
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 
 

 أن االنتخابات التشريعية ستجري في كافة المناطق الفلسطينيةلوفد روسي عباس يؤكد 
 فتح ترد على حماس: منذ خرجتم للوجود تتعاملون بحقد وتطرحون أنفسكم بديلا 

 النخالة: السلطة تحولت لشرطة تقمع المواطنين لمصلحة االحتلل

 "إسرائيل"يعمل على إعداد ظروف للتوغل داخل  "حزب هللا"الجيش اإلسرائيلي: 
 في القدس استشهاد فتاة فلسطينية بذريعة محاولتها طعن جندي

 في لن نشارك أبو مرزوق:
القادمة الخالية  "حكومة فيشي"

  من أي إرث وطني
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  السلطة:
 5  أن االنتخابات التشريعية ستجري في كافة المناطق الفلسطينيةلوفد روسي عباس يؤكد   2.
 6 عدوان: تشكيل حكومة دون إجماع يعني "الذهاب للمجهول"النائب عاطف   3.
 6 والمبعوثون يبحثون عن مخرج يوم...هزة األمن الفلسطينية ستتوقف الالمساعدات األمريكية ألج  4.
 7 تطلب من "اليونيسكو" التدخل فوراا لوقف "القطار الهوائي" في القدس "الخارجية الفلسطينية"  5.
 8 ة بيانات للشركات المتعاملة مع االستيطانعريقات يدعو المجتمع الدولي إلى إصدار قاعد  6.
 8 ألف جريمة 40لبعثة الدولية في الخليل رصدت خلل سنوات عملها اعريقات:   7.
 9 االحتلل يحتجز وزير الزراعة قرب سلواد شرق رام هللا  8.
 9 االعتقال السياسي رحى تدور وتؤرق الفلسطينيين  9.

 
  المقاومة:

 11 فتح ترد على حماس: منذ خرجتم للوجود تتعاملون بحقد وتطرحون أنفسكم بديلا   10.

 12 ابات مقبلةفي أي انتخ "الجهاد": مستعدون للتحالف مع حماس و" بفتحالتيار اإلصلحي"  11.

 12 لم تطرح حتى اللحظة أي أسماء لرئاسة الحكومة المنوي تشكيلهاقيادي بفتح:   12.

 13 النخالة: السلطة تحولت لشرطة تقمع المواطنين لمصلحة االحتلل  13.

 14  قواعد االشتباك وقادتنا خط أحمر : لن نسمح بتغيير"سرايا القدس"  14.

 15 في القدس استشهاد فتاة فلسطينية بذريعة محاولتها طعن جندي  15.

 15 حماس: جريمة إطلق النار على الفتاة سماح تؤكد عقلية االحتلل اإلرهابية  16.

 15 يمة قتل الشهيدة "مبارك" إرهاب غير مسبوق الجهاد: جر   17.

 16 إعدام الطفلة مبارك هو إمعان في اإلجرام الصهيوني الممنهج": األحرار"  18.

 16  حزب الشعب: التحركات القطرية تعزز االنقسام بين الفلسطينيين  19.

 17 في يومهم العالمي 48قراطية" تدعو ألوسع تضامن مع فلسطينيي و ديم"ال  20.

 17 هل تنجح "بيتكوين" بفك الحصار المالي عن المقاومة الفلسطينية؟  21.

 18  في لبنان علماء فلسطينحماس تستقبل وفداا من رابطة   22.

 18 يحرقون دشمة قناصة االحتلل شرق البريج فلسطينيون   23.

 19 حركة الجهاداالحتلل يعتقل عدداا من األسرى المحررين في الضفة بينهم قيادي في   24.
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  :اإلسرائيليالكيان 
 19 ""هجوم كاسح نتنياهو: الجيش اإلسرائيلي مستعد لشن    25.
 20 "إسرائيل"أردان يدرس منع منظمة العفو الدولية من دخول   26.
 20 نتنياهو يخطط لجولة زيارات ومؤتمرات سياسية لتوظيفها في االنتخابات  27.
 21 تصد يومياا هجمات إلكترونية إيرانية "إسرائيل"  28.
 21 ةفي سوري "منع االحتكاك"إسرائيلي لـ - تنسيق روسي  29.
 22 تحاكي تسلل نشطاء المقاومة "غلف غزة"جيش االحتلل يجري مناورات عسكرية في مناطق   30.
 22 تحقيق لـ"بتسيلم": صالح البرغوثي أعدم ميدانياا    31.
 23 هموحشية الشرطة والتمييز ضد   اليهود اإلثيوبيون يتظاهرون في تل أبيب ضد    32.
 23 "إسرائيلـ"غانتس يزاحم نتنياهو بقوة على رأس السلطة ب :استطلع  33.
 24 2020–2019 ليإلسرائيأبرز نتائج مؤشر األمن القومي ا  34.

