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غزة على "فوهة بركان" مع المصالحة..  مداخل لتحقيق أربعةالعاروري: عرضنا على فتح  .1
 يل"إسرائ"

كتب السياسي لحركة حماس صالح نائب رئيس الم ، أن25/1/2019موقع حركة حماس، ذكر 
إن حركة حماس عرضت على حركة فتح أربعة مداخل الستعادة وتحقيق الوحدة  قال العاروري 
 الوطنية.

وأوضح العاروري، خالل لقاء خاص مع فضائية األقصى مساء الجمعة أن المداخل األربعة التي 
يدي، أو عقد اإلطار القيادي عرضتها الحركة هي االنتخابات الشاملة، أو عقد مجلس وطني توح

 لمنظمة التحرير، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية يقف من ورائها ويراقب عليها المجلس التشريعي.
وجدد العاروري التأكيد أن حركة حماس جاهزة إلجراء انتخابات شاملة لكل مؤسسات الشعب 

ت التزامات أنها ال نريد التفرد الفلسطيني لتكون منتخبة وتعّبر عن إرادته، مشيرًا إلى أن حماس قدم
 والهيمنة، وال تسعى لتكون أغلبية، معربًا عن أسفه أن حركة فتح ال تريد االنتخابات.

وأشار إلى أن حركة حماس طرحت عقد مجلس وطني توحيدي بمشاركة كل القوى الوطنية، لكن 
ير، مع أن االتفاق كان حركة فتح ذهبت لعقد المجلس في رام هللا بغياب حماس وقوى بمنظمة التحر 

 على عقده خارج فلسطين.
وأشار إلى أن حماس اقترحت أيًضا عقد اإلطار القيادي الذي تجتمع فيه كل قيادات القوى؛ من 
أجل إنهاء االنقسام ورسم المسار الفلسطيني، كما طرحت تشكيل حكومة وحدة وطنية من خلفها 

 م في كل القضايا.المجلس التشريعي، لتتخذ قرارات إلنهاء االنقسا
وشدد العاروري على أننا كشعب فلسطيني لن نحقق أي إنجازات تحررية ودحر لالحتالل إن لم يكن 
هناك تفاهم واصطفاف وطني، مشيرًا إلى أن االنقسام واالنفصال في البرامج ال يؤدي إال إلى مزيد 

 من ترسيخ االحتالل والخسائر الوطنية لشعبنا.
يع التخلي عن هدف استعادة الوحدة الوطنية للوقوف في وجه المؤامرات وأكد أن حماس ال تستط

التي تواجه القضية الفلسطينية، ولن تغلق باب المصالحة، وستسعى لفتحه في كل فرصة، على 
 الرغم من التصريحات الالمسؤولة التي يطلقها بعض اإلخوة في حركة فتح.

االحتالل يعيشون في حالة مقاومة حقيقية  وأوضح العاروري أن األسرى الفلسطينيين في سجون 
 دائمة ال تضعف وال تفتر.

وأشار العاروري إلى أن كل محاوالت االحتالل لتركيع شعبنا في قطاع غزة باءت بالفشل، وأن قطاع 
وأكد أن المقاومة بأشكالها كافة مشروعنا  غزة يمثل إرادة شعبنا ومسار االنتصار على االحتالل.
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وكسره، باإلضافة إلى مسيرات العودة التي تسهم في كسر الحصار وستصل إلى لمواجهة الحصار 
 كسره.

ونفى العاروري إبرام أي تهدئة بين المقاومة واالحتالل، قائاًل: لم نبرم مع االحتالل ال اتفاق هدنة وال 
تهدئة وال سالم دائم، ونخوض معركة مفتوحة معه، لن تكون بعد كل حرب تفاهمات، وفي الحرب 

 تم إبرام تفاهمات من خالل المجموع الفلسطيني وبحضور كل القوى. 2014األخيرة عام 
وأوضح أن التفاهمات األخيرة لم تكن لوقف مسيرات العودة، ولم تكن فيها أي التزامات تمس 
المقاومة أو تطويرها، وإنما وقف االشتباكات المباشرة على السياج األمني شرقي القطاع، في مقابل 

 قف االحتالل عدوانه على غزة بكل األشكال، وتوسيع مساحة الصيد.أن يو 
وأضاف "طرحنا أننا نريد ممًرا بحرًيا لشعبنا وليس غزة فقط، والسماح بالتصدير، كما كان من ضمن 

 التفاهمات تقديم اإلخوة القطريين التزاًما للمساهمة في حل مشكلة الكهرباء والموظفين".
راد استغالل المساعدات القطرية بالمنع أو السماح بناًء على انتخاباته وأشار إلى أن االحتالل أ

 الداخلية، مؤكًدا أن "المقاومة لن تقبل أن ُيفرض عليها تآكل التزامات التهدئة".
وقال العاروري إن "صفقة القرن" رؤية إسرائيلية تتبناها اإلدارة األمريكية، إلقامة دولة في غزة 

وأشار إلى أن هناك  في الضفة التي ستكون تحت السيطرة اإلسرائيلية الكاملة. بامتدادات متفاوتة لها
بعض األطراف في المنطقة تتساوق مع هذه الصفقة وتريد تمريرها، واصفًا إياهم باألنظمة 

 الالشرعية.
وجدد التأكيد أن حركة حماس ال تسعى إلنشاء دولة في غزةـ قائاًل: ال دولة في غزة، وال دولة بدون 

 غزة، ونريد دولة لشعبنا على أرض فلسطين كلها.
، إن "غزة على فوهة بركان مع ، أن العاروري قال26/1/2019، لألنباءوكالة االناضول وأضافت 

وأضاف أن "االحتالل يحاول فرض وقائع على األرض تتآكل فيها تفاهمات  االحتالل اإلسرائيلي". 
 واألمم المتحدة(".  التهدئة التي أبرمها مع الوسطاء )مصر وقطر

وأوضح أن تفاهمات التهدئة األخيرة لم تكن تتضمن وقف "مسيرات العودة" المتواصلة على حدود 
، إنما وقف االشتباك المباشر للمسيرات )مع القوات اإلسرائيلية( 2018غزة منذ نهاية مارس/ آذار 

عدوان على غزة بكل وأشار أن هذه التفاهمات تضمنت وقف ال على السياج األمني الفاصل.
األشكال، وتوسيع مساحة الصيد في بحر القطاع، وإنشاء ممر بحري يستفيد منه الشعب الفلسطيني 

 في غزة والضفة الغربية. 
وذكر أن التفاهمات تضمنت أيضا إنشاء ممر يربط بين الضفة وغزة والسماح بتصدير البضائع من 

 ملف الكهرباء ورواتب الموظفين.  القطاع، إضافة إلى تقديم قطر مساعدات لغزة في
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وشدد العاروري على أن "المقاومة الفلسطينية ال تقبل االبتزاز في قضية تنفيذ تفاهمات التهدئة وهي 

 جاهزة للدفاع عن شعبنا".
 

 رام هللا: اتفاق على تشكيل لجنة سياسية عليا لش ون المبتربين .2
نبيل شعث، األهمية القصوى لوحدة الجاليات  أكد رئيس دائرة شؤون المغتربين المكلف :رام هللا

الفلسطينية في بلدان المهجر واالغتراب، وضرورة بذل كل الجهود وتذليل العقبات أمام وحدة 
جاء ذلك خالل اللقاء الذي  الجاليات وتفعيل أطرها، وتطوير الخدمات والتدخالت المقدمة لها.

ل الوطنية وأعضاء في اللجنة التنفيذية استضافه شعث في مكتبه وشاركت فيه قيادات الفصائ
 لمنظمة التحرير، لمناقشة استراتيجية العمل في دائرة شؤون المغتربين.

وعرض شعث خالل اللقاء، للجهود واالتصاالت التي أجرتها الدائرة لتوحيد الجاليات، وشملت 
واالجتماعات مع عدد  مختلف األطر والهيئات واالتحادات. كما أن الدائرة أجرت سلسلة من اللقاءات

من الوزراء ومسؤولي الهيئات الرسمية بهدف البحث في تطوير الخدمات التي تقدمها المؤسسات 
الوطنية للمغتربين وأبنائهم، بما يشمل االستشارات االقتصادية، والنواحي الثقافية والتعليمية والسياحية 

 والكشفية وغيرها.
ضرورية وملّحة، بل إنها ممكنة وقابلة للتحقيق خالل فترة وأكد شعث أن وحدة الجاليات ليست فقط  

 وجيزة، حال توفير عناصر هذه الوحدة وبنائها على أسس وطنية وديمقراطية تعددية.
اللقاء جرى في أجواء من المسؤولية العالية والحرص من جميع الفصائل على توحيد  إنوقال شعث "

اللقاء على تشكيل لجنة سياسية عليا تضم الجميع، جهود الجاليات، وقد جرى االتفاق في نهاية 
لتطوير صيغ العالقة مع الجاليات، والسعي لتوحيدها على مستوى كل بلد وكل قاّرة وصوال إلى عقد 

 مؤتمر عالمي موحد للجاليات الفلسطينية".
 وأضاف، "أن الترجمة العملية لهذا التوجه ستفضي إلى تشكيل لجان تحضيرية موحدة ومتوافق 

عليها لعقد مؤتمرات الجاليات في كافة أماكن االغتراب"، معربا عن أمله بأن يشهد العام الحالي 
 نقلة نوعية في أوضاع الجاليات ودورها وتنظيمها. 2019

وحضر اللقاء كل من: األمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، ونائب األمين العام 
كريم، والقيادي في الجبهة الشعبية عمر شحادة، واألمين العام لجبهة للجبهة الديمقراطية قيس عبد ال

التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، وممثل جبهة التحرير العربية في اللجنة التنفيذية لمنظمة 
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التحرير فيصل عرنكي، ونائب مفوض األقاليم الخارجية لحركة فتح زهير الوزير، والسفير حسين 
 عبد الخالق.

