العربي واإلسالمي قصى ويطالب تقسيم األلطة حذر من خادعيس ي .6
المســجد األقصـــى رام هللا: قــال وزيــر األوقـــاف والشــؤون الدينيـــة الشــين يوســـف ادعــيس إن اقتحامـــات 

التـــي أصـــبحت تتشـــكل مـــن قيـــادات سياســـية وأمنيـــة وعســـكرية مدعومـــة مـــن قبـــل حكومـــة االحـــتالل "
األقصــى، وتكــرس مــا يســعى لتمريــره يوميــا  مــن تقســيم زمــاني  المتطرفــة، تهــدد الوجــود اإلســالمي فــي

ومكـاني للمسـجد، خاصـة مـن خـالل اسـترجاع ذكريـات هـذه الحفنـة مـن المحـاربين التـي دنسـت طهــارة 
وطالب ادعيس العالمين العربي واإلسالمي للتعامل مـع هـذه االقتحامـات بخطـورة  األقصى باحتالله".

 ي لحقصى.واضحة قبل أن يتهدد الوجود الماد
 25/1/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 االقتحامات واالعتداءات بحّق األقصى تمهد لحرب دينيةالهّباش:  .7

رام هللا: وصف قاضي قضاة فلسطين، مستشار الـرئيس للشـؤون الدينيـة والعالقـات اإلسـالمية محمـود 
يــوارام هيلفــي بمثابــة  الهبــا ، اقتحــام المســجد األقصــى مــن قبــل قائــد الشــرطة اإلســرائيلية فــي القــدس

وحـذر مـن تزايـد وتيـرة هـذه االقتحامـات فـي الفتـرة األخيـرة. وأضـاف "أن هـذه  صب الزيت علـى النـار.
األقصـى، تنـذر بمـا ال تحمـد عقبـاه وتمهـد الطريـق إلـى حـرب دينيـة ال  االقتحامات واالعتداءات بحـقّ 

رائيلية بحـق المقدسـات اإلسـالمية فـي تبقي وال تذر ولن يسلم من لهيبها أي أحد ألن االعتداءات اإلس
وأضـاف "يجـب علـى المجتمـع الـدولي أن  مدينة القدس تمس مشاعر أكثر مـن مليـار ونصـف مسـلم".

يعمــل علــى لجــم دولــة االحــتالل ووقــف انتهاكاتهــا بحــق المســجد األقصــى قبــل فــوات األوان"، مطالبــا 
ن على وجـه الخصـوف فـي حمايـة القـدس العالمين العربي واإلسالمي بمساندة الفلسطينيين والمقدسيي

 ومقدساتها والدفاع عنها أمام المخططات التهويدية التي تنفذها دولة االحتالل في المدينة.
 25/1/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 مجدالني: سلطات االحتالل تعمل على تصفية القضية الفلسطينية .8

سـطيني، عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنةمـة التحريـر قال األمين العام لجبهة النضال الشعبي الفل :رام هللا
الفلسـطينية أحمـد مجــدالني، إن إدارة ترامـب وبتنسـيق دائــم ومتواصـل مـع دولــة االحـتالل، تعمـل علــى 
تدمير االقتصاد الوطني الفلسطيني، عبر فتح ملفات ورفـع قضـايا متتاليـة علـى السـلطة الوطنيـة، فـي 

 ضية الفلسطينية واستهداف القيادة وتقويض السلطة.إطار خطتها متعددة األهداف لتصيية الق
ــــه يــــوم الخمــــيس مجــــدالني، واســــتهجن بمكتبــــه فــــي رام هللا، ســــفيري المملكــــة  24/1/2019 خــــالل لقائ

مـا يسـمى مـؤتمر وارسـو الـذي تـدعو  ،المغربية محمد الحمزاوي، والجمهورية التونسية الحبيب بن فـرح
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لشـــرق األوســـط"، حيـــ  إن مـــن يهـــدد أمـــن واســـتقرار الشـــرق مـــن األـــه اإلدارة األمريكيـــة تحـــت عنـــوان "
والسـالم فـي الشـرق األوسـط يمـر عبـر  األمناالحتالل وبدعم أمريكي، وأن طريق  إرهاباألوسط هو 

 وجدد دعوة الدول العربية إلى عدم المشاركة في المؤتمر. القضية الفلسطينية. بوابة حلّ 
 24/1/2019 ،(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا

 
 ترفض استئناف السلطة الفلسطينية على قرار تعويض عمالء االحتالل اإلسرائيليةالعليا  .9

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية إن محكمة االحتالل العليا في القدس رفضت،  :فلسطين المحتلة
وا للتعـذيب داخـل ( جاسوسـا  تعرضـ52االست ناف الذي قدمته السلطة الفلسـطينية حـول قـرار تعـويض  

وقضــت محكمــة االحــتالل المركزيــة ســابقا  قــرارا  يلــزم الســلطة الفلســطينية بتقــديم  الســجون الفلســطينية.
 سجنهم داخل سجون السلطة الفلسطينية وتعرضوا لتعذيٍب قاٍس. تعويضات لعمالء تمّ 

يـــات فحـــص وأضـــافت الصـــحيفة العبريـــة أن المحكمـــة العليـــا أصـــدرت قـــرارا  ســـيعمل علـــى تســـريع عمل
التعويضــات التــي ســيتلقاها كــل عميــل، حيــ  ســتعمل لجنــة نفســية وطبيــة خاصــة علــى تحديــد مقــدار 
الضرر النفسي والجسدي الذي تعرض له كل جاسوس، وسيتم تحديد مقدار التعويضـات الماليـة التـي 

 ل.كقد تصل إلى ماليين الشوا
عـرض العمـالء لتعـذيب كبيـر داخـل وقال قاضي محكمة االحتالل إن هنـاك أدلـة وشـواهد تؤكـد علـى ت

 سجون السلطة الفلسطينية، وتعرضوا إلى ضرب قاس وإهانات داخل السجون.
ل رسوم التوجه يكوكذلك فرضت محكمة االحتالل العليا على السلطة الفلسطينية مبلغ خمسة آالف ش

 للمحكمة العليا حي  خسرت السلطة الفلسطينية است نافها.
 24/1/2019 ،لإلعالم وكالة الرأي الفلسطينية

 
 فصائل فلسطينية تثمن قرار حماس رفض المنحة القطرية .10

ثمنت فصائل فلسطينية في قطاع غزة قرار حركة حماس رفضها دخول أموال المنحة القطرية : غزة
 للدفعة الثالثة، بالرغم من موافقة االحتالل على تحويلها خالل الساعات القادمة.

دها لرفض حماس للمنحة القطرية "إذا كانت توضع أداة ابتزاز في يد وأعربت حركة الجهاد عن تأيي
وأكدت على استمرارية مسيرة العودة حتى تحقق أهدافها، مشددة بالقول "من يريد  االحتالل اإلسرائيلي".

 مساعدة شعبنا، فليختر الطرق المحترمة وأال يضعها في يد االحتالل لتبتز بها شعبنا والمقاومة".
ت الجبهة الشعبية قرار رفض المنحة القطرية بالخطوة الممتازة وفي االتجاه الصحيح، فالشكل كما اعتبر 

ورفضت الجبهة االبتزاز المالي الذي ال  الذي اتبعه االحتالل بخصوصها مرفوض جملة وتفصيال.



 
 
 
 

 

 10 ص             4847 العدد:             1/25/2019 الجمعة التاريخ:  

                                    

يقبل بالمطلق، مشددة على عدم وجوب ارتبا  المنحة بتوقف أشكال معينة من مسيرة العودة وكسر 
ودعت أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة للمشاركة يوم غٍد  الحصار، أو مقايضتها بقضايا سياسية.

 الجمعة بالمسيرة بعشرات اآلالف، لتصل الرسالة بأن غزة لن تركع ولن ترضى االبتزاز.
من جهته رحب وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، بالموقف الذي عبر عنه خليل 

  عضو المكتب السياسي لحركة حماس، برفض حركته، استالم الدفعة الثالثة من المنحة القطرية.الحية 
لإلسراع في البح  عن حلول عاجلة لرواتب الموظفين الذين كانوا يستفيدون من  ودعا للعوض

المنحة القطرية، وأن يكون البح  والحل المنشود في إطار المصالحة الفلسطينية، والذي يضمن لكل 
 ، الحياة الحرة والكريمة، بعيدا عن أي شكل من أشكال االبتزاز.يالفلسطينأبناء الشعب 

واعتبر طالل أبو ظريفة القيادي في الجبهة الديمقراطية، إن رفض حركة حماس إدخال المنحة القطرية 
 ةإذاعيوأضاف في تصريحات  خطوة مهمة وضرورية وفيها رسالة لالحتالل اإلسرائيلي وعدة أطراف.

أن "تلك الرسالة تفيد بأن شعبنا ال يقبل باشتراطات سلطات االحتالل التي تمس هيبة الكل الوطني" 
موضحا أنه "إذا لم يلتزم االحتالل بالتفاهمات التي توافق عليها مع مصر، فإن كل الخيارات مفتوحة 

 التبعات".أمام الهي ة الوطنية وشعبنا من أجل اإليفاء بها، وعليه أن يتحمل النتائج و 
 24/1/2019، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 ضرورة تطوير العالقة الثنائية يؤكدان مهاتير محمدو هنية  .11

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الرئيس مهاتير محمد رئيس الوزراء 
لثنائية بين ماليزيا وفلسطين وعّبر هنية خالل االتصال عن أهمية العالقة ا الماليزي يوم الخميس.

وأشاد بالدعم التاريخي الماليزي للقضية  ، وحركة حماس والدولة الماليزية على وجه الخصوف.ا  عموم
الزيارات والوفود الماليزية التي وصلت إلى قطاع غزة لكسر  ا  الفلسطينية ولقطاع غزة، مستحضر 

ثابت من القدس وحق العودة وحقوق شعبنا، الحصار ودعم الشعب الفلسطيني. وثّمن موقف ماليزيا ال
بخطاب دولة رئيس الوزراء السيد مهاتير محمد في األمم المتحدة والذي يعّبر عن أصالته ومدى  ا  مشيد

كما أشاد بالموقف الماليزي  التزامه بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وشعبه.
 شجاع بعدم استقبال الرياضيين اإلسرائيليين.األخير بخصوف رفض التطبيع والموقف ال

استمرار دعم  ا  من جانبه أكد مهاتير محمد حرف بالده على العالقة الثنائية مع حركة حماس، مؤكد
على أن  ا  واعتبر محمد أن "إسرائيل" دولة مجرمة، مشدد الشعب الفلسطيني ومقاومته وقول الحق.

 وجهد، إلى حين استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه. ماليزيا ستواصل بذل كل ما لديها من طاقة
 24/1/2019موقع حركة حماس، 
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 حماس تدين محاولة االنقالب الفاشلة على الرئيس الفنزويلي .12

أدانت حركة "حماس"، المحاولة االنقالبية الفاشلة على الرئيس الفنزويلي المنتخب نيكوالس : غزة
 لتدخل األمريكي السافر في الشؤون الفنزويلية.واستنكرت في بيان مساء الخميس "ا مادورو.

ي "يأتي ضمن سلسلة مستمرة من السياسات األمريكية العدائية مريكوقالت حماس: إن التدخل األ
 لحمن والسلم الدوليين". ا  تجاه الشعوب وخياراتها، وهو ما يشكل تهديد

وكذلك حكومة جمهورية  وأشادت بالشعب الفينزويلي، ووصفته بأنه "العصي على المؤامرات"،
 فينزويال البوليفارية صاحبة الدعم التاريخي غير المشرو  للقضية الفلسطينية.

