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 51 :كاريكاتير

*** 
 

 جديدةالحكومة المشاورات مع فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة لتشكيل فتح تبدأ  .1
ري لحركة فتح، إن حركته تبدأ قال ماجد الفتياني، أمين سر المجلس الثو : قيس أبو سمرة - رام هللا

يوم اإلثنين، مشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وشخصيات مستقلة، لتشكيل حكومة 
فلسطينية جديدة. وأضاف الفتياني في اتصال مع وكالة األناضول، إن اللجنة المشّكلة تبدأ مشاوراتها 

 عباس واللجنة المركزية في أقرب وقت. اليوم، على أن تقدم تقريرها للرئيس الفلسطيني محمود 
ولفت إلى أن الحركة ستطرح مرشحا لتولي منصب رئيس الوزراء من بين أعضاء لجنتها المركزية أو 

وقال:" حركة فتح أكبر فصائل منظمة التحرير، وحقها أن تطرح من يرأس الحكومة،  أحد قياداتها. 
 ء المرحلة الحساسة التي تمر بها قضيتنا". والمطلوب أن ترأس فتح الحكومة ألنها تتحمل أعبا

وأضاف إن "تعنت حركة حماس ورفضها التعاطي مع حكومة الوفاق الوطني"، دفعت القيادة 
 الفلسطينية، للتفكير بتشكيل حكومة جديدة. 

 28/1/2019وكالة األناضول لألنباء، 
 

 دولي - تعاون إقليميب رزمة عقوبات جديدة على غزةالسلطة ُتجهز  اللبنانية": األخبار" .2
تحاول السلطة الفلسطينية، بهدوء، تمرير المزيد منن العقوانات اتقتصنادعة علنى  :هاني إبراهيم - غزة

قطاع غزة، مستهدفًة مفاقمة األزمة اإلنسانية، أماًل في زيادة الضغط الشعبي في وجه حركنة حمناس، 
تضننطّر إلننى مواجهننة عسننكرية مننع العنندو  لتقننّدم األريننرة المزينند مننن التنننازتت فنني ملنن  المصننالحة، أو

، تننننوي السنننلطة فنننر  عقوانننات "األربنننار"ي لتنفنننيس الضنننغط. ووفنننح مصنننادر تحننندثت إلنننى سنننرائيلاإل
رغبنننة "اقتصننادعة لالتعنناون مننع عنندد مننن األطننراف اإلقليميننة والدوليننة، علننى رغننم مننا ع علننن مننرارًا عننن 

 الواسعة. ومنع المواجهة "ية في المحافظة على الوضع القائمإسرائيل
وفيمننا نفننت وزارة اتقتصنناد فنني غننزة أن عكننون سننبب توّقنن  إدرننال البضننائع المصننرية عبننر معبننر رفننح 

لنندا المصننريين،  كننرت مصننادر أرننرا أن مننا حنندا تمهينند مننن القنناهرة لوقنن  إدرننال  "أعطنناًت فنيننة"
بح عهند،، أي أننه البضائع رالل األعام المقبلة. تقول المصادر إن واقع المعبر قد ععنود قريبنًا إلنى سنا

سننني فتح فننني اتتجننناهين ينننومين أو ثالثنننة شنننهريًا فقنننط، لخنننالف الوعنننود التننني قننندمتها القننناهرة لحمننناس 
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والفصائل، و لك تحت عننوان أن المعبنر لقني مفتوحنًا شنهرًا كناماًل فني اتجنا، واحند، فيمنا تعّطنل عملنه 
 للمغادرين لعد انسحاب موظفي السلطة منه مطلع الشهر الجاري.

ق متصنل، أكندت مصنادر مصنرفية وجنود مراسنالت مننا مطلنع العنام الحنالي بنين سنلطة النقند في سيا
إنهاء أو تقليص عملها في غزة قبل بداعة آ ار/ "في رام هللا وعدد من شركات تحويل األموال، فحواها 

إجنراءات جديندة فني القطناع قريبنًا، ولنالك بندأت لعنا شنركات التحوينل "، و لك لوجنود "مارس المقبل
. تقننول هننا، المصننادر إن "تنبيننه عمالئهننا إلننى أن عملهننا فنني القطنناع قنند يتوقنن  رننالل األشننهر المقبلننة

السلطة تريد رننح غنزة مالينًا، وتقلنيص حجنم حنواتت األفنراد لعندما تمكننت منن إعقناف جنزء كبينر منن 
قييند التحويالت التي تصنل إلنى المسسسنات والجمتينات الخيرينة عبنر البننوا، وهني اعن تعمنل علنى ت

إجراءات غاعننة فنني التعقينند، إ  لاتننت البنننوا تطالننب الجمتيننات "عمليننات التحويننل للجمتيننات الكبننرا بننن
 ."بتحديد الجهة المستفيدة، وتطلب فواتير ومستندات تفصيلية حول التحويالت كافة

ي كالك، تجّهز رام هللا كشوفًا جديدة عن موظفيها في غزة إلحالتهم علنى التقاعند. وكشنفت مصنادر فن
السلطة أن رمسنة آتف موظن  سنيلقون هناا المصنير قبنل منتصن  العنام الحنالي، فني رطنوة تسنعى 
من راللها السلطة إلنى تقلنيص فناتورة الرواتنب التني ت صنرف لغنزة، فيمنا ع سنتفاد منن هناا التقلنيص فني 

 ،"األربنننار"لهنننا. وعلمنننت  "المخلصنننين"رفننع نسنننبة الراتنننب المصنننروف حاليننًا لعننندد آرنننر منننن المننوظفين 
)ضنريبة إضنافية فنوق الجمناراى علنى البضنائع  "التعلينة الجمركينة"أعضًا، أن السنلطة تننوي رفنع قيمنة 

التي تدرل القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، علمًا أنها تفنر  حالينًا علنى جمينع الحاوينات التني تمنّر 
يكنيى. وتنيتي دوتر أمر  2,500آتف شنيكل )نحنو  10لمبلن  يزيند علنى  "تعلينات جمركينة"عبر المعبنر 

هننا، الزيننادة لعنند شننهرين مننن زيننادة الرسننوم علننى الشنناحنات الننواردة إلننى غننزة بنسننبة تزينند علننى رمسننة 
 أضعاف ما كانت عليه سالقًا.

وأشار مدير الدراسات في وزارة اتقتصاد، أسامة نوفل، إلنى أن التعلينات الجديندة ستتسنّبب فني تراجنع 
لسبب تدني القندرة الشنرائية لندا  %50لواردات انخفضت بنسبة إلى أن ا النظر البضائع الواردة، تفتاً 

تراجنننع التنمينننة اتقتصنننادعة لننندا تجنننار القطننناع وانخفنننا  نسنننب "المنننواطن الفلسنننطيني، إضنننافة إلنننى 
مليون شيكل شهريًا،  288.5. وي قّدر إجمالي اإليرادات الشهرية التي تجبيها السلطة من غزة بن"أرااحهم

مليننون، علننى أن التعليننات الجدينندة تهنندف إلننى  196.4القطنناع ت تتجنناوز فنني حننين أن النفقننات علننى 
 زيادة قيمة اإليرادات، وهو ما سيسدي إلى إرهاق المستوردين وارتفاع أسعار البضائع مجددًا.

 29/1/2019 ،، بيروتاألخبار
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 ار غزةاتبعت سياسة التقشف وتحدت األزمة المالية وعملت على إعادة إعم الحكومةالحمد هللا:  .3
رامنني الحمنند هللا، إن الخليننل كانننت ومننا زالننت علننى رأس سننلم الفلسننطيني قننال رئننيس الننوزراء  :الخليننل

أولوينات القيننادة وعلنى رأسننها النرئيس محمننود عبناس والحكومننة، وهني تسننتحح، ومسنتمرون فنني العمننل 
وحيند العملنة ، فني افتتناح مركنز 28/1/2019 وأضاف رنالل كلمتنه، ينوم اتثننين فيها واكافة مناطقها.

 ،اإلعطاليننةلمحافظننة الخليننل، بنندعم وتمويننل مننن الحكومننة  أوتللطننوارو والننوتدة اعمنننة فنني بلنندة بيننت 
قطناع غنزة،  إعمنار إعنادةالمالية، وعملت علنى  األزمة: "اتبعت الحكومة سياسة التقش  وتحدت قائالً 

 ، وتنمّ   مننزل مندمرة كليناً ألن 11آتف مننزل منن أ نل  9 إعمارفقامت حكومة الوفاق الوطني لإعادة 
، وتحملننت الحكومننة كافننة مصنناريا الكهرانناء ألنن  منننزل مننن المنندمرة جزئينناً  130مننا عقننارب  إ ننالح

 والميا،، رغم العقبات التي واجهتها وعدم تمكينها من العمل في قطاع غزة من قبل حركة حماس".
األمثنل لمواجهنة اتحنتالل ولزالتنه،  : "الوحدة الوطنية وتحقينح المصنالحة هني الحنلّ الحمد هللاواستطرد 

ولن تتحقح أو تمر  فقة القرن، ولن تنجح كافة المحاوتت لفصل قطاع غزة عن الدولة الفلسطينية، 
 الوحدة الوطنية". إعادةعلينا، من أجل  فال دولة في غزة أو دولة بدون غزة، فالوقت ليس متيرراً 

 28/1/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 بوقف قانون الضمان االجتماعي يصدر قراراً  عباس .4
لقنانون  ، قنراراً 28/1/2019 محمود عباس، مساء يوم اتثننين يةفلسطينال السلطةأ در رئيس  :رام هللا

 من تاريخنه. لشين الضمان اتجتماعي وتعديالته اعتباراً  2016لسنة  19بوق  نفا  القرار لقانون رقم 
سننتمرار الحننوار بننين جميننع الجهننات  ات العالقننة لالخصننوو، مننن أجننل الو ننول وننص القننرار علننى ا

 لتوافح وطني على أحكام القانون وموعد نفا ،.
 28/1/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بالخليل غير مقبول ومخالف لالتفاقات الموقعة ةلبعثة الدوليلالتجديد  "إسرائيل": رفض ردينةأبو  .5

، 28/1/2019 نبيل أبو ردينة، مساء يوم اتثنينالفلسطينية قال الناطح الرسمي لاسم الرئاسة  :هللا رام
ية لقوات التواجد الدولي في الخليل ععني تخليها عن تطبيح اتفاقيات سرائيلإن عدم تجديد الحكومة اإل

، وهنو أمنر مرفنو ، ولنن وقعت برعاعة دولية، وتخليها عن الوفاء لالتزاماتهنا لموجنب هنا، اتتفاقينات
وأضاف أبو رديننة: نطالنب الندول الراعينة لتوقينع هنا، اتتفاقينة، لموقن  واضنح تجنا،  .نقبل له إطالقاً 
ية لموا ننلة العمننل سننرائيلي الخطيننر، والعمننل الفننوري للضننغط علننى الحكومننة اإلسننرائيلهنناا الموقنن  اإل

وأكنند أن  كدولننة فننوق القننانون. ائيلإسننر اتتفنناق عليننه، وعنندم التصننرف مننع  علننى تطبيقهننا وفننح مننا تننمّ 
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بتجاهلها لكل اتتفاقيات الموقعة، ورفضها اتلتنزام بتنفينا تعهنداتها، تصنر علنى رلنح أجنواء  "إسرائيل"
 التصعيد والتوتر والفوضى في المنطقة والتي ت عمكن التنبس بنتائجها.

 28/1/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 قدس: واهمون إذا اعتقدوا أنهم سيغيرون الطابع العربي لل"الفلسطينية الخارجية" .6
رام هللا: قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن تصعيد اتعتداءات اتستفزازية في مدينة القدس المحتلنة 

وأكدت الخارجينة، فني بينان نشنرته أمنس، "أن إجنراءات  ي في تهويدها.سرائيلععكس فشل اتحتالل اإل
المدينة المقدسة ت تستند إلى أي أساس، وهي عنابرة تنيتي وتناهب وت تنسثر علنى واقنع  ل ضدّ اتحتال

الحننال فنني القنندس، وهننو مننا ينطبننح أعضننًا علننى جولننة الننوزيرة ميننري ريجنن  اتسننتفزازية، التنني حاولننت 
 قائح".إعطاء نفسها وضيفتها الصهيونية )لارى، شعورًا لامتالا البلدة القدعمة لقوة السالح ولعدة د

وأضافت: "عخطئ المتطرف غليك إ ا اعتقد أن عقد قرانه سيفر  واقعًا جديدًا على المسجد األقصى 
علننى هنناا التصننرف  المبننارا"، وأكنندت الننوزارة أنهننا "سننتقوم لاستشننارة ربننراء قننانونيين لتحدينند كيفيننة الننردّ 
واألمناكن المقدسنة الملنزم غير القانوني، الاي يتناقا مع الوضع القائم في المسجد األقصى المبارا 

وجنننددت الخارجينننة إدانتهنننا "لعملينننات التهويننند المتوا نننلة فننني المديننننة  للجمينننع لمنننن فنننيهم اتحنننتالل".
وأضافت: "منا احتاللهنا للقندس واإلعنالن تحقنًا  المقدسة، واستمرار دولة اتحتالل وأ رعها المختلفة".

ة من أجل اتنتهاء من عمليات تهويد المدينة عن ضمها، ما زالت دولة اتحتالل تبال جهودًا مستميت
المقدسة، وفي كل مرة تعتقد واهمة أنها نجحت، وتكتش  سريعًا أن القندس لمعالمهنا وسنكانها، عراينة 

وشددت الخارجية على أن المدينة المقدسة تبقى عصية علنى التهويند، ومنا  إسالمية مسيحية أ يلة".
 التاريخية الحضارية.زالت تتنفس عرواتها وهويتها الدينية و 

 29/1/2019 ،الشرق األوسط، لندن
 

 ية تجاه "األقصى"سرائيلتصاعد السياسة االستفزازية اإلادعيس يندد ب .7
ننندد وزيننر األوقنناف والشننسون الدينيننة الفلسننطيني، الشنني  يوسنن  ادعننيس، : نادعننة سننعد النندين - انعّمنن

فافننه فنني المسننجد األقصننى، برفقننة لاحتفننال عضننو الكنيسننت الليكننودي المتطننرف يهننودا غليننك لحفننل ز 
وقال الشي  ادعيس إن اتنتهاكات لألقصى أ بحت تيرا منحًا  ي.سرائيلوحماعة شرطة اتحتالل اإل

لشكل مباشر مشاعر المسلمين الاين عشاهدون ها، اتنتهاكات التي تتم لشكل  عمّس  رطيراً  تصاعدعاً 
ر رسمي، في استغالل واضح للوضع الاي يومي وتكرس التقسيم الزمني والمكاني لألقصى لشكل غي

عتيشنننه المسنننجد منننن تضنننييقات ومحا نننرة منننن قبنننل حكومنننة اتحنننتالل اليميننننة التننني تعمنننل لكنننل جهننند 
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 ية ضنندّ سننرائيلوأضنناف لننين تصننعيد اتنتهاكننات اإل لمزاحمننة المصننلين المسننلمين فنني دارننل األقصننى.
لمسنجد وسناحاته ومرافقنه لشنكل غينر األقصى عيتي في سياق الدعاعة اتنتخابية، حيث يتم اسنتغالل ا

وطالنننب الشننني  ادعنننيس المجتمنننع الننندولي لالعمنننل علنننى مننننع هنننا، اتنتهاكنننات  أرالقننني وغينننر قنننانوني.
 اعتداء وانتهاكًا حتى تاريخه. 30الخطيرة والتي و لت في هاا الشهر إلى 

 29/1/2019 ،الغد، عم ان
 

 ييد المقدسات في الحمالت االنتخابيةعلى تح "إسرائيل"السلطة تدعو المجتمع الدولي إلجبار  .8
رام هللا: استنكر رئيس اللجننة الوطنينة الفلسنطينية للتراينة والثقافنة والعلنوم محمنود إسنماعيل، المظناهر 
العنصرية التي تمارسها وزيرة ثقافة اتحتالل ميري ريغيا، وقيامها لاقتحام المسجد األقصى المبارا 

وقننال إسننماعيل فنني بيننان "إن هننا، الممارسننات العدوانيننة  ية.سننرائيلإلللتننرويل لنفسننها قبيننل اتنتخالننات ا
علننى مقدسننات أمتنننا أ ننبحت تمثننل العننداء الحقيقنني للسننامية ولألدعننان". ودعننا إسننماعيل إلننى ضننرورة 
تحمننننل المجتمننننع النننندولي مسننننسولياته تجننننا، قراراتننننه المتمثلننننة لنننناألمم المتحنننندة و راعهننننا الحاميننننة للتننننراا 

منظمننة اليونسننكو، وضننرورة تطبيننح مننا جنناء مننن قننرارات أمميننة تسكنند "عرواننة الحضنناري والثقافننة فنني 
ولسننالمية" القنندس واألقصننى، وعلننى أنننه "مكننان ديننني مقنندس للمسننلمين عجننب احترامننه وعنندم زجننه فنني 

  راعات اتحتالل الدارلية".
 28/1/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 مشروع الوطنيللنحو االنفصال وتفتيت  نقساملال حماس نقلة  ال تضم  أي حكومة جديدة : "الجهاد" .9

كش  وليد الق ططي، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في : نور أبو عيشة - غزة
فلسطين، أن تفاهمات التهدئة غير المباشرة التي تمت بين الفصائل الفلسطينية ولسرائيل، بوساطة 

 طرية األريرة. إقليمية ودولية، "شبه متوقفة"؛ عقب أزمة المنحة الق
 جاء  لك رالل حوار أجرته وكالة "األناضول" مع الق ططي، وتحّدا رالله عن العديد من القضاعا. 
واّين الق ططي في الحوار، أن حركته تلّقت دعوة رسمية من روسيا لحضور حوار مرتقب لشين 

 قبل. فبراير/شباط الم 11المصالحة، عجمع عشرة من الفصائل الفلسطينية لموسكو في 
وأوضح أن الحركة ستشارا في الحوار من رالل وفد، إما من رارج فلسطين أو من دارلها، تفتًا 

 إلى أنه لم يتم تحديد  لك حّتى اليوم.
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 تفاهمات التهدئة 
يوضح الق ططي أن تفاهمات التهدئة "غير المباشرة"، التي تو لت لها الفصائل الفلسطينية ولسرائيل، 

رية وقطرية، تعتبر اليوم "شبه متوقفة"؛ ألن الهدف األساسي منها "إنهاء بوساطة أممية ومص
 الحصار لشكل كامل وليس إدرال تحسينات جزئية على حياة الناس". 

واعتبر أن فشل تقدعم المنحة القطرية لموظفي غزة رطوة تهدد "تفاهمات التهدئة، وقد تنهيها في حال 
كر أن "التفاهمات الجزئية التي تم التو ل إليها، لم يلتزم و  لم يتدرل الوسطاء للتو ل إلى حل". 

وأوضح أن إسرائيل بدأت "تتملص وتبتز الشعب الفلسطيني من رالل المنحة القطرية،  بها العدو". 
 ما دفع حركة حماس والمقاومة الفلسطينية تتخا  قرار لعدم استقبالها ردا على  لك اتبتزاز".