 
  :األرض، الشعب

 26 في القدس مخازن ومتجراا  3االحتلل يهدم بناية سكنية و  35.

 26 139 االحتلل يهدم قرية" العراقيب" في النقب للمرة الـ  36.

 26 عاطلون عن العمل %30مليون منهم  1.3فلسطين  أبو شهل: القوى العاملة المشاركة في  37.

 27 أسيراا فلسطينياا  12تثبيت االعتقال اإلداري بحق    38.

 27 هيئة األسرى توثق اعتداء االحتلل على خمسة أسرى من عائلة واحدة  39.

 28 ات عنصرية شمالي الضفةمستوطنون يخطون شعار   40.

 28 الجالية الفلسطينية في فنزويل تدين محاولة االنقلب على مادورو  41.

 82 بر اد السوق بمخيم البداوي.. مبادرة تأثرت بطفل يأكل من القمامة  42.
 

  : مصر
 29 ئيلي في معرض القاهرة للكتاب والمسؤولون المصريون: لم نعرف بالزيارةالسفير اإلسرا  43.

 
  لبنان: 

د موقف حزب هللا اللبناني الداعم لجميع الفصائل الفلسطينية نصر  44.  29 هللا يؤك 

 30 "إسرائيل"وغل داخل يعمل على إعداد ظروف للت "حزب هللا"الجيش اإلسرائيلي:   45.

 30 الجيش اإلسرائيلي يخترق الحدود اللبنانية  46.
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 31 "كلنا مريم".. جمعية لبنانية تطلق فعاليات لدعم المرأة المقدسية  47.
 

   عربي، إسلمي:
 31 "إسرائيل"على الوصول لـإيران تكشف عن طائرة مسيرة قادرة   48.
 32 في مواجهة االقتلع 48تثم ن صمود فلسطينيي  العربية" الجامعة"  49.
 32 برد قوي في حال هاجمت العراق "إسرائيل"الخزعلي يتوعد   50.

 
  دولي:

 33 ن بمسؤوليتنا تجاه اللجئين الفلسطينيينونروا" في لبنان: ملتزمواأل "  51.

 33 "إسرائيل""بي بي سي" ترفض عريضة بريطانية ُتطالب بنقل "يوروفيجن" من   52.

 34 "إسرائيل"المعارضة في فنزويل تعتزم تعيين سفير لدى   53.

 35 إلى إجراءات دولية حاسمة بشأن تنامي االستيطان اإلسرائيليخبير أممي يدعو   54.

 35 في التعليم بالضفة الغربية تنتهك الحق   "إسرائيل"األمم المتحدة:   55.
 

  : تقارير
 36 ةاإلسرائيلية في استهداف المواقع اإليرانية بسوري تحليل: االستراتيجيات  56.

 
  حوارات ومقاالت

 39 شريف أبوبسام ... طفح كيل صبرهم "فتح"وكوادر حركة  "القرف"حالة  إلىالشعب الفلسطيني وصل   57.

 42 نبيل سالم"... اإلسرائيلية"الدم الفلسطيني واالنتخابات   58.

 44 مناحم بن... باا مع إيران بدالا من الدول السنية؟هل سنخوض حر   59.

 45 لوف بنأ... القدس عاصمتنا األبدية ...نعم للستيطان والجوالن ...غانتس: ال لدولة فلسطينية  60.
 

 46 :كاريكاتير
*** 

 
 الخالية من أي إرث وطني القادمة "حكومة فيشي" في أبو مرزوق: لن نشارك .1

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أن حركته لن تشارك في : الدوحة
وانتقد أبو مرزوق في تغريدة له  "حكومة فيشي القادمة، الخالية من أي إرث وطني، وتعزز االنقسام".
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عدم دعوة حركة حماس  على حسابه عبر "تويتر"، اليوم األربعاء، تصريحات "قادة فتح" بشأن
وقال: "إن هذه الحكومة تهيئ إلتمام صفقة القرن"،  للمشاركة في حكومة منظمة التحرير الفلسطينية.

من الضفة  %90من أرض فلسطين وَقِبل تبادل األراضي سيقبل  %78مستدركًا: "إن من تنازل عن 
 الغربية، المهم فتح الرصاصة األولى واألخيرة".