 25/1/2019، الجديدة، رام هللاالحياة 
 

 عريقات يدعو المجتمع الدولي للجم مجرمي الحرب اإلسرائيليين قبل فوات األوان .3
أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الجمعة، : رام هللا

ائيلية التحريضية التي يقودها قادة المستوى الرخيص والمهين الذي تتسم به الدعاية االنتخابية اإلسر 
الحرب المجرمين في إسرائيل، مشيرا إلى مجرم الحرب اإلسرائيلي آفي ديختر المسؤول عن ارتكاب 

 جرائم حرب بحق المئات من المدنيين الفلسطينيين.
وقال عريقات، في بيان صحفي، تعقيبا على فيديو نشره رئيس جهاز "الشاباك" السابق آفي ديختر 

ي لعب فيه دور المستعرب أمام سيادة الرئيس محمود عباس، إنه "ليس من المستبعد على داعية الذ
حرب ومسؤول عن سياسة االغتياالت والتصفيات الجسدية للقادة الفلسطينيين وأبناء الشعب 
الفلسطيني، والمسؤول عن إصدار أوامر وتعليمات تعذيب األسرى الفلسطينيين، وتفجير منازل 

يين، والمبادر لسن قانون القومية العنصري، أن ينتج عمال هزليا لخدمة أغراضه االنتخابية، الفلسطين
فالشعب الفلسطيني وأصدقاؤه في العالم يعلمون من هو آفي ديختر ودوره المشبوه في نشر الكراهية 

رم والتحريض على القيادة والشعب الفلسطيني، وإنكار حقوق شعبنا الوطنية، إن مكان هذا المج
 الطبيعي هو المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف: "لكن من المستغرب أن يسمح المجتمع الدولي إلسرائيل بمواصلة حمالتها التحريضية دون 
رادع، فعدم اتخاذ مواقف جادة ومسؤولة للجم التصرفات اإلسرائيلية العنصرية والتحريضية ضد 

الرئيس محمود عباس سيسمح إلسرائيل بمواصلة الشعب الفلسطيني ومكوناته الوطنية وعلى رأسها 
 أعمالها العدائية وفرض مشروع "إسرائيل الكبرى".

وحذر عريقات المجتمع الدولي من استغالل إسرائيل لفترة االنتخابات وتوظيفها الرتكاب المزيد من 
وموارده،  عمليات التطهير العرقي، وقتل المزيد من أبناء الشعب الفلسطيني ومصادرة حقوقه وأرضه

 ودعاه إلى التحرك الفوري ومحاسبة االحتالل ووضعه عند حده قبل تفجر األوضاع.
 25/1/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 سببها الصمت الدولي على انتهاكاتها "إسرائيل"منصور: جرأة  .4
لسفير رياض منصور، بثالث بعث المندوب المراقب لدولة فلسطين في األمم المتحدة، ا: نيويورك

رسائل متطابقة لكل من رئيس مجلس األمن لشهر يناير )جمهورية الدومينيكان(، واألمين العام لألمم 
وقال منصور "إننا  المتحدة ورئيسة الجمعية العامة، ليطلعهم على مستجدات األوضاع في فلسطين.

هر، فإننا نجدد دعوة ومناشدة المجتمع من هذا الش 22كما ناشدنا في كلمتنا أمام مجلس األمن، في 
 الدولي أن يولي اهتماما بالغا لقضية فلسطين".

وأشار منصور إلى كلمة منسق األمم المتحدة الخاص نيكوالي مالدنوف، أمام مجلس األمن، والتي 
 تحدث فيها عن تقارير "أوتشا" والـ"أونروا" والـ"يونيسف" وغيرها من منظمات األمم المتحدة، التي

 .2018، وتفاقم األوضاع المتدهورة أصال منذ نهاية عام 2019سجلت تدهورا في فلسطين بداية عام 
وأضاف منصور أن دولة االحتالل اإلسرائيلي تواصل ازدراء مجلس األمن، عبر انتهاك القوانين 

حاسبة الدولية واالستمرار في إجراءاتها القمعية في فلسطين. وعزا ذلك للصمت الدولي وغياب الم
والعقاب، ما ساهم بشكل كبير في جرأة االحتالل وتمكينه من فرض سيطرته وتوسيع األنشطة 

 االستيطانية دون أي اعتبار للقوانين والشرائع الدولية.
وجدد منصور مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة لبحث األزمة 

أكمله لسطوة االحتالل اإلسرائيلي وجبروته، مضيفا أن اإلنسانية المترتبة على إخضاع شعب ب
"الحصار غير اإلنساني لقطاع غزة، وتعميق عزلته دفع إلى تردي األوضاع اإلنسانية واالجتماعية 

ودعا منصور إلى اضطالع المجتمع الدولي بدوره إلنهاء الحصار عن غزة بما  بشكل كبير".
وختم منصور، إن هذا العام ال يزال في بدايته،  مم المتحدة.يتماشى مع القوانين الدولية وقرارات األ

وال يزال الوقت متوفرا لمحاسبة إسرائيل على جرائمها كي تتحقق العدالة ويسود االستقرار في 
 المنطقة.

 25/1/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 وافق الفلسطينيةحركة "فتح" تتجه إلنهاء حكومة الت": ألناضولـ"امصدر ل .5

قال مصدر مطلع في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الجمعة، إن : رام هللا/ قيس أبو سمرة
الحركة تتجه لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، خلًفا لحكومة التوافق، إثر تعثر ملف المصالحة مع 

 حركة "حماس".
سمه، أن اللجنة المركزية لـ"فتح" وفي تصريحات لألناضول، أوضح المصدر مفضاًل عدم نشر ا

 عقدت مساء الخميس، اجتماًعا في مكتب نائب القائد العام للحركة محمود العالول، بمدينة رام هللا.
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وأضاف أن اللجنة "بحثت في اجتماعها ملف تشكيل حكومة جديدة، إثر تعثر ملف المصالحة مع 
ة في الحركة لتولي رئاسة الحكومة وبين المصدر، أنه جرى ترشيح أسماء قيادي حركة حماس".

وذكر أن اللجنة المركزية رفعت توصياتها إلى الرئيس الفلسطيني محمود  الجديدة، دون ذكرهم.
 عباس.

ومن المتوقع أن تعقد القيادة الفلسطينية اجتماعا برئاسة عباس، لبحث ملفي االنتخابات التشريعية، 
 ي لم يحدد موعد االجتماع.وتشكيل حكومة جديدة، بحسب المصدر ذاته، الذ

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حركة "فتح"، أو من الحكومة الفلسطينية حول ما ذكره 
 المصدر.

 25/1/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 يرد على العمادي حول رفح وحوار قطر: الشيخ .6

ردا على السفير القطري عضو اللجنة المركزية الوزير حسين الشيخ لـ معا  أكد :معا –بيت لحم 
العمادي انه جرى لقاء بينه وبين السفير، ابلغ فيه الشيخ السفير بالتوجه الى انتخابات نيابية ودعوة 
حماس للمشاركة في هذه االنتخابات على قاعدة التمثيل النسبي الكاملة، وان الرئيس محمود عباس 

نتخابات بقائمة مشتركة مع القوى السياسية ملتزم بما تعهد به سابقا، باستعداد حركة فتح لخوض اال
 بما فيها حماس، وان موضوع القدس خط احمر، وان ال انتخابات دون القدس.

الوزير حسين الشيخ لـ معا انه لم ُتطرح اطالقا دعوة للحوار في قطر، انما تم  أكدومن جهة اخرى، 
 الحديث عن دعوة موسكو للحوار الشهر المقبل.

ادي جاهزية دولة قطر على استضافة الكل الفلسطيني للخروج برؤية فلسطينية العم أكدوكان قد 
 موحدة لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

واكد الوزير الشيخ لـ معا حول قضية معبر رفح، انه ال عودة للموظفين فيه اال في ظل اتفاق شامل 
 لشيخ نقله لحركة حماس.وصالحيات كاملة للسلطة والحكومة وهذا ما طلب ا

من الوزير الشيخ خالل اجتماع معه مراجعة قرار السلطة حول معبر  إنه طلبوكان العمادي قد قال 
  رفح ووعد بمراجعة األمر.

واكد الشيخ ان الدور المصري هو الرئيسي واالساس في رعاية المصالحة الوطنية، وثمن الوزير دور 
 مصر عاليا.

 25/1/2019 ،وكالة معًا اإلخبارية
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 الحية: شعبنا مصمم على كسر الحصار رغم أنف االحتالل .7
أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" خليل الحية أن حركة حماس ردت 
المنحة القطرية الثالثة أمس الخميس رًدا على سلوك االحتالل ونتنياهو، وليس رًدا على قطر التي ال 

 نا الفلسطيني.زالت تمد يدها لشعب
لمسيرات العودة  44وقال الحية في تصريح صحفي لفضائية األقصى خالل مشاركته في الجمعة الـ 

وكسر الحصار، إن رسالتنا من رد المنحة القطرية لنتنياهو: إذا كان التلكؤ في إيصال أحد بنود 
تلكؤ في التفاهمات التفاهمات بغزة سيعطيك مقاعد أكثر، فسنرى من الذي سيعطيك مقاعد أكثر، ال

 أم االستجابة لها.
وأضاف: سنرى هل سلوك نتنياهو وانصياعه تلبية لرغبات الناخب اإلسرائيلي والمتنطعين ستعطيه 

 مقاعد جديدة أم ستسقطه في االنتخابات.
لمسيرات العودة وكسر الحصار مصممة  44وأكد الحية أن جماهير شعبنا الفلسطيني في الجمعة الـ 

 الحصار رغم أنف االحتالل، ورغم أنف من يشدد الحصار.على إنهاء 
وتابع: االحتالل استجاب ولجأ إلبرام التفاهمات مع المقاومة الفلسطينية كشكل من اشكال كسر 
الحصار وتلبية لمطالب مسيرات العودة، ويوم أن شعرنا أن االحتالل يتلكأ ويحاول أن يجعل من 

بتزاز لشعبنا استجابة لمتطلبات الناخب الصهيوني ردننا بعض بنود هذه التفاهمات حالة من اال
 المنحة الثالثة القطرية في وجهه.

وجدد الحية التأكيد أن قطر مرحب بها، فهي التي مدت وال زالت تمد يدها لشعبنا الفلسطيني، وما 
بنا أعلنه السفير العمادي اليوم يؤكد الدور القطري المتواصل الذي يحرص على تخفيف معاناة شع

 الفلسطيني.
 25/1/2019موقع حركة حماس، 

 

 في سجون العدو األسرى " في منطقة صور مع اإلسالميوقفة تضامنية لـ"لجهاد  .8
نظمت "حركة الجهاد اإلسالمي" في منطقة صور، وقفة تضامنية مع : فادي البردان -صور 

مخيم الرشيدية، األسرى والمعتقلين في سجون العدو الصهيوني، وذلك أمام مسجد فلسطين في 
والقى كلمة "حركة الجهاد " عضو . بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية وحشد من أبناء المخيم

قيادتها في الساحة اللبنانية، ومسؤول منطقة صور، أبو سامر موسى، الذي أكد أن "قضية األسرى 
سؤوليته تجاه األسرى، هي مسؤولية المقاومة بشكل أساسي"، وقال إن "المجتمع الدولي ال يقوم بم

 ألنه ال يرى إال بالعين الصهيونية".
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وطالب موسى المقاومة وأبناءها في السعي إلى تحرير كافة األسرى، وتبييض السجون الصهيونية 
 من األسرى الفلسطينيين والمسلمين والعرب وكل من تبنى قضية فلسطين.