 

 غرفة العمليات المشتركة 
ويسكد الق ططي، رالل الحوار على أن حركته تلتزم بتفاهمات غرفة "العمليات المشتركة" التي تضم 

وتالع في  لك الصدد:" حركة الجهاد  األ رع العسكرية للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. 
مات اإلسالمي جزء أساسي ومكّون أساسي من غرفة العمليات المشتركة، لالتالي ت تخرج عن التفاه

 وها، التفاهمات ت تمنع المقاومة من حح الرد على العدوان اإلسرائيلي ومعاقبته". 
وأوضح أن "حالة التوافح في غرفة العمليات المشتركة، تسمح ألي فصيل مقاوم أن يرد على 
اتعتداءات اإلسرائيلي لكي عمنع استباحة الدم الفلسطيني، في حال شعر بتغيير قواعد اتشتباا 

 العدو".  لصالح
 

 لعالقات مع إيران وسورية وحزب هللا ا
الق ططي أكد رالل الحوار أن حركته جزء أساسي في "محور المقاومة"، وهو اتسم الاي عطلح على 

وأضاف:" العالقة مع  تحال  عضم "إيران وسورية وحزب هللا، وحركتي حماس والجهاد اإلسالمي".
 لجبهات الشمالية )سورية ولبنانى والجنواية )قطاع غزةى".  لك المحور تشهد تطورًا لاتجا، توحيد ا

ونهاعة دعسمبر/ كانون أول الماضي، قال زياد النخالة، األمين العام للحركة في لقاء مع فضائية 
 العالم، في "أي معركة مقبلة مع اتحتالل فإن كل محور المقاومة شمات وجنواا سيتحرا". 

إن "طبيعة التحّرا قد تيرا أشكات مختلفة )...ى في النهاعة الحرب  وتعقيبًا على  لك، قال الق ططي
مع الكيان اإلسرائيلي والمحور هي حرب حتمية ت بد أن عيتي يوم وتشارا كل الجبهات لكن  لك 
عخضع لمتغيرات". وأكمل مستدركا:" في الوقت الحالي، ليس لالضرورة، أنه إ ا اندلعت حرب في 

واّين أن استراتيجية توحيد  ة أو لبنانى أن تندلع أررا لغزة )الجبهة الجنوايةى".الجبهة الشمالية )سوري
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الجبهات لمقاومة "اتحتالل قد تيرا ألعادا عملية في المرحلة المقبلة أو التي تليها؛ كين يتم التصدي 
 قادم من كل الجبهات لالوسائل المتاحة من كل جبهة".  إسرائيليألي عدوان 

فإنه ت عمكن المقارنة بين "مقدرات المقاومة في الجبهة الشمالية مع المقدرات في واحسب القططي، 
الجبهة الجنواية". لكن ورغم "محدودعة إمكانيات المقاومة ومحدودعة هامش المناورة في قطاع غزة، 
إت أنها نجحت في تشكيل عنصر ردع لالحتالل اإلسرائيلي"، وفح الق ططي. وأما في الجبهة 

 ة، فإن الق ططي يرا أن إمكانيات المقاومة "أكبر وهامش المناورة مع المحتل أوسع".الشمالي
 
 

 الجهاد وإيران 
وفي سياق آرر، يرفا الق ططي اتتهامات )والمزاعم اإلسرائيليةى التي توّجه للجهاد اإلسالمي 

ية إيرانية، وهاا ألغرا  بث الفتنة بين الفصائل لغزة وتشويه الحركة لاعتبارها تعمل ألجندة رارج
 أمر مرفو ". 

كما استنكر اتهامات أطلقتها وسائل إعالم إسرائيلية، للحركة تفيد "برغبتها في إشعال حرب لغزة 
لصالح إيران". وقال تعقيبًا على  لك:" الجهاد وكل فصائل المقاومة الفلسطينية هي أحزاب وطنية، 

 ليجندة وطنية، وقامت لتقاوم العدو وتحرر األر ". 
 

 حكومة فلسطينية جديدة 
ويعتبر الق ططي تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في الضفة الغراية دون قطاع غزة وت تضم حركة 

وقال:" أن تقام  "حماس"، نقلة لالنقسام نحو "اتنفصال" وتفتيت لن"المشروع الوطني الفلسطيني". 
رطوة ستنقل حالة اتنقسام نحو انتخالات تشريتية في الضفة دون غزة، وتشّكل حكومة دون حماس 

اتنفصال، وهاا ععتبر تكريسا للميزق السياسي الفلسطيني". وتساءل القططي:" في حال قطعت 
السلطة الفلسطينية عالقتها لشكل نهائي مع حركة حماس، واتجهت نحو تشكيل حكومة جديدة، 

الميساة الفلسطينية وو   الوضع السياسي الحالي بن" كيا سيدار قطاع غزة وايّي شرعية؟".
 الجديدة".

 28/1/2019وكالة األناضول لألنباء، أنقرة، 
 

 : الحكومة الفصائلية ليست أولوية ولن نشترك فيها"قراطيةو الديم" .10
رفا المكتب السياسي للجبهة الدعمقراطية المشاركة في تشكيل الحكومة التي دعت اللجنة : غزة

وفي  ئل الفلسطينية، داعية إلى إجراء حوار وطني شامل.المركزية لحركة فتح إلى تشكيلها من الفصا
بيان، و لت "فلسطين أون تين" نسخة عنه، اتثنين، أكد المكتب أنه يرا أن تشكيل حكومة 
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فصائلية ت يندرج ضمن أولويات القضية الوطنية والتصدي لن" فقة القرن" وسياسة حكومة اتحتالل 
 كبرا" على حساب القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.في بناء ما تسمى "دولة )إسرائيلى ال

بيان أن "المهام المباشرة للمواجهة الوطنية للتحال  األميركي اإلسرائيلي تتطلب تطبيح ما الوأضاف 
، وجلسة المجلس الوطني في 2018ويناير  2015اتفح عليه في دورتي المجلس المركزي في مارس 

لوى، والتحرر من التزاماته واستحقاقاته السياسية واألمنية لطي  فحة اتفاق )أوس 2018أبريل 
واتقتصادعة، لما في  لك سحب اتعتراف بدولة )إسرائيلى، ووق  التنسيح األمني مع سلطات 
اتحتالل، وفك اترتباط لاتقتصاد اإلسرائيلي، واستنها  المقاومة الشعبية على طريح التحول إلى 

"ضرورة إنهاء اتنقسام المدمر الاي ألحح الكوارا لقضية شعبنا  أكد كما عصيان وطني شامل".
 وحقوقه الوطنية، ولعادة بناء الحالة الوطنية على أسس من التوافح الوطني".

 28/1/2019، فلسطين أون الين
 

 للمشاركة بالحكومة بمناصب وموازنات "الشعبية"و "الديموقراطية"فتح حاولت إغراء "األخبار":  .11
تواجه  عواات في تيليا حكومة جديدة تضّم فصائل  ت تزال حركة فتح :إبراهيمهاني  -غزة 

عقول مصدر في "الشعبية" لن"األربار" إن "مشاورات تيليا الحكومة  ."منظمة التحرير الفلسطينية"
بدأت منا أعام لحّثنا على درول الحكومة الفصائلية، بو فها حكومة مقاومة سياسية لمواجهة 

ميركية الهادفة إلى تصفية القضية". ويضيا: "قدمت فتح إغراءات مالية، وعرضت المخططات األ
إعادة مخصصات منظمة التحرير ومضاعفتها، ولعطاءنا منا ب مهمة دارل المنظمة والحكومة، 
لما في  لك نائب رئيس الحكومة التي سيسلفها عضو اللجنة المركزية لفتح محمد اشتية )بدًت من 

 ى، لاإلضافة إلى إلغاء قانون الضمان اتجتماعي الاي نرفضه قطعًا".هللا رامي الحمد
لكن الجبهة أبدت اعتراضها على إنشاء الحكومة لعيدًا عن سياق المصالحة وتسميتها حكومة وحدة 
وطنية، ألنها ت تشمل جميع الفصائل، بل تعّزز "تفّرد فتح في القرار". واعد إبالغ "الشعبية" "فتح" 

إليها قيادي في األريرة أنها ستكون "أكبر الخاسرين" على جميع الصعد، وسيكون  قرارها، نقل
التعامل معها على أنها تق  في  ّ  "حماس" و"الجهاد اإلسالمي". وفي وقت متيرر من مساء 
أمس، أ در عباس قرارًا بوق  العمل لقانون "الضمان" )أحد أوجه اعترا  "الشعبية"ى ولعادة 

 بدو أنه مرتبط لاتعترا  "الجبهاوي".تعديله، وهو ما ي
أما على  عيد المباحثات مع "الدعموقراطية"، فعلمت "األربار" أن "عرضًا كبيرًا" ستقدمه فتح إليها 
مقابل مشاركتها في الحكومة. ويشمل العر  "إعادة دائرة شسون المغتراين لعد سحبها منها في آب/ 

 وزارات، بينها وزارة مهمة".  3تها المالية، ومنحها أغسطس الماضي، لاإلضافة إلى زيادة مخصصا
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لكن "الدعموقراطية" رفضت العر  الفتحاوي أعضًا، مسكدًة أن تيليا حكومة فصائلية ت يندرج اعن 

 في أولويات القضية الوطنية. 
 29/1/2019األخبار، بيروت، 

 
 ة الجديدةفي الحكومة الفلسطينييعلن رفضه المشاركة  الوطنية المبادرةحزب  .12

نظمة التحرير الفلسطينية، عن رفضه : أعلن فصيل فلسطيني في مقيس أبو سمرة -رام هللا 
المشاركة في الحكومة الفلسطينية الجديدة، التي دعت إلى تشكيلها حركة فتح، بديال عن حكومة 

تشارا في  أكد سامر عنبتاوي، القيادي في حزب المبادرة الوطنية، إن حركته لنو  التوافح الحالية.
وقال "أي حكومة قبل التوافح الوطني، من شينها  أي حكومة فلسطينية دون توافح وطني شامل.

وأضاف:" نحن نرا ضرورة الاهاب لحوار وطني، وتشكيل حكومة وحدة تضم كافة  تعزيز اتنقسام".
 الفصائل، للتحضير تنتخالات عامة".

 28/1/2019وكالة األناضول لألنباء، 
 

 تشكيل فتح لحكومة جديدة يعتبر هروب من استحقاقات الشراكة الوطنيةالدعليس:  .13
قال القيادي في حركة حماس ورئيس الدائرة السياسية فيها عصام الدعليس إن تشكيل : الرأي –غزة 

واين الدعليس في  حركة فتح لحكومة جديدة ععتبر لمثالة هروب من استحقاقات الشراكة الوطنية.
أن تلك الخطوة تزيد الحالة الوطنية شر مة وفرقة  اتثنينى الفضائية اليوم تصريحات لقناة األقص

وشدد على أن شعبنا الفلسطيني لحاجة إلى حكومة وحدة وطنية تضم كل األطياف  .اتنقساموتكرس 
 وتكون قادرة على ردمة أبناء شعبنا وتعالل مشاكله.

 28/1/2019، غزة، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 فبرايرشباط/ س تعلن تلقيها دعوة لزيارة موسكو مطلع حما .14
أكد عضو مكتب العالقات الدولية في حركة "حماس" د. لاسم نتيم، أن حركته : عحيى اليعقواي –غزة 

تلقت دعوة من معهد الدراسات الشرقية التالع لوزارة الخارجية الروسية لزيارة العا مة موسكو مطلع 
لموقع "فلسطين أون تين": إن "حماس رحبت لالدعوة وتتطلع إلى استغالل  وقال فبراير/ شباط المقبل.

ها، الفر ة المهمة إلعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتحقيح الوحدة ولنهاء اتنقسام وتشكيل حكومة 
 وحدة وعقد انتخالات شاملة، استناًدا إلى ما تم التوافح عليه سالًقا بين فصائل العمل الوطني".
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ه "في ظل انسداد األفح وعدم قدرة الفلسطينيين على تجاوز األزمة الراهنة قد ععطي التدرل وأضاف: أن
 الروسي دفعة قوية لألطراف الفلسطينية لالنطالق من جديد نحو ترتيب البيت الفلسطيني".

وكان المعهد الروسي سلم دعوات لعدد من الفصائل التي التقت في العام الماضي في موسكو للبحث 
 ات عديدة وِفي مقدمتها الوضع الفلسطيني الدارلي ولمكانية إنجاز المصالحة ولنهاء اتنقسام.ملفل

 28/1/2019، فلسطين أون الين
 

 التاريخية بالوقوف مع فلسطين ااألردن على مواقفه يشكرهنية  .15
لعث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية رسالة شكر إلى ملك األردن عبد هللا 
الثاني بن الحسين لمناسبة مرور عشر سنوات على توجيهاته لإقامة المستشفى الميداني العسكري 

وأشار في رسالته أن المستشفى لاشر عمله اإلنساني وتقدعم الرعاعة الصحية  األردني في قطاع غزة.
يزيد على ، إ  استقبل ما 2009ساعة، منا  24والعالجية واستقبال الحاتت الطارئة على مدار الن 

 مليوني مراجع. 
وثمن هنية بها، المناسبة الرعاعة واتهتمام الكبير والدعم المستمر من ملك األردن في تعزيز طواقم 
 هاا الصرح الطبي لكوادر من الجراحين واألطباء، والمعدات واألجهزة الطبية وسيارات اإلسعاف. 

لوقوف مع فلسطين وقضيتها العادلة، كما وعبر عن شكر، لمواق  األردن التاريخية والمشهودة في ا
ثمن الجهود الحثيثة في دعم  مود الشعب الفلسطيني، والتخفيا من معاناة اعتف من أهالي 

 قطاع غزة لفعل العدوان والحصار.
 28/1/2019موقع حركة حماس، 

 
 مواجهة العب إسرائيليرفض  الالعب الكويتي العنجري ويشيد بموقفه والدهنية يهاتف  .16

ات  رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إسماعيل هنية الدكتور وليد ه
العنجري والد الالعب الكويتي عبد هللا العنجري، وأشاد لموق  نجله وانسحاله من لطولة العالم للتبة 

لقرعة في مواجهة الفنون القتالية اليالانية الم قامة في وتعة لوس أنجلوس األمريكية، لعدما أوقعته ا
وثّمن رئيس الحركة موق  الشاب الكويتي الداعم للقضية الفلسطينية والاي يسكد أن  تعب إسرائيلي.

اتحتالل لحمالته التطبيتية الفاشلة لن عستطيع تزوير وعي األمة اإلسالمية والعراية وحرف 
 بو لتها عن تحرير األر  والمقدسات.

 28/1/2019موقع حركة حماس، 
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 ألف أسرة فقيرة في غزة 94قطر لمساعدتها  تشكرس حما .17
رحبت حركة حماس لكل دور يهدف إلى تخفيا المعاناة عن سكان قطاع غزة المحا ر منا  :غزة
عاما. وأكد الناطح لاسم الحركة عبد اللطيا القانوع، أن دولة قطر ما زالت تساند الشعب  12

أل  أسرة، وتنفيا المشاريع المختلفة". وأكد  94الفلسطيني، مضيفا "ت شكر على جهدها في مساعدة 
 أعضا أن أي دور في غزة للتخفيا من المعاناة التي عمر بها السكان "مرحب له".

 50وجاءت تصريحات الناطح لاسم حماس مع بدء  رف دفعة مساعدات جديدة قدمتها قطر لن 
عدات مماثلة يومي أل  أسرة فقيرة في قطاع غزة، حيث سبح عملية الصرف ها،،  رف مسا

 دوتر لكل أسرة. 100أل  أسرة فقيرة أررا، بواقع  44السبت واألحد الماضيين لن 
 28/1/2019، لندن، القدس العربي

 
 ونروا"األ الالجئين" بحماس يصدر تقريره الخامس عن أداء " شؤون " .18

الجئين أطلح مكتب شسون الالجئين في حركة حماس، إ دار، الرالع عشر المختص لال بيروت:
ونروا األلعنوان: أزمة " ،2018ونروا" في عام األالفلسطينيين، وهو تقرير، السنوي الخامس حول أداء "

ورلص التقرير، إلى أن معاناة الالجئين  وانعكاسها على واقع الالجئين الفلسطينيين في لبنان".
لى الصعيد الصحي والتعليمي الفلسطينيين في لبنان تزداد وتتعمح يومًا لعد يوم، وأن ها، المعاناة ع

ونروا"، رصو ا لعد وق  المساعدات األواتقتصادي واتجتماعي ليست وليدة تصاعد أزمة "
األمريكية للوكالة أريرًا، بل هناا عوامل أررا أّدت إلى تفاقم الوضع المتدهور لالجئين، كسياسة 

وطالب لالتمسك بوكالة  رير.الدولة المضيفة تجا، الالجئ الفلسطيني، وتراجع دور منظمة التح
ونروا" كونها الشاهد الدولي على جريمة النكبة التي ارتكبها اتحتالل لحح الشعب الفلسطيني، األ"

ودعا  وتكثيا التوا ل مع إدارتها وطواقم عملها من أجل المساعدة في إعجاد حلول سريعة ألزمتها.
ونروا"، وعدم إعفاء المجتمع األلتزاماته تجا، موازنة "المجتمع الدولي، لما فيه الدول العراية، لاإلعفاء لا
ونروا"، لاإلضافة إلى توسيع التوا ل السياسي األالدولي من مسسولياته التاريخية تجا، الالجئين و"

 والدبلوماسي والحراا الشعبي على المستويات كافة، للو ول إلى وق  التدهور الحا ل في الوكالة.
 28/1/2019، فلسطين أون الين

 
 أو وقف االستيطان "مستوطنات"نتنياهو: لن يتم اقتالع  .19

ية، بنيامين سرائيلفي زيارته إلى البسرة اتستيطانية "نتيفي هيفوت"، يوم اإلثنين، قال رئيس الحكومة اإل
 نتنياهو، إنه لن يتم اقتالع مستعمرات أو وق  اتستيطان، ولنما العكس، طالما أن األمر متعلح له.
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تنياهو اجتمع مع المستوطنين في البسرة اتستيطانية، لعد أن أ در تعليمات بتخصيص وجاء أن ن
 ل لبناء حي جديد للمستوطنين.كعشرات الماليين من الشوا
منزت في البسرة اتستيطانية، في حزيران/ يونيو الفائت بناء على قرار  15وتطرق نتنياهو إلى إرالء 

عن "رلل". واحسبه "نحن دولة قانون، ونخضع لقرارات  من المحكمة العليا، وقال إن الحديث
 المحكمة العليا، وتقرر ما تقرر"، مضيفا أنه سيتم بناء الحي مجددا.