 24/1/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 االحتالل في المسجد األقصى سرعة التحرك على كافة المستويات أمام انتهاكاتفتح تدعو ل .13
لقدس، المسجد األقصى، أمس، متزعما مجموعة من اقتحم قائد الشرطة اإلسرائيلية في ا رام هللا:

 .1967"المحاربين القدامى" الذين ساهموا في احتالل المسجد عام 
ومقابل االقتحامات اإلسرائيلية المتزايدة، دعت حركة فتح الفلسطينيين إلى الربا  في المسجد 

عضو المجلس الثوري  األقصى والدفاع عنه، أمام هذه الهجمات واالقتحامات المتتالية. وتساءل
لحركة فتح أسامة القواسمي: "أين األمتان العربية واإلسالمية من هذه الجرائم بحق أولى القبلتين 

 وثاني المسجدين وثال  الحرمين الشريفين، مسرى النبي محمد صلى هللا عليه وسلم؟".
شعبية، مطالبا األزهر ودعا القواسمي إلى سرعة التحرك على كافة المستويات الرسمية والدينية وال

الشريف ورجال الدين بإعالء الصوت أمام هذه الجرائم واالنتهاكات، محذرا من أنها قد تمهد لزيارة 
 رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لحقصى، وهو ما "سيفجر األوضاع تماما".

 25/1/2019، لندن، الشرق األوسط
 

 سرى في سجون االحتالليوسف يدعو الفلسطينيين إلسناد األحسن  .14
دعا القيادي في حركة حماس حسن يوسف الفلسطينيين كافة إلى ضرورة التحرك على مساحة 
الوطن ألجل القيام بفعاليات إسناد لحسرى وفاء لهم ولتضحياتهم، وحتى ال نمنح االحتالل فرصة 

مستوى الرسمي وناشد يوسف في تصريح صحفي، الفلسطينيين كافة على ال بالتفرد بهم وحدهم.
والحقوقي بضرورة فضح سياسات االحتالل، ونقل هذه الملفات لمؤسسات حقوقية دوليةأ وذلك 

وأكد يوسف أن هذا الدور يقع على عاتق السلطة الفلسطينية بشكل  لتحريك الرأي العام العالمي.
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ى األسرى وأكد أن اعتداء قوات االحتالل الوحشي عل خاف، إال أنها تتجنب نصرتهم مع األسف.
إلى أن الحكومة اإلسرائيلية في بازار انتخابي، يسعى  ا  في سجن عوفر يمثل جريمة بامتياز، مشير 

 قادة االحتالل خالله إلى إظهار عضالتهم على حساب االنتهاكات ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
 24/1/2019موقع حركة حماس، 

 
 حماس تنظم مسيرة حاشدة بغزة نصرة لألسرى  .15

لحسرى في سجون  ا  ة حماس مساء الخميس مسيرة جماهيرية حاشدة في مدينة غزة دعمنةمت حرك
ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت من أنحاء مختلفة من المدينة  االحتالل ونصرة لقضيتهم.

لحسرى ونصرة لقضيتهم، وسط هتافات غاضبة منددة باعتداءات  ا  عقب صالة العشاء، الفتات دعم
 بحق األسرى في سجن "عوفر". االحتالل

وندد األسير المحرر إياد أبو فنونة خالل كلمة له في المسيرة، بانتهاكات واعتداءات االحتالل بحق 
 شعبنا الفلسطيني للتوحد خلف قضية األسرى البواسل. ا  أسرانا البواسل في سجون االحتالل، داعي

رسالة لالحتالل  ا  ق المقاومة الفلسطينية، موجهوأكد أبو فنونة أن حرية أسرانا البواسل أمانة في عن
 بالقول "لن تروا جنودكم حتى تدفعوا ثمن حرية أسرانا".

 24/1/2019موقع حركة حماس، 
 

 كتائب القسام تنعى مقاوما توفي إثر سكتة قلبية .16
زفت كتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس المجاهد عز عبد العزيز حجازي من معسكر  :غزة
وأشارت الكتائب في بيان لها إلى أن حجازي توفي إثر سكتة قلبية ليمضي  ليا شمال قطاع غزة.جبا

إلى ربه بعد حياٍة مباركٍة حافلٍة بالعطاء والجهاد والتضحية والربا  في سبيل هللا، نحسبه من الشهداء 
 األبرار األطهار وال نزكي على هللا أحدا .

 24/1/2019، الين أون فلسطين 
 

 قادة االحتالل على رفض حماس استالم المنحة القطرية علقهكذا  .17
علق عدد من أبرز قادة االحتالل اإلسرائيلي على رفض حركة حماس استالم : أحمد صقر -غزة 

 عاما. 13الدفعة الثالثة من أموال المنحة القطرية لقطاع غزة، المحاصر إسرائيليا منذ نحو 
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نحة القطرية، اعتبر رئيس حزب العمل اإلسرائيلي أفي وفي تعليق له على رفض حماس استالم الم
غباي، في تغريدة له على "تويتر"، أن "نتنياهو يمس بالكرامة اإلسرائيلية بتقديمه الرشوة لحماس بخمسة 

 عشر مليون دوالر"، مضيفا: "حتى اإلرهابيين  بحسب زعمه( يرفضون قبول حقائب األموال".
ئيل بيتنا"، عودد فورر، رئيس الوزراء وأعضاء المجلس الوزاري فيما طالب عضو الكنيست عن "إسرا

للشؤون السياسية واألمنية "الكابينت"، "بوقف استسالم إسرائيل للمنةمات"، مضيفا: "نشهد خالل 
األيام األخيرة رضوخا غير متوقف لمطالب حماس، تدفع من خالله إسرائيل إتاوة"، ودعا النائب 

 موال القطرية".اإلسرائيلي "لوقف نقل األ
أما زعيمة حزب "الحركة" اإلسرائيلي، تسيبي ليفني، فقالت: "لقد ورطنا نتنياهو في حل خطير تمكنت 

مليونا من قطر إلى غزة بتوصيات من  15حماس عبره من إمساكنا من الرقبة، وذلك من خالل نقله 
"االنبطاح لحماس والجمود  ال" العبري، أناوأكدت في تصريحات نقلها موقع "و  المنةومة األمنية".

 والتعثر السياسي هو بمثابة فشل أمني خطير".
وقبيل إعالن حماس رفض المنحة، وحول االدعاءات بأن هذه األموال سيتم استخدامها لتعزيز البنية 
التحتية العسكرية لحركة "حماس"، قال وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شطاينتس: "هذه األموال لن 

ناح العسكري لحماس، وإنما للموظفين المدنيين في غزة، وهي تحت مراقبة أفضل من تصل إلى الج
وأضاف في حدي  مع اإلذاعة اإلسرائيلية: "كما في كل مكان، يوجد إتاوة،  التي كانت في الماضي".

 وأنا أفترض أنهم سينجحون في الحصول على شيء من مواطنيهم".
   25/1/2019، "21موقع "عربي 

 
 تطلب من واشنطن تعديل قانون وقف المساعدات عن قوات األمن الفلسطينية "إسرائيل" .18

( 2019كانون الثاني  24أكدت مصادر مطلعة في واشنطن يوم الخميس   :سعيد عريقات -واشنطن 
أن مسؤولين إسرائيليين طلبوا من إدارة الرئيس األمريكي ترامب تعديل قانون يقضي بوقف 

واليات المتحدة ألجهزة األمن الفلسطينية، ويمكنها من التنسيق األمني مع المساعدات التي تقدمها ال
 اجهزة االمن اإلسرائيلية "بما يوفر االستقرار في الضفة الغربية".

موقع "آكسيوس اإلخباري" للمنسق األمني بين الضفة الغربية المحتلة وسلطات االحتالل  ونسب
ب عن قلقه مع الجنرال إريك فيندت، منسق األمن اإلسرائيلي اللواء كامل أبو ركن، بأنه أعر 

وبحسب آكسيوس، فإن مساعدي رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بمن  األمريكي في القدس.
فيهم السفير اإلسرائيلي في واشنطن رون ديمر، المقرب من إدارة ترامب، قاموا باالتصال بالبيت 

ء الكونغرس، وطالبو بإيجاد نوع من الترتيبات لضمان األبيض وبوزارة الخارجية وعدد من أعضا
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وتقول المصادر "إن  .ATCAاستمرار المساعدات األمريكية لقوات األمن الفلسطينية رغم قانون 
اإلدارة  األمريكية( تنةر إلى عملية التنسيق األمني بين إسرائيل وأجهزة األمن الفلسطينية كأمر بالغ 

قومية األمنية للواليات المتحدة وإلسرائيل" ولكن "في الوقت نفسه ال األهمية، يصب في المصلحة ال
 بد من األخذ بعين االعتبار مزاعم /ضحايا اإلرهاب/ الذين ُسن القانون لمصلحتهم في المقام األول".

 24/1/2019القدس، القدس، 
 

 تستدعي السفيرة اإليرلندية بعد إقرار قانون مقاطعة المستعمرات "إسرائيل" .19
دعت وزارة الخارجية اإلسرائيلية، السفيرة اإليرلندية، للقاء توبخي، بناء على أوامر رئيس الحكومة، است

بنيامين نتنياهو، ردا على مشروع القانون اإليرلندي الذي يجرم استيراد وبيع منتجات صنعت في 
 المستعمرات اإلسرائيلية بالصفة الغربية والجوالن السوري المحتل.

لبيان رسمي صدر عن مكتب نتنياهو جاء فيه أنه "سيتم اليوم  الجمعة( استدعاء  جاء ذلك وفقا  
وأضاف البيان أن "إسرائيل تعبر  السفير اإليرلندي إلى مقر وزارة الخارجية بالقدس للقاء توبيخي".

 عن غضبها على مشروع القانون الذي قدم ضدها في البرلمان اإليرلندي".
 القانون "يدل على نفاق" البرلمان اإليرلندي، ووصفه بأنه "معاد للسامية". واعتبر نتنياهو في بيانه أن

وهاجم البيان النةام السوري وتركيا والفصائل الفلسطينية، زاعما أن "إيرلندا تهاجم إسرائيل وهي 
 الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط".

 25/1/2019، 48عرب 
 

 رائيلية للتوحد لإلطاحة بنتنياهوإيهود باراك يدعو المعارضة اإلس .20
قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق ايهود براك يوم الخميس، إنه يتعين على المدعي العام  :رام هللا

اإلسرائيلي أن يعلن قبل إجراء االنتخابات المقبلة ما إذا كان يعتزم توجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء 
وقال باراك  عارضة السياسية لتوحيد صفوفها لإلطاحة به من منصبه.الحالي بنيامين نتنياهو، داعيا الم

في مقابلة بالمنتدى االقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، كما نقلت عنه وكالة أنباء بلومبرج 
األمريكية، إن الشعب يستحق أن يعرف قبل عملية التصويت في التاسع من نيسان/ ابريل ما إذا كان 

ووفقا لبلومبرج، قال باراك: "آمل بعد أن يعلن المدعي العام  تهام نتنياهو بالرشوة.من المرجح أن يتم ا
 عن قراره، أن يتوجه المواطنون إلى لجان االقتراع، ومع كل االحترام، يقوموا بإعادة نتنياهو إلى البيت".

 24/1/2019القدس، القدس، 
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 خطيرة سيستدعي ردودا   ةي سورينتنياهو: التباهي بالضربات اإلسرائيلية ف محذرا  أولمرت  .21
وديع عواودة: انضم رئيس حكومة االحتالل السابق إيهود أولمرت لحوسا  اإلسرائيلية  -الناصرة 

التي تحذر رئيسها الحالي بنيامين نتنياهو من أن التصريحات حول الشؤون األمنية المتعلقة بسورية 
حتالل أمس إن العمليات اإلسرائيلية ستؤدي لردود فعل خطيرة. وقال أولمرت إلذاعة جيش اال

الدفاعية في سورية هي عمليات شرعية، لكن التباهي المتعجرف بها يستدعي ردا من الجهات 
 المستهدفة في سورية.