 25/1/2019المستقبل، بيروت، 
 

 رون من الترشح في قائمتهليكود يمنع نجل شاحزب ال .9
الحاكم في إسرائيل، طلب غلعاد شارون، نجل رئيس  "الليكود"رام هللا: منعت محكمة تابعة لحزب 

الحكومة وزعيم الحزب األسبق أرئيل شارون، من الترشح في قائمة الحزب، النتخابات الكنسيت التي 
 ستجري في أبريل )نيسان( المقبل.

ن كان على عالقة سيئة مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية الحالي، وزعيم ومن المعروف أن أرئيل شارو 
، في أعقاب انسحابه من قطاع غزة "الليكود"الحزب بنيامين نتنياهو. وتضعضعت شعبية شارون في 

 ."كاديما"، وانخفضت تلك الشعبية تماما، حين انشق شارون من الحزب، وأقام حزب 2005في العام 
هو قرار سياسي، ينبع من مصالح شخصية تتعلق  "الليكود"عاما( إن قرار  53ويقول غلعاد شارون )

سنوات، مشيرا إلى  3بتلك األسباب، ورد الحزب بالقول إن شارون االبن التحق بالحزب قبل أقل من 
النظام الداخلي للحزب، ُيجبر الُمترشح في قائمته، أن يكون له أقدمية أكثر من هذه الُمدة في "أن 

 ."زبصفوف الح
، قد سمح لشخصيات أخرى بشكل استثنائي، بالترشح للكنيست ضمن قائمته، "الليكود"وكان حزب 

سنوات في عضوية الحزب، كوزير اإلسكان يوآف غالنت، الذي التحق  3قبل إتمامهم مدة الـ
 ."كوالنو"من حزب  "الليكود"بـ

 26/1/2019األوسط، لندن،  الشرق 
 

 تس يعد نفسه لمنافسة نتنياهورئيس األركان السابق بيني غان .10
قال مقربون من رئيس األركان األسبق، بيني غانتس المرشح األقوى في االنتخابات القريبة بعد 

في قائمة موحدة مع حزب آخر وإنما هدفه رئاسة  2بنيامين نتنياهو، إنه لن يقبل بأنه يكون رقم 
)درع إسرائيل(  "حوسن إسرائيل"ب ويفترض أن يقدم غانتس، وهو زعيم حز  الحكومة بدل نتنياهو.

برنامجه السياسي في األسبوع القادم في حفل إطالق حملته االنتخابية. وحسب مقربين منه، سيعلن 
 في قائمة موحدة مع حزب ثان. 2غانتس أنه ينوي الترّشح لرئاسة الحكومة وزعيم قائمة وليس رقم 

النتقادات من قبل خصومه السياسيين، قالوا  وتعرض غانتس منذ إعالنه الترشح للكنيست اإلسرائيلي،
إنه ال يكشف عن برنامجه السياسي ألنه يخفي انتماءه في اليسار السياسي وهو يفضل أن يظهر 
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كأنه مرشح وسطي. ومن المتوقع أن يوضح غانتس في خطابه األول كمرشح في االنتخابات منظوره 
 السياسي واالجتماعي واالقتصادي، في تل أبيب.

مقربون من غانتس إن االستطالعات األخيرة أظهرت أن عدد المقاعد التي يفوز فيها المرشح  وقال
القوي ثابتة، وتدل على أنه المرشح األقوى بعد بنيامين نتنياهو، وبناء على ذلك فهو ينوي أن يكون 

يم حزب بعد تكهنات بأنه سيتحالف مع زع 2اليسار وليس رقم  –وأن يكون زعيم كتلة المركز  1رقم 
 في قائمة موحدة مع لبيد. 2، يائير لبيد، وسيكون رقم "يش عتيد"

وأشار مراقبون إلى أن غانتس عقد لقاءات في األيام األخيرة مع وزير الدفاع السابق، موشيه يعلون، 
علما بأن يعلون يخوض االنتخابات القريبة برئاسة حزب منفصل، ومن المتوقع أن يعلن االثنان 

 االنتخابات معا. أنهما يخوضان
  26/1/2019 لندن، األوسط، الشرق 

 
 تقديرات إسرائيلية متباينة إزاء التصعيد المتوقع مع حماس في غزة .11

سيطر التوتر األمني في قطاع غزة على تغطية وسائل اإلعالم : عدنان أبو عامر -21عربي
عقب عرقلة دخول  اإلسرائيلية، خشية أن تتجه األمور نحو تصعيد عسكري بين حماس وإسرائيل

 المنحة القطرية.
أليئور ليفي الكاتب بصحيفة يديعوت أحرونوت قال إن "التحول المركزي في توتر غزة يعود إلى 
رغبة حماس بتحدي رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، مما يطرح أسئلة عليه: هل سيؤدي 

 رائيليين، أم إسقاطه في االنتخابات؟".هذا التوتر إلى منحه أصواتا إضافية بين الناخبين اإلس
" أن "قيادة حماس التي وقفت على الجانب الغزي من الحدود 21وأضاف في تقرير ترجمته "عربي

خالل تظاهرات الساعات األخيرة وقف مقابلها قيادة الجيش اإلسرائيلي في الجانب اآلخر من 
عة الثالثة من المنحة القطرية لقطاع الحدود، عقب أسبوع من التوتر على خلفية عرقلة دخول الدف

 غزة".
وأوضح أن "التوتر األخير في غزة يعتبر االختبار األول للقائد الجديد للجيش اإلسرائيلي أفيف 
كوخافي الذي وصل إلى حدود غزة برفقة قائد المنطقة الجنوبية هآرتسي هاليفي وقادة آخرون، حيث 

رة مكثفة على طول الحدود، في حين نشر الجيش استنفرت قوات الجيش خالل ساعات الليل بصو 
 منظومات القبة الحديدية لحماية األجواء الجنوبية من مغبة إطالق رشقات صاروخية من غزة".

يانيف كوفوفيتش الكاتب اإلسرائيلي في صحيفة هآرتس قال إن "أجهزة األمن اإلسرائيلية تقدر أن  
ة القطرية يزيد من مستوى التوتر في غزة، ولذلك الخالف الدائر بين حماس وإسرائيل حول المنح
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يترقب الجيش المزيد من محاوالت التحرش بالجنود، وزيادة مستوى الخشونة في الفترة القادمة من 
المظاهرات الفلسطينية في ظل محاوالت بعض التنظيمات الفلسطينية إشعال الوضع الميداني في 

 غزة".
"التقدير بإمكانية تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية في غزة ما " أن 21وأضاف في مقال ترجمته "عربي

زالت منخفضة، بسبب الفرضية اإلسرائيلية السائدة أن حماس ال زالت غير معنية باالنجرار نحو 
 جولة قتالية طويلة قد تمس بقدراتها العسكرية". 
فض حماس استالم ذكر لصحيفة معاريف أن "ر  13تسيفي يحزكيلي محلل الشئون العربية للقناة 

الدفعة الثالثة من المنحة القطرية محاولة منها لشد الحبل مع إسرائيل، ويبدو أن الحركة معنية 
 بمستوى محدود من المواجهة العسكرية في الوقت الذي تخوض فيه إسرائيل موسما انتخابيا حاسما". 

ال األموال القطرية " أن "هدف حماس هو تحسين شروط إدخ21وأضاف في مقابلة ترجمتها "عربي
إلى غزة، لكن إسرائيل معنية بتوفير الهدوء كشرط لذلك، في حين أن حماس لن تكون حريصة على 

 توفير هذه البضاعة إلسرائيل".
وأكد أن "حماس تشعر بأنها قوية بما فيه الكفاية، وليس لديها مشكلة بالخروج لجولة جديدة قصيرة 

خشية داخل المؤسسة األمنية والعسكرية بالدخول في معركة من المواجهة العسكرية، ولذلك هناك 
 خاطفة، في ظل جبهات عسكرية متزاحمة، مما يشجع نشوب تطورات ميدانية عنيفة".

"حماس تعلم أن إسرائيل تعيش أجواء عملية انتخابية، ولن يكون من مصلحتها  إنوختم بالقول 
ن لديها مشكلة بتصعيد المظاهرات، وربما الدخول في مواجهة عسكرية مع غزة، ولذلك قد ال يكو 

إطالق القذائف على الحدود اإلسرائيلية، ألن حماس باتت تعلم طريقة عمل إسرائيل جيدا، وتدرك 
 أنها لن تسارع بالخروج لمواجهة عسكرية قبيل ذهاب اإلسرائيليين لصناديق االقتراع".
 26/1/2019 ،"21موقع "عربي 

 
 المال القطري نجحنا في فصل غزة عن الضفة مصدر قريب من نتنياهو: عبرَ  .12

نقلت صحيفة "اسرائيل هيوم"، اليوم الجمعة ونقال عن مصدر سياسي في حكومة  :معا –بيت لحم 
 إلىالمال القطري  بإدخالنتانياهو قوله ان االنجاز الكبير الذي حققه نتانياهو من خالل سماحه 

 قطاع غزة هو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
واضاف المصدر ان السلطة ومنذ توقيع اتفاقية اوسلو كانت ترفض اية رقابة اسرائيلية على االموال 

 التي ينقلها الى قطاع غزة، اما االن فان اسرائيل باتت تراقب كل دوالر يدخل الى هناك.
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لى جاء ذلك ردا على انتقادات خصوم نتانياهو على ادخال الحكومة االسرائيلية المال القطري ا
حماس في قطاع غزة. وحسب المصدر السياسي االسرائيلي )الوضع االن أفضل من قبل بكثير، 

رقابة مالية على االموال التي تدخل الى قطاع غزة وعلى من يتلقى هذه االموال  إلسرائيل أنحيث 
اتفاقية  وهويتهم وان اسرائيل سمحت بدخول الدفعات القطرية ما يغّير المعادلة التي سادت منذ توقيع

 اوسلو. 
وأضاف المصدر السياسي االسرائيلي: قبل ذلك كان ابو مازن يتحكم بصورة مباشرة بهذا وال يسمح 

 وطريقة صرفها أما اليوم فهي تحت الرقابة االسرائيلية. األموالبمراقبة  إلسرائيل
اننا سوف وأضاف المصدر السياسي االسرائيلي: اعتقد ابو مازن اننا سنقوم بحرب من أجله أو 

ننحني امام حماس ولكن االمران لم يحدثا ونجحنا في فصل غزة عن الضفة الغربية وهو أكبر 
االنجازات لنا. فالمال كان هو الصلة المباشرة بين الضفة وغزة وتحت اشراف ابو مازن أما االن فان 

 في غزة. على حد قوله. شيء أيابو مازن لم يعد يقرر 
 25/1/2019 ،وكالة معًا اإلخبارية

 
بشأن تبيير طريقة صرف المنحة القطرية ومخاوف من تصعيد  "إسرائيل"قناة عبرية: ارتياح في  .13

 عسكري 
أعربت مصادر سياسية إسرائيلية، مساء اليوم  :ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 

يلها لصالح الجمعة، عن ارتياحها بشأن القرار القاضي بتغيير طريقة صرف المنحة القطرية وتحو 
 تنفيذ مشاريع إنسانية تشرف عليها األمم المتحدة بدال من دفع رواتب موظفي )حماس( في غزة.