 28/1/2019، 48عرب 
 

 محرك ملفات التحقيق مع نتنياهو يرجح اتهامه بالرشوة .20
َقدم تئحة اتهام ضد ية، روني الشي ، أت ت  سرائيلرام هللا: استبعد المفتش العام السابح للشرطة اإل

وقال الشي  الاي درل في مناكفات مع نتنياهو، إلان  رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمة الرشوة.
تسلمه قيادة الشرطة، لسبب التحقيقات مع الثاني، قبل أن عغادر منصبه العام الماضي: "أجد 

وردًا على سسال  ة اتهام". عواة في تصديح أن القضية ضد نتنياهو ستنتهي من دون تقدعم تئح
حول ما إ ا قامت الشرطة بتلفيح مل  لنتنياهو، أجاب الشي : "ليست لدينا القدرة على تلفيح مل ، 
والشرطة ت تقرر ما الاي عجب أو ت عجب التحقيح فيه. وهي ت تستطيع اتنطالق للتحقيح من 

 ت تستطيع تلفيح أي مل ". دون قرار من قبل المستشار القضائي، وفي ها، الحالة، الشرطة
  29/1/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 "إسرائيل"لمنظمات تؤيد مقاطعة أموااًل األوروبي بمنح  االتحادتتهم  االستراتيجيةوزارة الشؤون  .21

األورواي بتمويل منظمات تدعم حركة  اتتحاديوم األراعاء  اتستراتيجيةاتهمت وزارة الشسون 
ى لالماليين، وحضت بروكسل على جعل BDSارات وفر  العقواات )المقاطعة وسحب اتستثم

 .إسرائيلالمساعدات المالية للمنظمات غير الحكومية مشروطا لالتزام  ريح لمعارضة مقاطعة 
، لكنه أضاف أن سيدافع عن حرية BDSاألورواي لالتيكيد على معارضته لحركة  اتتحادورد 

اإلجراءات الرامية إلى "إغالق الحيز المتاح" أمام مجموعات التعبير، مشيرا إلى أنه يرفا لالمثل 
 المجتمع المدني.

مليون يورو  5األوراي أعطى أكثر من  اتتحاد فحة، قالت الوزارة إن  34في تقرير مكون من 
وأظهر  .إسرائيللى لعشر منظمات غير حكومية على األقل تروج لمقاطعة كميلون شي 21حوي ن)

تحت عنوان "أثر المال: تمويل اتتحاد األورواي لمنظمات تروج لمقاطعة دولة التقرير، الاي  در 
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"، أن منظمتين غير حكوميتين لارزتين مسيدتين للفلسطينيين، وهما "الحح" و"الميزان"، حصلتا إسرائيل
 دوتر. 750,000في العام الماضي على منحة لعدة سنوات تفوق 

األورواي  اتتحادإردان، في بيان له: "لقد حان الوقت لين عقوم  ، غلعاداتستراتيجيةوقال وزير الشسون 
األورواي  اتتحاد عحتاجلإعادة النظر عميقا في سياساته. بدت من اترتباء وراء تصريحات فارغة، 

 ".إسرائيلإلى تطبيح سياسته المعلنة والتوق  فورا عن تمويل منظمات تروج للمقاطعة ضد دولة 
 27/1/2019 ،إسرائيلتايمز أوف 

 

 ي في سوريةسرائيلريفلين: إيران قد تصعد من ردها على التدخل اإل .22
ي، رؤوفين ريفلين، بدور،، إنه يتوقع أن تصعد إيران من ردها على التدرل سرائيلقال الرئيس اإل

وفي المستمر للمعهد لدراسات األمن القومي في تل أبيب، قال ريفلين، إنه  ي في سورية.سرائيلاإل
 في الفترة القريبة بن"التصعيد والتعقيد". سرائيلإل اتستراتيجيوضع عص  ال

وقال أعضا إنه "يبدو أن السقطات اإليرانية على الجبهة الشمالية، والتفاهمات مع الحكومة الروسية 
ستسدي إلى لجم إيران في الساحة اإلقليمية"، ولكنه أشار إلى "تغيير اتجا،" في الشهور األريرة. 

ي، سرائيلهناا من ععتقد أنه تم لجم المخططات اإليرانية في المنطقة لسبب التدرل اإلوأضاف أن 
وأضاف أن الجهود  ولكنه ععتقد أن إيران سوف تصعد من ردودها في الشمال، في سورية ولبنان.

تية، اإليرانية تتصل أعضا لالساحة الدبلوماسية العالمية، كما أن "استمرار التجارب على الصواري  البالس
 والمسامرات التي تخرج من طهران لاتت محط رالف مع الدول في اتتحاد األورواي"، على حد قوله.

التي بنتها رالل سبعة عقود  واتستراتيجيةقوية، ولن الثروات الدبلوماسية  إسرائيلوقال أعضا إن 
ل، في حين أن واجهت تحدعات كبيرة، ولنها ترد على التهديدات من الخارج والتحدعات من الدار

"إيران تتغاا من الفراغ السلطوي في سورية، والضع  البنيوي للحكومة اللبنانية، وانسحاب القوا 
وقال أعضا إنه "عجب أن نعيد حلفائنا إلى المنطقة، راما في إطار  الدعمقراطية من الشرق األوسط".

. عجب بناء الثقة مع إسرائيلم مبادرة سياسية إقليمية. الوضع الراهن في الساحة الفلسطينية ت عخد
عاما وت عمكن حلها في  150الفلسطينيين. لنتحدا عن أمور عمكن حلها، وليس عن أمور تشغلنا 

لحظة. التفاهمات التي تتجاوز األحزاب والكتل ت تسدي إلى رسارة مصوتين، فمنا مطلع الصهيونية 
 . على حد قوله.المنتصرة" إسرائيلالمبادرة هي  إسرائيلوحتى يومنا كانت 

وتطرق ريفلين إلى التوتر على الحدود مع قطاع غزة في الشهور العشرة األريرة، وقال "إ ا كان  لك 
في الماضي يتجلى في إطالق الصواري ، ففي السنة األريرة أضيا إليه المظاهرات على السياج 
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بين حركتي فتح وحماس،  الحدودي، ولطالق الطائرات الورقية الحارقة. وتالع أن "الصراع الدارلي
 إلى اتخا  القرارات األقل سوءا". إسرائيلوقرار محمود عباس فر  عقواات على قطاع غزة دفع 

وأضاف أن الحل العسكري لوحد، لن يسدي إلى تحسين األوضاع للمدا البعيد في المنطقة، ولنما 
كانت  إسرائيلية". واحسبه، فإن "الدمل بين القوة العسكرية والتسهيالت الجزئية، والدبلوماسية المصر 

تريد أن تعود السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، ولكن في الوضع القائم، فإنها تتخا القرارات بناء 
 على المصالح الفورية، حتى لو تعارضت مع الرؤية المستقبلية.

لضفة الغراية وقال أعضا إن "التعقيدات إزاء حركة حماس لن تزول، فروحها وعنا رها ينتقلون إلى ا
لشكل مقلح. ول ا كان ينظر إلى حماس كتهديد، فإن قطاعات من الشعب الفلسطيني وقيادته يرون 

 ".إسرائيلأنه قد تكون طريح حماس هي الحل. هاا التوجه الجديد ينشئ تعقيدات حقيقية أمام 
 29/1/2019، 48عرب 

 

 ن : الرصاص الذي قتل النعسان أطلقه مستوطنويسرائيلالجيش اإل .23
 ،وهو أب ألراعة أطفال ،ي إن تحقيقًا أوليًا أظهر أن حمدي النعسانسرائيلرام هللا: قال الجيش اإل

ي إنه لم سرائيلوفي تفا يل جديدة، قال الجيش اإل ق تل بر او مستوطن مسلح لالقرب من القرية.
 .عطلح  ريرة حية في مواجهات المستوطنين وسكان المغير؛ لكن المستوطنين فعلوا  لك

ية، أن تحقيقات الجيش تسكد أن مستوطنين أطلقوا سرائيلوأظهر تقرير نشر في  حيفة "هآرتس" اإل
 الاريرة الحية ضد سكان المغير؛ لكن قوات الجيش لم تستخدم إت وسائل تفريح المظاهرات.

 29/1/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 هآرتس: مشروع التلفريك في القدس يدخل حي ز التنفيذ .24

كشفت  حيفة هآرتس العبرية، اليوم الثالثاء، عن موافقة اللجنة الوطنية  :ترجمة را ة - رام هللا
لتطوير البنية التحتية في القدس، مسررًا، على رطة بناء القطار الهوائي "التلفريك" في المدينة، 

ة، واحسب الصحيف والاي سيتم من رالله الو ول إلى حائط البراق في الجدار الغراي لألقصى.
 فإن الستين يومًا القادمة ستكون مرحلة لتقدعم أي اعتراضات من قبل أي جهات ضد المشروع.

ية، وهيئة تطوير القدس. حيث سيتم وفقًا سرائيلويجري الترويل للمشروع بتشجيع وزارة السياحة اإل
ة القطار ووفقًا للصحيفة، فإن المحطة األولى ستقام في محط للخطة، بناء ثالثة محطات للتلفريك.

القدعم على طرف شارع "عيمح رفائيم" لكي عمر من فوق حي أبو طور، والثانية لالقرب من موق  
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السيارات عند "جبل  هيون" ليمر التلفريك على طول الجدار نحو مجمع "كيدم" في سلوان في 
 محطته الثالثة، ومنه يتم الو ول إلى ساحة البراق.

 29/1/2019القدس، القدس، 
 

 ردًا على قانون المقاطعة إيرلندايلغي زيارة إلى  الكنيست .25
ي، أمس، إلغاء الزيارة التي كان من المقرر أن عجريها وفد برلماني سرائيلرام هللا: قرر الكنيست اإل

ي، إلى برلمان آيرلندا الجنواية، في شهر مارس )آ ارى الوشيك، احتجاجًا على القانون الاي إسرائيل
 ية في الضفة الغراية.سرائيلعلى سنه لمقاطعة المستعمرات اإلععمل البرلمان في دبلن 

يون، برئيس البرلمان اعيرلندي، وارئيسي لجنتي سرائيلوكان من المفرو  أن يلتقي المشّرعون اإل
 الخارجية واألمن في البرلمان اعيرلندي.

ه" من إلغاء الزيارة. وأعرب عضو الكنيست إعال بن رؤوفين، الاي كان عضوًا في تلك البعثة، عن "أسف
وقال بن رؤوفين وهو ضالط احتياط برتبة لواء، في حديث إ اعي: "أعار  اإلجراءات لمقاطعة 

 للمسسولين ومتخاي القرار في آيرلندا". إسرائيل، ولكن الطريقة األمثل هي توضيح موق  إسرائيل
 29/1/2019الشرق األوسط، لندن،  

 

 ات الضرائب الفلسطينية لصالح مستوطنةمن عائدأموااًل االحتالل "يقرصن"  .26
ل لصالح عائلة كأ درت محكمة اتحتالل المركزية، أمرا "لحجز"، مبل  مائة أل  شي: تل ابيب

المستوطنة داليا لمكوس، التي قتلت قبل أراع سنوات، وزعمت سلطات اتحتالل ان مواطنا 
 فلسطينيا، قتلها وهو اعن أسير في سجون اتحتالل.

ية، فقد أ در مكتب التنفيا التالع لوزارة مالية اتحتالل، امرا لخصم إسرائيلائل اعالم واحسب وس
 المبل  من عائدات الضرائب الفلسطينية، لعد ان طالبت عائلة المستوطنة لالتعويا.

 28/1/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 زةحريق بفعل البالونات بمستعمرة لالحتالل قرب غ .27
اندلع مساء يوم اإلثنين، حريح في مستعمرة "كيبوتس بئيري" التالعة لالحتالل ة: فلسطين المحتل

وقالت وسائل إعالم عبرية، إن قوات اإلطفاء  ي قرب قطاع غزة، جراء لالون حارق.سرائيلاإل
 ية هرعت للمكان إلرماد الحريح.سرائيلاإل

 28/1/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 تنهي مهمة المراقبين الدوليين في الخليل "إسرائيل" .28
أنهت  إسرائيلية بنيامين نتنياهو، اإلثنين، أن سرائيلوكاتت: أعلن رئيس الحكومة اإلال - القدس

وقال نتنياهو، في  مهمة لعثة المراقبين الدولية التي تتخا من مدينة الخليل في الضفة الغراية مقرا.
 نسمح لموا لة وجود قوة دولية تعمل ضدنا". بيان  ادر عن مكتبه، "لن

  29/1/2019القدس العربي، لندن، 
 

 ي يحذ ر من التهاون أمام جرائم المستوطنينإسرائيلقانوني  .29
ي مردراي كرمنيتزر، ربير القانون الجنائي سرائيلحار البروفيسور اإل :ترجمة را ة -رام هللا 

وأشار  الفلسطينيين. م الجرائم التي يرتكبها المستوطنون لححّ والدستوري، من التهاون األمني والقضائي أما
كرمنيترز وهو عميد سابح لكلية الحقوق في الجامعة العبرية، إلى الحوادا التي وقعت مسررًا ورا ًة 
رالل األعام األريرة في دير استيا وكالك في المغير ما أدا لوقوع ضحاعا فلسطينيين، وفح و فه في 

وأكد على أّن عملية قتل فلسطيني من قبل المستوطنين  صحيفة هآرتس يوم اتثنين.مقالة له نشرت ل
يًا أ يب على يد فلسطيني. داعيًا إسرائيللحاجة إلى فتح تحقيح شامل والتعامل مع القضية كما لو أن 

 ة.جهات إنفا  القانون إلى عدم اتستسالم أمام تلك الهجمات الخطيرة التي قد تشعل األوضاع األمني
 28/1/2019القدس، القدس، 

 
 خرج إيران من سورية وإنما روسياي السابق: القوة العسكرية لن تُ سرائيلقائد سالح الجو اإل .30

الكبيرة  إسرائيلي السابح، الجنرال أمير إعشيل، يوم اإلثنين، إنه رغم قوة سرائيلقال قائد سالح الجو اإل
وعلى رلفية زيارة اثنين من المسسولين الروس  سورية".فإن "قدراتها العسكرية لن تخرج اإليرانيين من 

لمناقشة األوضاع في سورية، قال إعشيل "ت توجد قدرة عسكرية إلرراج إيران من سورية"،  سرائيلإل
 واستدرا أن روسيا هي التي تستطيع  لك، مضيفا أن "هناا احتمات كبيرا لين تنقلب روسيا علينا".

ي، قال إعشيل إنه ت ععتقد أن سرائيلي للمعهد لدراسات األمن القومي اإلوفي حديثه في المستمر السنو 
في الطريح إلى الحرب، ولكنه أضاف "أعتقد أنه عجب أت نوهم أنفسنا، فمن الممكن أن  إسرائيل

 يتطور  لك، وقد رأينا  لك في إطالق الصاروخ على جبل الشي ".
اة قاسية لنظام لشار األسد واستقرار،، ولكن روسيا القدرة على توجيه ضر  سرائيلوتالع أنه "يوجد إل

 تعمل على الجبهة الشمالية أعضا بواسطة "عمليات سرية". إسرائيلليست معنية بالك". وأضاف أن 
وقال إن "البديل المباشر هو ما نفعله في استهداف التمركز اإليراني ونقل الوسائل القتالية إلى حزب 

اج إيران من سورية. ولكن  لك لن عحصل لفضل عملية عسكرية، هللا، وهناا بديل آرر هو إرر 
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وأضاف أن "التصعيد لشكله الحالي لن يسدي إلى  ولنما بواسطة عملية سياسية لقيادة روسيا".
 إسرائيلمواجهة شاملة ألن روسيا لن تسمح بالك، األمر الاي سينشئ ميزان ردع متبادل بين 

ضد إيران تهدف إلى تحريك عملية رلح ضغوطات  إسرائيلفاها وليران"، مضيفا أن العمليات التي تن
واحسبه، فإن البديل للوضع الحالي هو "اإلمكانية الصفرية لين تنشط  سياسية واسعة على إيران.

الوتعات المتحدة في الساحة الدولية"، ولكنه ت ععتقد أن  لك سيحصل، مضيفا أن السوريين أعضا ت 
 ي لديهم".يريدون "المتفجر اإليران

التي عصادق  ، إن غالبية العمليات العسكرية اتهقال الجنرال نيتسان ألون، في المستمر على  لة، 
عليها المجلس الوزاري المصغر هي "ألهداف عملية وموضوعية، وليس لخلح  ورة إنجاز، أو 

 لتحقيح أغرا  سياسية"، على حد قوله.
 29/1/2019، 48عرب 

 
 "غليك" يحتفي بزفافه داخل األقصى وآخرون يقتحمونهفي تحٍد خطير: المتطرف  .31

ي الحارام المتطرف يهودا غليك، يوم اتثنين، المسجد األقصى سرائيلاقتحم عضو الكنيست اإل: القدس
 المبارا على رأس مجموعة من المستوطنين المتطرفين، ضمن طقوس دينية تلمودعة لمناسبة زفافه.

يان، أن المتطرف غليك يوّثح "تقدعس زواجه لحسب طقوس ونقل مراسلنا في القدس عن شهود ع
 تلمودعة" بتصوير بٍث مباشر بهاتفه النقال، في حين اقتحمت رطيبته المسجد المبارا تحقًا.

وو   أحد حراس المسجد األقصى اقتحام المتطرف غليك واحتفائه بزفافه دارل لاحاته لينه تحٍد 
لين، وحلقة متقدمة في استهداف المسجد المبارا الاي رطير واستفزاز لمشاعر المسلمين والمص

 ية المقبلة.سرائيلسيكون نقطة اتستهداف الرئيسية استهالًت لالنتخالات اإل
 75 لك، جدد عصالات المستوطنين اليوم اقتحاماتها اتستفزازية للمسجد األقصى، إ  اقتحم  إلى

وحماعة مشددة من قبل قوات اتحتالل حتى  مستوطنا لاحاته، وتجولوا في مرافقه وأرجائه لحراسة
 مغادرتهم من لاب السلسلة.

 28/1/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "معتقل ريمون "ية تعتدي على أسرى إسرائيلقوات خاصة  .32

ية، على تكرار ما حدا األسبوع الماضي في إسرائيلأقدمت قوات را ة : أشرف الهور –رام هللا 
وقال نادي األسير إن قوات القمع التالعة إلدارة  قل عوفر"، واقتحمت ها، المرة "معتقل ريمون"."معت

في "معتقل ريمون" وشرعت لعمليات تفتيش وتخريب  4معتقالت اتحتالل، اقتحمت أمس قسم رقم 
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نقلت  وأوضح نادي األسير أن إدارة المعتقالت، لمقتنيات األسرا، كما ونقلت األسرا إلى قسم آرر.
 دارل المعتقل. 1أسيرا إلى قسم رقم  120كافة األسرا من هاا القسم وعددهم 

وكانت قوات اتحتالل نفات األسبوع الماضي هجوم رطير على "معتقل عوفر" لمشاركة أراع فرق من 
وأحدا وقتها الحادا توترا  أسيرا لجراح مختلفة. 150القوات الخا ة، ما أدا إلى إ الة أكثر من 

كافة السجون، جرا رالله شروع أسرا عوفر لاإلضراب لعدة أعام عن الطعام، وشاركهم  ا فيكبير 
أسرا من معتقالت أررا، قبل أن ينتهي األمر لاتفاق، أكد رالله ممثلو األسرا أن سلطات السجون 

 ية رضعت إلرادتهم وألغت كل العقواات التي كانت قد قررتها ضد المعتقلين.سرائيلاإل
 28/1/2019، لندن، ربيالقدس الع

 
 االحتالل يعتقل فلسطينيًا بزعم محاولة إدخال هواتف لألسرى  .33

هوات  محمولة وشرائح  3اعتقلت قوات اتحتالل فلسطينيًا بزعم محاولته إدرال : فلسطين المحتلة
وزعمت قوات اتحتالل أن الشاب ينتمي لحركة الجهاد  اتصال إلى األسرا في سجن "مجدو".