رد عضو مكتب العالقات العربية واإلسالمية، والناطق باسم حركة حماس وفي سياق متصل، غ
سامي أبو زهري، على حسابه عبر "تويتر"، صباح اليوم، قائال:" ال يحق لحركة فتح تشكيل أي 
حكومة ألنها خسرت االنتخابات، وما تمارسه هو انعكاس لحالة السطو واالنقالب على العملية 

 الديمقراطية".
ة رام هللا قدمت استقالتها لرئيس السلطة محمود عباس، ووضعت نفسها تحت تصرفه وكانت حكوم

"حكومَة تسيير أعمال"، أمس؛ استجابة لتوصية اللجنة المركزية لحركة "فتح"، األحد الماضي، 
بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة فقط، دون أي وجود 

 نية الوازنة، مثل حركتي حماس والجهاد اإلسالمي.للفصائل الفلسطي
 30/1/2019، المركز الفلسطيني لإلعلم

 

 أن االنتخابات التشريعية ستجري في كافة المناطق الفلسطينيةلوفد روسي عباس يؤكد  .2
، نائععععب وزيععععر 30/1/2019ء محمععععود عبععععاس، عععععوم األربعععععا يةفلسععععطينال السععععلطةأطلععععي رئععععيس  :رام هللا

وسععععي سععععيرجي فرشععععينين، ومبعععععوث الععععرئيس الروسععععي ال سععععندر الفرينتييععععف، علععععى  خععععر الخارجيععععة الر 
مستجدات األوضاع في األراضي الفلسطينية والتطورات السياسية، خاصة عقب ترؤس دولة فلسطين 

، بالوفعععد الروسعععي، وأبلععع  عبعععاسورحعععب  + الصعععين فعععي الجمعيعععة العامعععة ل معععم المتحعععدة.77مجموععععة 
التشعععاور والتنسعععيق المسعععتمر معععي دولعععة روسعععيا االتحاديعععة فعععي  ، مؤكعععداً بعععوتين تحياتعععه للعععرئيس فالديميعععر

رفضععنا ال امععل لمععا يسععمى بصععفقة  : "نؤكععد مجععدداً عبععاسوقععال  القضععايا كافععة اات االهتمععام المشععترك.
 القرن، وإننا لن نقبل بدور أمريكي وحيد في أي عملية سياسية".

الوطنيععة الفلسععطينية، والععال مععن خععالل التنفيععذ  ال امععل علععى تحقيععق الوحععدة" هحرصعععبععاس علععى  كععدوأ
 ."، والععذي نحععن ملتزمععون بتنفيععذه2017االتفععاق عليععه فععي اتفععاق القععاهرة الععذي وقععي فععي  الععدقيق لمععا تععم  

االنتخابات التشعريعية سعتجرف فعي القعدس والضعفة الغربيعة وقطعاع غعزة، ليعتمكن  وشدد عباس على أن
 عبر صنادعق االقتراع.المواطن الفلسطيني من اختيار من يمثله 

بدوره، تحدث فرشينين عن دعوة موسكو للوفود الفلسطينية في محاولة لدعم وحدة الشععب الفلسعطيني 
وتوحيعععد كلمتعععه تحعععت سيعععادة عبعععاس، ووفعععق سياسعععة منظمعععة التحريعععر الفلسعععطينية، وأن موسعععكو مسعععتمرة 
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أن روسعيا متمسعكة  وبخصوص صعفقة القعرن، أكعد بالتشاور مي عباس على كل خطوة سياسية هامة.
 التي تحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني. األساسيةبالمبادئ 

 30/1/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 عدوان: تشكيل حكومة دون إجماع يعني "الذهاب للمجهول"النائب عاطف  .3
، التغييععر واإلصععالح قععال النائععب عععن كتلععة :غععزة، مععن 30/1/2019 ،المركــز الفلســطيني لإلعــلمنشععر 

محمععود عبععاس لتشععكيل  الفلسععطينية ، عععاطع عععدوان، إن  دعععوة رئععيس السععلطةالتابعععة لحركععة حمععاس
 في تحقيق االنقسام وت ريسه. حكومة جدعدة، بعيدًا عن اإلجماع الوطني يشكل إمعاناً 

سعل  غعزة ، أن ما يقوم به عبعاس محاولعة ل30/1/2019 وأكد عدوان في تصريح صحفي، عوم األربعاء
ًا أن دعوتعه لتشععكيل حكومععة جدعععدة بعيعدًا عععن التوافععق العوطني، وعععدم عرضععها علععى  ععن الضععفة، عععاد 