سابقا(، أن هناك شعور باالرتياح لدى  10العبرية ) 13وأوضحت تلك المصادر في حديث للقناة 
 ا كبيرا إلسرائيل.الحكومة اإلسرائيلية بعد هذا القرار، معتبرة أن ما تحقق في هذا الملف يعد انجاز 

ال  اإلسرائيلية،وقالت القناة أن ذلك سيخفف من حدة الضغوط التي كانت تتعرض لها على الحكومة 
 سيما الداخلية منها.

وأشارت إلى أنه رغم هذا االرتياح اال ان هناك مخاوف من وقوع أي حدث أمني عند الحدود قد 
اإلسالمي التي تحاول استفزاز الجيش عند  يؤدي إلى تطور األوضاع، خاصة من قبل حركة الجهاد

واوضحت أن منظومة بطاريات القبة الحديدية ستبقى منتشرة في منطقة  الحدود، حسب زعم القناة.
غالف غزة خشيًة من أي تصعيد، مشيرًة إلى أن المنظومة األمنية تعتقد أنه قد يتم إطالق صواريخ 

 حقق بعد.من القطاع في ظل التوقعات بأن التهدئة لم تت
 25/1/2019 القدس، القدس،



 
 
 
 

 

 15 ص             4848 العدد:             1/26/2019 سبتال التاريخ:  

                                    

 
 والعالم ـ"إسرائيل"حجم الصادرات والواردات ل باألرقام: .14

مقارنة مع  %3بنسبة  2018انخفضت الصادرات خالل شهر تشرين ثاني من عام  :معا -رام هللا
، حيث بلغت 2017مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام  %3الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 

 مليون دوالر أمريكي. 95.6ها قيمت
مقارنة مع الشهر  %6بنسبة  2018وانخفضت الصادرات إلى إسرائيل خالل شهر تشرين ثاني 

من إجمالي قيمة الصادرات لشهر تشرين ثاني من  %84السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 
ة مع الشهر السابق مقارن %17. بينما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 2018عام 

 مليون دوالر أمريكي. 15.3حيث بلغت قيمتها 
 الواردات السلعية:

مقارنة مع الشهر السابق،  %3بنسبة  2018وانخفضت الواردات خالل شهر تشرين ثاني من عام 
 494.4، حيث بلغت قيمتها 2017مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام  %12بينما ارتفعت بنسبة 

 ريكي.مليون دوالر أم
مقارنة مع الشهر  %7بنسبة  2018كما انخفضت الواردات من إسرائيل خالل شهر تشرين ثاني 

من إجمالي قيمة الواردات لشهر تشرين ثاني من عام  %56السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 
 مقارنة مع الشهر السابق. %3. بينما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 2018
 زان التجاري للسلع المرصودة:المي

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضًا في قيمة العجز 
 %14مقارنة مع الشهر السابق، بينما سجل ارتفاعًا بنسبة  2018خالل شهر تشرين ثاني  %3بنسبة 

 مليون دوالر أمريكي. 398.8جز ، حيث بلغ الع2017مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 
 تنويه: تشمل البيانات الفعلية التي تم الحصول عليها من المصادر الرسمية.

 24/1/2019 ،وكالة معًا اإلخبارية
 

 مرشًحا يتنافسون على األماكن الستة األولى  21: الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة  .15
 على األماكنشخًصا يتنافسون  21، اليوم الجمعة، أن أعلنت الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة 

الستة األولى في قائمة "الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة" النتخابات الكنيست المقبلة، المزمع 
 .2019/4/9إجراؤها في 
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شباط/ فبراير، في مدينة  1وُعِلم أن االنتخابات الداخلية للجبهة، سُتجرى يوم الجمعة المقبل، 
 مندوبة ومندوب عرب ويهود. 1000عمرو، بمشاركة نحو شفا

أما أسماُء الُمرّشحين بحسب بيان الجبهة، فجاءت كالتالي: أيمن عودة، وشكري عواودة، وجعفر 
سليمان، وعوفر كسيف، ورجا زعاترة، وإفرايم دافيدي، ويعيال رعنان، وعبد هللا أبو -فرح، وعايدة توما

رين، ومقداد عبد القادر، وغالب سيف، وسعيد نعامنة، ويوسف معروف، ونوعا ليفي، ويوسف جبا
العطاونة، ويوفال هلبرين، وجابر وعساقلة، وحسين العبرة، وسالم أبو مديغم، ونبيل حالج، ومؤنس 

 نايف شلبي.
وقال سكرتير الجبهة، المهندس منصور دهامشة: "نعتز بهؤالء المرشحين الذين يعكسون امتداد 

الجماهير العربية والقوى الديمقراطية اليهودية. كما نعتز بالقاعدة الشعبية العريضة  الجبهة الواسع بين
 التي ستنتخب قائمتنا األسبوع القادم".

وأضاف دهامشة: "هذا التيار السياسي العريق الذي قاد ويقود كفاحنا الوطني والسياسي ويمّد يديه 
ي مواجهة حكم اليمين وسياسة االحتالل واإلفقار للتعاون والشراكة من أجل أكبر تمثيل وأقوى تأثير ف

 والعنصرية".
 25/1/2019 ،48 عرب

  
 شهيدان أحدهما فتى برصاص االحتالل في الضفة وغزة .16

استشهد فلسطينيان، أمس، أحدهم فتى ارتقى قرب بلدة سلواد شرقي رام هللا في الضفة رام هللا، غزة: 
 ."اإلسرائيلي"، برصاص االحتالل الغربية المحتلة، وآخر شرقي رفح بقطاع غزة

عاما(، من بلدة سلواد، شرق  18استشهد مساء اليوم الجمعة، الشاب أيمن أحمد عثمان حامد )فقد 
مدينة رام هللا، عقب إصابته بالرصاص الحي في الصدر، الذي أطلقه جنود االحتالل اإلسرائيلي، 

وذكرت مصادر  ب من قرية عين يبرود القريبة.المتمركزين داخل أحد األبراج العسكرية، المقامة بالقر 
جنود االحتالل احتجزوا جثمان الشهيد حامد لفترة من الوقت قبل تسليمه لسيارة  أنأمنية لـ"وفا"، 

 إسعاف فلسطينية، حيث جرى نقله إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام هللا.
عاما( استشهد عقب  25ين عابد )قالت وزارة الصحة إن المواطن إيهاب عطا هللا حسوفي غزة، 

ونقل مراسلنا عن جمعية الهالل األحمر  إصابته برصاص االحتالل شرق رفح، جنوب القطاع.
الفلسطيني، إصابة مواطن برصاص االحتالل في منطقة "ملكة" شرق مدينة غزة، عقب إطالق 

افدوا على المنطقة بعد قناصة االحتالل الرصاص الحي وقنابل الغاز على مئات المواطنين، الذين تو 
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صالة الجمعة، نقل خاللها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة لتلقي العالج، فيما أصيب آخرون 
 باالختناق.

واندلعت مواجهات بين مواطنين وقوات االحتالل شرق مدينة رفح جنوب القطاع وشرق مخيم البريج 
غاز المسيل للدموع، ما أوقع إصابات وسطه، أطلق خاللها جنود االحتالل الرصاص الحي وقنابل ال

 باالختناق في صفوف المواطنين نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.
وتوافد آالف المواطنين منذ ساعات ما بعد ظهر الجمعة، إلى المناطق الحدودية شرق القطاع 

أشار مراسلنا، إلى أن و  للمشاركة في المسيرات الشعبية السلمية المتواصلة لألسبوع الرابع واألربعين.
قوات االحتالل دفعت بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى الحدود الشرقية لغزة، تضمنت نشر جنود 
قناصة خلف التالل الرملية، إضافة إلى ناقالت جند وجيبات عسكرية مصفحة وعربات عسكرية 

لف أجواء خاصة بإطالق قنابل الغاز، ودبابات، وسط تحليق مكثف لطائرات االستطالع في مخت
 القطاع عامة، والشرقية خاصة.

 25/1/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 االحتالل يعتقل أسيرا محررا عند حاجز زعترة .17
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أسيرا محررا من بلدة طمون جنوب : نابلس

وأفادت مصادر محلية،  جز زعترة العسكري، جنوب نابلس.طوباس، أثناء محاولته المرور عبر حا
بأن جنود االحتالل اعتقلوا الشاب محمد أحمد بني عودة، أثناء عودته من مدينة رام هللا إلى بلدته 

 طمون.
 25/1/2019، القدس، القدس

 
 عشرات اإلصابات خالل قمع االحتالل المسيرات األسبوعية بالضفة .18

أس، في مواجهات مع قوات االحتالل في بلدة تقوع جنوب شرق بيت أصيب مواطنان أحدهما بالر 
 لحم، مساء اليوم الجمعة.

وقالت مصادر طبية في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في محافظة بيت لحم إن مواطنين أصيبا، 
أحدهما بشظايا رصاص "التوتو" في الرأس، واآلخر بالرصاص الحي في قدمه، نقال إلى 

 إضافة إلصابة آخرين باالختناق.المستشفيات، 
فيما أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين األجانب باالختناق خالل قمع قوات االحتالل مسيرة 
قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية، السلمية األسبوعية المناهضة لالستيطان، والمطالبة بفتح 
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ديدا بسياسة إدارة سجون االحتالل بحق عاما، والتي خرجت تن 15شارع القرية المغلق منذ أكثر من 
 األسرى.

كما أصيب عدد من المواطنين بحاالت اختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خالل قمع 
قوات االحتالل اإلسرائيلي، مسيرة قرية نعلين غرب مدينة رام هللا األسبوعية السلمية، المناهضة 

 للجدار واالستيطان، اليوم الجمعة.
السياق، أصيب مواطنان بالرصاص الحي، والعشرات بحاالت اختناق، خالل مواجهات اندلعت  في

في منطقة السهل الشرقي بقرية المغير  االحتالل،عقب صالة الجمعة اليوم، بين الشبان وقوات 
 شمال شرق مدينة رام هللا.