وأفادت وسائل إعالم عبرية أنه  من سكان مدينة جنين شمال الضفة الغراية المحتلة.و  اإلسالمي
رالل نقل أحد األسرا من سجون "الدامون" إلى "مجدو" عثر في حااء فلسطيني على تلك الهوات  

 والشرائح قبل أن عسلمها لالك األسير، حسب زعمها.
 28/1/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 بعد ُمطاردتها في المسجد األقصى فلسطينية الل يعتقل سيدةاالحت .34

، في المسجد 48 ي، يوم اإلثنين، سيدة من أراضي النسرائيلاعتقلت قوات اتحتالل اإل: القدس
وقال مراسلنا إن قوات اتحتالل اعتقلت السيدة منتهى أمارة من سكان قرية زلفة، من لاب  األقصى.

ياكر أن قوات اتحتالل اعتقلت السيدة أمارة  المبارا. األقصىالمسجد األسباط لعد مطاردتها دارل 
 أكثر من مرة وألعدتها لفترات عن المسجد األقصى.

 28/1/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ضحية من أبناء مخيم اليرموك قضوا منذ بداية األحداث في سورية 1,411": مجموعة العمل" .35
كش  فريح الر د والتوثيح في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد ": عملمجموعة ال"

تجئًا،  1,411الضحاعا من أبناء مخيم اليرموا الاين قضوا منا بداعة األحداا في سورية و ل إلى 
لطلح ناري، فيما  232لسبب الحصار وقلة الرعاعة الطبية، و 201قضوا جراء القص ، و 490بينهم 
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 11تجئًا ميدانيًا، و 21تحت التعايب، في حين سجل إعدام  190بر او قناو، و 167قضى 
تجئًا  20لسبب ارتطافهم ومن ثم قتلهم لعد  لك، بينما قضى  11بر او اتحتالل الصهيوني، و
تم اغتيالهم دارل  14تجئًا نتيجة تفجير سيارة مفخخة، و 16ألسباب مجهولة، إلى  لك قضى 

تجئين قضوا على طريح  5أشخاو توفوا أثر أزمات  حية، و 5ئين ماتوا غرقًا، وتج 8المخيم، و
الهجرة إلى أورواا، وتجئان قضيا نتيجة انهيار مبنى، بينما قضى تجئ اثر التدافع أثناء استالم 
المساعدات الغاائية في ساحة راما أول المخيم، وآرر قضى ارتناقًا، وتجئان حرقًا، كما تم قتل 

 من أبناء اليرموا لالسالح األبيا، وتجئ دهسًا أثناء محاولته جلب الميا، لعائلته. تجئ
إلى  لك أوضحت المجموعة أن عدد الالجئين الفلسطينيين الاين قضوا جراء استمرار الحرب في 

 ضحية. 3,913سورية بل  
 27/1/2019، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

 
 2018خالل فلسطينية  منشأة 471االحتالل يهدم  .36

 471ية بهدم سرائيلر دت هيئة مقاومة الجدار واتستيطان قيام سلطات اتحتالل اإل: القدس المحتلة
رالل  ،وقالت الهيئة .2018منشية فلسطينية في الضفة الغراية والقدس وضواحيهما رالل عام 

 ناع القرار لدا اتحتالل  شهد سباقًا بين 2018مستمر  حفي في رام هللا يوم اإلثنين، إن عام 
على اقتراح مشاريع قوانين أو المصادقة على قوانين تدعو لضم جزء أو كل أراضي الضفة إلى دولة 

وأفادت، لين مجموع المخططات التنظيمية اتستعمارية التي تم نقاشها أمام ما تسمى  اتحتالل.
مخططًا، تضمنت بناء  274القدس، بلغت ية" في الضفة الغراية لما فيها سرائيل"مسسسات التنظيم اإل

أمرًا عسكريًا من قبل سلطات  15ووثقت الهيئة إ دار  وحدة استعمارية جديدة. 9,348أكثر من 
 دونمًا من األراضي الفلسطينية. 344,25اتحتالل، تقضي بوضع جيش اتحتالل يد، على مساحة 

 546القدس والخليل، إلى جانب نحو عملية هدم، تركزت معظمها في  471وقد سجل العام الماضي 
 إرطارًا شملت الهدم ووق  البناء في المنشآت الفلسطينية.

 28/1/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 اعتقاالت بالضفة واقتحامات بالقدس .37
فلسطينيا رالل دهم وتفتيش في مناطح  12ي فجر اليوم الثالثاء، سرائيلاعتقل جيش اتحتالل اإل

لالضفة الغراية المحتلة، وجرحى تحويلهم للتحقيح لدا األجهزة األمنية لالحتالل لشبهة مختلفة 
 المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.



 
 
 
 

 

 24 ص             4850 العدد:             1/29/2019 الثالثاء التاريخ:  

                                    

في شمال الضفة الغراية، اندلعت مواجهات في مخيم جنين بين شبان وجنود اتحتالل، أ يب 
وقال شهود  ل شقيقه قصي.راللها الشاب عالء أبو رليفة لجروح لعد اتعتداء عليه رالل اعتقا

عيان إن العشرات من جنود اتحتالل داهموا منازل المواطنين في مخيم جنين وفي منطقة شارع 
واعتقلت قوات اتحتالل الشاب إبراهيم السلفيتي عقب  حيفا في المدينة، وشرعوا لاقتحام المنازل.

وكالك  ي حي السيباط لساعات.مداهمة منزل  ويه في البلدة القدعمة في مدينة جنين، وانتشرت ف
داهمت قوات اتحتالل منزل الصحافي علي سمودي في جنين، واعتقلت نجله الطالب الجامعي 

 محمد، وفتشت المنزل.
في قضاء طولكرم، داهمت قوات اتحتالل بلدتي بلعا ودير الغصون شمال مدينة طولكرم واعتقلت 

د مداهمة منزليهما في بلدة بلعا وانتشروا في محيط الشابين مهدي حسن الحاج، وجعفر أعمن شحرور، لع
وأفيد لاقتحام نحو عشر آليات عسكرية بلدة  مدرسة الاكور الثانوية، ونصبوا حاجزا عسكريا في المنطقة.

 دير الغصون المجاورة واتنتشار في شوارعها ونصب حواجز حتى وقت مبكر من  باح اليوم.
ات اتحتالل بيت فجار، وفتشت منزل المواطن محمود رزق بينما في محافظة بيت لحم، داهمت قو 

القواسمة، كما وداهمت منزل عبد المجيد شديد في دورا جنوب الخليل وفتشته وسلمته بالغا لمراجعة 
 مخابرات اتحتالل في "عصيون".

وفي شمال القدس، اقتحمت شرطة اتحتالل، منزل الشاب سامر أبو ريالة في قرية التيساوية، 
وقال شهود عيان، إن عنا ر من المخابرات والوحدات الخا ة وجنود  شته، وررات محتوياته.وفت

وأجبرت القوات زوجة  اتحتالل داهموا منزل سامر في حي أبو ريالة، وفتشو، بدقة، وعاثوا فيه فسادا.
مطار.  احب المنزل وأوتد، على الخروج من المنزل رالل تفتيشه، رغم األجواء الباردة وهطول األ

 ومنعت  احب المنزل سامر مرافقتهم رالل تفتيش المنزل وتخريب محتوياته.
من جهة أررا، داهمت قوات اتحتالل حي أبو تاعة في بلدة سلوان، وفتشت المركبات. وانتشرت القوات 

 في الحي، وأجبرت أ حاب المحالت التجارية على إغالق محالهم، رالل تفتيش مركبات السكان.
 29/1/2019، 48عرب 

 
 شخصيات مقدسية: سقف التهجير يكاد َيِخُر على تجار القدس .38

وجامعة  اإلسالميدعت شخصيات مقدسية، منظمة التعاون  حازم الحلو: - غزة ،القدس المحتلة
تجار القدس وتعزيز  مودهم في وجه ممارسات  إسنادالدول العراية إلى توفير دعم سريع من أجل 

، مطالبين لإعجاد  ندوق مالي مخصص لدعم التجار الاين ععانون اتحتالل المستمرة لحقهم
 األَمرَّين من سياسات اتحتالل.
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وتنتهي لالقضاء  ولسكانياً و كرت الشخصيات أن رطط تهجير المقدسيين تبدأ من إرهاقهم اجتماعيا 
أن هستء  إلىعلى الفئة األكثر وجودا في القدس من أ حاب المهن وهم التجار المقدسيون، مشيرة 

 التجار عقعون ضحية الضرائب الباهظة وضع  القوة الشرائية والسياسات اتقتصادعة الطاردة.
ية ضد سرائيلوأكد رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس الشي  عكرمة  بري، أن ها، الحمالت اإل

لطرد السكان الفلسطينيين استراتيجية التهويد والتهجير المتبعة  إطارتندرج في  إنماالتجار المقدسيين 
 .األقصىمن منازلهم ومتاجرهم ورا ة في قلب مدينة القدس واالقرب من أسوار المسجد 

وشدد  بري في حديثه لصحيفة "فلسطين"، على أن تجار البلدة القدعمة في القدس، من أكثر 
ع في دائرة اتستهداف القطاعات اتقتصادعة والتجارية معاناة وفقرا، تفتا إلى أن البلدة القدعمة تق

 ي الاي عسعى إلى تغيير وتهويد كل معالمها وطالعها الحضاري والتراثي والتاريخي والديني.سرائيلاإل
للوق  والتراا ناجح لكيرات، أن كافة دوائر اتحتالل تتشارا في  األقصىأكادعمية  وأكد رئيس

في محاولة دفع المقدسي إلى هجر  : يتمثل أولهاثالثة مساراتاستراتيجية تهجير المقدسيين عبر 
المدينة من رالل فر  الضرائب الباهظة والرسوم غير المنطقية مقابل ردمات ت يلمس المواطن 

القطاعات  إضعافو كر لصحيفة "فلسطين"، أن المسار الثاني يتمثل في  أو التاجر منها شيئا.
هم المواطن المقدسي على توفير  ، لحيث يتركزاإلسكانيالمرتبطة لالقطاع التجاري مثل القطاع 

مسكن مالئم له وغالبا ما يتم  لك رارج أسوار المدينة، نظرا تنخفا  أسعار  إعجادالمال من أجل 
رارجها، وهو ما يسثر  إلىالعقارات رارج المدينة، األمر الاي ععني رروج النقد والمال من المدينة 

 في المجمل على العملية التجارية.
لثالث لحسب لكيرات، فهو مالحقة التجار قانونيا على مخالفات لم عقترفوها أو أنهم ت أما المسار ا

 إغالقععلمون لعدم قانونيتها، ومن ثم استخراج حكم من المحاكم التي تتبع اتحتالل بوجوب 
 المصلحة التجارية ومنع  احبها من مزاولة المهنة مرة أررا.

 29/1/2019، فلسطين أون الين
 

 يبعد مواطنة وبناتها عن مسكنهن في القدس االحتالل .39
قررت سلطات اتحتالل، مساء اتثنين، إلعاد ثالثة مواطنات من  :دعات جويحان - القدس المحتلة

قرية زعيم شرق المدينة بدعوا عدم  إلىعائلة أبو بيح عن سكنهن في بلدة سلوان جنوب القدس 
وقال  فيما مددت اعتقال مواطن من العائلة  اتها. في المدينة المحتلة، إقامةحيازتهن على تصاريح 

المواطن جالل عبد السميع أبو  بيح إن قوات اتحتالل داهمت فجر أمس منزل شقيقه حراي 
واعتقلت زوجته هندعة أبو  بيح واناتها شروق وكفاح حراي أبو  بيح، إضافة تعتقال شقيقه 
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 األمس واعد الفحص والتحقيقات مع وجدي بدعوا عدم حصولهم على تصاريح إقامة في القد
 لخارج القدس. اإللعادعنهن لشرط  اإلفراجواناتها تم 

 28/1/2019، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 غزة: إصابة مدرس برصاص االحتالل .40
 ي، شمال قطاع غزة المحا ر.سرائيلأ يب، يوم اإلثنين، فلسطيني، بر او قوات اتحتالل اإل

ا ععمل في مدرسة مهدعة الشوا في بيت حانون، أ يب لجروح طفيفة وأكد شهود عيان، أن موظف
 بر او اتحتالل، أثناء عمله دارل المدرسة، وجرا نقله إلى مستشفى البلدة لتلقي العالج.

وفي هاا السياق، أ درت وزارة التراية والتعليم العالي في غزة، بيانا أكدت فيه إ الة الموظ  في 
وية للبنين شمال غزة، رامز الزعانين، لجروح جراء إطالق نار من قبل قوات مدرسة مهدعة الشوا الثان

 اتحتالل المتمركزة شرق بيت حانون.
 28/1/2019، 48عرب 

 
 آذار المقبل 30تحضيرات في غزة لـ"مليونية" بمسيرة العودة  .41

حاشدة تحضر القوا والفصائل الوطنية واإلسالمية في محافظات غزة إلطالق مليونية  حسن جبر:
واالتزامن  في الاكرا السنوية األولى لمسيرات العودة التي تصادف الثالثين من شهر آ ار المقبل.

مع عملية التقييم الشاملة لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي ستجريها الفصائل لصفتها المرجتية 
من رالل حشد أكبر  السياسية للهيئة الوطنية لمسيرات العودة ستحافظ الفصائل على زرم المسيرات

عدد ممكن من المواطنين للمشاركة في ما تطلح عليه مليونية العودة على غرار المسيرات التي 
وأكد محمود رل  عضو المكتب السياسي للجبهة الدعموقراطية في حديث لن  انطلقت قبل نحو العام.

البدء بها يوم أمس، منوها  "األعام" أن الفصائل أجلت عملية تقييم مسيرات العودة التي كان المقرر
إلى أن التيجيل سيكون ألعام فقط لسبب ارتباط ممثلي الفصائل لحضور مستمر "جورج حبش الحكيم" 

عاما  11مسسس الجبهة الشعبية الاي نظمته الجبهة الشعبية يوم أمس في مدينة غزة لمناسبة مرور 
الوسائل واألساليب التي أوقفتها الهيئة الوطنية  إلىونفى أن عكون هناا أي قرار للعودة  على رحيله.

لمسيرات العودة مثل إطالق البالونات الحارقة واإلرااا الليلي واجتياز الحدود، مسكدا أن ما جرا 
أول من أمس هو إبداعات شبابية فردعة وعفوية لم يتخا لشينها قرار نهائي، مسكدا أن اللجنة الوطنية 

 مسكة لسلمية المسيرات وعدم إجراء أي تغيير على أساليبها.لمسيرات العودة ما زالت مت
 28/1/2019، األيام، رام هللا
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 فلسطينيو لبنان يهجرونه فرادى.. تحقيق جديد للجزيرة نت .42

تشرين الثاني الماضي عن تفكيك شبكة لالتعاون مع الشرطتين  أعلنت الشرطة اإلسبانية في نوفمبر/
فلسطيني من رالل ما سمته التحايل للحصول  1,200في تهريب  األورواية والفرنسية لعدما نجحت
ما لم تشر له الشرطة اإلسبانية هو أن الغالبية الساحقة من هستء  على الحماعة الدولية أو اللجوء.

المهاجرين هم فلسطينيون أتوا من لبنان لعد أن سلكوا طرقا ملتوية للو ول إلى أورواا أراتهم إلى 
 لالتينية قبل و ولهم إلى القارة العجوز عبر مطار مدريد.أفريقيا وأميركا ا

الجزيرة نت تر د في تحقيح جديد ظاهرة اللجوء الصامت للفلسطينيين في لبنان حيث نجح مكتب 
 شخص وما زال أل  آررون على قائمة اتنتظار الخا ة له. 1,500سفريات واحد في تيمين سفر 

ات جديدة عن فلسطينيين عرضوا منازلهم للبيع في مخيم ويعر  التحقيح الاي ينشر قريبا معلوم
وأرفح، وآرر و ل إلى األراضي األورواية مرة 18عين الحلوة، وشهادة لفلسطيني حاول السفر 

 وحصل على حح اللجوء فعال.
 28/1/2019نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 وقفة بغزة تضامنا مع الرئيس الفنزويلي مادورو .43

ا العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، يوم اإلثنين، في وقفة تضامنا شار : نور أبو عيشة - غزة
مع الرئيس الفنزويلي نيكوتس مادورو، الاي يواجه محاولة لالنقالب عليه، عقول إنها بن"تدبير 

ورفع المشاركون في الوقفة، التي نّظمتها الجبهة الدعموقراطية لتحرير فلسطين، إحدا  أمريكي".
تحرير الفلسطينية، أمام مقر يتبع لمنظمة األمم المتحدة غراي مدينة غزة، تفتات فصائل منظمة ال

وردد المشاركون هتافات منها  ترفا "التدرل اإلمبريالي األمريكي في الشسون الدارلية الفنزويلية".
 لمادورو رمز األحرار". "تحية من الثوار..

 28/1/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 رفح في االتجاهين مصر تفتح معبر .44

األناضول: أعلنت وزارة الدارلية في قطاع غزة، اإلثنين، فتح السلطات المصرية معبر رفح  -غزة
السلطات المصرية "وقالت الدارلية لغزة، في بيان مقتضب، إن  الحدودي، الثالثاء، في اتتجاهين.

 ."أبلغتنا فتح معبر رفح البري في كال اتتجاهين، الثالثاء
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 علن السلطات المصرية على الفور أي تفا يل لشين إعادة فتح المعبر، أو مدة فتحه.ولم ت
 29/1/2019القدس العربي، لندن، 

 
 يسرائيلاإل" تمناع"ترفض تشغيل مطار  "فلسطين النيابيةعم ان: " .45

ي قرب مدينة العقبة، سرائيلأعرات لجنة فلسطين النيابية عن رفضها تشغيل مطار تمناع اإلعمان: 
اعية مجلس النواب إلى مناقشة هاا الموضوع لبحث التيثيرات السلبية على منظومة النقل األردنية د

 والسالمة العامة واألمن في المنطقة المحيطة لالمطار.
ية بنصب أعمدة سرائيلمن جهة ثانية، دانت، في بيان أ درته أمس، قيام سلطات اتحتالل اإل

ط البراق، الاي ع عتبر أحد أجزاء المسجد األقصى المبارا في رشبية وهياكل معدنية لالقرب من حائ
مدينة القدس المحتلة. ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسسولياته واتخا  موق  
موحد وحازم للضغط على دولة الكيان الصهيوني لوق  انتهاكاتها المستمرة ضد األر  والشعب 

لالوضع التاريخي والقانوني وعدم المساس في األماكن  ئيلإسراهناا، مسكدة ضرورة أن تلتزم 
 المقدسة لمحاولة تغيير الوضع التاريخي القائم لالمدينة القدعمة.

 29/1/2019، الغد، عم ان
 

 ي على لبنانإسرائيلتزايد المخاوف من عدوان بيروت:  .46
شن حرب على لبنان، ل إسرائيلارتفع مسررًا مستوا التحايرات من استعداد : بوت أسطيح -بيروت

رصو ًا لعد ما نقلته  حيفة "معاريا" عن وزير الخارجية الفرنسي جان إعا لودريان، أنه طلب 
ي رؤوفين ريفلين رالل زيارته األريرة لفرنسا عدم اتستعجال لشن هجوم على سرائيلمن الرئيس اإل

ن من ارتفاع احتمال وقوع حرب لبنان قبل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، فيما نبه ربراء عسكريو 
 كبيرة في الرايع تنطلح من سورية.

وتزامنت التحايرات مع إطاللة األمين العام لحزب هللا حسن نصر هللا التلفزيونية األريرة التي أكد 
، وأن جزءًا من رطته في الحرب المقبلة هو إسرائيلراللها أن حزاه حفر األنفاق التي اكتشفتها 

واضعًا كل ما أعلنه  إسرائيليل، نافيًا أن عكون بالك عمهد تندتع  راع جديد مع الدرول إلى الجل
 في "السياق الدفاعي".