وأوضعععح، أن هعععذه الحكومعععة سعععت ون  المجلعععس التشعععريعي الفلسعععطيني، يجعلهعععا حكومعععة غيعععر شعععرعية.
باتجعععاه  ترسعععيخًا لالنقسعععام وإدارة الظهعععر للمصعععالحة الفلسعععطينية، مبينعععًا أن هعععذه الخطعععوة سعععت ون اهابعععاً 

أن الدعوة لحكومة ال تحظي بإجماع وطني، هي خطوة ال تنسجم مي مصالح شعبنا  اً ر يش، مالمجهول
وععد  أن الحكومعة المقبلعة  أن تمكين الصع الفلسطيني يكون من خالل التوافعق العوطني.و الفلسطيني، 

أمام ما تمر به ست ون حكومة حركة فتح تحمل في جعبتها اإلقصاء للفصائل، وتهدف لخلط األوراق 
 القضية الفلسطينية من مخاطر. 

هناك العدعد من  إنعاطع عدوان  النائبقال  ،غزة، من 31/1/2019 ،وكالة معا اإلخباريةوأضافت 
والفصععائل فععي قطععاع غععزة حععال تشععكيل حكومععة برئاسععة فععتح فععي الضععفة الغربيععة  حمععاس أمععامالخيععارات 

بععين هععذه الخيععارات علععى طاولععة الفصععائل بغععزة  أن "امع"وأضععاف لععع بدعلععة عععن حكومععة الوفععاق الععوطني.
عتبععر عععدوان قععرار فععتح بتشععكيل حكومععة ا و  للقطععاع، أو تشععكيل حكومععة فصععائلية. اإلداريععةاللجنععة  إعععادة

سياسععية واحععدة  بععإرادةجدعععدة التفععاف نهععائي علععى المصععالحة الفلسععطينية، وان يكععون هنععاك وطععن واحععد 
 تمثل رؤيته. أنهاعب بالمصلحة العامة، كل طرف عراها وأضاف: هناك تال ورأس واحد حسب قوله.

 
 والمبعوثون يبحثون عن مخرج يوم...المساعدات األمريكية ألجهزة األمن الفلسطينية ستتوقف ال .4

 المسعاعدات ، أنواشعنطن سععيد عريقعات، نقعاًل ععن مراسعلها فعي 30/1/2019 ،القدس، القـدسنشرت 
حيععع   ،31/1/2019 الخمعععيس ععععومألمنيعععة الفلسعععطينية تنتهعععي األمريكيعععة الماليعععة المخصصعععة ل جهعععزة ا

الععذي أقععره ال ععونجرس األمريكععي ووقعععه الععرئيس ترامععب  "،(ATCA) -عععدخل "قععانون مكافحععة اإلرهععاب 
، والععععذي عععععنج علععععى "إجبععععار  1/2/2019حيععععز التنفيععععذ فععععي  2018 / أكتععععوبرفععععي شععععهر تشععععرين األول
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لقضععاء األمريكععي فععي حععال قبلععت أي شععكل مععن أشععكال لمثععول أمععام ااالمنظمععات وال يانععات األجنبيععة" 
المسععاعدة مععن الحكومععة األمريكيععة، بهععدف "ضععمان أن تععدفي السععلطة الفلسععطينية تعويضععات لضععحايا 

 اإلرهاب الذعن ربحوا دعاوف مدنية ضد منظمة التحرير الفلسطينية في المحاكم األمريكية".
 60جرس السعتمرار المسعاعدات التعي تبلع  ورفض الرئيس محمود عباس الشروط المفروضة من ال عون

من احتمال سيام قضايا ودعاوف في المحاكم األمريكيعة تحعت معزاعم االتهعام  ، خوفاً مليون دوالر سنوياً 
باإلرهاب تفتح الباب أمام مطالبة المدعين بمليارات الدوالرات التعويضية من السلطة الفلسطينية ومن 

 منظمة التحرير الفلسطينية.
، أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وحتعى فلسعطينيين 30/1/2019مصادر أفادت عوم األربعاء إال أن 

من وراء ال واليس "يعملون على إيجاد مخرج من هذا المأزق للحفاظ على تعدفق األمعوال لتجنعب قطعي 
 الغععة".التعععاون األمنععي مععي إسععرائيل فععي الضععفة الغربيععة الععذي تنظععر إليععه إدارة الععرئيس ترامععب بأهميععة ب