 25/1/2019، األيام، رام هللا
 

 خ النقب أبو عزيز الطوري فلسطينيو الداخل يواصلون تكافلهم مع شي .19
الناصرة ـ وديع عواودة: يواصل قادة فلسطينيي الداخل احتجاجاتهم على اعتقال الشيخ صياح 

عاما( المعتقل منذ شهور، ويمضي مدة عام في السجن اإلسرائيلي إلدانته  70الطوري أبو عزيز )
مرة وكان يبنيها من  140حو بالتصدي للسلطات اإلسرائيلية التي هدمت قريته العراقيب في النقب ن

 جديد.
النضال الجماهيري والنشاطات الشعبية  أن 48وأكد قادة العمل الوطني واإلسالمي داخل أراضي 

 الكفاحية هي السبيل للدفاع عن حقوقنا اليومية والتاريخية في وطن اآلباء واألجداد.
وأهالي النقب والعراقيب داخل  ن،والناشطيوشارك العشرات من أعضاء لجنة المتابعة العربية العليا 

أمس في تظاهرة قبالة سجن الرملة، حيث يقبع الشيخ صّياح الطوري، شيخ العراقيب،  48أراضي 
 ويقضي حكما جائرا لتسعة أشهر، انتقاما لتمسكه بأرضه وقريته.

 لقيت أية، و ورفع المشاركون الشعارات التضامنية مع الشيخ صّياح، والمنددة بجرائم السلطات اإلسرائيل
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كلمات أمام المشاركين، على أمل أن يصل صوت التضامن للشيخ أبو عزيز، الذي يتمتع بمعنويات 
 عالية.

 25/1/2019، لندن، القدس العربي
 

 ماذا يفعل ضباط إسرائيليون في احتفال مسيحي بأريحا: معاريف .20
معاريف، إن البطريرك  قال الكاتب اإلسرائيلي جاكي خوجي الخبير في الشؤون العربية بصحيفة

في القدس المحتلة، أقام االحتفال المسيحي المعروف بيوم  األرثوذكسثيوفيلوس، رئيس كنيسة الروم 
 الغطاس بمدينة أريحا على ضفاف نهر األردن، وإلى جانبه ضابطان من الجيش اإلسرائيلي.

طريرك األرثوذكسي "، إلى أن صورة الب21ولفت خوجي بمقاله بصحيفة معاريف، ترجمته " عربي
متهالكة أصال عند الفلسطينيين، فكيف وقد حضر ضباط إسرائيليون إلى جانبه وهو يؤدي الطقوس 

وقوف الضباط اإلسرائيليين بجانب البطريرك كان يجدر معها  أن حالةولفت إلى  المسيحية بأريحا.
اني من صورة متهالكة في القدس يع األرثوذكس"رئيس كنيسة الروم  وقال: حساسية خاصة". إبداء"

لليهود، ونشر الصورة يعزز صورته السلبية، وخيرا أن  األراضيلدى الجمهور الفلسطيني كعميل لبيع 
 الضابطين االثنين لم يتصورا سلفي معه".

 26/1/2019، "21موقع "عربي 

 

 التهدئة أو إيران إماتختار  أنمصر طلبت من حماس  مصدر مصري لـ"إسرائيل" هيوم: .21

 إننقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية عن مصدر مصري خاص للصحيفة قوله  :معا –م بيت لح
على الحركة  أنهنية  إسماعيلمصر حذرت حركة حماس من خالل رئيس المكتب السياسي للحركة 

التهدئة" التي تديرها المخابرات المصرية، مطالبة حماس بااللتزام بالتهدئة  أو إيران إماتختار " أن
 النار. إطالقهمات وقف وتفا

توصل  أنوحسب الصحيفة اإلسرائيلية ومصدرها المصري، فقد طلبت حركة حماس من مصر 
الحركة لم تشارك في مظاهرات عنيفة على الشريط الحدودي مع إسرائيل، كما  أنإسرائيل  إلىرسالة 

حركة حماس تتابع القطاع، وان  إلىالقطرية  األموال إدخالطلبت من مصر المساعدة بمنع تأخير 
" على الشريط الحدودي التي تنفذها بأوامر اإلسالميما وصفته الصحيفة بـ"استفزازات حركة الجهاد 

مع  األخيرمن طهران، وان المخابرات المصرية حّملت حركة حماس المسؤولية عن التصعيد 
 ليست المسؤولة عن ذلك. أنهاإسرائيل رغم تأكيد حماس 
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جهد  أيالقاهرة ترفض التدخل في  أنمصري  أمنيمصدر  أكديلية، فقد وبحسب الصحيفة اإلسرائ
تتحمل القصف اإلسرائيلي  أن، وان على حماس األموالقطري في قطاع غزة وال في قضية نقل 

تصعيد جديد مع  أيوان مصر لن تتدخل لصالح حماس في  اإلسالميبسبب تصعيد الجهاد 
 إسرائيل.

 25/1/2019، وكالة معًا اإلخبارية
 

 على أساس الدولتين السبيل للسالم الفلسطينيوزير خارجية األردن: حل الصراع  .22
يتطلب  جماعيإن اإلرهاب خطر  الصفديأيمن  األردنيقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين 

حققت ضده عبر تكثيف التعاون  التيالتعامل معه نهجا شموليا يبنى على االنتصارات العسكرية 
 يتسلل عبرها. التيوإنهاء األزمات اإلقليمية وظروف القهر والحرمان والجهل  منياألإلنهاء خطره 
خالل فعاليات اليوم  أمسعقدت  التيالجلسة الحوارية  في، خالل مشاركته األردنيوأكد الوزير 

الشرق األوسط"، أن حل  في األمنيبعنوان "المشهد  العالمي االقتصاديلمنتدى دافوس  الثاني
 فيسيحقق السالم الشامل  الذيعلى أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد  لسطينيالفالصراع 
، وفقا لوكالة األنباء األردنية، إن اإلجراءات األحادية اإلسرائيلية تقوض الصفديوقال  المنطقة.

 فرص تحقيق هذا الحل وأن غياب آفاقه تعمق مشاعر اليأس.
 25/1/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 غزة المقيمين في المملكة ألبناءتسهيالت  بإقرارلجنة فلسطين بالبرلمان تطالب  األردن: .23

تسهيالت مدنية  بإقرارالحكومة  األردنيطالبت لجنة فلسطين بالبرلمان  :منير عبد الرحمن -عمان 
ن في مدينة قطاع غزة المقيمي أبناءقطاع غزة المقيمين في المملكة، فيما تبنت اللجنة مطالب  ألبناء

 العقبة جنوب عمان خالل لقائها بهم اليوم الجمعة بالعقبة.
غزة التي قدمت للجنة فلسطين خالل هذا اللقاء بمنحهم حق التملك والحصول  أبناءوتركزت مطالب 

على المنح الدراسية المقدمة من سلطة العقبة االقتصادية الخاصة ودخول الموانئ والمطارات 
 كل سهولة ويسر.والمعابر الحدودية ب

غزة مشروعة ومن واجب  أبناءوقال رئيس اللجنة يحيى السعود في تصريح صحفي، إن مطالب 
الجهات المعنية تحقيقها ومعاملتهم كأشقائهم األردنيين، مؤكدا تبني المجلس لتلك المطالب وتحقيق 

يمين على ارض أن اللجنة ال تطالب بتجنيسهم بل بمعاملتهم كمواطنين مق وأوضح العديد منها.
دور المجلس تجاه تحقيق بعض  إلىالمملكة منذ عشرات السنين وساهموا في بناء الوطن، مشيرا 
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من تصريح العمل  واإلعفاءالمطالب ومنها تسجيل الشقق والمركبات بأسمائهم والتأمين الصحي 
طاع إلى وأضاف أن اللجنة نقلت مطالب أبناء الق ومزاولة بعض المهن وتجديد جوازات السفر.

الجهات المعنية ووعدت بتحقيق جملة من المطالب وفق اإلمكانات المتاحة لها حسب القانون 
 والتعليمات التي تسمح بذلك.

 25/1/2019، القدس، القدس
 

 اختتام "ملتقى األوائل" للتوأمة بين طلبة مقدسيين وأردنيين .24
كة مع مديرية تعليم القدس، فعالية اختتم ملتقى القدس الثقافي بالشرا :منير عبد الرحمن -عّمان 

التوأمة بين عشرات الطلبة من القدس واألردن من المرحلة الدراسية المتوسطة في البحر الميت ليل 
وشملت النشاطات محاضرات علمية وإعالمية وثقافية  أيام من النشاطات المشتركة. 4الجمعة، بعد 

لسطين عامة، والقدس والمقدسات خاصة في وفنية ضمن نشاطات الملتقى السنوية إلحياء قضية ف
وتعد الفعالية التي أطلق عليها اسم "ملتقى األوائل"، واحدة من مشاريع  ثقافة جيل الشاب الناشئ.

ملتقى القدس الثقافي، حيث يجمع طالب من القدس واألردن، ويقيمون مجموعة من األنشطة القيمية 
وفلسطين وإبراز قضية القدس ومكانتها  األردنل بين والمعرفية والتعلمية سنوًيا، لتعزيز التواص

 التاريخية في ثقافة الشباب.
 25/1/2019، القدس، القدس

 
 أوقفت واشنطن منحهم مليون دوالر لتعليم فلسطينيين 1.2الجامعة األميركية في بيروت:  .25

طالب من الضفة أعلنت الجامعة األميركية في بيروت عن تكّفلها بتكاليف تعليم : "الحياة" -بيروت 
الغربية وغزة حتى تخرجهم بعد إعالن اإلدارة األميركية وقفها المنح لتعليم طالب فلسطينيين أول من 

وأصدرت الجامعة األميركية في بيان لها أنه "في كانون الثاني )يناير( هذا العام أبلغت  أمس.
من الضفة الغربية وقطاع غزة لن الجامعة من ممثلي الحكومة األميركية بأن الطالب المنتسبين إليها 

قادة  -يبقوا مؤهلين للحصول على منح دراسية شاملة من برنامج مبادرة "الشراكة الشرق أوسطية 
الغد"، في إطار برنامج مبادرة الشراكة األميركية الشرق أوسطية، وأن تمويل هذه المنح سيتوقف 

لمساعدات لجميع المشاريع في السلطة . وُأوضح أن تعليق ا2019كانون الثاني  31اعتباًرا من 
، والذي أقّره 2018الفلسطينية ولمواطني تلك المناطق كان نتيجة لقانون مكافحة اإلرهاب للعام 

 تشرين األول من العام الماضي". 3الكونغرس في 



 
 
 
 

 

 22 ص             4848 العدد:             1/26/2019 سبتال التاريخ:  

                                    

بعد أن أطلقه مكتب تنسيق  2007وأوضح بيان الجامعة أن برنامج "قادة الغد" دخل حّيز العمل عام 
فكريًا،  الكفؤينلمساعدات في قسم شؤون الشرق األدنى في وزارة الخارجية األميركية دعم الطالب ا

طالبًا  82، ولدى الجامعة األميركية في بيروت حاليًا MENAوالبارعين مهنّيًا في دول منظومة 
 يأتون من الضفة الغربية وغّزة". 16منضويًا في البرنامج، منهم 