ويعتبر ريا  قهوجي رئيس مركز "الشرق األوسط والخليل للتحليل العسكري" )إنيغماى أن دعوة 
ل الحكومة يين للتروي قبل شن أي عدوان على لبنان وراط الموضوع بتشكيسرائيلالفرنسيين اإل

 إسرائيلالجديدة، أمر غير منطقي، ويرا قهوجي في تصريحات لن"الشرق األوسط" أن إمكانية إقدام 
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على شن عدوان على لبنان "كبيرة في الرايع المقبل وقد تكون انطالقة الحرب من سورية، ولن كنت 
لبنان  إسرائيلتهدفت أعتقد أن ساحة الصراع األساسية تبقى حاليًا األراضي السورية، وأنه إ ا اس

 ي كبير في سورية".إسرائيلسيكون نتيجة رد فعل من حزب هللا على عمل عسكري 
ويسكد الكاتب والمحلل السياسي، المتخصص في شسون "حزب هللا" قاسم قصير المعلومات التي 

جوب يين أبلغوا الفرنسيين بنيتهم توجيه ضراة للحزب فكان جواب لاريس بو سرائيلتحدثت عن أن اإل
التمهل حتى تشكيل حكومة جديدة. ويشير قصير في تصريح لن"الشرق األوسط" إلى أن ما يردع 

عن شن عدوان جديد على لبنان ليس الوضع السياسي الدارلي، إنما جهوزيتها الميدانية  إسرائيل
ة والعسكرية، تفتًا إلى أنها حتى الساعة لم تصل إلى قناعة لين أي حرب ستشنها ستكون مضمون

 النتائل لجهة القضاء على "حزب هللا" و واريخه.
 29/1/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 : حزب هللا يمتلك أنفاقًا لم تدمرالعبري  "واال" .47

األمم المتحدة معلومات عن وجود  إسرائيلي، يوم اتثنين، إن سرائيلقال تقرير نشر، موقع "وات" اإل
وتالع: إن "حزب هللا قد توق  عن العمل في ها، األنفاق  أنفاق أررا عند الحدود بينها واين لبنان.

وأشار إلى أن "حزب هللا"  ي".سرائيللعد أن أدرا أن رطة األنفاق تحت األر  مكشوفة للجانب اإل
ي بين الرالع سرائيلحفر ها، األنفاق، ولم يتم تدميرها رالل عملية "درع الشمال" التي نفاها الجيش اإل

وأضاف الموقع نقاًل عن مصدر أمني  كانون الثاني الجاري. 13وحتى  من كانون أول الماضي
، يسرائيلاإلالمتبقية لم عقطع الحدود إلى الجانب  األنفاققوله إنه "ما من نفح من ها،  يإسرائيل

 رالفا لألنفاق الستة التي تم تدميرها".
 28/1/2019، األيام، رام هللا

 
 من العالم "ائيلإسر ""الحرس الثوري" يهدد مجددًا بمحو  .48

 من الجغرافيا السياسية للعالم. إسرائيلطهران: هدد قيادي لالحرس الثوري اإليراني يوم اتثنين لمحو 
استراتيجيتنا " ونقلت وكالة أنباء "مهر" اإليرانية عن نائب قائد الحرس الثوري حسين سالمي القول:

 عالم".تتمثل في محو الكيان الصهيوني من الجغرافيا السياسية لل
يبدو أن هاا األمر أ بح قريبا لسبب إجراءات هاا الكيان األرعن التي ستكون نهاعة " وأضاف:
إ ا قام الكيان الصهيوني ليي تحرا عقود إلى حرب جديدة فإن ها، الحرب " وتالع لالقول: لوجود،".
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ون ألنفسهم مقابر يسرائيلستكون الحرب التي تسدي إلى زواله وتحرير األراضي المحتلة، ولن عجد اإل
 في فلسطين ليدفنوا فيها جثثهم".

 28/1/2019القدس العربي، لندن، 
 

 إطالق حملة عالمية لنصرة المرأة المقدسية في إسطنبول .49
" يوم اتثنين، الحملة UKEADأطلقت جمتية القدس للثقافة العالمية التركية ": الرأي، وكاتتال

 ر "كلنا مريم"، لمشاركة عراية وتركية وعالمية.العالمية لنصرة المرأة المقدسية تحت شعا
والاي عقد في  الحملة،وأوضحت مدير الجمتية عائشة قول لاعجي، رالل كلمتها في مستمر إطالق 

التركية، أن الحملة تيتي لنصرة المرأة المقدسية وتسليط  إسطنبولمقر بلدعة "لاجيالر" في مدينة 
وأشارت لاعجي  رفضًا إلجراءات اتحتالل التعسفية لحقها.الضوء على معاناتها، مسكدة أنها تيتي 

والفرنسية"، موضحًة أنها  واإلنجليزيةإلى أن الحملة انطلقت لاللغات األراعة "اللغة التركية والعراية 
تشمل فعاليات ثقافية ولعالمية وطالبية وسياسية وقانونية لمشاركة مسسسات المجتمع المدني 

تعليمية في العديد من مدن العالم وتستخدم وسم #كلنا_مريم للتغريد من والمسسسات السياسية وال
وتستمر حتى  28/1/2019 اإلثنين و كرت أن الحملة انطلقت يوم رالل منصات التوا ل.

، داعيًة كافة المسسسات اإلسالمية واإلعالمية والمنا رة للقضية الفلسطينية إلى تنظيم 8/3/2019
 لمرأة المقدسية وتسليط الضوء على انتهاكات اتحتالل لحقها.الفعاليات التضامنية مع ا

 28/1/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 بمقتل خاشقجي سعودياً  ياً إسرائيل جواسيس يستدرجون باحثين كشفوا تعاوناً  .50
انت ية كإسرائيلأفاد تحقيح أجرته وكالة أسوشيتد برس لين الباحثين الاين كشفوا عن وجود برمجيات 

الاي اغتيل في قنصلية بالد، لمدينة  ،تستخدم للتجسس على الصحفي السعودي جمال راشقجي
وأوضح تقرير نشرته  حيفة إندبندنت البريطانية  أ بحوا هدفا لجواسيس دوليين. ،إسطنبول التركية

نقال عن الوكالة أنه رالل الشهرين الماضيين انتحل أشخاو  فة لاحثين اجتماعيين تجتااب 
العاملين في مركز "سيتيزن تب" الكندي أللحاا ومراقبة اإلنترنت الاي كش  عن ارتراق السلطات 

 السعودعة هات  راشقجي.
وقد سبح أن كش  "تب سيتزن" عن أن هات  راشقجي تم ارتراقه عن طريح برنامل ارتراق الهوات  

 المتخصصة بتطوير برامل التجسس. يةسرائيل" الاي طورته مجموعة "إن أس أو" اإل3الخلوية "بيغاسوس 



 
 
 
 

 

 31 ص             4850 العدد:             1/29/2019 الثالثاء التاريخ:  

                                    

وتقول إندبندنت في التقرير إن الباحثين في هاا المركز تمت دعوتهم إلى مقابالت في فنادق فخمة 
لمحاولة استدراجهم للحصول على معلومات منهم لشكل غير مباشر عن كيفية اكتشافهم وجود رالط 

 ية.سرائيلألجهزة اتستخباراتية اإلبين برامل التجسس التي استخدمت ضد جمال راشقجي واين ا
وتشير الصحيفة إلى أن هاا األمر تكرر مرتين رالل الشهرين الماضيين، كما حاول هستء 
األشخاو أعضا الحصول على معلومات شخصية عن حياة الباحثين، مضيفة أن الجهة التي تق  

 وراء هستء الجواسيس ليست معروفة حتى اعن.
ن ديبيرت ها، األعمال المثيرة لينها "مستوا متدن جديد"، وقال في بيان وو   مدير المسسسة رو 

"إننا ندين ها، األنشطة الشريرة والقبيحة ليشد التبارات الممكنة"، معتبرا أن الهجوم المخادع على 
 مجموعته األكادعمية "هجوم على الحرية األكادعمية في كل مكان".

ية تدعى مجموعة "إن أس أو"، وهي إسرائيليات مراقبة وأشار المركز إلى تعرضه المتكرر لبرمج
شركة استخدمتها الحكومات تستهداف الصحفيين في المكسيك، وشخصيات معارضة في بنما 

 ونشطاء حقوق اإلنسان في الشرق األوسط.
وتشير الصحيفة إلى أن "سيتزن تب" كش  أن هات  آعفون ألحد المقراين من راشقجي قد أ يب 

 .2/10/2018جسس الاي تنتجه شركة "إن أس أو" قبل أشهر من مقتل راشقجي في لفيروس الت
 28/1/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 
 نشطاء مغاربة يحتجون على زيارة "محتملة" لنتنياهو .51

أعلن نشطاء مغاراة، اإلثنين، رفضهم لزيارة "محتملة" لرئيس الوزراء : رالد مجدوب -الرااط 
ياهو، إلى بالدهم. وشارا عشرات النشطاء في وقفة احتجاجية أمام مبنى ي، بنيامين نتنسرائيلاإل

البرلمان، دعا لها "المر د المغراي لمناهضة التطبيع" )غير حكوميى؛ لمطالبة الحكومة لعدم 
ونقل "المر د" استنادا إلعالم محلي عن  ح  عبرية أنباًء لشين "زيارة مرتقبة  استقبال نتنياهو.
ااط في مارس/آ ار أو أبريل/نيسان المقبلين؛ من أجل تقدعم مقترح أمريكي هدفه حل لنتنياهو إلى الر 

 األزمة في إقليم الصحراء"، فيما لم عصدر تيكيد أو نفي لها من الرااط. 
فيما نقلت  ح  أررا، أن الزيارة من أجل تدشين كنيس "سالت عطية" لمدينة الصويرة )غربى 

ل الوقفة، شعارات ترفا ها، الزيارة "المحتملة"، وتنتقد لعا وردد النشطاء، رال لعد تجديدها.
 مظاهر التطبيع، حسب مراسل األناضول. 

ساعة  24واعد الوقفة أمام مبنى البرلمان، من المنتظر أن عشارا النشطاء في إضراب عن الطعام لمدة 
 نياهو، وفح "المر د".أعام؛ لمطالبة حكومة بلدهم لعدم قبول استقبال نت 3قابلة للتجديد لعد مضي 
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وقال أحمد ويحمان، رئيس "المر د المغراي لمناهضة التطبيع"، لألناضول، إن الوقفة تهدف إلى 
"إعصال رسالة لاسم الشعب المغراي برفضه الزيارة المفترضة لنتنياهو للبالد". وأضاف: "ت عمكن أن 

وأشار إلى أن "الوقفة واإلضراب عن نسمح لها، الزيارة أن تتم، وسنلجي إلى كل الوسائل لمنعها". 
 الطعام يهدفان أعًضا إلى التنديد لالهجمة الصهيونية على فلسطين، والتضامن مع األسرا لفلسطين". 

 28/1/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 فلسطين تحصد المركز األول في مهرجان الفنون الشعبية والتراثية للشباب العربي .52
لمركز األول في مهرجان الفنون الشعبية والتراثية للشباب العراي المنعقد حصدت فلسطين ا: القاهرة

في القاهرة ضمن فعاليات القاهرة عا مة الشباب العراي، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة 
ومثلت السيسي. المصرية لالتعاون مع جامعة الدول العراية تحت رعاعة الرئيس المصري عبد الفتاح 

ولوحتها ة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية، حيث أشادت لجنة تحكيم المهرجان ليدائها فلسطين: فرق
 المعا ر.مجالي األداء التراثي والرقص  في

، والسعودعة، والجزائر، والعراق، مصرياكر أن الدول المشاركة في المهرجان هي: فلسطين، و 
 دان.والسودان، واإلمارات، وجزر القمر، وجنوب السو  واليمن،

 28/1/219، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لبلورة مبادرات لحل  األزمة الفلسطينية السيسي نتطلع للعمل مع :ماكرون  .53

هيمنت أوضناع حقنوق اإلنسنان فني مصنر علنى منستمر  نحفي عقند، : محمد عبد، حسنين - القاهرة
مانوينل مناكرون، فني رتنام مباحثنات جنرت عبد الفتاح السيسي مع نظينر، الفرنسني إع المصري  الرئيس

 ةفننني القننناهرة أمنننس، تناولنننت أعضنننًا قضننناعا الشنننرق األوسنننط، وعلنننى رأسنننها األوضننناع فننني ليبينننا وسنننوري
يين، أكند النرئيس الفرنسني سنرائيلوفيما يتعلح لعملية السالم بنين الفلسنطينيين واإل والقضية الفلسطينية.

يين والفلسنننطينيين، قنننائاًل "إن الطرينننح سنننرائيلم بنننين اإلالتفكينننر فننني إعنننادة إطنننالق عملينننة السنننال أننننه تنننمّ 
ووجنه مناكرون التحينة للنرئيس السيسني علنى  المسدودة فني الوقنت الحنالي تعتبنر قنبلنة تهندد المنطقنة".

األزمة الفلسطينية، قائاًل: "إنني والرئيس السيسني نتطلنع للعمنل  التزامه لموا لة الحوار السياسي لحلّ 
 األزمة الفلسطينية". في الشهور المقبلة لحلّ  معًا لبلورة مبادرات

 29/1/2019 ،الشرق األوسط، لندن
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 "إسرائيلمحاربة حركة مقاطعة "يتضمن  يدفع بتشريع خاص بالشرق األوسط "الشيوخ األمريكي" .54
، بتشنننريع جديننند عخنننص 28/1/2019 دفنننع مجلننس الشنننيوخ األمريكننني، ينننوم اتثنننين: رويتنننرز -واشنننطن

ويعيد التشريع الجديد التيكيد على الدعم لحلفاء في الشرق األوسط،  شرف األوسط.جملة ملفات في ال
، وسنحب "إسنرائيل"، ولجراء لمحاراة حركة تدعو لمقاطعة ةويتضمن فر  عقواات جديدة على سوري

 اتستثمارات منها، وفر  عقواات عليها؛ لسبب سياساتها تجا، الفلسطينيين.
، وضنننمان المسننناعدات األمنينننة سنننوريةفنننر  عقوانننات جديننندة علنننى ويتضنننمن مشنننروع القنننانون بننننودا ل

واألردن. وينظننر إلننى هننا، البنننود علننى أنهننا مسنناع لطمينننة حلفنناء الوتعننات المتحنندة لعنند أن  "إسرائيلن"لنن
 .سريعاً  ةأعلن الرئيس دونالد ترامب فجية الشهر الماضي عن اعتزامه سحب قواته من سوري

لحركنننة المقاطعنننة، وسنننحب اتسنننتثمارات، وفنننر  را نننا ً  ا بننننداً إت أن مشنننروع القنننانون يتضنننمن أعضننن
 ، وهو بند يرا معارضو، أنه ينتهك حرية التعبير."إسرائيل"العقواات على 

وقال السناتور بيرني ساندرز، وكان من األ وات المعارضة في التصويت الاي جرا أمس اتثنين: 
فر  العقواات، فإنه يتعين علينا الندفاع عنن "رغم أني ت أؤيد حركة المقاطعة وسحب اتستثمارات و 

الدستوري، الاي عكفل لكل أمريكي المشاركة في العمل السياسني. ومنن الواضنح لالنسنبة لني أن  الححّ 
 هاا القانون سينتهك ها، الحقوق".

واتهم لعا األعضاء الجمهوريين في الكونجرس الدعموقراطيين بتيييد حركة المقاطعة التي ععتبرونها 
دعنننة للسنننامية. واتهنننم الننندعموقراطيون منننن جنننانبهم الجمهنننوريين لمحاولنننة اسنننتغالل اإلجنننراء الخننناو معا

 اتنقسام بين الدعموقراطيين المعتدلين والليبراليين. لحركة المقاطعة في بثّ 
 29/1/2019 ،"21موقع "عربي 

 
 ليست ضمن حرية التعبير BDSقاض فدرالي أمريكي:  .55

قنانون  ية في وتعة أركانسو في الوتعات المتحندة دعنوا قندمت ضندّ رفا قاضي محكمة مركزية فدرال
وسحب اتستثمارات منها وفر  عقواات اقتصادعة عليها، و لك لعد  "إسرائيلن"ضد حركة المقاطعة ل
 المحمي في حرية التعبير. ن المقاطعة التجارية تقع في إطار الححّ يأن رفا اتدعاء ل

التني رفضنت  ،Arkansas Timesهنا  نحيفة أركانسناس تناعمز علنى دعنوا تقندمت ب جناء  لنك رداً 
 ."إسرائيل"التوقيع على وثيقة تصرح فيها أنها ت تقاطع وت تنوي مستقبال مقاطعة 

للتوقيع على عقد للحصنول علنى رندمات إعالنينة  عشار إلى أن التوقيع على ها، الوثيقة ععتبر شرطاً 
 في جامعة أركانسو.من الكلية التكنولوجية على اسم "بوتسكي" 
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، والناي 2017ورغم أن الصحيفة ت تشارا في المقاطعة، إت أنها ترفا اتنصياع للقانون من العام 
. واسنتندت الصنحيفة فني إسنرائيلعمنع الوتعة من التوقيع على عقود أو اتستثمار في شنركات تقناطع 
 رية التعبير. لك على التعديل األول في دستور الوتعات المتحدة الاي عحمي ح

ورفننا القاضنني، بريننان ميلننر، فنني قننرار، األسننبوع الماضنني، طلننب الصننحيفة إ نندار أمننر منننع أولنني، 
 وادعى أنه من غير المعقول قبول ادعاء الصحيفة.

وقالننت ممثلنننة اتتحننناد األمريكننني لحقنننوق المنننواطن، هننولي دعكسنننون، إنهنننا ت توافنننح علنننى قنننرار المحكمنننة 
متطرفنة علنى التعنديل  ين للمحكمة الفدرالية، حيث أن القنرار عفنر  قينوداً المركزية التي يتناقا مع قرار 

 األول للدستور، فالحح في المقاطعة محمي في التعديل األول لاعتبار أنه عحمي حرية التعبير.
 28/1/2019 ،48عرب 

 
 تدين قتل المستوطنين فلسطينيًا وتطالب بالتحقيق بريطانيا .56

األوسنننط البريطننناني، أليسنننتر بينننرت، مقتنننل الشننناب الفلسنننطيني حمننندي  رام هللا: دان وزينننر شنننسون الشنننرق 
ية فننني قرينننة إسنننرائيلالنعسنننان، رنننالل اتشنننتباكات التننني انننندلعت بنننين الفلسنننطينيين والمسنننتوطنين وقنننوات 

وقال بيرت في تغريدة على "تويتر": "أدين أعمال العنن  التني وقعنت فني الضنفة الغراينة؛ حينث  المغير.
 لواتنا مع عائلة الشاب وأقراائه، عجب تقدعم المسسولين عن هاا العن  للعدالة".قتل شاب فلسطيني.  

وأكنندت الحكومننة البريطانيننة إدانتهننا لشنندة جميننع أشننكال العننن ، والتحننريا علننى العننن ، لمننا فنني  لننك 
ية لمعالجنة سنرائيلالفلسطينيين. وقالت إنها ترحب لنيي جهنود تبنالها السنلطات اإل عن  المستوطنين ضدّ 

  المسنننتوطنين، وتحنننثهم علنننى إجنننراء التحقيقنننات الالزمنننة لكنننل فعنننل، وتقننندعم المسنننسولين عننننه إلنننى عنننن
 العدالة.