ووجه أولمرت بذلك انتقادات شديدة لنتنياهو الذي يواصل الحدي  الصريح عن الضربات اإلسرائيلية 
الغموض التي انتهجتها حكومة االحتالل حتى اليوم. وتابع في سورية بخالف سياسة الضبابية و 

 أولمرت "هذه التصريحات تلبي حاجة سياسية فقط وليس أي شيء آخر".
   25/1/2019القدس العربي، لندن، 

 
 الئحة اتهام "مخففة" للمستوطن قاتل الشهيدة عائشة الرابي .22

"مخففة" ضد المستوطن قاتل الشهيدة الخميس، الئحة اتهام  أمسقدمت نيابة االحتالل  :رام هللا
ووفقا  لالئحة االتهام التي قدمتها النيابة  عائشة الرابي، بـ"التسبب بمقتلها" أي بـ"القتل غير المتعمد".

العامة للمحكمة المركزية في اللد، فإن المتهم قذف حجرا  يزن كيلوغرامين على سيارة الرابي وأدى إلى 
، وطالبت الشرطة االسرائيلية 2018وب نابلس، في تشرين األول استشهادها قرب حاجز زعترة جن

 بتمديد اعتقاله.
واتهمت النيابة العامة المستوطن، بمخالفات إرهابية، وكذلك بإلقاء الحجارة على السيارات في ظروف 
 خطيرة وتعمد تخريب مركبة. وبناء على طلب النيابة العامة، مددت المحكمة اعتقاله حتى إشعار آخر.

وبحسب مصدر مطلع على تفاصيل التحقيق، فإن النيابة العامة ال تعتزم تقديم الئحة اتهام ضد 
 المشتبه بهم اآلخرين في القضية، الذين تم اعتقالهم لالشتباه في تورطهم في قتل الرابي.

وقالت صحيفة هآرتس في تحليل لها، إنه "ليس من الواضح كيف توصل االدعاء العام للنتائج، بأنه 
ال يوجد تفسير إلدانة المستوطن بالقتل. وهذا يضع اسرائيل على المحك، هل هي ملتزمة بالمساواة 

 أم تريد ارسال رسالة تسامح لمنتهكي القانون اليهودي".
ليس من الواضح كيف توصل المدعي العام أن المستوطن  االتهام،وأضافت الصحيفة، "وفقا لالئحة 

توجه الئحة اتهام بقتلها، وعلى بعد أمتار قليلة ومن مكان مرتفع  تسبب في موت عائشة الرابي، ولم
 كيلو متر في الساعة". 100وعلى الزجاج األمامي لسيارة تسير بسرعة 

      25/1/2019القدس، القدس، 
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 تل أبيب تتحدث عن إطالق نار في الجوالن .23
ود مع سورية تعرضت تل أبيب: أعلن الجيش اإلسرائيلي الخميس أن قوات تابعة له على الحد

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي، عبر  الخميس. -إلطالق نار ليل األربعاء 
موقع التواصل االجتماعي "تويتر"، إنه "خالل ساعات الليلة الماضية، رصدت قوات الجيش العاملة 

وأضاف أن القوات  ههم".في جيب معزول بالقرب من السياج الحدودي مع سورية إطالق نار باتجا
  ردت بإطالق نار، دون وقوع إصابات. 

  25/1/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 ةثالثة خطوط حمراء إسرائيلية حيال سوري .24
تل أبيب: أعلن وزير شؤون القدس اإلسرائيلي زئيف ألكين أن إلسرائيل ثالثة خطو  حمراء تجاه 

ي سورية، ومنع تحويل المنطقة إلى قاعدة سورية، هي التصدي للتموضع العسكري اإليراني ف
وشدد على أن "إسرائيل  لإلرهاب، وقطع الطريق أمام نقل أسلحة متطورة إلى األراضي السورية.

ستواصل العمل في سورية لضمان الحفاظ على الخطو  الحمراء هذه"، وأنه "يجب على من يختار 
 ب".االعتداء على إسرائيل أن يأخذ في الحسبان أنه سُيضر  

وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية إن هذا الموقف يأتي عقب إعالن وزارة الخارجية الروسية أن على إسرائيل 
 وقف هجماتها التعسيية في سورية.

األربعاء للبح  في التصعيد األمني في يوم وكان المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصّغر قد التأم 
ذه الجلسة رئيس هي ة األركان العامة الجديد الجنرال سورية وقطاع غزة. وشارك للمرة األولى في ه

 أفيف كوخافي.
 24/1/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 االحتالل يفجر علما  على حدود قطاع غزة .25

قال موقع "واال" العبري صباح يوم الخميس، إن قوات االحتالل فجرت علم فلسطيني، تم : غزة
وذكر الموقع العبري، أن جيش االحتالل اشتبه  ة.وضعه على الجدار الحدودي الفاصل مع قطاع غز 

وقال الموقع العبري،  بأن يكون العلم مفخخا ، أو أن يكون ذلك كمينا لقوات االحتالل، فقام بتفجيره.
 إن العلم الفلسطيني، تم وضعه خالل تةاهرات األمس، بالمنطقة الجنوبية، للحدود مع قطاع غزة.

 24/1/2019، الين أون فلسطين 
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 خطة من أجل تقسيم المسجد.. ئد الشرطة اإلسرائيلية يقتحم األقصى وجنوده شاركوا في احتاللهقا .26

اقتحم قائد الشرطة اإلسرائيلية في القدس، المسجد األقصى، أمس، متزعما مجموعة من  رام هللا:
المكان  . ما أثار توترات كبيرة في1967"المحاربين القدامى" الذين ساهموا في احتالل المسجد عام 

 وغضبا عاما وتحذيرات فلسطينية من جر المنطقة إلى حرب دينية.
وقال فراس الدبس مسؤول العالقات العامة واإلعالم في دائرة األوقاف اإلسالمية في المدينة "إن قائد 
لواء الشرطة اإلسرائيلية في القدس يوارام هيلفي، اقتحم المسجد برفقة عشرات "المحاربين القدامى" 

، عبر باب المغاربة الذي تسير عليه إسرائيل وسط حراسات أمنية 1967ن احتلوا األقصى عام الذي
مشددة". وأضاف "مجموعة منهم اقتحموا مسجد قبة الصخرة المشرفة، وقاموا بجولة في ساحاته". 
واقتحم هيلفي المكان قبل أن تقتحمه مجموعات من المستوطنين في يوم متوتر للغاية. وأدى 

ون طقوسا تلمودية قرب باب السلسلة. وقبل االقتحامات حولت إسرائيل البلدية القديمة في مستوطن
 محيط المسجد إلى ثكنة عسكرية وأحكمت قبضتها هناك.

وندد الفلسطينيون بخرق إسرائيل للوضع القائم في المسجد واتهموها بمحاولة تقسيم المسجد زمانيا 
الحكومة اإلسرائيلية للمستوطنين اقتحام األقصى، يهدف إلى ويقول الفلسطينيون إن تسهيل  ومكانيا.

خلق وضع جديد قائم على تقسيم زماني ومكاني للمسجد كما حصل في الحرم اإلبراهيمي في 
 الخليل، لكن إسرائيل تنفي أن لديها مثل هذه الخطط.

بحت تتشكل من وقال وزير األوقاف والشؤون الدينية الشين يوسف ادعيس إن "االقتحامات التي أص
قيادات سياسية وأمنية وعسكرية مدعومة من قبل حكومة االحتالل المتطرفة، تهدد الوجود اإلسالمي 
في األقصى، وتكرس ما يسعى لتمريره يوميا  من تقسيم زماني ومكاني للمسجد، خاصة من خالل 

وأضاف: "هناك  .استرجاع ذكريات هذه الحفنة من المحاربين التي دنست طهارة األقصى باحتالله"
ازدياد واضح وملموس في عدد ونوعية المقتحمين لحقصى فقد ارتفع عدد المقتحمين لحقصى من 

( مقتحم من المستوطنين، األمر الذي يدعو للتعامل بجدية 35,695. إلى  2009( في العام 5,658 
دمه وبناء مع هذه االقتحامات التي أصبحت تهدد األقصى خاصة في ظل الدعوات الكثيرة له

وطالب ادعيس العالمين العربي  "الهيكل المزعوم" على أنقاضه، والتي ترددت في اآلونة األخيرة".
 واإلسالمي للتعامل مع هذه االقتحامات بخطورة واضحة قبل أن يتهدد الوجود المادي لحقصى.

 25/1/2019، الشرق األوسط، لندن
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 "عوفر" يقضي بإلغاء العقوبات بحقهمهيئة األسرى: اتفاق بين األسرى وإدارة سجن  .27
أفادت هي ة شؤون األسرى والمحررين، مساء يوم الخميس، بتوصل ممثلي األسرى التفاق : رام هللا

 مع إدارة سجن "عوفر" يقضي بإلغاء العقوبات التي كانت تنوي اإلدارة فرضها بحقهم.
ي ات القيادية في كافة المعتقالت جاء ذلك في أعقاب انتهاء جلسة الحوار بين األسرى بمشاركة اله
 وإدارة سجن "عوفر"، بعد جلسة أمس األربعاء التي انتهت بالفشل.

وبينت الهي ة، أن االتفاق جاء بعدما أجبر ممثلو األسرى إدارة المعتقل، بالتراجع عن فرض سلسلة 
تم حرقها في  من العقوبات على األسرى، والتي كانت تتمثل بعقد محاكمات لحسرى في الغرف التي

ألف  40(، وفرض عقوبة بالسجن الفعلي لمدة أربع سنوات وغرامة مالية بقيمة 11( و 15أقسام  
 ، إضافة إلى حرمان األسرى من الزيارة و"الكنتينا" لمدة شهرين.شيكل

وقالت الهي ة، إن األسرى اشترطوا ضرورة استكمال العالجات لحسرى المصابين، وإعادة األوضاع 
من الشهر الجاري، مقابل الخروج للفورة وعدم إرجاع  20ما كانت عليه قبل الـ  إلىن في السج

 وجبات الطعام التي بدأوها فعليا  منذ أربعة أيام، ووقف اتخاذ أي خطوات نضالية تصعيدية أخرى.
أسير منهم قرابة م ة طفل، تعرض لسلسة  1,200وأشارت، إلى أن معتقل "عوفر" والذي يضم 

كانون الثاني/ يناير الجاري، وذلك من قبل أربع وحدات من قوات القمع  20منذ تارين اقتحامات 
أسيرا ، وكانت غالبية  150التابعة إلدارة معتقالت االحتالل، األمر الذي نتج عنه إصابة نحو 

اإلصابات عبارة عن كسور وجروح نتيجة الضرب المبرح الذي تم بواسطة الهراوات، وإصابات 
 مطاطي، واختناق بالغاز.بالرصاف ال

 24/1/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 بعد إصابته بالرصاص ويقيده بالسرير وهو يتلقى العالج في المستشفى االحتالل يعتقل طفالّ  .28
خاصة  إسرائيليةعاما ( مساء يوم الخميس، برصاف وحدة  15أصيب الطفل محمد القواسمي  : رام هللا
 أصيبالهالل األحمر بأن الطفل  وأفاد بين" في مخيم شعفا  شرق مدينة القدس المحتلة."مستعر 

وذكرت مصادر  المشافي في القدس. أحدبرصاصة في الةهر وان جروحه خطيرة جدا ، وجرى نقله إلى 
م أطفال أثناء سيرهم في منطقة راس خميس بمخي 4الحقوا  اإلسرائيليةالوحدة الخاصة  أفراد أنمحلية، 

الطفل القواسمي بعيار حي في الةهر خرج  إصابة إلى أدىالنار باتجاههم ما  أطلقواشعفا ، ومن ثم 
وفي وقت الحق، اقتحمت شرطة االحتالل المستشفى الذي يعالج فيه الطفل القواسمي،  من البطن.