ي الجامعة نشعر بإحساس عميق بااللتزام تجاه جميع طالبنا، وقرارنا بدعم : "إننا فالبيان وختم
الطالب الفلسطينيين في برنامج "قادة الغد" هو قرار يتماشى مع قيم الجامعة األميركية في بيروت، 

 وهي قيم الطموح والمساواة".
 26/1/2019، لندن، الحياة

 
 للمجال اللبناني "اإلسرائيلية"تحتّج على االنتهاكات  "اليونيفيل" .26

أندريا تيننتي أن  "اليونيفيل"أكد الناطق الرسمي باسم القوات الدولية العاملة جنوب لبنان: د ب ا
 اليومية للمجال الجوي اللبناني. "اإلسرائيلية"تحتّج بشّدة على االنتهاكات  "اليونيفيل"

حليق الطائرات اإلسرائيلية ت"، مساء الخميس، أّكد تيننتي أن "الوكالة الوطنية لإلعالم"وحسب 
 ."1701واستخدام المجال الجوي اللبناني، يشكل انتهاكًا للسيادة اللبنانية ولقرار مجلس األمن الدولي 

هذه االنتهاكات تخالف أهدافنا وجهودنا لتخفيف حدة التوتر، وإقامة بيئة أمنية مستقرة في "وأضاف 
لى جميع هذه االنتهاكات، وترفع تقارير عنها إلى اليونيفيل تحتج ع". وأشار إلى أن "جنوب لبنان

رئيس بعثة اليونيفيل "وأشار إلى أن  ."مجلس األمن الدولي من خالل إدارة عمليات حفظ السالم
وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول، وكذلك األمين العام لألمم المتحدة، دعوا إسرائيل مرارا وتكرارا 

 ."ةإلى وقف هذه الطلعات الجوي
 26/1/2019، الخليج، الشارقة

 
 اتفاق مع األمم المتحدة لتخصيص أموال المنحة القطرية لمشاريع إنسانية في غزة: العمادي .27

أعلن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية إلعمار غزة، عن اتفاق مع  :"القدس العربي"غزة ـ 
وال المنحة القطرية، لصالح مشاريع األمم المتحدة سيوقع بعد غد اإلثنين، يقضي بتخصيص أم

 تهدف إلى مساعدة األسر الفقيرة في القطاع، وتشغيل البطالة، وتحسين البنى التحتية.
وقال العمادي في مؤتمر صحافي، إنه جرى بعد إعالن حماس عن قرار عدم استالم أموال هذه 

ق والتعاون الكامل مع األمم التوافق على تخصيصها لمشاريع إنسانية بالتنسي"المنحة، تحت أي شرط 
، الفتا إلى أن هذه المشاريع ستكون لمساعدة غزة وتشمل تحسين وتطوير مشاريع الكهرباء "المتحدة
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وأشار إلى أنه سيتم توقيع أولى االتفاقيات مع األمم المتحدة يوم اإلثنين بمبلغ  ودعم وزارة الصحة.
 لى ستة أشهر.مليون دوالر، للتشغيل المؤقت من أربعة إ 20قدره 

مليون دوالر، وتستمر لستة أشهر، جاءت  15وأكد العمادي أن المنحة القطرية لغزة، وقدرها الشهري 
مساعدات إنسانية عاجلة لسكان غزة في ظل ظروفهم "بتوجيهات من األمير الشيخ تميم بن حمد، كـ 

 ما جرى تأويله حول المنحة. ، رافضا"المتحدة بهذا الشأن األممالصعبة والمأسوية وبناء على قرارات 
وخالل المؤتمر الصحافي كشف السفير العمادي، عن لقاء عقده مع وزير الشؤون المدنية حسين 
الشيخ، وقال إنه دعاه خالله لمراجعة قرار السلطة الفلسطينية بسحب موظفيها من معبر رفح، الفتا 

 إلى أن األخير وعد بمراجعة األمر مع الرئيس محمود عباس.
كد السفير القطري كذلك على جاهزية الدوحة الستضافة أي حوار فلسطيني، من أجل الخروج وأ

برؤية فلسطينية موحدة لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية. وأشار إلى أن حركة 
حماس اقترحت دعوة األمناء العاّمين للفصائل الفلسطينية إلى الدوحة لمناقشة ملف االنتخابات 

 ديد رؤية القضية الفلسطينية ورسالتها للمرحلة المقبلة.وتح
 25/1/2019، القدس العربي، لندن

 
 والدفاع الجوي  إلسرائيلية في سوريةهناك نوع من التنسيق بين الهجمات امس ول إيراني:  .28

 الروسي 
 الشورى في مجلس  والسياسة الخارجيةقال رئيس لجنة األمن القومي  :طهران / خاص بإرنا

المنتشرة في سوريا يتم تعطيلها خالل الهجوم  S-300، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية المياإلس
وأوضح حشمت هللا فالحت بيشه رئيس لجنة األمن القومي في البرلمان،  هذا البلد. ىالصهيوني عل

الي  مساء اليوم الخميس بعد عودته من أنقرة في مقابلة حصرية مع مراسل إرنا: هناك نقد جاد يوجه
 سوريا. علىحين يشن الكيان الصهيوني هجماته  S 300روسيا، حيث تقوم بتعطيل منظومة 

الروسية تعمل بشكل صحيح، فإن الكيان الصهيوني ال يستطيع  S-300إذا كانت منظومة  وصرح:
وقال رئيس لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس  سوريا بسهولة. علىشن هجماته 

: يبدو أن هناك نوعا من التنسيق بين الهجمات الصهيونية والدفاع الجوي الروسي سالمياإل الشورى 
بيشه في جزء آخر من تصريحاته: كنت في غضون ساعات  وأعلن فالحت المتمركز في سوريا.

قليلة بعد واحدة من الهجمات الصهيونية في المكان؛ األرقام التي يعلنها الصهاينة غير صحيحة، 
وصرح بإن الهدف الصهيوني المتمثل في العمل العسكري في  يحات مجرد تخرصات.وهذه التصر 
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الرد لخلق تحٍد جديد  علىسوريا، هو زعزعة االستقرار في هذا البلد، قائاًل: إنهم يريدون إجبار إيران 
 في سوريا.

هذه  أنا وأضاف فالحت بيشه: يدعي الصهاينة أن أفعالهم ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، فيم
 الهجمات ضد سوريا وضد منشآتها الدفاعية وبنيتها التحتية ومرافقها األمنية.

 24/1/2019، وكالة الجمهورية اإلسالمية )ارنا(
 

 مهاتير محمد: نرفض استقبال سباحين إسرائيليين من "دولة مخادعة" .29
فض بالده استقبال جدد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، ر : كوااللمبور/ عمر فاروق يلماز

الرياضيين اإلسرائيليين داخل أراضيها، قائال "هؤالء يأتون من دولة مخادعة، ونحن ال نحب 
 المخادعين".

جاء ذلك في خطاب أمام تجمع شعبي بمنطقة "كاميرون هايالند" )وسط( قبل االنتخابات البرلمانية 
مهاتير، إلى قرار حظر بالده مشاركة  وتطرق  التكميلية التي ستجري، السبت، في المنطقة المذكورة.

في بطولة العالم للسباحة، مؤكدا امتالك ماليزيا حق فرض الحظر على مواطنين  إسرائيليينسباحين 
دول مسلمة ال يمكنهم دخول  5وأضاف "الرئيس األمريكي دونالد ترامب، قال إن مواطني  .إسرائيليين

ام بذلك، فلم ال أقوم أنا!" بمنع دخول اإلسرائيليين إلى واستطرد "إذا كان ترامب يستطيع القي بالده".
 ماليزيا.

 25/1/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 دعوات إلصدار وثائق تمّيز الالجئ الفلسطيني عن السوري : شمال سورية .30
دعا ناشطون وحقوقيون فلسطينيون شمال سورية إلى ضرورة إصدار شهادة تعريف موحدة لكل 

ق سيطرة المعارضة شمال سورية، تمنحه حّق المواطن من حيث الخدمات، وتمّيزه فلسطيني في مناط
 من حيث كونه فلسطينيًا مهجرًا عن وطنه فلسطين.

جاء ذلك بعد بدء دوائر السجل المدني شمال سورية، بإصدار بطاقات هوية للفلسطينيين بديلة عن 
ملها المواطن السوري دون تمييز لوضعهم لة للهوية التي يحثبطاقات دوائر النظام السوري، وهي مما

 القانوني، وهي ملزمة لهم ويربط إصدارها بإنجاز كل المعامالت. 
وأكد ناشطون أن بعض العائالت الفلسطينية في الشمال حصلت على البطاقات الجديدة، وال تشير 

جة ّقلة الخبرة في إلى ما يميزهم كالجئين فلسطينيين، منوهين إلى أن الخطوة غير متعمدة وإنما نتي
 القوانين والتشريعات الخاصة بقضية الالجئين الفلسطينيين.
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وأوضح حقوقيون أن الخطوة تعود بالضرر على قضية الالجئين الفلسطينيين وتخدم مساعي توطينهم 
في دول طوق فلسطين، كما تذيبهم في المجتمعات وتلغي وجودهم كأصحاب وطن محتل هجروا 

في سورية، الكفيل بحماية حقوق  1956الصادر عام  260باعتبار القانون رقم وطالبوا  منه قسرًا.
الفلسطيني الالجئ إلى سورية، المرجعية في هذه الخطوات، والتعامل مع الفلسطيني كمواطن سوري 

 من حيث الحقوق والواجبات مع احتفاظه بصفة اللجوء وهوية األصل.
مع الفلسطيني في سورية، على اعتبار الفلسطيني وينص القانون الذي يتم بناء عليه التعامل 

نصت عليه القوانين واألنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظيف  كالمواطن السوري في جميع ما
 .األصليةوالعمل والتجارة وخدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم 

السورية شمال  آالف الجئ فلسطيني يعيشون في مناطق سيطرة المعارضة 10يشار إلى أن حوالي 
 البالد، وكانوا قد هجروا من مخيم اليرموك وخان الشيح والغوطة الشرقية وغيرها من المناطق.