 29/1/2019 ،الشرق األوسط، لندن
 

 الدولتين خالل ترؤسها لالتحاد األوروبي رومانيا تتعهد بمواصلة دعم حل   .57
 نية علننننى أسنننناس حننننلّ القضننننية الفلسننننطي تعهنننندت رومانيننننا لموا ننننلة دعننننم مسنننناعي حننننلّ  :وفننننا -رام هللا

وقال ممثل رومانيا لدا  الدولتين، رالل فترة ترؤسها لمجلس اتتحاد األورواي لألشهر الستة المقبلة.
، لمناسنبة تسنلم 28/1/2019 فلسطين كاتالين برت، رالل احتفال نظمتنه الممثلينة بنرام هللا، ينوم اتثننين

بنننالد، "سنننتعمل علنننى تيكيننند موقننن  اتتحننناد  رومانينننا الرئاسنننة الدورينننة لمجلنننس اتتحننناد األورواننني، إن
النننندولتين والحفنننناا علننننى قننننرارات األمننننم المتحنننندة، وسننننندعم أي تحننننرا علننننى هنننناا  األوروانننني مننننن حننننلّ 

  األساس".
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وشدد برت على "عمح العالقة الرومانية الفلسطينية، القدعمة والقوية"، وقال: "سنستمر في تقدعم الدعم 
 ل على حشد المزيد من الدعم من اتتحاد األورواي".السياسي والتنموي لفلسطين، وسنعم

 28/1/2019 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 " في األردناألونروا"تمول التكاليف التشغيلية لمركزي صحة تابعين لـ إسبانيا .58
أعلنت السفارة اإلسبانية أمنس أنهنا سنتمول تكناليا تشنغيل مركنزي  نحة تنالعين : بتراوكالة  – انعمّ 

ونننروا فنني مخننيم الطالبيننة ومحافظننة مادلننا فنني األردن، مننن رننالل الوكالننة اإلسننبانية للتعنناون لوكالننة األ
سنننتمكنها منننن اسنننتمرار تنننوفير الرعاعنننة اإلسنننباني م اسنننهفنننإن اإل لألوننننروااإلنمنننائي الننندولي. ووفنننح بينننان 
إلنى  ةإضنافلن  ينورو، أ 500عنيتي التبنرع لقيمنة  إ شنهرًا المقبلنة،  15الصحية لالجئي فلسطين رنالل 

 .2018 سنةبتقدعمها إلى الوكالة  اإلسبانيةمليون يورو التي تعهدت الحكومة  19.5ام البال  هساإل
ان ارانثاثو لانيون دالالوس رالل زيارة ميدانية لمركزي  حة الطالبية وأكدت السفيرة اإلسبانية في عمّ 

مسينندين لهننم، فنني هننا، األوقننات بالدهننا لملنن  الالجئننين الفلسننطينيين، وهنني أحنند أشنند ال اهتمنناموميدلننا، 
، مسكندة الحكومة اإلسبانية ت تدعم الوكالة ماليًا فحسب، ولنما سياسنياً  أن إلى النظر ولفتت الصتبة.
لشكل واضح وثابت، وموا لة التيكيد على أهمية الحفناا علنى تفنويا األوننروا لحنين  إسبانياوقوف 

 العادل والدائم للقضية الفلسطينية. تحقيح الحلّ 
 29/1/2019 ،لغد، عم انا

 
 إنترسبت: تحول في نظرة األمريكيين تجاه فلسطين .59

رامننا  عقننول موقنع  ي إنترسننبت األمريكني إن ثمننة مسشنرات تننوحي لنين هننناا تحنوتً  :إنترسنبت، الجزينرة
 واحتاللهننا غيننر القننانوني لألراضنني الفلسننطينية. "،إسننرائيلدولننة "بنندأ عطننرأ علننى نظننرة األمننريكيين إلننى 

 ،أن الدعموقراطيين والنناربين األمنريكيين الشنبان ترسبت عن استطالعات للرأي أجريت مسرراً وينقل إن
 أكثر مواتة للقضية الفلسطينية. بدؤوا يتبنون موقفاً  ،ومن ضمنهم ناربون يهود

علنننى تطبينننح  ونشنننر الموقنننع محننناوتت معلقنننيان سياسنننييان اإلجالنننة عنننن أسنننئلة فننني برننننامل  نننوتي بنننثّ 
دعم اإلعالمنني البريطنناني المقننيم لالعا ننمة األمريكيننة واشنننطن مهنندي حسننن، مننن البودكاسننت مننن تقنن

؟ وهنل المندافعون عنن "إسنرائيل"بينها: لما ا عجد الناس في الوتعنات المتحندة  نعواة لالغنة فني انتقناد 
 محقون في زعمهم أن جل المعارضة لها، الدولة تنبع مما عسمونه العداء للسامية؟ "إسرائيل"

قنننع إلننى أننننه فننني الحلقننة الصنننوتية مننن البرننننامل استضننناف مهنندي حسنننن كننال منننن المعلنننح ويشننير المو 
السياسي مارا تمونت هيل ورئيسة مسسسة سنالم الشنرق األوسنط ترا فريندمان، وكنان محنور الحلقنة 
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وأشننار حسننن فنني مسننتهل البرنننامل إلننى أن ضننيفه هيننل تعننر  للطننرد مننن  واتحننتالل. "إسننرائيل"عننن 
إن إن" اإلرباريننة لسننبب إلقائننه كلمننة فنني األمننم المتحنندة دعننا فيهننا إلقامننة دولننة  العمننل فنني شننبكة "سنني

ويشير الموقع إلنى أن هنا، الخطنوة تزامننت منع إلغناء معهند برمنغهنام  فلسطين "من النهر إلى البحر".
قننرار،  "،إسرائيلن"تحننت ضننغط مننن جماعننات يهودعننة محليننة مواليننة لنن ،للحقننوق المدنيننة فنني وتعننة أتلامننا

رينننر الننناي مننننح لموجبنننه جنننائزة حقنننوق اإلنسنننان للناشنننطة األمريكينننة أنجنننيال دعفنننيس لننندعمها حركنننة األ
 )بي دي إسى وسحب اتستثمارات منها وفر  العقواات عليها. إسرائيلمقاطعة 

أفصحتا علنا عن  -هما رشيدة طليب وللهان عمر-وللمفارقة، أن عضوتين في الكونجرس األمريكي 
 س". دعمهما حركة "بي دي إ

وتننننناول المتحنننندثان فنننني البرنننننامل مننننا عسننننميها موقننننع إنترسننننبت "رقالننننة األمننننر الواقننننع" علننننى النقاشننننات 
 في الوتعات المتحدة. "إسرائيلدولة "والمداوتت التي تتطرق إلى 

ألن  ويعتننرف مننارا تمونننت هيننل لينننه فنني كلمتننه لالمنظمننة الدوليننة قنند تجنناوز الخطننوط الحمننراء نظننراً 
 "إسرائيلن"غاعنننة هنننو المسنننموح لهنننم بتناولنننه فننني الوتعنننات المتحننندة عنننن كنننل منننا يتعلنننح بنننلل ضنننيقاً  إطننناراً 

فني  أنه عند موقفه من ضرورة تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، وأنه على حنحّ  وفلسطين، مسكداً 
عنندما اسنتغل حديثنه إلثنارة قضنية حقنوق اإلنسنان وتخينل عنالم  ويعتقد تمونت أننه كنان مصنيباً   لك.
 سواء. على حدّ  "إسرائيل"الحرية واألمان والسالم وتقرير المصير للشعب الفلسطيني ومواطني  تسود،

 "إسنننرائيل"وينفننني المعلنننح السياسننني األمريكننني أن تكنننون "بننني دي إس" حركنننة مناهضنننة للسنننامية تنتقننند 
 فعل لسياستها، وهاا لالنسبة له "أمر بديهي" حسب تعبير،. وتنطوي على ردّ 

مقدم البرنامل مهدي حسنن لمقنال كاننت كاتبنة العمنود الصنحفي ميشنيل ألكسناندر  من جانبه، استشهد
نشرته فني  نحيفة نيوينورا تناعمز نهاعنة األسنبوع الماضني تحنت عننوان "كسنر حناجز الصنمت لشنين 

وتطرقت الكاتبة في  لك المقال إلى معارضة الناشط السياسي األمريكي الراحل مارتن لوثر  ".إسرائيل
نننام، مشننيرة إلننى أن هننناا فهمننا يتعنناظم يومننا لعنند يننوم لننين انتقنناد سياسننات الحكومننة كيننن  لحننرب فيت

ويقننول مهنندي  ية وممارسنناتها لننم ععنند ضننراا مننن معنناداة السننامية فنني حنند  اتننه علننى مننا يبنندو.سننرائيلاإل
لسننبب احتاللهننا غيننر  إسننرائيلحسننن إن ألكسنناندر علننى  ننواب،  لننك أن األمننور بنندأت تنقلننب علننى 

ضنني الفلسننطينية، وتحكمهننا فنني أكثننر مننن أراعننة ماليننين فلسننطيني، وانائهننا مسننتعمرات المشننروع لألرا
ويشنير إلنى أن إقندام عضنوتين فني الكنونجرس األمريكني علنى   ات طالع استعماري، وحصارها لغزة.
ومنن -، وتغير مواق  الناربين من الشنباب األمنريكيين إسرائيلاإلفصاح عن دعمهما لحركة مقاطعة 

 نحو تيييد القضية الفلسطينية ما كان لهما أن عحدثا قبل سنوات قليلة. -هودبينهم شبان ي
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لمكتننب رئننيس  السننابح لنندا الوتعننات المتحنندة ونائننب وزيننر حالينناً  "إسننرائيل"وغننرد ماعكننل أوريننن سننفير 
د بتييينن "إسرائيلن"إن ألكسنناندر لمقارنتهننا تقنندعم النندعم لنن ي فنني حسنناله علننى تننويتر قننائالً سننرائيلالننوزراء اإل

ويص  أورين مقال ألكسناندر ليننه  يينى الشرعية لشكل رطير".سرائيلحرب فيتنام فإنها "تنزع منا )اإل
 أن تتعامل معه على هاا النحو".  إسرائيلوعلى  استراتيجي"تهديد 

 28/1/2019 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

ية حاولت قتل ماليين األلمان بعد انتهاء .60  الحرب العالمية وثائقي بريطاني: منظمة يهودية سر 
لمناسبة  كرا الهولوكوست الننازي  وثائقياً  لندن: عرضت القناة الرالعة على التلفزيون البريطاني فيلماً 

لليهننود واألقليننات رننالل الحننرب العالميننة الثانيننة، وقننّدمت فيننه، للمننرة األولننى، رطننة سننّرية قامننت بهننا 
، وكانننت تهنندف لقتننل أكبننر عنندد ممكننن مننن مجموعننة مننن اليهننود الننناجين سننّموا أنفسننهم "نقننم" )انتقننامى

 اقترات المجموعة حينها من تسنميم ثنالا مندن ألمانينة لكنّن قائند المجموعنة تنمّ  األلمان انتقامًا لليهود.
القبا عليه في لاريس ولالك قرروا اتكتفناء بتسنميم الخبنز فني معسنكرات اعتقنال لضنباط األس أس 

 شر عن عمليات حرق اليهود.األلمان الاين اعتبروهم مسسولين لشكل مبا
أهّمية فيلم "حبكة اتنتقام" أننه ت عقندم السنردعة التقليدعنة حنول اليهنود كضنحاعا، بنل عقندمهم كيشنخاو 
قرروا اتنتقام وتنفينا األحكنام التني ارتيوهنا عادلنة لنيس ضند الننازيين فحسنب بنل ضند األلمنان جميعنا، 

 العدالة. وهو أمر، حسب  انعي الفيلم، عطرح أسئلة حول قضية
وعاشنوا فني كيبنوتز، وقند سنجل  إسنرائيلآرر أعضاء منظمة "نقم" البناقين علنى قيند الحيناة انتقلنوا إلنى 

 لعضهم أشرطة في الثمانينيات من القرن الماضي تروي تفا يل عملية اتنتقام.
 29/1/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 يون سرائيليرويها اإلنفسها؟ نبوءات النهاية كما  "إسرائيل"كيف ستهزم تقرير:  .61

ي الشهير بيني سرائيلفي حوار  حفي نشر في اعونة األريرة رسم المسرخ اإل: عبد المنعم هيكل
 كما يراها، وافتر  أفقا زمنيا لها، النهاعة المحتومة في رأعه. إسرائيلموريس  ورة قاتمة لنهاعة 

اط السياسية، فإن رؤية موريس لها ورغم أن مثل ها، التنبسات قد ت تسرا على محمل الجد في األوس
، لعدما أمضى الرجل سنوات طويلة في دراسة تاري  الصراع العراي إسرائيلوزن معتبر في 

 ي ودقائقه.سرائيلاإل
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لشكل  إسرائيلععد بيني موريس أحد أشهر وجو، حركة "المسررين الجدد" وهو مصطلح عطلح في 
ية المعتمدة لتاري  الصراع مع سرائيللرواعة اإلفضفا  على مجموعة من المسررين الاين نقضوا ا
 العرب، واعترفوا لما ارتكبه الصهاينة من قتل وتهجير.

عن ها، الجريمة التاريخية، فهم  إسرائيلوت ععني هاا أن كل "المسررين الجدد" عستشعرون مسسولية 
 يرا ليسا في ينطلقون من منطلقات مختلفة في دراستهم لالك التاري ، ومنهم موريس الاي ت

 التطهير العرقي، ويعتقد أن اليهود عليهم القيام لكل ما يلزم لحماعة أنفسهم.
لكن موريس عقدم جل أفكار، بَنَفس واقعي لعيد عن الرغبات والتمنيات غالبا، ويقول في الحوار الاي 

حديثه عن ية هاا الشهر "ت أرا لنا مخرجا"، و لك في معر  سرائيلأجرته معه  حيفة هآرتس اإل
 في البقاء كن "دولة يهودعة". إسرائيلفرو 

ويمضي شارحا "اليوم يوجد من العرب أكثر من اليهود بين البحر )المتوسطى واألردن. ها، األر  
ت تزال تدعو نفسها دولة  إسرائيلليكملها ستصير حتما دولة واحدة  ات أغلبية عراية". ويضيا أن "

 حقوق ليس وضعا عمكن أن يدوم في القرن الحادي والعشرين، يهودعة لكن حكمنا لشعب محتل بال
 في العالم الحديث. وما أن تصبح لهم حقوق فلن تبقى الدولة يهودعة".

ي المستقبل إ ن في ضوء ها، المعطيات، وفي ضوء إعمانه العميح لينه سرائيلكيا يرا المسرخ اإل
 ي؟إسرائيلفلسطيني وكيان  ليس ثمة فر ة واقتية للتو ل إلى سالم حقيقي بين كيان

عقول موريس "هاا المكان سيتردا كدولة شرق أوسطية  ات أغلبية عراية. العن  بين المكونات 
المختلفة دارل الدولة سيزيد. العرب سيطالبون لعودة الالجئين. واليهود سيظلون أقلية  غيرة في 

كما كان حالهم حين كانوا  رضم لحر عراي كبير من الفلسطينيين.. أقلية مضطهدة أو مابوحة،
 عتيشون في البلدان العراية. وكل من عستطيع من اليهود سيهرب إلى أمريكا والغرب".

 

 ثالثون أو خمسون سنة
وعن األفح الزمني لهاا اتنهيار عقول موريس إن "الفلسطينيين ينظرون إلى كل شيء من زاوية 

سبعة ماليين يهودي هنا في ها، اللحظة،  واسعة وطويلة األمد، ويرون أن هناا رمسة أو ستة أو
عحيطهم مئات الماليين من العرب. ليس ثمة ما يدعوهم لالستسالم ألن الدولة اليهودعة ت عمكن أن 

 تدوم. اتنتصار سيكون حليفهم حتما، في غضون ثالثين إلى رمسين سنة سينتصرون علينا".
ر من حوار طويل تناول موضوعات عدة، وما إن نشرت توقعات موريس التي لم تكن سوا جزء عسي

 يون لاتنتقادات واتتهامات.إسرائيلحتى انهال عليه كتاب وقادة رأي 
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وانهيارها وهزيمتها من  إسرائيلية عن اضمحالل سرائيلومن الالفت في هاا السياق أن التنبسات اإل
بيني موريس الاي يرا  الدارل تصدر عن تيارات فكرية مختلفة، إ  يوجد بين المتنبئين من هو مثل

يين ضحاعا تتراص بهم األمم، ويوجد آررون يرون أنهم مانبون عكتبون تلك النهاعة سرائيلأن اإل
 "الميساوية" لييديهم.

ي المخضرم ورئيس الكنيست )البرلمان سرائيلمن الفريح الثاني يبرز اسم أفراهام بورغ السياسي اإل
ي على مدا سنوات لآرائه وكتبه التي سرائيلالرأي العام اإل يى سالقا، الاي أثار عوا   فيسرائيلاإل

 .إسرائيلحارت من توافر أسباب زوال 
ي في وقت من األوقات، وتقلد العديد من المنا ب المهمة سرائيلكان بورغ نجما من نجوم اليسار اإل

، و"المنظمة "إسرائيلمن بينها رئاسة الكنيست ألراع سنوات، ورئاسة "الوكالة اليهودعة من أجل 
 الصهيونية العالمية".

بنباها للدعمقراطية وتمسكها لعقلية "الغيتو" ولهدارها للقيم اإلنسانية، إنما تيرا  إسرائيلويرا بورغ أن 
في رضم اتنتفاضة الفلسطينية الثانية  2003ليسباب اتنهيار وتعجل لالنهاعة. وكتب بورغ في عام 

عنوان "نهاعة الصهيونية" تحدا فيه عن العواقب الخطيرة للسلوا مقات لصحيفة غاردعان البريطانية ل
 ي.سرائيلاإل

التي لم تعد تتبي ليبناء الفلسطينيين ت ينبغي أن تتفاجي حين عيتي الفلسطينيون  إسرائيلقال بورغ "إن 
هم ية"، وأضاف "إنهم يريقون دماءسرائيلإليها مشحونين لالحقد ويفجرون أنفسهم في مراكز اللهو اإل

 في مطاعمنا ليفسدوا شهيتنا ألن لديهم أبناء وآلاء في البيت عشعرون لالجوع والال".
 إسرائيل، أثار بورغ عا فة أررا حين نشر كتاله "هزيمة هتلر" الاي عشبه فيه حال 2007وفي عام 

ي ائيلسر لحال ألمانيا النازية قبيل هزيمتها. ويحار في الكتاب من أن قطاعا متضخما من المجتمع اإل
 عستخ  لالدعمقراطية السياسية ويعادي األجانب، ويقول إن الدولة لاتت تحت رحمة أقلية متطرفة.