وأفععاد المصععدر "لقععد فوجاععت اإلدارة األمريكيععة بععالقرار الفلسععطيني الععذي طلععب وقععع المسععاعدات، وهععي 
تقوم األربعاء وحتى نهاية الفترة بالبحع  ععن وسعائل تبقعي علعى المسعاعدات، فإنهعا تريعد التوصعل إلعى 

قعد  ن مثعل هعذا الحعل  إ"من أجل مواصلة تقديم المساعدات إلى األجهعزة األمنيعة الفلسعطينية" وقعال  حل  
 يشمل إيجاد أموال بدعلة ضمن ميزانية وكالة المخابرات المركزية أو تعدعل التشريعات األمريكية".

مععن جهتهععا نسععبت وكالععة رويتععرز لمسععؤول فلسععطيني اشععترط عععدم اكععر اسععمه قولععه "ال نريععد أن نتلقععى 
 تخضعععي لقعععانون مكافحعععة مسعععاعدات ماليعععة بمعععا فعععي العععال المسعععاعدات المقدمعععة لقعععوات األمعععن حتعععى ال

 .اإلرهاب الذي أقره ال ونجرس"
ـــدنوأضعععافت  ـــي، لن ـــدس العرب أمعععين سعععر منظمعععة ، أن )أ ف ب(، نقعععاًل ععععن وكالعععة 30/1/2019 ،الق

التحريععععر الفلسععععطينية صععععائب عريقععععات، صععععرح األربعععععاء، أن المسععععاعدات األمريكيععععة ألجهععععزة األمعععععن 
لتعرضععهم لععدعاوف قضععائية  طينيين والععال تجنبععاً الفلسععطينية سععتتوقع، الجمعععة، بنععاء علععى طلععب الفلسعع

ال نريععد تلقععي أي أمععوال إاا كانععت ... وصععرح عريقععات مععن رام هللا "سععتتوقع األمععوال بععدعم اإلرهععاب.
نفى عريقات أن ت ون السلطة الفلسطينية تسعى إلى إيجاد سعبيل و  ستتسبب في مثولنا أمام المحاكم".

وأضاف "نحن ال نسعى وراء أي شيء. لقعد  هذا القانون. الستمرار التمويل دون تعرض الحكومة إلى
 ل ننا سنواصل المشاركة في مكافحة اإلرهاب في المنطقة". ...اتخذ األمريكيون قرارهم

 
 تطلب من "اليونيسكو" التدخل فوراا لوقف "القطار الهوائي" في القدس "الخارجية الفلسطينية" .5

ة منظمعععة اليونيسعععكو بالتعععدخل السعععريي والعاجعععل لوقعععع تنفيعععذ رام هللا: طالبعععت وزارة الخارجيعععة الفلسعععطيني
المشععروع االسععتيطاني التهويععدي "القطععار الهععوائي" بمدعنععة القععدس المحتلععة، وطرحععه علععى جععدول أعمععال 
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وقالعت الخارجيعة فعي بيعان، إن "أي  المجلس التنفيذي لها وإدانته واتخاا اإلجراءات ال فيلة بوقفعه فعورًا.
كو في اتخاا تلال اإلجراءات سيشكال بجدعتها في تحمعل مسعؤولياتها، وفعي العدور تردد من قبل اليونيس

 الذي ترغب في لعبه ضمن رئاستها الحالية".
للشععرعية الدوليععة وقراراتهععا،  صععارخاً  للقععانون الععدولي، وانتهاكععاً  فاضععحاً  وعععدت الخارجيععة المشععروع "خرقععاً 

 لمجلعععس العععدولي للمععععالم والمواقعععي األ ريعععة".وتحعععديًا لقعععرارات منظمعععة اليونيسعععكو األمميعععة ولتوصعععيات ا
واتهمت الخارجية دولة االحتالل بمؤسسعاتها وأارعهعا المختلفعة، بمواصعلة، وبشعتى الوسعائل واألسعاليب 

 "تعميق عمليات تهويد القدس الشرسية المحتلة ومحيطها".
 31/1/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 بيانات للشركات المتعاملة مع االستيطان عريقات يدعو المجتمع الدولي إلى إصدار قاعدة .6

 )د ب أ(: جعدد أمعين سعر اللجنعة التنفيذيعة لمنظمعة التحريعر الفلسعطينية صعائب عريقعات، ععوم األربععاء
، دعوتععه للمجتمععي الععدولي إلععى احتععرام التزاماتععه بموجععب القععانون الععدولي، وإصععدار المبععادئ 30/1/2019