 ود عيان.وقامت بتقييده بالسرير وهو يتلقى العالج داخل غرفة العمليات في المستشفى، وفقا لشه
 24/1/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 هيئات القدس اإلسالمية تطالب االحتالل برفع يده عن األقصى وتحذر من تماديه في االنتهاكات .29

طالبت هي ات القدس اإلسالمية سلطات االحتالل اإلسرائيلي برفع يدها عن المسجد األقصى : القدس
 ا من إمعان تماديها في انتهاكاته واستهدافه.المبارك، محذرة إياه

جاء ذلك في بيان مشترك للهي ات المقدسية التي تضم  مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات 
الفلسطينية، وإدارة األوقاف والشؤون والمقدسات  اإلفتاءاإلسالمية، والهي ة اإلسالمية العليا، ودائرة 

 األقصى"أن عسكرة المسجد  اإلسالميةوأكدت الهي ات  ة(.اإلسالمية، والقائم بأعمال قاضي القضا
المبارك واالقتحامات اليهودية المبرمجة تأتي في سياق الدعاية االنتخابية لليمين المتطرف، ولها 

وأضافت: "لن نقبل التنازل أو التفاوض وال القسمة في المسجد  بعدها ونحذر من خفاياها أشد الحذر".
لن  اإلسالميالمبارك، وما يقوم به االحتالل لن يغير من قداسته اإلسالمية، وماليين العالم  األقصى

وحذرت الهي ات المقدسية سلطات االحتالل وكل من تسول  يقفوا مكتوفي األيدي أمام هذه الهمجية".
 مسرحا ومرتعا للدعايات االنتخابية أو مكاسب سياسية. األقصىله نفسه من جعل المسجد 

 24/1/2019، كالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(و 
 

 اإلسرائيليزواج يتحدى معتقالت االحتالل  .30
حضرت العروس لكن العريس كان هناك خلف قضبان سجون االحتالل  :سمبل أبوعماد  -أريحا 

 في زواج استثنائي يشخص حقيقة التحديات الفلسطينية لواقع االحتالل. اإلسرائيلي
 عاما( والمحكوم بـ 29سة البرهم التي قررت أن تربط مصيرها مع العريس بالل بهلول  العروس أني

 عاما. 17عاما قضى منها في سجون االحتالل حتى اآلن  25
حي   2002وقالت أنيسة لـ "الحياة الجديدة": "التقيت بالل الذي كان يعمل شرطيا في رام هللا عام 

الحقا ومن خالل صديقة لي من بلدته بيتا أبلغت أنه يود " وأضافتنشب بيننا خالف في الشارع". 
"خالل حصار الرئيس الشهيد ياسر  وأضافت التقدم لخطبتي وبالفعل تقدم ورفضت والدتي آنذاك".

عرفات تم اعتقال بهلول، وبعد عامين من اعتقاله وقبل الحكم عليه تقدم ذووه لخطبتي مرة أخرى ولم 
 تقدم لخطبتي مرة أخرى ووافقت وتم كتب الكتاب". 2015يحدث نصيب". وتابعت: "عام 
، رغم كل أشكالهاواألغوار "إننا شعب يصر على الحياة بمختلف  أريحاوقال جهاد أبو العسل محافظ 

 الةروف". وأضاف "رغم األسر نحن نتزوج وننجب، ونمارس الحياة، رغم أنف االحتالل".
 24/1/2019، الحياة الجديدة، رام هللا
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 ألسير يطالب بلقاء عباس عبر إعالن ممول في صحيفةنادي ا .31
طالب نادي األسير الفلسطيني بلقاء عاجل مع رئيس السلطة محمود : أدهم الشريف - غزة ،رام هللا

وأكد النادي في رسالة  عباس، لوضعه في صورة ما يتعرض له نادي األسير من "أذى وتعطيل".
نه يطالب منذ أكثر من عام ونصف بعقد لقاء مع عباس إعالنية نشرها بصحيفة "القدس" المحلية، إ

 إال أنه لم يلق أي جواب، وقد اضطر إلى مخاطبته عبر اإلعالم.
 24/1/2019، فلسطين أون الين

 
 ا يزال قرار منع زيارة األسرى الفلسطينيين غير قانوني ويجب إلغاؤهممنظمة حقوقية:  .32

في التماس للمحكمة اإلسرائيلية العليا أن  48ي الناصرة: أكد مركز "عدالة" الحقوقي داخل أراض
القرار بمنع النواب من زيارة األسرى الفلسطينيين غير قانوني وغير دستوري ويجب إلغاؤه، كونه 
يتناقض مع مبدأ الحصانة البرلمانية التي تتيح للنواب زيارة أي أسير، وأن هذه التعديالت التي 

 أي قانون يتيح العمل بها.اعتمدتها مصلحة السجون غير مسنودة ب
وعقدت المحكمة اإلسرائيلية العليا، أمس جلسة لبح  االلتماس الذي قدمه مركز عدالة باسم النائب 
عن القائمة المشتركة، يوسف جبارين، حول منع أعضاء الكنيست العرب من زيارة األسرى األمنيين 

س بعد أن رفضت مصلحة السجون في السجون اإلسرائيلية. وقدم محامو مركز "عدالة" االلتما
اإلسرائيلية السماح لعدد من النواب العرب زيارة األسرى الفلسطينيين، ومن ضمنهم األسير مروان 

وفي الجلسة التي عقدت أمس، تراجعت مصلحة السجون اإلسرائيلية عن موقفها السابق،  برغوثي.
، واقترحت ا  أن منعتهم من الزيارات كلي وأعربت عن استعدادها للسماح بزيارة األسرى الفلسطينيين بعد

 السماح لنائب واحد فقط من كل كتلة برلمانية بزيارة األسرى السياسيين.
إال أن الملتمسين أصروا على حماية حق كل نائب بالقيام بزيارة األسرى السياسيين ورفضوا مقترح 

ترتيبات الجديدة وكيف التسوية الذي تقدمت به مصلحة السجون. وعرض القضاة تساؤالت حول ال
 تضمن حق النواب بزيارة األسرى والقيام بواجبهم بالمراقبة على المؤسسات الجماهيرية.
 24/1/2019، القدس العربي، لندن

 
 طالبان فلسطينيان يحصالن على المركز األول في برنامج األكاديمية العربية لالبتكار في قطر .33

تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب في جامعة حصل الطالب بشار شاور، من كلية : الخليل
بوليتكنك فلسطين، والطالبة يافا عبد الرحيم، من كلية إدارة األعمال في جامعة بيرزيت، على المركز 
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 31األول في مسابقة األكاديمية العربية لالبتكار، والتي أقيمت في الدوحة في دولة قطر ما بين 
 .Salamat- E، البتكارهم تطبيق 2019الثاني  كانون  15وحتى  2018كانون األول 

والتطبيق المذكور وهو تطبيق هاتفي للمسافرين يساعد على نشر المعرفة الصحية والوقاية من 
المعدية خالل السفر واالحتفاظ بملف صحي لكل مستخدم، وتم تأهيل المشروع من بين  األمراض
 دولة. 30طالبا وطالبة من  165مشروع مشارك في المسابقة وأكثر من  30أكثر من 

" للمهندسة عرين ناصر الدين من جامعة بوليتكنك فلسطين من Stone EFكما ُصنف مشروع "
أفضل المشاريع الُمشاركة لدعمه للبي ة والتقليل من تلوث المياه. ويهدف المشروع الستخدام مخلفات 

 كلفة.حجر بناء قليل الت إلىالمواد الصلبة إلعادة تصنيعها وتحويلها 
هي المبادرة األولى من نوعها في  Arab Innovation Academyيذكر أّن األكاديمية العربية لالبتكار 

العالم العربي التي تجمع طالب من ُمختلف المناطق العربية. وتتيح لهم إمكانية التعلم والتدرب 
 قليمية.إلطالق منتجات وخدمات تكنولوجية جديدة تكون ذات فائدة للسوق المحلية واإل

 24/1/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 يناير  25السلطات المصرية تغلق معبر رفح بسبب ذكرى ثورة  .34
أغلقت السلطات المصرية، يوم الخميس، معبر رفح البري الحدود مع قطاع غزة، أمام  :وفا –رفح 

وقررت السلطات المصرية إغالق المعبر  .يناير 25تنقل المسافرين في االتجاهين، بسبب ذكرى ثورة 
 في االتجاهين أمام تنقل المسافرين العائدين إلى قطاع غزة من الجانب المصري.

 24/1/2019الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 أشرف مروان "جاسوسية"أبو الغيط يقدم شهادة إضافية حول لغز  .35
عام جامعة الدول العربية، ووزير الخارجية قدم أحمد أبو الغيط، أمين : محمد عبده حسنين - القاهرة

المصري األسبق، شهادة إضافية تبرئ السياسي المصري الراحل أشرف مروان من تهمة التجسس 
. وقال أبو الغيط أمس إن 1973لصالح المخابرات اإلسرائيلية، إبان حرب أكتوبر  تشرين األول( 

وقال أبو الغيط، خالل  ف واألحداث التي وقعت"."اإلشاعات التي روجتها إسرائيل حوله تكذبها المواق
ندوة عقدت أمس بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حول كتابيه  شهادتي، وشاهد على الحرب والسالم(، 
 إن مزاعم تجنيد مروان "مجرد ادعاءات إسرائيلية، وإنها ُضربت ضربا مبرحا في السادس من أكتوبر".

ي شهادته حول مروان، أنه "علم بوفاة مروان في لندن، عبر وكشف الدبلوماسي المصري البارز، ف
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مكالمة هاتيية من سفير مصر هناك جهاد ماضي، فاتصل بالرئيس حسني مبارك، الذي طلب بدوره 
 تقديم كل الدعم والتسهيالت لعودة الجثمان وإقامة جنازة كبرى له، وقال إنه كان وطنيا ويخدم البلد".

بعد انتشار التسريبات اإلسرائيلية حوله، تلقى مكالمة هاتيية من عبد السالم وأشار أبو الغيط إلى أنه 
محجوب نائب رئيس المخابرات العامة األسبق، وقال إن "مروان كان يخدم مصر، وإن المخابرات 
المصرية كانت تمده بالمعلومات التي يخبرها إلسرائيل، وإن المخابرات العامة كانت توجهه، خاصة 

 من ذلك تتمثل في خطأ التقدير لدى إسرائيل بناء على المعلومات التي تصل إليهم".أن الفائدة 
وتابع: "مصر كانت لديها خطة خداع كبرى قبل الحرب، وإن أحد فصول هذه الخطة ذهاب العساكر 
إلى شاطئ القناة لصيد األسماك". وأضاف: "الملفات التي ستنشر الحقا ستكشف الحقيقة كاملة، 

 رائيل أن تقول لماذا هزمت إن كانت تحصل على معلومات حقيقية".وأنه على إس
، بعد أن سقط من على شرفة منزله في لندن، ولم ُيعرف 2007وتوفي مروان في يونيو  حزيران( 

 حتى اآلن "رسميا " ما إذا كان موته قتال  أم انتحارا .
 25/1/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 لم يتهاون بقضية المطار اإلسرائيليالناطقة باسم الحكومة: األردن  .36

أكدت وزيرة الدولة لشؤون اإلعالم والناطقة باسم الحكومة األردنية، جمانة غنيمات، أن : وكاالت
األردن لم يتهاون في قضية مطار تمناع  رامون( اإلسرائيلي الجديد قرب محافةة العقبة جنوبي 

ردن قدم سابقا  اعتراضات للسلطات البالد. وقالت غنيمات، في مؤتمر صحفي، أمس، إن األ
ولفتت الوزيرة إلى أن "إسرائيل" لم تلتزم بشرو  تنةيم عمل  اإلسرائيلية واعتراضات دولية كذلك.