غيتو  هيوني عحمل أسباب زواله  إسرائيلوت يزال بورغ ينشر ها، الفكرة التي يلخصها لالقول إن "
 إسرائيللكن في  اته"، ويوضح في أحد الحوارات الصحفية أن "الناس يرفضون اتعتراف بالك، 

ا طدمت لجدار. اسيل أ دقاءا إن كانوا على عقين من أن أبناءهم سيتيشون هنا، كم منهم 
ية انفصلت عن هاا المكان، وت سرائيلعلى أقصى تقدير. لتبارة أررا، النخبة اإل %50سيقول نعم؟ 

 أمة دون نخبة".
فرنسية المولد، وحين سئل إن كان ويفخر بورغ لينه عحمل جواز سفر فرنسيا اكتسبه لزواجه من امرأة 

 يين لالحصول على جواز ثان، قال إن كل من عستطيع عليه أن عفعل  لك.سرائيليو ي اإل
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 رؤية عربية
والتصورات عن تلك  إسرائيلوفي الجانب العراي واإلسالمي ت تندر الكتالات والنظريات عن زوال 

ل للجهد الاي باله المفكر المصري عبد الوهاب مثي أن يوجد النهاعة ومواعيدها المتوقعة. لكن قلّ 
 .إسرائيلالمسيري في البحث في تاري  الصهيونية ودراسته، و وت إلى استنتاج زوال 

قضى المسيري نحو راع قرن في كتالة موسوعته "اليهود واليهودعة والصهيونية"، وفي شهور عمر، 
، راما سرائيلتوقعاته لن "نهاعة قريبة" إل تحدا المسيري بوضوح عن -2008قبل وفاته عام –األريرة 

 رالل رمسين عاما، كما قال في حوار مع وكالة رويترز.
عجرد المسيري توقعاته من التفاؤل والتشاؤم ويقول إنه عقرأ معطيات وحقائح في سياقها الموضوعي 

أن "القوا  "دولة وظيفية" لمعنى إسرائيلتستخالو النتائل المنطقية. ويرا المفكر المصري أن 
اتستعمارية ا طنعتها وأنشيتها للقيام بوظائ  ومهام تترفع عن القيام بها مباشرة. هي مشروع 

 استعماري ت عالقة له لاليهودعة".
إلى أقصى  إسرائيلويقول المسيري إن ها، الدولة ستوا ل التقهقر ولن المقاومة الفلسطينية ستنهك 

سيجعلها مرشحة لالنهيار رالل لضعة عقود ألن "الدورات  حد حتى ولن لم تتمكن من هزيمتها، مما
 التاريخية أ بحت اعن أكثر سرعة مما مضى".

ويوضح قائال "في حروب التحرير ت عمكن هزيمة العدو ولنما إرهاقه حتى ع سلم لاألمر الواقع"، 
من تحقيح  مضيفا أن المقاومة في فيتنام لم تهزم الجيش األمريكي ولنما أرهقته لدرجة الييس

المخططات األمريكية وهو ما فعله المجاهدون الجزائريون على مدا ثماني سنوات في حرب تحرير 
 بلدهم من اتستعمار الفرنسي.

وروا المسيري أنه التقى في الوتعات المتحدة في منتص  الستينيات يهودعا عراقيا هاجر إلى 
اليهود الغرايينى محتفظون لعناوين  ويهم في ومنها إلى أمريكا،  ارحه لين "األشكيناز ) إسرائيل

الخارج. واعد توالي الهزائم زاد عدد من عطلبون الحصول على جوازات سفر غراية لالتزامن مع 
 للخارج". إسرائيلالهجرة العكسية من 

تحدا المسيري عن ألعاد  2008وفي حديث آرر لبرنامل بال حدود على قناة الجزيرة في مايو/أعار 
 إسرائيل، ومن بينها المشكلة اتجتماعية السكانية حيث عقول إن إسرائيلالتي تهدد لقاء  المشاكل

"دولة عنصرية تعاني من مشكلة دعمغرافية. العرب يتكاثرون واليهود يتناقص عددهم من رالل 
 النزوح وانقطاع الهجرة واإلحجام عن اإلنجاب".

في فشل عملية  هر اليهود دارل تلك الدولة لكن هناا مشاكل أررا أكثر عمقا، يوجزها المسيري 
المصطنعة إلنتاج "المواطن العبراني"، وقبل  لك هناا إرفاق أكبر يتمثل في "سقوط اإلجماع 
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الصهيوني" على نظرية "أر  بال شعب لشعب بال أر "، فقد وجد اليهود شتبا حيا مقاوما في 
ن غالبية اليهود في العالم ما زالت فلسطين ولم عستطيعوا توحيد  فوفهم كشعب واحد، را ة أ

 .إسرائيلتتيش رارج 
ي رلص إلى استحالة حل مشكلة "المقاومة" وأنه سرائيلاإل اتستراتيجيويرا المسيري أن الفكر 

 عحاول فقط التقليل من تيثيرها.
 وراما كان المسيري لاحثا متجردا وموضوعيا في دراسته العميقة لليهودعة والصهيونية، لكنه كان
أعضا منظرا للمقاومة متقد العاطفة يرا أن التفاف العرب والمسلمين حول ها، المقاومة سيعجل 

 .إسرائيلبنهاعة 
 29/1/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 
 أي حكومة نريد؟ .62

 هاني المصري 
أو ت اللجنة المركزية لحركة فتح الرئيس محمود عباس بتجميد قانون الضمان اتجتماعي، وها، 

تجا، الصحيح، واتشكيل حكومة سياسية فصائلية تضم فصائل المنظمة وشخصيات رطوة في ات
مستقلة، وشّكلت لجنة من أعضائها للتشاور حول تشكيل الحكومة، مع أن المفتر  تكليا شخص 
برئاسة الحكومة الاي عقوم بدور، لإجراء المشاورات لتشكيلها. ولم تتضمن تو يات "المركزية" أن 

ة من "فتح"، ألن الرئيس،  احب القرار، لم عحسم أمر، لعد، فهل سيكل  رامي عكون رئيس الحكوم
الحمد هللا على الرغم من الحملة الواسعة ضد،، فضاًل عن إرفاقات حكومته التي ت تحصى وت تعد، 

 أم عكل  شخصية فتحاوية أم شخصية مستقلة؟
لونهم لاتستوزار، ولم يهتموا البتة لما أشغلوا الناس بتشكيل الحكومة ورئيسها القادم، واعد  لك سيشغ

ستفعله الحكومة، والبحث في أي حكومة نريد، وهل ستوا ل الطريح الاي أو لنا إلى الكوارا التي 
نتيشها، أم تكون حكومة وحدة وطنية وجزًءا من رزمة شاملة تتضمن رؤية جديدة تهدف إلى شح 

اماته، بدًت من اتستمرار في التهديد اللفظي مسار جديد قادر على التخلص من اتفاق أوسلو والتز 
لإلغائه والتمسك له، وتطبيح قرارات المجلسين الوطني والمركزي، أم تكون حكومة فتحاوية ضفاوية 

 حتى لو ط ّعمت ببعا الوزراء من القطاع وفصائل أررا؟
وً ا لعد الرئيس عباس  احب القرار، فبيد، كل السلطات والصالحيات، والحكومة حكومته، رص

الاي عملك فيه الرئيس  الحيات  -لعد اغتيال الرئيس عاسر عرفات  -أن عدنا إلى النظام الرئاسي 
 واسعة رالًفا للنظام البرلماني أو المختلط.
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إن غياب العمل المسسسي، والفصل بين السلطات، وتعويم وتبهيت المسسسات والفصائل، لما فيها 
، واالتالي هو المسسول األول عن كل ما عجري وما ت عجري. حركة فتح، جعل كل شيء بيد الرئيس

أما الحكومة فهي أداة تنفياعة، وأما رئيسها فهو موظ  بدرجة "رئيس حكومة". أت تاكرون ما حدا 
لعد إعالن الرئيس عباس في نهاعة اجتماع المجلس الوطني أن  رف رواتب موظفي السلطة في 

ّملت الم سسولية للحكومة، وعقد وفد من "مركزية فتح" اجتماًعا مع الحكومة غزة، لكنها لم تصرف، وح 
لمشاركة رئيسها ووزير المالية، وكان رد وزير المالية على اتهام الحكومة لعدم تنفيا قرار الرئيس 

 قوله "احضروا لنا من الرئيس قراًرا من ثالثة كلمات: ا رفوا رواتب غزة".
ء اتنتخالات واتحتكام إلى الشعب ومواجهة " فقة القرن" عقال إن الهدف من وراء هاا كله إجرا

 واتحتالل ومخططاته.
إن من يريد انتخالات فعاًل ت يبدأ لحل المجلس التشريعي، ألن إجراء اتنتخالات سيسدي تلقائًيا إلى 

م إلى حله. وهنا ت ينفع الحديث التضليلي لين حله يوفر فر ة تاريخية إلنهاء اتنقسام عبر اتحتكا
الشعب. فمن يريد اتنتخالات ت يدع  إلى انتخالات تشريتية فقط، وت يدع  إلى حل حكومة الوفاق 
الوطني وتشكيل حكومة فتحاوية ضفاوية لغطاء مزعوم أنها تمثل منظمة التحرير، كونه ععرف سلًفا 

لن تشاركا فيها، وت ، وراما المبادرة وفدا الدعمقراطيةأن الجبهة الشعبية ستقاطع، وكالك الجبهة 
يتعامل مع اتنتخالات كمسيلة فنية وليست سياسية، بدليل تكليا حنا نا ر، رئيس لجنة 
اتنتخالات، لالتشاور مع الفصائل، لما فيها "حماس"، بل من المفتر  دعوة اإلطار القيادي 

ات إجراء المسقت للمنظمة، أو اجتماع قيادي عضم مختل  األلوان لالتفاق على توفير متطلب
انتخالات حرة ونزيهة تحترم نتائجها، ووضعها في سياق الكفاح ضد " فقة القرن" واتحتالل 

 ومخططاته، لما عساهم في دحر، وتحقيح السيادة واتستقالل للدولة الفلسطينية.
لقد تحولت السياسة الفلسطينية في ها، األعام إلى سيرا، كما عظهر في ما سبح، وفي المبادرة التي 
أطلقها الرئيس عباس لحركة حماس للموافقة على تشكيل قائمة مشتركة من "فتح" و"حماس" وكل من 
يرغب من الفصائل لخو  اتنتخالات التشريتية القادمة. فها، المبادرة تتناقا مع شيطنة "حماس" 

لصندوق  واتهامها لينها ضد المشروع الوطني وتدافع عن مشروع حزاي، وأنها ت تسمن لالتعددعة وت
اتنتخالات إت لمرة واحدة. هل ععقل الجمع بين الموقفين: شيطنة "حماس" ولقصائها من الحكومة 

 المنوي تشكيلها، ودعوتها لتشكيل قائمة مشتركة مع "فتح"!
ت الرئيس وت "فتح" وت "حماس" يريدون اتنتخالات. أقول  لك وأنا واثح منه إلى حد كبير، فالرئيس 

ليل عدم الدعوة إلى انتخالات رئاسية، ألنه يدرا أن شعبيته تراجعت كثيًرا، لدرجة أن ت يريدها بد
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استطالعات المركز الفلسطيني للبحوا السياسية والمسحية رالل العامين األريرين تشير إلى ما 
 من المستطلعين تطالب الرئيس لاتستقالة. %68-60نسبته 

عليها لاب المنافسات الفتحاوية، رصوً ا في ظل عزم  أما "فتح" فتخشى اتنتخالات ألنها ستفتح
مروان البرغوثي على الترشح للرئاسة، واعد فصل محمد دحالن ومجموعته وتشكيلهم ما سمو، "التيار 
 اإل الحي"، وهو سييرا نسبة من حصة "فتح"، رصوً ا في قطاع غزة، في أي انتخالات مقبلة.

ها ت تضمن نتائجها أو حصولها على ما حصلت عليه في وأما "حماس" فال تريد اتنتخالات، ألن
اتنتخالات السالقة، رصوً ا لعد النمو ج اتنفرادي في الحكم الاي أقامته في القطاع، واعد أن 
و لت األمور هناا إلى معادلة "وقود ورواتب ومشاريع إنسانية مقابل الهدوء واقاء سلطة حماس"، 

 سلطتها اتنفرادعة في القطاع.أي أن األولوية لحماس هي حماعة 
وحتى إ ا فازت "حماس" في اتنتخالات المقبلة، فهي تعرف أنها لن تحصل على شيء ت تملكه 
اعن، فهي لن تتمكن من حكم السلطة في الضفة حتى لو وافح الرئيس و"فتح" على  لك، فاتحتالل 

ها من حكم السلطة في الضفة إت إ ا الاي  ادر نتائل اتنتخالات السالقة عق  لالمر اد، ولن عمكن
 اعترفت لالشروط إعاها، التي ععني اتعتراف بها أن "حماس" غّيرت نفسها تماًما وليس جلدها فقط.

ما تقدم عشير لشكل أكيد لين اتنتخالات لن تجري على األرجح باريعة عدم موافقة اتحتالل على 
نتخالات حرة ونزيهة وشاملة للضفة، لما فيها إجرائها في القدس المحتلة. ول ا جرت لن تكون ا

 القدس، والقطاع، ولن عشارا فيها مختل  ألوان الطيا السياسي واتجتماعي.
الخال ة أن اتنقسام سيتوا ل ويتعمح ويسير لسرعة نحو اتنفصال بين الضفة والقطاع إ ا شّكلت 

صائل الصغيرة والشخصيات حكومة فتحاوية ضفاوية مع لعا الممثلين عن قطاع غزة واعا الف
 المستقلة، وأن الصراع بين السلطتين في الضفة والقطاع سيشتد.

في ضوء ما سبح، على كل الحريصين على وحدة القضية واألر  والشعب، وعلى مواجهة 
المخاطر والتحدعات التي تواجه الفلسطينيين وتوظيا الفرو المتاحة، العمل من أجل بلورة تيار 

معات والفصائل والمستقلين واإليديولوجيات، ويهدف إلى إنقا  القضية قبل فوات وطني عابر للتج
األوان، وهاا يتطلب في البداعة عدم المشاركة في عملية التضليل الجارية لين اتنتخالات الجاري 
الحديث عنها مدرل إلنهاء اتنقسام. فيي انتخالات لن تكون حرة ونزيهة إ ا لم تشرف عليها حكومة 

ة أو وفاق وطني، وأجهزة مهنية تنتمي للشعب والوطن وت تكون منحازة لهاا الشخص أو  اا، وحد
 أو لن"فتح" أو "حماس".

طريح إنهاء اتنقسام واضح، وهو عقوم على أساس حل الرزمة الشاملة، وفيه اتنتخالات تكون 
وتنمي التعددعة الفلسطينية  تتويًجا لوفاق وطني على البرنامل السياسي والشراكة الحقيقية التي تحفظ



 
 
 
 

 

 44 ص             4850 العدد:             1/29/2019 الثالثاء التاريخ:  

                                    

التي هي سر لقاء القضية الفلسطينية رغم المحن واألهوال التي تعرضت لها. ولمن عقول إن هاا 
 عب وغير متاح اعن شينه مثل شين الاي عقول "لنعطي مريا السرطان حبة أسبرين". 

 فالفلسطينيون في ميزق شامل واحاجة إلى حل شامل.
راسات اإلستراتيجي ة )مسارات(،المركز الفلسطيني  ألبح  29/1/2019 اث السياسات والد 

 
 الهروب من تنفيذ القرارات إلى حكومة التنظيمات .63

 فايز أبو شمالة د.
كانت زفة عريس؛ عشية انعقاد جلسة المجلس الوطني قبل تسعة أشهر من هاا التاري ، رقص 

لتئام شملهم على فكرة عقد جلسة مجلس المجتمعون في رام هللا، وهتفوا لحركة فتح، ولقدرتهم على ا
وطني، و فوها لالعالج الشافي لألمرا  الفلسطينية، وأنها الخطوة الصائبة على طريح تحرير 

 فلسطين، والخروج من تيه اتنقسام، ومواجهة غول اتستيطان.
كانت زفة عريس، عشية انعقاد جلسة المجلس الوطني لمن حضر، وسحقًا لمعارضة المعارضة، 

احتجاج المحتجين، ليعلن السيد محمود عباس في يوم الخميس، واعد انتخاله رئيسًا لدولة فلسطين، و 
أن الرواتب للموظفين والمستحقات في قطاع غزة سوف ععاد  رفها غدًا، مسكدًا لين تيرر  رفها 

 قد حدا ألسباب فنية.
ل  تشكيل حكومة منظمة فيين غدًا عا أعضاء المجلس الوطني؟ أين غدًا عا أيها الالهثون ر

التحرير؟ وهل حقًا عجزت وزارة المالية عن معاجلة األسباب الفنية التي تحول دون  رف رواتب 
موظفي غزة لعد تسعة أشهر؟ وهل عصدق الموظ  الصابر ما يروجه لعا المسسولين عن زيادة 

 نسبة الصرف لهاا الشهر، أم أن ها، تصريحات ت تقدم وت تسرر؟
ى المواطن عكاب على الوطن، ومن عخدع المواطن في قضاعا، اليومية، عخونه في من عكاب عل

قضاعا، القومية، ومن يتالعب في المهمات الصغيرة، عقل دينه في القضاعا الكبيرة، ومن يتجاهل 
تطبيح ألسط القرارات، عغما الطرف عن أعقد القرارات، والتي لم عطبح منها شيء لعد تسعة 

سبيل المثال عدة قرارات وردت في بيان المجلس الوطني، وأتساءل كغيري من  أشهر، وسي كر على
 أبناء الشعب الفلسطيني عن األسباب التي حالت دون تطبيقها:

ن أن الفترة اتنتقالية التي نصت عليها اتتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، لما انطوت 1
 عليه من التزامات، لم تعد قائمة.

، هي عالقة تقوم على الصراع بين شعبنا ودولته، واين قوة إسرائيلن عالقة شعبنا ودولته مع ن أ2
 اتحتالل، ويدعو إلى إعادة النظر في كافة اتلتزامات المتعارضة مع  لك.
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ى إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على إسرائيلن كل  المجلس اللجنة التنفياعة بتعليح اتعتراف بن)3
 وللغاء قرار ضم القدس الشرقية ووق  اتستيطان. 67لع من حزيران حدود الرا

ن وأكد المجلس وجوب تنفيا قرار المجلس المركزي في دورتيه األريرتين بوق  التنسيح األمني لكافة 4
 أشكاله والتحرر من عالقة التبتية اتقتصادعة التي كرسها بروتوكول لاريس.

نجاز إنهاء اتنقسام البغيا مسكدًا وحدة أر  دولة فلسطين في ن يسكد المجلس األولوية الملحة إل5
 غزة والضفة لما فيها القدس الشرقية.