 25/1/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 جنرال سوري: مخزون الصواريخ االستراتيجية السورية يبطي كامل الكيان اإلسرائيلي .31
اللواء رضا شريقي، بقاء القوة الصاروخية السورية وخاصة  القاهرة ـ وكاالت: أكد الخبير العسكري،

 االستراتيجية منها دون أي ضرر وضمن مواقع محصنة وسرية.
وأشار اللواء شريقي بأن القيادة العسكرية السورية عملت مبكرا على جعل ترساتنها الصاروخية 

عمالئها على األرض والذين االستراتيجية بمأمن كامل من االعتداءات اإلسرائيلية ومن اعتداءات 
وبقية التنظيمات المرتبطة بهما ممن قاتل اإلسرائيليون إلى ” داعش والنصرة“يتمثلون بتنظيمي 

جانبهم ضد الجيش العربي السوري في مناطق الفصل األممي بين القوات السورية واإلسرائيلية في 
ن أشكال الدعم اللوجستي، حسب ( وجواره، إلى جانب ما قدمته لهم إسرائيل م1974الجوالن )خط 

 ”.سبوتنيك“
وحول نظرية الردع والمواجهة المحتملة التي أعلنت عنها سوريا، كشف شريقي أن الجيش العربي 
السوري استطاع الحفاظ على قوته الردعية الرئيسة خالل السنوات السابقة، وفي مقدمتها 

تراتيجية منها، دون أي أذى أو تدمير الصاروخية، وبكامل صحتها وعديدها وفاعليتها وخاصة االس
وذلك رغم المحاوالت المحمومة للعدو اإلسرائيلي لكشفها أو االعتماد على العمالء بغية تدميرها 
وتوجيه الضربات إلى مواقعها، ولكنه في الحقيقة فشل في تحقيق ذلك فشال ذريعا، وهو يعلم أن 

أي هذا النوع من الحروب، من ستغير  الحرب اليوم أصبحت حرب صاروخية وحرب مفاجآت وهي،
 ”.سبوتنيك”، كما قال لـ”وجه المنطقة في حال اندالعها
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واعتبر شريقي: أن المواجهة المحتملة ستكون على عكس توقعات الجيش اإلسرائيلي الذي هدف 
لتدمير الدفاعات الجوية خالل سنوات الحرب إلضعاف القدرات الدفاعية وجعل طائراته الحربية 

ى األجواء بسهولة، وكما هو معروف لجأ لبناء القبة الحديدية المكونة من منصات صواريخ تتخط
 باتريوت لمنع تحقيق الصواريخ السورية نتائج.

وأكد اللواء أنه، وفق المعلومات العسكرية والميدانية، فهذا غير صحيح، فلن تستطيع قبة إسرائيل 
ل نشوب حرب وستبقى الصواريخ االستراتيجية قادرة الحديدية إيقاف الدفق الصاروخي السوري في حا

على الوصول إلى أي هدف في األراضي المحتلة، هذا إلى جانب تطوير األسلحة المتعلقة بوسائط 
الدفاع الجوي والتي تضاعف من حيث النوعية مما يقلق قيادات الكيان الصهيوني ويعيد الهواجس 

 المخيفة لها.
لكامنة وراء االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة على سوريا مؤخرا، قال اللواء وحول األهداف اإلسرائيلية ا

من المعلوم أن ما سمي بالربيع العربي جاء ليستهدف القوى التقدمية “السابق في الجيش السوري: 
في الوطن العربي خاصة التي تهدد الكيان الصهيوني مستقبال، فأهداف هذا المشروع التخريبي 

 ”.ع القوى الوطنية والقومية سياسية كانت أم اقتصادية أم عسكريةكانت كل أنوا 
 25/1/2019، القدس العربي، لندن

 
 منظمة التعاون اإلسالمي تدين االعتداء على األسرى في سجون االحتالل .32

أدانت منظمة التعاون اإلسالمي بشدة، االعتداءات التي تعرض لها األسرى في سجون  :جدة
 خاصة في سجن "عوفر"، والتي أدت إلى إصابة العشرات منهم. االحتالل اإلسرائيلي

العامة للمنظمة في بيان لها، اليوم الجمعة، وقوفها الدائم إلى جانب األسرى من أجل  األمانةوأكدت 
 إيصال رسالتهم وصوتهم ومعاناتهم إلى العالم أجمع، ومساندة حقهم في الحرية والعدالة والكرامة.

ي إلى التدخل والضغط على إسرائيل، قوة االحتالل، لوقف اإلجراءات ودعت المجتمع الدول
التعسفية، وعمليات التنكيل والقمع التي ترتكب بحق األسرى، وضمان معاملتهم بموجب قواعد 

 القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني.
 25/1/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 والفصائل "حماس"و "فتح"هر المقبل حوارًا بين موسكو تستضيف الش .33

قال مسؤولون فلسطينيون إن روسيا ستستضيف الشهر المقبل، حوارًا فلسطينيًا بمشاركة  رام هللا:
وقال  في محاولة إلنجاز مصالحة داخلية. "حماس"و "فتح"جميع الفصائل، بما في ذلك حركتا 
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إن الرئيس محمود عباس وافق على الدعوة حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، 
وأكد عصام أبو دقة القيادي في الجبهة الديمقراطية، أنها تلقت دعوة للمشاركة في الحوار  الروسية.

 فبراير )شباط( المقبل، بمشاركة جميع الفصائل. 14و 13في 
تعادة الوحدة وقال أبو دقة إن الجبهة الديمقراطية ترحب بأي جهد يصب في إنهاء االنقسام واس

الوطنية، وأيضًا يصب في اتجاه تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وكل من يعمل على دعم القضية 
 الفلسطينية في المحافل الدولية أو على الصعيد الداخلي.

موقف روسيا ثابت تجاه الحقوق المشروعة لشعبنا وقرارات الشرعية الفلسطينية وهي "وتابع أن 
هذا جهد مقدر ومشكور "، مضيفًا: "ام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينيةحريصة على إنهاء االنقس

نرحب به وبالجهد المصري وبأي جهد آخر يصب باتجاه إنهاء حالة التشرذم التي تعيشها القضية 
 ."الفلسطينية

وكانت روسيا عبرت العام الماضي عن استعدادها للتدخل في ملف المصالحة الفلسطينية، وهو أمر 
ه وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الشهر بحث

 الماضي.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أكد أن موسكو مستعدة لتنظيم اجتماع بين 

تدير التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس و  "فتح"التي تسيطر على قطاع غزة، و "حماس"
 السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

 "حماس"وأبلغ الروس األطراف سلفًا، بما في ذلك إسرائيل، أنهم بصدد فحص هذا األمر لدى 
وال يعرف متى سيتمكن هنية من زيارة موسكو أو إذا كان ذلك مخططًا الشهر المقبل من  والسلطة.

إلى زيارتها قبل أشهر على  "حماس"رئيس ودعت روسيا  ضمن الفصائل التي ستصل هناك، أم ال.
 الرغم من احتجاج إسرائيل.

 26/1/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 إسرائيليين أكاديميينوباحثون يونانيون يدعون لمقاطعة  أكاديميون  .34
أثينا: أعلن أكاديميون وباحثون يونانيون اليوم الجمعة، عن مبادرة لمقاطعة أكاديميين إسرائيليين، 

ن اعتراضهم وتنديدهم باالعتداءات اإلسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية للفلسطينيين، معربين ع
 ( في فلسطين.B.D.Sوذلك استجابة لدعوة حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات )
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أكاديمي( عن إعالنهم  61ونصت عريضة موقعة من عشرات األكاديميين والباحثين اليونانيين )
بما له عالقة بالمستوطنات فيها، االلتزام بمقاطعة برامج ونشاطات وندوات لها عالقة  خاصة

 بمؤسسات أكاديمية ومؤسسات أبحاث إسرائيلية.
كما طالبوا إسرائيل بأن توقف أعمالها غير الشرعية وغير اإلنسانية في قطاع غزة وفي كل األرض 

، وإنهاء سياسات االستيطان والفصل العنصري، بما فيها القدس 1967الفلسطينية المحتلة منذ عام 
واالعتراف بحق الفلسطينيين العرب في إسرائيل والفلسطينيين البدو بالمساواة. واحترام حقوق 

(، وبحق 194الفلسطينيين الالجئين بالعودة إلى منازلهم وارثهم كما حدده قرار األمم المتحدة )رقم 
 قلة.الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المست

كما طالب الموقعون على الوثيقة اليونانية بان تحافظ على مسافة من إسرائيل حتى تلتزم بقرارات 
األمم المتحدة وبالقوانين الدولية، واالستمرار في موقفها الداعم للقضية الفلسطينية في الهيئات الدولية 

 واعترافها بدولة فلسطين.
بأسماء الموقعين إلى كل من رئيس الجمهورية  وستسلم نسخة عن هذه العريضة مرفقة بقائمة

اليونانية بروكوبي بافلوبولس، والى رئيس الوزراء الكس تسيبراس، والى رئيس البرلمان نيكو 
فوتسيس، والى رؤساء األحزاب اليونانية وأعضاء المجلس الوزاري وإلى سفارتي فلسطين وإسرائيل في 

لبرلمان األوروبي في اليونان والى ممثل األمم المتحدة في اليونان، والى ممثلي اللجنة األوروبية وا
 اليونان كما ستنشر في اإلعالم اليوناني.

 25/1/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ما قبل المواجهة القادمة .35

 فايز أبو شمالة د.
ندما تهّرب االحتالل من المواجهة القادمة أصبحت قاب قوسين أو أدنى، وقرار البدء بها، انطلق ع

االلتزام بالتفاهمات التي جرت خالل أكتوبر الماضي، وساهمت كثير من األحداث في تهيئة ذلك، 
 وتنتظر إشارة البدء، وال يعرف كيف ستكون هذه اإلشارة، وشكلها؟

اها االحتالل فعل كل ما يستطيع من أجل توفير بيئة خصبة للمواجهة القادمة، بينما المقاومة تتالش
وال تسعى لها، لكنها ال تجد أمامها إال االستعداد لها والتجهز لمواجهة العدوان القادم، ولعل من باب 
التذكير أن تفاهمات أكتوبر جاءت بعد أشهر قليلة من الحديث عن تهدئة، سرعان ما انهارت 

انهيارها، وهو مفاوضاتها، عندما أخرج رئيس السلطة محمود عباس الكرت األحمر وأوقفها، وتسبب ب
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ليس وحده في ذلك، بل االحتالل عامل أساسي، وبدرجة أخرى تباطؤ الوسطاء الذين أصبحوا 
 موضع استفهام عن دورهم وأهميته.

اليوم تنهار التفاهمات أيًضا، وسريًعا، وبشكل أسرع مما نتوقع، يمكن أن تكون خالل ساعات أو 
كون أمام مواجهة أكثر تعقيًدا من سابقاتها، واستنفدت أيام، في غالبيها لن تتجاوز أسبوعين، وحينها ن

المقاومة صبرها، بينما االحتالل الذي يستعجلها بسبب تداخالت كثيرة داخلية وخارجية، أمنية 
وسياسية وحزبية، بينما ال يحتمل الفلسطينيون ذلك، ألن الساعات لديهم ثمنها الدماء والحصار 

 والمرض والجوع والبطالة والسجن.
م ينفذ من تلك التفاهمات إال اليسير، فال الحصار انكسر، وال المشاريع التي تعهدت األمم المتحدة ل

بتنفيذها قد بدأت، وال مساحة الصيد اتسعت، وال المعابر فتحت، وال مشكلة الكهرباء ُحلت بشكل 
طريقة مهينة جذري، وال مشاريع البنية التحتية انطلقت، ورواتب الموظفين لم تصرف سوى شهرين وب

ومذلة ومستفزة، يتبعها قائمة طويلة من المماطلة والتسويف اإلسرائيلي، بينما الفصائل الفلسطينية 
 التزمت بما تم االتفاق عليه، وضبطت الحدود والمظاهرات السلمية.