التوافق بين  إلىالمطارات، مشيرة إلى أن األردن يرفض تشغيل المطار بشكل أحادي، داعية 
كيلومترا  شمال "إيالت" المحتلة على  18د الطرفين. ويقع المطار الجديد في منطقة "تمناع" على بع

 البحر األحمر قرب الحدود األردنية.
 25/1/2019، الخليج، الشارقة

 
 "إسرائيل"القضاء يأمر بإجراء مسح ألراض "تحتلها"  :لبنان .37

أصدر القضاء اللبناني، الخميس، قرارا بإجراء مسح ألراض لبنانية "تحتلها" : وسيم سيف الدين -بيروت 
جاء ذلك استجابة لدعوى أقامها رئيس بلدية "بليدا" حسان حجازي  يل في بلدة بليدا، جنوبي البالد.إسرائ

 ألف دونم تعود لبليدا داخل األراضي المحتلة وفقا لوثائق وحجج قديمة. 12ذكر فيها أن نحو 
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لبنان( أحمد وقالت وكالة األنباء اللبنانية الرسمية أن القاضي العقاري في محافةة النبطية  جنوب 
وطالب  عملية المسح في "بليدا". إلتماممزهر، قرر تكليف شركة بالحصول على الوثائق المناسبة 

بالتنسيق مع قيادة  ،نةرا  للوضع الميداني ،القاضي بإجراء المسح "عن بعد وعبر الصور الجوية
ثيات المقدمة من مديرية وبحسب الوكالة اللبنانية فقد اطلع القاضي، قبل قراره، على اإلحدا الجيش".

 .1949الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني والمنجزة وفقا التفاقية الهدنة العام 
نقطة تمتد من مزارع شبعا  جنوب  13ويحصر لبنان المناطق المتنازع عليها مع إسرائيل بريا  في 

 الجنوب.شرق(، إلى بلدة الناقورة  جنوب غرب(، في قضاء صور بمحافةة 
 24/1/2019لألنباء،  األناضولة وكال

 
 وحطت في تل أبيب وعلى متنها شخصية سعودية رفيعة جدةطائرة خاصة أقلعت من : إيدي كوهين .38

بعد أيام من الكشف عن فضيحة وصول وزير الخارجية اإلماراتي عبد هللا بن زايد وشقيقه مستشار 
ف اإلعالمي اإلسرائيلي والباح  األمن الوطني طحنون بن زايد إلى تل أبيب في زيارة سرية، كش

العامة في  االستخباراتسادات للسالم" إيدي كوهين عن وصول رئيس -األكاديمي في "معهد بيجين
 .اآلخرهللا الحميدان إلى إسرائيل هو  المملكة العربية السعودية الفريق خالد بن علي بن عبد

غر "تويتر" رصدتها "وطن":" هدهد الملك وقال "كوهين" في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المص
هللا الحميدان  سليمان بن الملك داُود: يتواجد في تل أبيب حاليا .. معالي الفريق خالد بن علي بن عبد

وأضاف بأن خط الرحلة إلسرائيل بدأ "من  العامة في المملكة العربية السعودية". االستخباراترئيس 
 ترانزيت ثم مطار بن جوريون واالن هو في تل أبيب." األردنان العزيز جدة ثم عمّ  مطار الملك عبد

وللتدليل على صحة ما يقول، نشر كوهين صورة الطائرة التي هبطت في إسرائيل، معلقا عليها 
بالقول:" هذه الطائرة وصلت إلى إسرائيل من السعودية بعد أن قامت برحلة قصيرة لحردن للتمويه 

أولي مع مصادري في المطار تم است جار الطائرة من مالطا. ترقبوا والتستر عن مسارها. من بح  
 المزيد من المعلومات".

وكان الصحفي اإلسرائيلي ومراسل موقع "يانيت" و"يديعوت أحرونوت" إيتاي بلومنتال قد كشف عن 
تحرك طائرة خاصة من مطار جدة بالسعودية وهبطت في تل أبيب صباح الثالثاء، بعد عبورها 

وقبل أيام كشف إيتاي بلومنتال عن مسار رحلة طائرة خاصة، من أبوظبي إلى  ء األردنية.األجوا
  إسرائيل( مباشرة، عبر األجواء السعودية، دون التوقف باألردن.

جاء ذلك في تغريدة على "تويتر" كتبها "بلومنتال" المحرر اإلخباري بصحيفة "يديعوت أحرونوت" 
وقال الصحفي اإلسرائيلي في تغريدته، التي حةيت  ن الطيران.العبرية والمتخصص في تغطية شؤو 
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( وصلت مباشرة 9H-VCLبانتشار واسع: "رحلة مثيرة جدا لالهتمام قادمة من الخليج: طائرة خاصة 
ليؤكد إيدي كوهين حينها بأن  من أبوظبي  اإلمارات(، إلى إسرائيل دون التوقف في عمان  األردن(".

 الوطني طحنون بن زايد. األمن بن زايد وزير الخارجية اإلماراتي ومستشار الطائرة كانت تقل عبد هللا
 24/1/2019، موقع وطن يغّرد خارج السرب، واشنطن

 
 سفير قطر يصل غزة دون إدخال أموال المنحة القطرية .39

غزة: أفاد مصدر فلسطيني مطلع أن سفير قطر محمد العمادي وصل مساء األربعاء إلى غزة، لكن 
منعها، ردا على التوتر الذي حصل  إسرائيلإدخال أموال المنحة القطرية التي قررت  من دون 

القطاع إن  إعماروقال المصدر القريب من اللجنة القطرية إلعادة  الثالثاء على حدود القطاع.
، "قادما من األربعاءالعمادي وهو رئيس اللجنة، وصل غزة عبر معبر بيت حانون  ايريز( مساء 

المساعدات القطرية" وقدرها خمسة  إلدخالتهدف  إسرائيليينبعد لقاءات عقدها مع مسؤولين  إسرائيل
وأضاف "توقعاتنا أن تدخل الدفعة الثالثة من  عشر مليون دوالر، وتثبيت التهدئة على حدود القطاع.

 أموال المنحة لغزة اليوم أو خالل أيام" بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.
 24/1/2019دن، القدس العربي، لن

 
  البرلمان اإليرلندي يصوت بالقراءة األولى على قانون مقاطعة منتجات المستعمرات .40

صوت مجلس النواب اإليرلندي، اليوم الخميس، بالقراءة األولى على مشروع  :ترجمة خاصة -رام هللا 
فة "معاريف" وبحسب موقع صحي قانون مقاطعة منتجات المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية.

، وامتنع ثالثة عن 45نائبا أيدوا مشروع القانون بقراءته األولى، فيما عارضه  78العبرية، فإن 
 وأشار الموقع إلى أن الحكومة اإليرلندية كانت تعهدت بالعمل على منع تمرير القانون. التصويت.

 24/1/2019، القدس، القدس
 

 اإلسرائيليةسفير واشنطن: "صفقة القرن" بعد االنتخابات  .41
نقل موقع عبري عن السفير األمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، قوله، إن خطة السالم : األناضول

التي ترعاها واشنطن المعروفة بـ"صفقة القرن"، سيتم طرحها نهاية أبريل/ نيسان المقبل، أي بعد 
ع "والاله" اإلخباري اإلسرائيلي، وأضاف موق االنتخابات العامة اإلسرائيلية وربما قبل تشكيل الحكومة.

 أن فريدمان قال ذلك في جلسة خاصة مغلقة الخميس، دون تفاصيل أخرى عن الجلسة ومالبساتها.
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ونقل الموقع ذاته عن مسؤولين مطلعين على مضمون تصريحات فريدمان، قولهم إن اإلدارة 
ن أو ثالثة أسابيع، والمقررة في األمريكية ستعلن خطة السالم بعد االنتخابات اإلسرائيلية بأسبوعي

وأضاف المسؤولون الذين لم يحدد الموقع هوياتهم، أن مسؤولي البيت األبيض  التاسع من أبريل.
يدركون التوقيت المعقد لموعد إعالن الخطة، خاصة في فترة تشكيل الحكومة الجديدة، لكنهم 

ل للموافقة على الخطة التي عملت يفترضون أن التوقيت هو الصحيح وقد يقدم فرصة لقيادة إسرائي
ووفق الموقع، "يتوقع أن تقدم خطة السالم األمريكية  واشنطن على إعدادها في العامين األخيرين.

الكثير لصالح إسرائيل أكثر من أي خطط سابقة، لكنها ستتطلب في الوقت ذاته أن تقدم إسرائيل 
ن الجديد بزعامة نفتالي بنيت، وإسرائيل بيتنا وأضاف "لن تقبل أحزاب مثل اليمي تنازالت مقابل ذلك".

دور ليبرمان، دخول حكومة إسرائيلية تقبل تقديم هذه التنازالت، فيما قد تراها أحزاب جفيأبزعامة 
 يسار فرصة تاريخية تبرر االنضمام لبنيامين نتنياهو وإقامة حكومة وحدة وطنية". -الوسط 

في القدس رفضت التعليق على التصريحات المنسوبة وذكر موقع "واال" أن السفارة األمريكية 
لفريدمان، واكتفت بالقول "كما في السابق، فالتوقعات المتعلقة بمضمون أو موعد اإلعالن عن 

 الخطة ليست دقيقة".
 24/1/2019، العربي الجديد، لندن

 
 ولم ُتبلَّغ بإغالق مدارسها ونروا" مستمرة بوجودها في القدساأل مشعشع: " .42

أكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل الالج ين الفلسطينيين  جمال غي : - غزة، المحتلةالقدس 
"أونروا" سامي مشعشع أن الوكالة مستمرة في وجودها بمدينة القدس المحتلة، معربا  عن رفض 

 إدارتها أي محاوالت إلضعاف دورها في المدينة.
لة لم تبلغها سلطات االحتالل اإلسرائيلي وأشار مشعشع في حدي  لصحيفة "فلسطين" إلى أن الوكا

بإغالق أيٍّ من مدارسها أو مقرها في القدس، الفتا  إلى أن طلبة المدارس انتةموا في مقاعدهم 
 ، بمدارس وكالة الغوث.2019الدراسية للفصل الثاني من العام الدراسي الجاري 

دراسي المدارس التابعة لحونروا في وكانت سلطات االحتالل قد أعلنت أنها ستغلق في مطلع العام ال
 القدس المحتلة.

 29وذكر مشعشع أن المفوض العام لحونروا بيير كرينبول سيعلن في مقر األمم المتحدة بجنيف في 
يناير/ كانون الثاني الجاري متطلبات وكالة الغوث المالية للميزانية العادية وميزانية الطوارئ في 

وبين أن الوكالة استطاعت سد عجزها  وسوريةأ لتوفير احتياجاتها. األراضي الفلسطينية المحتلة
مليون دوالر، بعد وقف اإلدارة األمريكية دعمها  464بعد أن وصل إلى  2018المالي للعام الماضي 
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لحونروا، مؤكدا  أن المنةمة األممية ماضية في إجراءاتها التقشيية خالل العام الجاري لحين تحسن 
وعد اإلجراءات التقشيية الداخلية للوكالة جزءا أساسيا من نجاحها في مواجهة  ة.أوضاعها المالي

مليون دوالر  92عجزها المالي الكبير، باإلضافة إلى تبرع الدول األعضاء، "ما مكننا من جمع 
 لمواصلة خدماتنا في مناطق عملياتنا الخمس، وتوزيع المساعدات الغذائية لنحو مليون مواطن".