من حح الشعب الفلسطيني أن عكون واعيًا ومنتبهًا، ت أن عكون غبيًا مغيبًا، واالتالي نحن نتساءل: 
ت ولقاءات ومستمرات بال طالما لم عطبح أي قرار من القرارات السالقة، لما ا تشغلون الناس لاجتماعا

قيمة سياسية، واال أثر عملي، ومن ثم تعاودون اليوم إشغال الناس بتشكيل حكومة منظمة التحرير، 
التي لم عطبح من قرارات مجلسها الوطني شيء لعد مرور تسعة أشهر؟ وللى متى ها، المسخرة 

 السياسية، والسخرية الحياتية من الناس؟
ى ثورة على النفس والشخص والرمز والوتءات التنظيمية واألكا يب الشعب الفلسطيني لحاجة إل

التاريخية، علينا أن نثور بوعينا، وأن نتحرر من اتنقياد الفكري والسياسي لألشخاو واألسماء 
 ي.سرائيلوالمواقع والمنا ب والمصالح قبل نعمل على التحرر من اتحتالل اإل

 28/1/2019، فلسطين أون الين
 

 إسرائيل جبهات من إيران ولبنان وغزة ضد  توحيد ال .64
 د. عدنان أبو عامر
رالل إنجاز ها، السطور أعلن األمين العام لحزب هللا حسن نصر هللا أن "أي عملية واسعة تشنها 

ضد لبنان، سنتعامل معها على أنها حرب، وفي حال ارتكبت أرطاء، فإن كل محور  إسرائيل
 حصول أي عدوان".المقاومة جاهز للرد عليها في حال 

يتزامن هاا التصريح الاي جاء لعد غياله لعدة أشهر، مع التقدير اتستراتيجي السنوي الاي أ در، 
ي التالع لجامعة تل أبيب أوائل العام الجاري، وجاء فيه أن هناا سرائيلمعهد ألحاا األمن القومي اإل

م إيران وحزب هللا والفلسطينيين، ألن أما إسرائيل"احتماتت متزايدة تندتع مواجهات عسكرية بين 
 لاتت شبه متفجرة، لانتظار الصاعح الاي قد عشعلها". إسرائيلمعظم الجبهات المحيطة ل

أنه في حال تحقح هاا السيناريو القائم على فرضية مواجهة عسكرية شاملة، فلن تكون  إسرائيلتعتقد 
 سوريةها أمام "حرب الكل"، لحيث تواجه: إيران، أمام جبهة واحدة انفرادعة، ولنما قد تجد نفس إسرائيل
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وحزب هللا في الشمال، والمنظمات الفلسطينية في قطاع غزة جنواا، مما يتطلب منها أن تكون 
 مستعدة لها. 

وحزب هللا، عطرحان جملة  إسرائيلالحقيقة أن هاين التصريحين الصادرين من العدوين اللدودين، 
هجوما على ها، الجبهات،  إسرائيلمع ها، الفرضية، ومنها: هل تشن  من التساؤتت التي قد تترافح

لصورة موحدة، وما مواق   إسرائيلمجتمعة أو منفردة، أم تبدأ تلك الجبهات هجومها على 
الفلسطينيين من اتنضمام إليران وحزب هللا، وما ا سيكون موق  إيران والحزب في حال تعر  غزة 

 ي.إسرائيللعدوان 
ي من حملته العسكرّية "درع الشمال" لكش  أنفاق سرائيللتطورات األريرة انتهاء الجيش اإلسبح ها، ا

ّية وفلسطينّية ولبنانّية تشير إلمكانّية رو  مواجهة متعّددة إسرائيلحزب هللا، مع  دور مواق  
من  ّي بنيامين نتنياهو على العملّية لعد ساعاتسرائيلالجبهات، حينها عّقب رئيس الوزراء اإل

انطالقها، لقوله "إّننا نعمل على كّل الجبهات في وقت واحد"، وكينه عقصد إمكانية اندتع جبهات 
 .إسرائيلللوقوف لجانب حزب هللا، إ ا بدأت حرب بينه واين  سوريةعسكرية أررا في غزة أو 

مجتمعة سلسلة  ّية على كّل الجبهات، ويعتقد أن "الجبهاتسرائيلحزب هللا ععتقد يراقب التحّركات اإل
متكاملة، وت عمكن فصل غّزة عن لبنان، فعدّونا واحد، ولن كانت الجبهات متعّددة، ولن عسمح 

لاتستفراد ليّي جبهة"، مما عشير لوجود تقدير موق  لدا هاا المحور الاي تقود، إيران  سرائيلإل
يو، وهل تبدو حماس لإمكانية رو  معركة في جبهات عّدة، ويفسح المجال لمناقشة هاا السينار 

 والفصائل الفلسطينية مستعّدة له؟
تعتبر إيران الداعم األساسّي للفصائل الفلسطينّية، مما عجعلها تقّرر إطالق معركة متعّددة الجبهات، 
وسيضع أمام الفلسطينّيين تحدّعًا في اتستجالة لهاا الطلب اإليرانّي، أو رفضه، مع العلم أن التقييم 

 ا، المشاركة لاتت مسيلة تزمة لتحقيح سياسة تقاطع النيران وتوحيد الجبهات.اإليراني لمثل ه
 2012و 2008ية عليهم في أعوام: سرائيلتوقع الفلسطينيون من حزب هللا أن عساندهم في الحروب اإل

، لكّنه لم عقم بالك، بل انتظر في الحرب األريرة سبعة عشر يوما حتى أ در موقفا تضامنيا 2014و
 ، واكتفى بالك.مع غزة

اليوم ععيد المحور اإليراني تجميع  فوفه من جديد، وتعتقد أطرافه أن اتشتراا دفعة واحدة ليّي 
لالصواري  على كّل الجبهات، لها مبّررات أرالقّية ووطنّية ومصلحّية، ألنه  إسرائيلمواجهة، ولمطار 

، أو العكس، مما قد عمنح ها، من حرب حزب هللا ستوا ل معركتها في غّزة إسرائيللعد انتهاء 
 المواجهة طالعًا إقليمّيًا.
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يون ععتقدون أن إيران لديها مصلحة لالتصعيد في المنطقة، ألنها تواجه حاليا عقواات سرائيلاإل
أمريكية جديدة درلت حيز التنفيا في نوفمبر، وقد تاهب نحو إطالق مواجهة عسكرية بين حزب هللا 

تها لصفقة إقليمية ودولية، تيمل إيران من راللها لتخفيا العقواات ، والتو ل في نهايلسرائيلو 
 األمريكية القاسية عليها. 

، مع أن وزير الدفاع المستقيل أفيغدور ليبرمان أعلن إسرائيلولالك قد تدفع إيران لحلفائها للعمل ضّد 
  معركتين ضد قادرة على التصّدي لجبهات عسكرّية عّدة في وقت واحد، لحيث تخو  إسرائيلأّن 

 حزب هللا في لبنان وحماس في غزة في آن واحد معًا.
مما قد يرجح اندتع ها، الحرب متعددة الجبهات أن األسابيع األريرة شهدت ارتفاعًا بتنامي عالقات 

 سوريةّية على حزب هللا أو إسرائيلالفلسطينّيين لإيران، األمر الاي قد عجعل مشاركتهم ضّد حرب 
 ، رغم حساسّية موقفهم و عواة تقديراتهم.أمرًا متوّقعاً 
من جهتها، لعيدا عن التصريحات التهديدعة، ت يبدو أنها ستغامر في مهاجمة مواقع حزب  إسرائيل

هللا دارل لبنان، رشية رد، الاي سيسدي لحرب حتمية في الجبهة الجنواية، ألن الوضع في الجنوب 
، إسرائيلانتهت لصورة غير موفقة من وجهة نظر  مع غزة يتشاله مع الشمال، فالجولة األريرة

وردعها في الجبهة الغزاوية تضرر كثيرا حين ضبطت نفسها أمام  اروخ الكورنيت والقاائ  
 الصارورية لاتجا، مستوطنات غالف غزة.

ي و ل أسوأ مراحله، مما قد عشجعهم على سرائيلرأا اإليرانيون والسوريون وحزب هللا أن الردع اإل
ي لضبط نفسه، راما تحضيرا لتوجيه سرائيلأعمال ميدانية معادعة، وهو ما عفسر رغبة الجيش اإل تنفيا

، سوريةضراة قوية ضد مصانع الصواري  في لبنان، أو استهداف المزيد من القواعد اإليرانية في 
 وهي عمليات كفيلة لاندتع حرب شاملة.

تمثل لصدور  إسرائيلالقتالية في مواجهة  تطور ميداني آرر وثيح الصلة لمسيلة تعدد الجبهات
ي األرير منتص  يناير لقواعد سرائيلمواق  سريعة من الفصائل الفلسطينية تدين القص  اإل

 عسكرية إيرانية وشحنات أسلحة لحزب هللا دارل األراضي السورية.
، إسرائيل ها، المواق  المتقدمة قد تهيئ إلعجاد جبهة عسكرية جديدة موحدة تقيمها إيران ضد

ولبنان وقطاع غزة، في ظل توثيح إيران لعالقاتها العسكرية مع  سوريةستعمل انطالقا من: 
المنظمات الفلسطينية، من رالل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلح القدس في الحرس الثوري 

 لها عبر األراضي الفلسطينية. إسرائيلاإليراني، لحيث ترد إيران على إهانة 
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أن هاا التوجه اإليراني ليس مفاجئا لها، فاأل رع العسكرية الفلسطينية جزء ت يتجزأ من  يلإسرائتزعم 
، وتوا ل طهران إرسال األموال لها، كي ترسل رسالة إسرائيلالمحور العسكري اإليراني العامل ضد 

 وحزب هللا. سوريةأنها أحد األجزاء األراعة المكونة للمحور القائم في المنطقة، لجانب إيران و  سرائيلإل
، ليتم إمطارها لعشرات اعتف من القاائ  إسرائيلهاا عحقح حلما إيرانيا لاستكمال حلقات اإلحاطة ل

الصارورية عند لحظة الصفر، مما يتسبب بتخريب مدنها، وتهجير سكانها رارج حدودها، لتدمير كل 
 .إسرائيلين الجبهات العسكرية المحيطة لية لحظة اندتع الحرب، مما ععني تسخسرائيلالمواقع الحيوية اإل

ي سرائيلي معًا حول توحيد الجبهات القتالية في ظل تصاعد الصدام اإلسرائيليزداد الحديث اإليراني واإل
اإليراني السوري مسررا، مما قد يدفع طهران لمحاولة التحرش بتل أبيب عبر جبهات عسكرية أررا، 

 ات اليد العليا في المواجهة  إسرائيلأو رارجها، وكلما بدا أن  لإسرائيلحيث يتم استهداف مواقع دارل 
 الدائرة، فإن إيران ستبقى توا ل البحث عن الخا رة الرروة؛ تستهدافها من راللها.

ية على اإلعالن بين حين وآرر عن تفكيك رالعا سرائيلارتباطا مع ما سبح، دأبت المخابرات اإل
ن لالضّفة الغراّية، والزعم لين إيران كّلفتها بتجنيد مسّلحين لشّن تمارس أنشطة تجسسّية لصالح إيرا

ّيين، وحصولها على مبال  مالية، مما عطرح أسئلة عّدة حول اتتهامات سرائيلهجمات ضّد اإل
لمعلومات دقيقة حول  إسرائيلّية ضّد إيران لالعمل في الساحة الفلسطينّية، ومدا امتالا سرائيلاإل

 ية إليران في هاا التوقيت لالاات.سرائيلّي، وسبب  دور اتتهامات اإلالتدّرل اإليران
من رارج أراضيها، وهم عملكون أدوات  إسرائيلت عخفي اإليرانّيون رغبتهم في رفع وتيرة القتال ضّد 

مختلفة تمّكنهم من تاليل العقبات إلعصال ما يريدونه من أسلحة وأموال إلى األراضي الفلسطينّية، 
سيطرة معّينة على الممّرات المائّية في المنطقة القريبة من القرن اإلفريقّي، ويمكنها استغالل  فلديهم

لالقتراب من الحدود المّتصلة جغرافّيًا لفلسطين واألردن، مما قد عشكل تحدعًا  سوريةاألحداا في 
ة، وهو ما من شينه والسلطة الفلسطينّية إلحباط و ول أسلحة إيرانّية للضّفة الغرايّ  إسرائيلأمام 

 زيادة التنسيح األمنّي بينهما.
أريرًا.. إن السعي اإليرانّي لتثبيت فرضية توحيد الجبهات، وفي القلب منها الساحة الفلسطينّية يترّكز 
على توفير األموال واألسلحة للخالعا العسكرّية، دون أن تشّكل إيران مجموعات عسكرّية تالعة لها 

بعد، وقد ت تكون طهران معنّية لإعجاد أجسام عسكرّية رارج التنظيمات التي مباشرة، ألنه أمر مست
تدعمها كحماس والجهاد اإلسالمّي، وهاا ت يتعار  مع التطّلعات اإليرانية في الساحة الفلسطينّية، 

 سليحها.واالها محاوتت كثيفة لتثبيت نفو ها فيها، بدعم تشكيالت عسكرّية في الضّفة الغراّية وتمويلها وت
 28/1/2019، ميدل إيست مونيتور
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 سرائيلاالتفاق الجديد بشأن األموال القطرية: إنجاز لـ"حماس" وهدوء مؤقت إل .65
 عاموس هرئيل
الحل الاي تم التو ل إليه، قبل أعام، فيما يتعلح لموا لة تدفح األموال القطرية إلى غزة منع حتى 

 . إسرائيلاعن اشتعات أشد على طول الحدود مع 
 ي. سرائيلانتهت المظاهرات األسبوعية قرب الجدار ها، المرة لقتل فلسطيني واحد على أيدي الجيش اإل

نسبيا لفترة محدودة، لكن على المدا البعيد من شينه أن  يبدو أن اتتفاق من شينه أن عحقح هدوءً 
 عقلل التزام حماس" لمنع العن .

د على الفترة الزمنية التي تضمن لها الهدوء في قطاع لمفاهيم سياسية، حكومة نتنياهو لم تحصل لع
 نيسان.  9غزة حتى اتنتخالات في 

في الوقت  اته حدا، أول من أمس، حادا استثنائي بين مستوطنين وفلسطينيين في منطقة معدة لن 
نار "أعمال الشغب" قرب بسرة عيدي عاد اتستيطانية، شمال رام هللا، حيث قتل الفلسطيني كما يبدو ب

 المستوطنين. 
إن تحويل الدفعة الجديدة من األموال القطرية إلى القطاع، التي معظمها مخصص لقادة "حماس"، 

 تيرر منا األسبوع الثاني من كانون الثاني. 
 –مليون دوتر  15 –، ولم تعترف لشكل رسمي أنها تسرر درول األموال إسرائيلفي البداعة تملصت 

 ة المشهورة. في حقائب األوراق النقدع
واعد  لك بررت التيرير لالعن  الاي ازداد في األسابيع األريرة. فعليا، كان لها، الخطوة سبب 
آرر: أثار نشر الصور اتنتقاد العام وهوجم رئيس الحكومة من قبل رصومه في اليمين لما و   

 لينه رضوع للعدو.
 إسرائيلن كل أ رع األمن في وألن "حماس" استطاعت مع  لك كبح العن  في المظاهرات، فا

 أو ت الكابينت لالمصادقة على تحويل األموال. 
في ها، األثناء ظهرت عقبة أررا: تبين أنه حتى لن "حماس" فإن الحل الحالي غير مناسب؛ تقريبا 

)ألن األموال  إسرائيللألسباب  اتها، فيعضا قيادة "حماس" تم عرضها في القطاع كمتعاونة مع 
 مقابل رشوة قطرية. – سرائيلالمقاومة العنيفة إل –ى، حيث لاعت قيمها إسرائيلة قدمت لمصادق

في حينه قام نتنياهو  أعضالعد تيريرات كثيرة، قرر الكابينت، األراعاء الماضي، تحويل األموال. 
 حيث، كما يبدو، أرر المصادقة حتى اإلبالغ الرسمي، الخميس لعد الظهر. أررا لمناورة تيجيل 
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ي حينه كانت "حماس" قد قامت لمناورتها الخا ة؛ حيث أعلنت أنها ترفا تسلم األموال ولكن ف
. هكاا جرت مساء الخميس مفاوضات مكثفة بوساطة قطر إسرائيلضمن الشروط التي وضعتها 

 واألمم المتحدة من أجل التو ل إلى  يغة جديدة لتحويل األموال قبل مظاهرات يوم الجمعة.
يدة أمواًت تحول عن طريح األمم المتحدة لمشاريع في مجال البنى التحتية من تتضمن الصيغة الجد

 شينها أن تكون واقعة تحت رقالة دولية. 
األموال نفسها ستحول للعاملين في ها، المشاريع، وكالك سيستمر التوزيع لصالح العائالت 

 المحتاجة، لكن ليس لموظفي "حماس". 
ألنه يزيل الحرج الاي سببته الكاميرات حول تحويل األموال عبر و"حماس"؛  سرائيلهاا حل مريح إل

 الحقائب و ور موظفي "حماس" الاين عقفون في البنوا لسحب األموال التي حصلوا عليها.
تستطيع "حماس" أن ترا في الحل الجديد إنجازًا آرر: كل المساعدة لغزة ستمر من اعن فصاعدا 

 ارتجاًت من الدعم القطري للمحتاجين. عبر قنوات رسمية متفح عليها، وليس
لالنسبة لن "حماس" هاا ععتبر مرحلة أررا في اتعتراف الدولي الواقعي الاي عحصل عليه حكمها 

 في غزة. ليس غريبا أن اإلحباط في السلطة الفلسطينية فقط يزداد إزاء هاا اتتفاق.
ي: ألنه في ها، العملية تشارا ائيلسر ولكن في اتتفاق الجديد تكمن عدة مشاكل من المنظور اإل

أعضا األمم المتحدة فان نتنياهو سيجد  عواة في وق  تحويل األموال عندما يريد  لك؛ وألن 
"حماس" ت تحصل على األموال مباشرة لصالح موظفيها؛ راما أن التزام "حماس" لاتتفاق سيقل، 

 وهكاا أعضا المصلحة في الحفاا على الهدوء.
ألموال لالطريقة الجديدة عمكن أن يتم بواسطة األمم المتحدة، راما أن هاا األمر كالك توزيع ا

في القطاع. وها، لالضبط ما تعمل الوتعات المتحدة  األونرواسيحتاج إلى استعانة متزايدة بوكالة 
 على تقليص نشاطها في  الح الالجئين. لسرائيلو 

" إلى تنفيا حادثي إطالق نار على الجيش في منتص  األسبوع الماضي لادر "الجهاد اإلسالمي
 أ ابتطفيفة حيث  لإ الةي على طول الحدود. في أحد الحادثين أ يب ضالط سرائيلاإل

 ر ا ة قناو رو ته. 
قامت "حماس" لاتخا  رطوات لكبح "الجهاد" واعا الفصائل الصغيرة األررا.  األحداالعد ها، 

 ور كالح لنشطاء "حماس".أعضا طوال المظاهرات، يوم الجمعة، برز حض
مقابل  لك، هناا أسباب من شينها أن تسدي إلى اندتع تصعيد آرر: األزمة الرئيسة تتعلح 

، وااألساس المواجهة في سجن عوفر، لعد أن قامت مصلحة إسرائيللالسجناء الفلسطينيين في 
اد اإلسالمي" تم السجون بتمشيطه والكش  عن هوات  محمولة ربيها السجناء. لمبادرة من "الجه
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تنظيم إضراب عن الطعام )جزئي فعلياى وانضم إليه سجناء من تنظيمات أررا. استمرار األزمة 
 هناا يسثر على تزايد التوتر في الضفة الغراية والقطاع.

يين والفلسطينيين. إلى جانب الحادثة في عيدي سرائيلفي الضفة أ بح ملموسا اتحتكاا المتزايد بين اإل
 ية. سرائيلشاب فلسطيني في منطقة رام هللا بنار الجنود لعد أن تم رشح الحجارة على القوات اإل عاد، قتل

أعضا في شرق القدس الوضع غير هادو: في الصح  الفلسطينية يتحدثون عن ارتفاع عدد 
الزيارات لمجموعات يهودعة منظمة إلى الحرم، وهاا توجه سبح أن أدا في السابح إلى اندتع 

 عن  في "المناطح".أعمال 
 "هآرتس"

 28/1/2019، األيام، رام هللا
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