 كل ما ذكر يهيئ الظروف لمواجهة جديدة، فيها من الشدة الكثير، وأن المقاومة في هذه المواجهة إذا
ما قررت فتح مخازن صواريخها، سيكون لها وقع كبير، وقد يلتحق نتنياهو بسلفه ليبرمان في 
االنهيار، وتعرف المقاومة الطريقة المناسبة لمعاقبة نتنياهو الذي يسعى للصعود عبر االستمرار في 

 الحصار والتهرب من المسؤولية.
مة، وسيستدعي الذهاب نحو تفاهمات حينها سيكون من الصعب العودة للتفاهمات التي كانت قائ

جديدة يلتزم بها االحتالل، ويلتزم الوسطاء بدورهم، ولعل لديهم فسحة قصيرة من الوقت الستدراك 
األمر قبل الذهاب للمواجهة التي يبدو أنها على األبواب، وسط متغيرات كثيرة حدثت األسابيع 

 الماضية.
 26/1/2019، فلسطين أون الين

 
 واعد االشتباك الجديدةوق "إسرائيل" .36

 د. خليل حسين
األخير على سوريا؛ إذ إن  "اإلسرائيلي"ثمة العديد من الوقائع وردود األفعال التي تلت العدوان 

التدقيق في بعض تفاصيله، يخرجه من نطاق السجال الصاروخي المعتاد عليه في الفترة األخيرة، 
ميداني وأسلوب الرد ووسائله، عالوة على الظرفين فقد أتى في ظروف الفتة لجهة التوقيت والنطاق ال
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في البحث عن وسائل فاعلة لمحاولة إعادة رسم  "إسرائيل"اإلقليمي والدولي، ما يعزز ويؤكد استمرار 
 قواعد جديدة لالشتباك في الساحة السورية بعد خلط األوراق السابقة في مايو/أيار الماضي.

نوعًا  "إسرائيل"ن المعتاد باستهداف مواقع محددة، وربما اعتبرته األول بدأ ضم "اإلسرائيلي"االعتداء 
من المسار السابق وتريد إكماله مع القيادة الجديدة لرئاسة األركان، بقيادة أفيف كوخاي، الذي ورث 

 -جملة ملفات غير محققة من سلفه ايزنكوت. إال أن مسار الرد السوري المباشر بصاروخ أرض
، التي أكملت في سياق تصعيدي آخر "اإلسرائيلية"كلغ( بحسب الرواية  500أرض ذات رأس نوعي )

بفتح مسارات  "إسرائيل"عبر توسيع ميدان القصف ونوعيته، ما يؤشر بشكل واضح على نية 
االشتباك إلى الحد الذي يمكن استثماره في الضغط على فواعل األزمة السورية لتغيير بعض أوجه 

في الفترة القريبة  "إسرائيل"هنا تحديدًا روسيا، التي كثفت االتصاالت مع  قواعد االشتباك، والمقصود
ومقتل  2018الماضية بعد انقطاع وتوتر ملحوظ جراء إسقاط الطائرة العسكرية الروسية في مايو/أيار 

 عسكريًا كانوا على متنها. 12
، خارج إطار "اإلسرائيلية"ية إن الرد الصاروخي السوري، بدا كرسالة موجهة للقيادة السياسية والعسكر 

الرد المعتاد، وجاء في توقيته ونوعيته خارج سياق االعتداء األول، مفترضة أن الرد سيردع 
العدوان لميادين أخرى، ما يظهر المضي في  "إسرائيل"، بينما كانت النتيجة أن وّسعت "إسرائيل"

 .سياقات جديدة بأشكال ووسائل مغايرة لألطراف المعنية جميعاً 
إال أن السؤال الذي يطرح، مدى قدرة هذه األطراف للمضي بعيدًا في إعادة تشكيل الصورة الجديدة؟ 
في التدقيق لمجمل الوقائع الظاهرة حاليًا، لم تحن الفرص الكاملة والظروف الذاتية والموضوعية 

خدم في الجوانب االستراتيجية، وإن تكن هذه السجاالت الصاروخية ت "اإلسرائيلية"إلنجاح األهداف 
عبر استثمار رئيس  "اإلسرائيلي"التكتيكية التي يمكن صرفها في مناسبات ومواقع محددة، كالداخل 

الوزراء بنيامين نتنياهو في شعاراته االنتخابية المبكرة في إبريل/نيسان القادم، وهنا يمكن اإلشارة إلى 
وب الدائم إلى األمام وافتعال اعتداءات في اعتادت في سياقات اعتداءاتها السابقة الهر  "إسرائيل"أن 

 شتى االتجاهات قبيل أي انتخابات مقررة سلفًا، وتأتي هذه العملية لتصب في هذا السياق مبدئيًا. 
كما أن هذا السياق الصاروخي، يصنف في خانة إمكانية إعادة التواصل الدولي واإلقليمي بما يخص 

واصل خالل الفترة السابقة بين روسيا والواليات المتحدة، كما هو األزمة السورية وملفاتها، فانقطاع الت
التسلل ومحاولة االستثمار السياسي والعسكري، األمر الذي سيشكل مناسبة  "إسرائيل"مفترض أتاح ل

إلعادة فتح قنوات التواصل بين واشنطن وموسكو بفعالية وزخم أكبر، في ظل تكثيف قنوات 
مجددًا  "اإلسرائيلي"وتل أبيب مؤخرًا، كما أنه يتيح إمكانية االستثمار االتصال الحالية بين موسكو 
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على أبواب انعقاد مؤتمر وارسو منتصف فبراير/شباط المقبل الذي سيعيد هيكلة الكثير من الملفات 
 بشكل مباشر أو غير مباشر.  "إسرائيل"الشرق األوسطية المعنية فيها 
وقدرة األطراف األخرى في األزمة السورية على مواجهة  "اإلسرائيلية"وبصرف النظر عن الرغبة 

محاوالت تغيير قواعد االشتباك المفروضة حاليًا، ثمة عوامل ومصالح متداخلة تلعب دورًا حاسمًا في 
إبقاء الوضع على ما هو عليه أو تغييره جزئيًا، وبخاصة القوتين المؤثرتين في هذا المجال واشنطن 

ة في دور الراغب غير قادرة عمليًا من دون تقديم بديل ما لروسيا، في وموسكو، فواشنطن المصنف
وقت ما زالت الملفات الثنائية عالقة وأبرزها الصواريخ المتوسطة المدى، وروسيا القادرة على المنع 

حاليًا، عالوة على ذلك، فإن األطراف جميعًا  "اإلسرائيلي"تحتاج إلى تفاهمات كثيرة مع الجانب 
ستويات تصعيد محددة؛ بحيث ال تتدحرج إلى اشتباك إقليمي واسع بالنظر لكلفته ترغب في م

الخيالية، الذي لن يكون بمقدور طرف تحمله، وبالتالي فإن ما جرى هو بعلم الجميع اشتباك، نتائجه 
 المحتملة تكتيكية وليست استراتيجية أقله في المدى المنظور.

 26/1/2019، الخليج، الشارقة
 

 ة التهديد بين حكومة نتنياهو وحماسخفايا لب .37
 جاكي خوجي

مليون دوالر القطري كان يفترض أن ترسل من  15في حماس انتظروا هذه اللحظة بشوق، فالـ 
إسرائيل يوم األربعاء، ولكن الجهاد اإلسالمي قرر تشويش الخطط. فقبل أقل من يوم من التحويلة 

نار على ضابط من الجيش اإلسرائيلي. ولشدة الحظ، البنكية التي أجرتها إسرائيل، أطلق الجهاد ال
 أوقفت الخوذة الرصاصة.

وبالفعل، هذه هي غزة: لما كان الجهاد لم يوعد حتى وال بدوالر واحد من الماليين، فقد قرروا تفجير 
الصفقة. مثلما في الخاوة. لو قتل الضابط اإلسرائيلي لكان الجيش اإلسرائيلي خرج إلى حملة، وفي 

د ما كانوا ليذرفون دمعة، بل العكس، كانوا سيتباهون بالدرس الذي لقنوه لحماس، بل وبالخسارة الجها
التي ألحقوها باإلسرائيليين. العالقات بين هذين الطرفين تشبه سياسة لجنة العمارة. في يوم ما تكون 

يقها أنت في تحالف مع جارك، وفي الغداة تتنازع معه. هذا األسبوع عربدت حماس على شق
الصغير، وفي الغداة خرجت معه إلى المعركة. كل نهاية أسبوع ورزمتها. هذا الصباح مشحون على 
نحو خاص. فقد قال اللواء احتياط ايتان دانغوت، المنسق السابق ألعمال الحكومة في المناطق، إن 

حلول عسكرية يحيى السنوار يمكنه أن يهز الساحة اإلسرائيلية حتى أكثر من قاسم سليماني، فثمة 
إلسرائيل كثيرة ضد الضابط اإليراني، أما حماس، بالوسائل األكثر تخلفًا، فقد نجحت في إقالقنا على 
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مدى نصف سنة على التوالي، ولم تهدأ إال بعد أن تلقت المال. بالنسبة لهم، فإن االنتزاع من إسرائيل 
يل ترى تقريبًا في كل شيكل للتنازالت هو إنجاز بحد ذاته. فحتى وقت قصير مضى كانت إسرائ

 . غير أن اإلنجاز االأكبر ليس المال."أموال إرهاب"يدخل إلى هناك 
لحماس. بضع شخصيات أساسية في القيادة،  "الكابنت اإلسرائيلي"قبل أسبوعين كتبت هنا عن 

بدران،  يتكلمون العبرية ويتابعون بلغتنا. صالح العاروري، الرجل رقم اثنين في قيادة الحركة؛ حسام
منسق الشؤون الخارجية الذي يعمل من قطر؛ رئيسا جهاز األمن الوقائي، توفيق ابو نعيم، والسنوار 

نتنياهو ورجاله. فهم يعرفون أين وكيف يضغطون،  "دي ان ايه"نفسه. هذه العصبة وشركاؤها حللوا 
ء المقربين له ـ يوآف ومتى يخففون. من يتابع في األسابيع األخيرة تصريحات رئيس الوزراء والوزرا

غالنت، يريف لفين، تساحي هنغبي ـ سمع بين السطور نبرات مفاجئة. هذه ليست نهاية العالم، 
 صدحت كلماتهم، إذا ما أدخل المال إلى القطاع. وأنا أضيف: استعدوا لما سيأتي.

 25/1/2019معاريف 
 25/1/2019، القدس العربي، لندن
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