 24/1/2019ن الين، أو فلسطين
 

 يعلن انتهاء المشروع الياباني في "عين الحلوة" "األونروا"مدير عام  .43
جال مدير عام وكالة األونروا في لبنان كالوديو كوردوني في مخيم عين الحلوة، : رأفت نعيم -صيدا 

ا كليا لحقت دمار أ أمنيةمتفقدا  حي الطيرة الذي كان قبل عام ونصف مسرحا لجولتين من األحداث 
وشهد منذ عام أعمال إعادة بناء وترميم بهبة من الحكومة اليابانية، حي   وجزئيا في عشرات األبنية.

زار كوردوني بعض المنازل المرممة معلنا انتهاء أعمال الترميم ضمن الهبة اليابانية والتقى باألهالي 
 بيوتهم المعاد ترميمها". لىإوعّبر كوردوني عن "سروره لعودة األهالي  وممثلين عن لجنة الحي.

بعد ذلك التقى كوردوني ممثلي الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية داخل مخيم عين الحلوة 
حاليا والمرتقبة هذا العام واستمع  األونرواواستعرض معهم التحديات المالية والسياسية التي تواجه 

 األونروالخطوات التي تقوم بها وقدم كوردوني شرحا مفّصال حول ا مطالبهم وهواجسهم. إلى
لالستمرار في تقديم خدماتها رغم التحديات المالية والتزم بتحسين عملية التواصل مع المجتمع 
المحلي عبر تكثيف اللقاءات المتخصصة حول مواضيع محددة ال سيما الصحة والتعليم والخدمات 

 االجتماعية.
 24/1/2019، المستقبل، بيروت

 
 الفلسطينيين مريكية متحيزة ضدّ دراسة: الصحف األ .44

، ومركزها المدينة الكندية تورونتو، بأن الصحف 416Labsأفادت دراسة أعّدتها شركة االستشارات 
األمريكية تتبنى لهجة سلبية إزاء الفلسطينيين، وتمنح منبرا  أوسع لمصادرها اإلسرائيلية، وتتجاهل 

 ي.وقائع أساسية في فهم طبيعة االحتالل اإلسرائيل
الدراسة التي ُنشرت في وقت سابق، حّللت م ات آالف العناوين الرئيسية في الصحف األمريكية 

، وشملت "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"وول ستريت جورنال" 1967األبرز، منذ عام 
ما ووزع الباحثون العناوين الرئيسية في مجموعتين، إحداه و"شيكاغو تريبيون" و"لوس أنجليس تايمز".

 عنوان ركز على اإلسرائيليين. 82,102عنوانا  تمحور حول الفلسطينيين، واألخرى فيها  17,492تضم 
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في مجموعة  %85في الصحف األمريكية بنسبة  انخفضوتوصلوا إلى أن استخدام كلمة "االحتالل"، 
ذكر الالج ين  . وتراجع1967في مجموعة العناوين الفلسطينية، منذ عام  %65العناوين اإلسرائيلية، و

مقارنة بالفلسطينية. وتفوقت  %250 واعُتمد على المصادر اإلسرائيلية أكثر بـ .%93الفلسطينيين بنسبة 
 العناوين التي تركز على إسرائيل بأربع مرات، على تلك التي تركز على فلسطين.

، 1967عام وندرت اإلشارة إلى أن المستعمرات اإلسرائيلية غير شرعية في المجموعتين. ومنذ 
ظهرت "القدس الشرقية"، التي ُتستخدم في اإلشارة إلى الجزء الخاضع لالحتالل اإلسرائيلي من 

 مرة في العناوين. 132المدينة، 
وخلصت الدراسة إلى أن "لوس أنجليس تايمز" تصدرت الصحف األمريكية التي صورت الفلسطينيين 

و تريبيون"، وبعدها "واشنطن بوست"، وأخيرا  بشكل سلبي، تلتها "وول ستريت جورنال"، ثم "شيكاغ
 "نيويورك تايمز".

 24/1/2019، العربي الجديد، لندن
 

 قروض فرنسية لالستثمار في الطاقة المتجددة باألراضي الفلسطينية .45
مليون يورو  25قال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، إن وكالة التنمية الفرنسية خصصت : رام هللا

عمان"، و"فلسطين"، لتمويل مشاريع في مجال  –لمؤسسات عبر بنكي "القاهرة كقروض لحفراد وا
وأضاف ظافر ملحم متحدثا  لـ"رويترز"، في رام هللا: "هذا قرض لتشجيع استخدام  الطاقة المتجددة.

الطاقة النةيفة للقطاع الخاف وللمؤسسات الخاصة ولحفراد". وتابع: "سوف يشجع في تحقيق 
يجية التي وضعتها الحكومة في تنوع مصادر الطاقة واالعتماد على الطاقة األهداف االسترات

المتجددة". وأوضح ملحم أن هناك خمسة ماليين يورو مقدمة كمنحة من االتحاد األوروبي في إطار 
المشروع "لدعم البناء المؤسساتي لسلطة الطاقة والتشريعات المتعلقة بتشجيع االستثمار في الطاقة 

وقال: "منحنا رخص  ميغاوا  على الشبكة من الطاقة الشمسية". 30وأضاف: "حاليا  لدينا المتجددة". 
ميغاوا  قيد الدراسة. هذا يشكل أكثر  157ميغاوا  باإلضافة إلى مشروع بقدرة  42مشروعا  بقدرة  13

 ".2020من احتياجات فلسطين، وهذا أكثر من الخطة االستراتيجية لعام  %20من 
 25/1/2019، لندن الشرق األوسط،

 
 حزب كرواتي يدعو بالده إلى االعتراف بدولة فلسطين .46

( في كرواتيا بالده إلى ضرورة االعتراف بدولة ZIVI ZIDدعا حزب الجدار الحي  : زغرب 
 .(فلسطين، كونه الحل الوحيد لتحقيق مساواة في الحوار بين الدولتين  فلسطين وإسرائيل
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أجراه على برنامجه السياسي بإضافة فقرة في بند سياسته وأوضح الحزب عقب التعديل الذي 
دولة حول العالم  138، "أن االعتراف بفلسطين تم من قبل 4.7، تحت بند رقم 69الخارجية صفحة 
دول أعضاء في االتحاد األوروبي والناتو، هي:  بلغاريا، وجمهورية التشيك،  6حتى اآلن، منها 

فاكيا( وثالثة من أعضاء االتحاد األوروبي  قبرف، ومالطا، والمجر، وبولندا، ورومانيا، وسلو 
 .(والسويد(، وثالثة أعضاء في حلف الناتو  ألبانيا، وآيسلندا، وتركيا

 24/1/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ُمتعالّية بسورّيةهجمات التعّسفّية والالوطلبت منه إيصال رسالة حاّدة حول  "إسرائيل"روسيا وبّخت سفير  .47
ُكشف النقاب اليوم الخميس في تل أبيب عن ارتفاع حّدة التوّتر في  زهير أندراوس: - الناصرة

العالقات بين روسيا وإسرائيل، على خليية العمليات العدوانّية التي قام فيها كيان االحتالل مؤخرا ، 
 لثورّي اإليرانّي في سورّية.وتحمّل المسؤولّية، ضّد ما قال إّنه أهدافا  تابعة  للحرس ا

ونقل ُمراِسل الشؤون السياسّية في صحيفة  يديعوت أحرونوت( العبرّية، إيتمار آيخنر، عن مصادر 
سياسّيٍة وصفها بأّنها رفيعة الُمستوى في وزارة الخارجّية اإلسرائيلّية، نقل عنها قولها إّن الخارجّية 

ألخير، سفير تل أبيب في موسكو، جيري كورين، وقامت الروسّية استدعت عّدة مّراٍت في األسبوع ا
بتوبيخه، باإلضافة إلى ذلك، شّدّدت المصادر، طلب منه ُصّناع القرار في روسيا إيصال رسالٍة 
حاّدٍة كالموس للحكومة اإلسرائيلّية مفادها أّن موسكو لم تُعد تحتِمل الضربات الجوّية اإلسرائيلّية ضّد 

 األراضي السورّية.أهداٍف ُمختلفٍة داخل 
ولفتت المصادر عينها، كما أفادت الصحيفة العبرّية، التي عنونت التقرير بـ"التهديد الروسّي" إلى أّن 
الروس حافةوا على سرّية توبين السفير والطلب منه إيصال الرسالة، إاّل أّن المصادر في الخارجّية 

في الوقت عينه إلى أّن العالقات بين تل  اإلسرائيلّية، أضافت الصحيفة، أّكدت على ذك، ُمشيرة  
أبيب وموسكو تشهد تراجعا  جدّيا  وملموسا  في اآلونة األخيرة، وللتدليل على ذلك، رفض الرئيس 
الروسّي، فالديمير بوتن، عقد اجتماٍع مع رئيس الوزراء اإلسرائيلّي، بنيامين نتنياهو، على الرغم من 

ا نتنياهو من أجل االجتماع مع بوتن، كما أّكدت المصادر عينها المساعي الحثيثة التي بذلها ويبذله
وشّدّدت المصادر أيضا  على أّنه بعدما ساد الشعور بأّن األزمة الدبلوماسّية  للصحيفة العبرّية.

اإلسرائيلّية في طريقها إلى األفول، خرجت الناطقة الرسمّية بلسان الخارجّية الروسّية، ماريا -الروسّية
، وقالت أمام وسائل اإلعالم بأّن بالدها ُتطاِلب كيان االحتالل بوقف الهجمات غير زاخاروفا

 المنطقّية والتعسيّية والُمتعالّية في األراضي السورّية، على حّد تعبيرها.
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اإلسرائيلّية لُمهاجمة -في السياق عينه، استغّلت الُمعارضة في الدولة العبرّية ترّدي العالقات الروسّية
، حي  نقلت الصحيفة العبرّية عن رئيس حزب  يوجد ُمستقبل(، النائب يائير لبيد قوله إّن نتنياهو

ثرثرة رئيس الوزراء اإلسرائيلّي دفعت الروس إلى الخروج ضّده في كّل ما يتعّلق بسورّية، فيما قالت 
نطلقاٍت سياسّيٍة، وزيرة الخارجّية سابقا  تسيبي ليفني، إّن نتنياهو كسر ودمّر سياسة الضبابّية من مُ 

 األمر الذي أّدى إلى تقييد حرّية النشا  للجيش اإلسرائيلّي، على حّد قولها.
ُعالوة  على ذلك، نقلت الصحيفة العبرّية عن مصادر أمنّيٍة وعسكرّيٍة وصفتها بأّنها رفيعة الُمستوى 

ٍة تاّمٍة، بناء  على في تل أبيب، نقلت عنها قولها إّن المخابرات اإلسرائيلّية توصّلت إلى قناع
معلوماٍت سرّيٍة، تؤّكد أن روسيا باتت ُتشّكل حماية  لعناصر حزب هللا، وما أسمتها بالمليشيات 
اإليرانّية في سورّية. وقالت الصحيفة العبرّية في مقاٍل نشرته لمعلقها العسكري أليكس فيشمان، إّن 

رفع أعالم روسّية، وكذلك ُتطاِلب إسرائيل موسكو ُتعطي قوات حزب هللا مةلة من خالل السماح لها ب
 بعقد لقاءاٍت معها لغرض التوصل إلى تفاهماٍت حول سورّية، على حّد تعبيره.

 24/1/2019، لندن، رأي اليوم
 

 " وهناك "كارثة" مرتقبةغوتيريش: العالم يشهد "تفككا   .48
افوس، أن العالم يشهد المتحدة انطونيو غوتيريش الخميس في منتدى د لحممالعام  األميناعتبر 

وقال  "تفككا" مثيرا للقلق وخصوصا بسبب العالقات المتوترة بين الواليات المتحدة وروسيا والصين.
"إن العالقات بين القوى الرئيسية العالمية، روسيا والواليات المتحدة والصين، لم يسبق أن شهدت 

"وضوح موازين القوى في  أنوأضاف  الخلل الذي تشهده اليوم" متحدثا عن وضع "كارثي نوعا ما".
العام "نحن  األمينوتابع  الدفاع عن المقاربة المتعددة الطرف في العالقات الدولية. إلىتراجع" داعيا 

لم يحصل توجه معاكس فنحن  إذانعيش في عالم تزيد فيه المشاكل تفككا وكذلك الحلول" مؤكدا أنه "
 كارثة". إلىفي طريقنا 

 24/1/2019 ،األيام، رام هللا

 

 بماذا سترد غزة على مشروع االنتخابات التشريعية .49
 د. فايز أبو شمالة

مشروع االنتخابات التشريعية المطروح عبر وسائل اإلعالم ال يستحق النقا  والحدي ، فهو مشروع 
منقوف طالما استثنى انتخابات الرئاسة والمجلس الوطني، وهو مشروع منقوف دون القدس، التي 

إسرائيل بأن تجري فيها انتخابات، لذلك يجب أن يكون رد غزة قويا ، يقول: ال انتخابات لن تسمح 
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تشريعية دون القدس، ودون انتخابات رئاسية، وانتخابات مجلس وطني فلسطيني، فالتجديد للشرعيات 
 يجب أن يكون متكامال ، ودون ذلك فهو لغوصة سياسية.

دون المبادرة بمشروع اعتراضي، يعتمد الدعوة إلى  رفض مشروع انتخابات مجلس تشريعي ال يكفي
إجراء انتخابات مجالس محلية في كل مدن غزة، بهذه الخطوة العملية يمكن الرد على لغوصة 
انتخابات التشريعي، وفي تقديري أن مثل هذه االنتخابات للمجالس المحلية سيشارك فيها التيار 

والشعبية والديمقراطية، والمستقلون، وأزعم أن هذه اإلصالحي وستشارك فيها حركة الجهاد وحماس 
االنتخابات ستفرز قيادات سياسية وميدانية وجماهيرية في مدن قطاع غزة، سيكون لها الحةوة، 

 والكلمة العليا، وستكون قادرة على مخاطبة العالم العربي والدولي.
ستفرض على واقع غزة معادلة إن المبادرة إلى االنتخابات البلدية ستحرج أعداء غزة جميعهم، و 

سياسية جديدة، تقول بأن غزة قادرة على أن تلقي بعصا موسى السحرية، لتبتلع حيات الكهنة 
 السياسيين، وتفرض منطقها العزيز على كل محاصر.

وحتى ال تتردد التنةيمات بالمشاركة في انتخابات مجالس محلية، ولضمان النزاهة، ال بد من التوافق 
لجنة وطنية إسالمية، تشارك فيها كل التنةيمات والقوى السياسية المؤيدة للنهج على تشكيل 

الديمقراطي، ومن مهمات هذه اللجنة اإلشراف المبكر على أحوال غزة، واإلعداد لالنتخابات، 
واستقبال المراقبين الدوليين، ولهذه اللجنة الحق في محاورة الوفود الزائرة، والقيام بزيارات إلى دول 

لجوار، لشرح القضية الفلسطينية، ولحشد الدعم المالي لالنتخابات، والبح  عن مخارج لحصار ا
 غزة، والتخييف من معاناة أهلها.

االنتخابات الديمقراطية هي اللغة الوحيدة القادرة على كسر حالة الجمود الذي يحاصر غزة، وهي 
وعلى فلسطين، ألن غزة رأس حربة اللغة القوية التي تكسر عةم األطراف المتآمرة على غزة، 

 المقاومة، والقرار السياسي الفلسطيني القادر على إنقاذ القضية من صحراء التيه التفاوضي.
وطالما كانت غزة بحاجة إلى معبر رفح، وطالما كان أهل غزة بحاجة إلى السفر، فإن التواصل مع 

دية، وأزعم أن التوافق الفلسطيني مصر من مهمات هذه اللجنة التي ستشرف على االنتخابات البل
على معبر رفح، يشكل بديال  مقبوال  على مصر، التي ستقتنع بضرورة التعامل مع هذا الواقع القائم، 

 والذي يضم مجموع القوى السياسية الفاعلة في قطاع غزة.
الحصار،  لقد دللت التجربة على نجاح غزة في تشكيل الهي ة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر

وقد دللت التجربة على قدرة غزة على تشكيل غرفة العمليات المشتركة، فلماذا ال تحاول غزة في هذا 
المضمار، لماذا ال تسعى إلى كسر الحصار من خالل االنتخابات للمجالس المحلية، والتي ستشكل 

درة على تقديم نفسها واجهة اجتماعية وسياسية ألهل غزة، وستكون القيادة المنتخبة ديمقراطيا  قا
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للعالم الديمقراطي بشكل متحضر، يسهم في مقارعة أعداء غزة، ومناطحة منطقهم األعوج، الذي 
 اعتمد منهاج التقديس للقيادة إلى أبد اآلبدين.

 24/1/2019، رأي اليوم، لندن
 

 سخافة التفسير العربي لغطرسة نتنياهو العسكرية .50
 د. عبد الستار قاسم

اإلعالم العربية وبعض السياسيين العرب والفلسطينيين أن نتنياهو يفرد عضالته ترى أغلب وسائل 
العسكرية ويضرب هذا وذاك، ويرفع من حدة تهديداته ضد غزة وسوريا وإيران ألسباب انتخابية. أي 
أنه يفعل ذلك ليوصل رسالة إلى الصهاينة بأنه هو البطل الذي يوفر األمن لهم، وهو القادر بال تردد 

ى مالحقة العرب واإليرانيين وإيقاع الخسائر الكبيرة في صفوفهم بخاصة في مواقعهم العسكرية. عل
وهذه رسالة ترفع من أسهمه االنتخابية، وقد تؤدي إلى حصوله على أكثرية األصوات في انتخابات 

 الكنيست الصهيونية القادمة.
لى كل من يمس ما يسمى باألمن هذا تفسير هروبي، ويجانب الحقيقة. السبب أن الرد السريع ع

الصهيوني هو سياسة صهيونية منذ أن قام كيان الصهاينة. بغض النةر عمن هو رئيس الوزراء، أو 
رئيس األركان أو وزير الحرب، سياسة الكيان الصهيوني ثابتة وهي الرد الفوري على كل تهديد 

ون حازما وشديدا حتى ال يفكر لحمن الصهيوني، أو مس به. وهذا الرد وفق سياستهم يجب أن يك
العدو بالنيل من األمن الصهيوني. هذه سياسة صهيونية ثابتة وليست خاصة ب نتنياهو. فلو كانت 

 هناك ليفني أو باراك لقاما بذات النشاطات العسكرية على مختلف الجبهات.
هاينة ينشطون السبب الحقيقي لسلوك نتنياهو وكل وزراء الكيان الصهيوني عبر الزمن هو أن الص

ويدمرون ويقتلون وال أحد يرد عليهم إال نادرا جدا. كم من مرة ضرب الصهاينة بلدانا وجيوشا عربية، 
وكان العرب يلتزمون اإلدانة والشجب واالستنكار والهرولة إلى األمم المتحدة. عدو ال يالقي قوة من 

 غطرس كيفما شاء.عدوه، وال يجد من يردعه أو يزجره فإنه يرى أنه يستطيع أن يت
فقط ال يجرؤ الصهاينة في هذه المرحلة على المّس بحزب هللا أو مهاجمته، والسبب واضح وهو أن 
حزب هللا يرد بسرعة وبقوة. ال يملك الحزب عتادا عسكريا ضخما كما يملك الصهاينة، لكنهم يدركون 

ني ضد سوريا بعدما أن رده يوجعهم فيتجنبونه. ونحن نذكر كيف غاب العمل العسكري الصهيو 
قامت القوات السورية بتوجيه صواريخها نحو مواقع عسكرية صهيونية في الجوالن. هم تأدبوا قليال 
لفترة من الزمن، وعادوا إلى االعتداء من جديد. ومؤخرا قاموا بضربة صاروخية لمحيط دمشق وبرروا 

 ضي السورية.بأنهم قصفوا مواقع إيرانية. وبغض النةر، هذا اعتداء على األرا
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لو كان يعلم الصهاينة أن مطار اللد المسمى صهيونيا مطار تل أبيب سيكون مقابل مطار دمشق، 
 أو حيفا مقابل الالذقية، أو مواقع عسكرية مقابل مواقع عسكرية إيرانية لما تمادوا في غطرستهم.

غياب تصرفنا طبعا نحن نستعمل حجة محاولة كسب االنتخابات من قبل نتنياهو للتغطية على 
الحازم ضد الصهاينة. فال ضرورة للهروب، وتبقى الحقيقة هي األبقى.  سوريا ليست بقوة الصهاينة، 
وصواريخها المضادة للطائرات ال تعمل بعد، لكن بإمكان سوريا أو إيران إن ردتا على العدوان أن 

 تصنعا أزمة إقليمية واسعة ال يريدها الصهاينة وال األمريكان.
 24/1/2019، يوم، لندنرأي ال

 
 ا "قوة خير في الشرق األوسط"؟أمريكهل  .51

 أسامة أبو ارشيد
ية في القاهرة، قبل مريكي، مايك بومبيو، في خطابه في الجامعة األمريكزعم وزير الخارجية األ

أسبوعين، أنه يريد أن يخبرنا "حقيقة"، وهي أن الواليات المتحدة "قوة خير في الشرق األوسط". 
ا، غالبا ما تتبع ذلك الفوضى، وعندما نهمل أصدقاءنا، يتصاعد أمريك"عندما تتراجع  وأضاف:

ا كانت، أمريكاالستياء، وعندما نتعاون مع األعداء، يتقّدمون". لم يتوقف بومبيو عند ذلك، فزعم أن "
باراك  وستبقى دوما، قوة تحرير، ال قوة احتالل"، بل إنه لم ينس أن يغمز من قناة الرئيس السابق،

، تحت 2009أوباما، والذي كان وجه خطابا للعالم اإلسالمي من الجامعة نفسها، في يونيو/ حزيران 
عنوان: "بداية جديدة"، فاتهمه، من دون ذكر اسمه، بإساءة قراءة التارين وبإساءة فهم اللحةة 

بع  من إيديولوجيا، ية وأن "اإلرهاب اإلسالمي" ال ينأمريكالتاريخية حينها، بسبب حديثه عن أخطاء 
وهي األمور التي أدت الحقا إلى الثورات العربية، التي جاءت بالفوضى وأفسحت المجال لبروز 
التيارات المتطرفة، مثل تنةيم الدولة اإلسالمية  داعش(، حسب زعمه. وخلص بومبيو من ذلك إلى 

سياسات التي ترتب عليها ي الذاتي قد انتهى، وكذلك المريكالقول: "الخبر السار: عصر الخزي األ
الكثير من المعاناة التي ليس لها داع. اآلن تأتي بداية جديدة حقيقية". ولهذا كان عنوان محاضرته: 

 ا تنبع  من جديد في الشرق األوسط".أمريك"قوة من أجل الخير: 
بق ي ساأمريكيا راسخا، ضرورة إحجام أي مسؤول عن نقد رئيس أمريكبعيدا عن كسر بومبيو عرفا 

خارج الواليات المتحدة، فإن ما جاء في خطابه كان محاولة  إلعادة كتابة التارين وتزييفه. وبغض 
النةر أكانت سياسات إدارتي أوباما، األولى والثانية، منسجمة  مع القيم التي طرحها في خطابه في 

لك، خطأ الواليات القاهرة، إال أن الحقيقة أن كثيرا مما قاله أوباما، حينها، كان صحيحا. من ذ
المتحدة في غض الطرف عقودا طويلة عن تطلعات الشعوب العربية للحرية والكرامة والديمقراطية، 
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بل ودعم أنةمٍة ديكتاتوريٍة قمعية. وكذلك، تخلي الواليات المتحدة عن كثير من قيمها بعد هجمات 
ا من جديد" كـ"قوة خير في أمريك. المفارقة أن بومبيو الذي حدثنا عن "انبعاث 2001سبتمبر" في  11"

الشرق األوسط"، لم يجد كثير خير يذكُره، فكان أن حاول أن يجمل كثيرا من سياسات الواليات 
 المتحدة البشعة في المنطقة على أساس أنها "أفعال خير". 

ي مثال، لم يتطّرق بومبيو في خطابه إلى موضوع الحريات والديمقراطية وضرورة االزدهار االقتصاد
لشعوب المنطقة. ولم يتطرق، من قريب أو بعيد، إلى ضرورة حدوث انفراجات سياسية في دول 
المنطقة، حتى ال تتصاعد انفجاراتها. ما بّشرنا به بومبيو هو مزيد من الحروب والصراعات والقتل 

لمنطقة والدمار، باسم الحرب على اإلرهاب. ولم يترّدد أبدا في أن يلقي ِمْلحا  على جروح شعوب ا
العربية النازفة، وهو يذّكرنا بأن أول زيارة خارجية للرئيس، دونالد ترامب، بعد توليه الرئاسة عام 

، كانت إلى المنطقة لحضور قمة الرياض التي كان محورها األساس التصدي للتطّرف 2017
داعش"، وهي ومحاربة اإلرهاب. وأفاض بومبيو بتباشيره، فالواليات المتحدة مستمرٌة في محاربة "

اإلماراتي  -تعمل على تطويق إيران، وهي شريك في حرب اليمن التي جعلها المحور السعودي 
ي مريكحرب تدمير لليمن وماليين من سكانه، من دون هزيمة للحوثيين، وهو ما دفع الكونغرس األ

ارثية التي ي لتلك الحرب الكمريكبحزبيه، الجمهوري والديمقراطي، للتصويت على إيقاف الدعم األ
 نشرت المجاعة واألوب ة والموت بين اليمنيين. 

ولكن بومبيو ال يتوقف عند ذلك الحد، فال بد من جرعة إهانٍة لمن يمدحهم من أنةمٍة قمعية، يرى 
أن بالده أخطأت في دعم الثورات الشعبية ضدها. "لقد التزمنا بكلمتنا". هكذا قال. وأضاف: "لقد وعد 

ملته االنتخابية بأن يعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل.. وفي شهر مايو نقلنا الرئيس ترامب خالل ح
سفارتنا إليها". أي استخفاٍف هذا بتلك األنةمة التي تنازلت عن كرامتها وسيادة شعوبها للواليات 
المتحدة مقابل كراسي سادتها! ويستمر بومبيو، فال بد من بعض تقريٍظ للمضيف المصري. "إنني 

د التي يبذلها الرئيس  عبد الفتاح( السيسي لتعزيز الحريات الدينية، والتي تشكل مثاال أشيد بالجهو 
ُيحتذى لجميع القادة والشعوب في الشرق األوسط". وألن بومبيو ال يفرق بين اإلخوان المسلمين 

االنقالب،  و"داعش" وغيره من التيارات العنيية، فكلهم يتبّنون ذات "إيديولوجيا اإلرهاب"، ومن ثمَّ فإن
، كان إنقاذا لمصر، حسب منطقه ضمنا، فإنه لم ُيعر اهتماما لملف حقوق اإلنسان 2013عام 

الكارثي في مصر، بشهادة منةماٍت دوليٍة مستقلة، كما لم يعر اهتماما ألكثر من ستين ألف سجين 
ن كانوا يعملون ييأمريكسياسي فيها. كل ما هّمه أن يعبر عن سعادته بتبرئة نةام السيسي مواطنين 

 في منةمات غير حكومية في مصر.
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ما سبق هو "الحقيقة" التي أصّر بومبيو أن يحّدثنا عنها. ولكنها ليست "حقيقة" أبدا، بقدر ما أنها 
محاولة استهباٍل لشعوب المنطقة. وإذا ما قارنا خطاب أوباما بخطاب بومبيو من على منبر الجامعة 

كان أكثر اقترابا من "الحقيقة"، من دون أن يعني ذلك أنه قالها كلها. نفسها في القاهرة، فإن أوباما 
، كانت "حرب خيار"، على 2003من ذلك مثال، أنه أقر، حينها، أن حرب  غزو( العراق، عام 

 2001عكس أفغانستان التي كانت حرب ضرورة، ذلك أن تنةيم القاعدة الذي خطط ونفذ هجمات 
أثبتت التحقيقات والحقائق التي تكشفت في السنوات التالية للغزو كان يتحصن في هذا البلد. وقد 

ي للعراق أن إدارة جورج بو  االبن فبركت مزاعم ارتبا  نةام صدام حسين بـ"القاعدة"، وهو مريكاأل
ما أدى إلى تعزيز قوة "القاعدة" بعد الغزو، وبروز "داعش"، تاليا، وانسياحه في فوضى المنطقة التي 

ا كانت، وستبقى دوما، قوة تحرير، ال قوة أمريكرة بو . ثمَّ يأتي بومبيو اليوم ليزعم أن "أحدثتها إدا
احتالل"! إذا لم تكن هذه محاولة  بائسة  لتزييف الوقائع والحقائق، بل وحتى الواقع، وإذا لم تكن هذه 

ألوسط، وال تزال، ا في الشرق اأمريكمحاولة إلعادة كتابة التارين، فماذا تكون إذن!؟ كانت سياسات 
في غالبها سي ة وشريرة، ويكفينا ما أورده بومبيو في خطابه في القاهرة لتجد كل الدالئل على ذلك. 

 ا تحّللت منه في الشرق األوسط.أمريكذلك هو "الخزي" الحقيقي الذي يزعم بومبيو أن 
 25/1/2019، العربي الجديد، لندن

 
 "نا أو الدولةإما أ"إلى  "أنا الدولة"نتنياهو: ِمْن  .52

 حيمي شليف
"روس" التي كانت في  أغنيةفي منتصف الثمانينيات وفي نهاية الحرب الباردة، المغني ستينغ نشر 

انتقدت الواليات المتحدة واالتحاد السوفييتي على العداء المتبادل  األغنيةألبوماته المعروفة. هذه  أحد
يحبون  أيضاومي الذي جاء فيه "آمل أن الروس بسبب السطر الهج باألساسبينهما. لكن يتم تذكرها 

 فربما سيتم منع حرب نووية. أوالدهمكان الروس يحبون  إذاأوالدهم". 
كان نتنياهو يحب إسرائيل ويهتم  إذاالمقارنة مع بنيامين نتنياهو محددة بالسطر الهجومي المذكور: 

دم التنافس في هذه المرة على رئاسة من مستقبله، لكان أعلن اآلن بأنه قرر ع أكثر أوالدهابمستقبل 
الحكومة. ليس كدليل على الضعف، وليس كخطوة استسالم لمؤامرة اليسار التي يحذر منها، وربما 

 ، بل كمحب حقيقي ووطني نموذجي، وضع مصالح دولته فوق مصالحه.أيضايؤمن بوجودها 
لجنائية. وال يرسل مبعوثيه من من يحب دولته ال يفرض عليها انتخابات هزلية، في مركزها قضاياه ا

من أنياب القانون. وال يجر الجمهور  إنقاذهالشتائم لمؤسساتها. وال يفرض على مؤيديه  إطالقاجل 
اإلسرائيلي للقيام بالحسم بين سلطة القانون وعبادة الشخصية، بين الديمقراطية وفساد الحكومة 
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براءته  إلثباتى الحكم ويكرس نفسه المستشري. المحب الحقيقي كان سيطأطئ رأسه ويوافق عل
 حتى مرور العاصفة. األقلويعفي الدولة من عقابه، على 

يبدو أن نتنياهو يحب دولته ومناظرها، لغتها، حتى لو كان ذلك بدرجة ثانية، وثل  سكانها بدرجة 
ض تأدية خصمنا الفلسطينيين والعرب واليساريين والمراسلين والمدعين العامين وكل من يرف إذاأولى 

التحية لفخامته. نتنياهو بالتأكيد يؤمن بأنه يحب حتى دولة إسرائيل، لكن هذا نةريا فقط. واليته 
 أوصلتهلجذور الدولة ونةام حكمها، رغم أنها هي التي  األساسيةوالمسمومة أظهرت كراهيته  األخيرة

الواضحة على استقاللية ما هي أسس الديمقراطية اإلسرائيلية، تعبيراتها  إذاليه. إما وصل  إلى
إسرائيل وممثلوها الموالون للدولة الرسمية، التي دافيد بن غوريون صمم على غرسها فيها. الرئيس 

الذي تخلى عن  األركانالذي يمقته نتنياهو، محكمة العدل العليا التي يشل نتنياهو عملها، ورئيس 
تخلى عنها ووضعها في أيدي ميري ريغف، نتنياهو لصالح الي ور ازاريا، الثقافة اإلسرائيلية التي 

حرية التعبير التي يعمل على تقليصها، التعايش الذي سحقه من خالل قانون القومية، التعليم العالي 
الحر الذي تحول الى عدو الشعب، وفوق كل ذلك، سلطة  اإلعالمطابور خامس،  أصبحالذي 

جديدة التي قام نتنياهو بتفكيكها من اجل وجود الجمهورية اإلسرائيلية ال أساسالقانون التي هي 
 التخلص من عقوبته.

رئيس حكومة يقول إن الشرطة والنيابة العامة والمستشار القانوني للحكومة يقومون بحياكة قضية له، 
ويخترعون األدلة ويديرون ضده مطاردة ساحرات، يضعضع ثقة الجمهور بجهاز تطبيق القانون، 

رئيس حكومة مستعد لتلوي  العملية الديمقراطية بشؤونه الشخصية ويخرب إمكانية العيش معا. 
والجنائية، ويدفع جمهوره لحل نير الملكية، يضر أسس النةام ويخرق قسم "الدفاع عن دولة إسرائيل 

 ودستوريها".
رئيس حكومة يتصرف بهذا الشكل تجاوز منذ زمن مرحلة "الدولة هي أنا". الخيار الشديد المتوحش 

الذي يطرحه على الناخب اآلن هو "إما الدولة وإما أنا". افتراض البراءة الجنائية لنتنياهو والمجزأ 
موجود، لكن في سابقة تقررت في محكمة سليمان، فان إدانته موجودة بالفعل: األم التي تنازلت عن 

سمين أمومتها من اجل أن يعيش طفلها، أظهرت أنها تحبه. واألم التي كانت مستعدة لقطعه الى ق
 فقط من اجل أن تبقى صفة األمومة لها، كشفت أن حبها هو فقط لنفسها.

 "هآرتس"
 24/1/2019، األيام، رام هللا
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