 و التورط في "المشروع االستيطاني االستعماري اإلسرائيلي".ام أهسالتوجيهية للسياحة لضمان عدم اإل
يععأتي هععذا بعععد اتهععام منظمععة العفععو الدوليععة لشععركات عمالقععة لحجععز األمععاكن السععياحية عبععر اإلنترنععت 
بالتورط في توسيي النشاط االستيطاني في األراضي الفلسطينية "والتربح من جرائم الحرب" معن خعالل 

 القدس.شرقي يليين في الضفة الغربية و إقامة أعمال مي اإلسرائ
ووفقا لوكالعة األنبعاء والمعلومعات الفلسعطينية )وفعا(، فقعد طالعب عريقعات "جميعي الشعركات المعذكورة فعي 
تقريعر منظمععة العفععو الدوليعة إلععى االلتععزام بمسعؤولياتها بموجععب المبععادئ التوجيهيعة ل مععم المتحععدة بشععأن 

لتوقعععع ععععن المسعععاهمة فعععي تطبيعععي المسعععتعمرات االسعععتعمارية األعمعععال التجاريعععة وحقعععوق اإلنسعععان، وا
 اإلسرائيلية التي تعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي".

 30/1/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 ألف جريمة 40لبعثة الدولية في الخليل رصدت خلل سنوات عملها اعريقات:  .7
 يععر الفلسععطينية صععائب عريقععات، عععوم األربعععاءاعتبععر أمععين سععر اللجنععة التنفيذيععة لمنظمععة التحر  :رام هللا

أخضعر  ، أن قرار الحكومعة اإلسعرائيلية ععدم التجدععد لبعثعة التواجعد العدولي بالخليعل، ضعوءً 30/1/2019
وأضعععاف عريقعععات، خعععالل  للمسعععتوطنين الرت عععاب جعععرائمهم فعععي المدعنعععة وكافعععة األراضعععي الفلسعععطينية.

اصل دول بعثة التواجد الدولي في الخليل )النرويج، مؤتمر صحفي في رام هللا، أعقب اجتماعه مي قن
إلسععرائيل إلغععاء االتفعاق مععن جانععب واحععد،  : ال نعتقععد أنععه يحعق  قععائالً  السعويد، سويسععرا، إيطاليععا، تركيعا(،
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ونحن طلبنا استمرار عمل البعثة الدوليعة، كمعا تقعوم العدول الخمعس بالتنسعيق فيمعا بينهعا، والعمعل علعى 
مي غيرهعا معن دول الععالم األخعرف، وهعذا معا نقعوم بعه نحعن معن اتصعاالت حثيثعة  كل المسائل القانونية

ععععن وضععي المسعععمار  إلععى أن مععن يقعععوم بهععذا الفععععل يعلععن رسععمياً النظعععر ولفععت  مععي األطععراف الدوليعععة.
 األخير في نعش االتفاقات الدولية بال امل منذ اتفاق أوسلو.
 ألععع جريمععة بحععق   40خععالل سععنوات عملهععا وكشععع عريقععات عععن أن بعثععة التواجععد الععدولي قععد رصععدت 

المواطنين في الخليل، خاصة فعي منعاطق مثعل: البلعدة القديمعة، وتعل الرميعدة، وطعارق بعن زيعاد، وجبعل 
 جوهر، التي تتعرض بشكل عومي العتداءات االحتالل.

 30/1/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 سلواد شرق رام هللا االحتلل يحتجز وزير الزراعة قرب .8
، وزيععر الزراعععة 30/1/2019 احتجععزت قععوات االحععتالل اإلسععرائيلي، مسععاء عععوم األربعععاء :وفععا - رام هللا

وقالععت  سعييان سععلطان عنعد حععاجز عسععكري قعرب بلععدة سععلواد شعرق رام هللا، خععالل توجهععه إلعى الخليععل.
فيها الوزير لالحتجاز، حي  تععرض  وزارة الزراعة في بيان لها، إنها ليست المرة األولى التي عتعرض

وأضافت العوزارة أن جنعود االحعتالل أشعهروا السعالح بوجعه  لالحتجاز عدة مرات خالل الفترة الماضية.
 الوزير سلطان، وهددوه بإطالق النار على مركبته في المرة المقبلة.

 30/1/2019 ،الحياة الجديدة، رام هللا
  

 لفلسطينييناالعتقال السياسي رحى تدور وتؤرق ا .9
العتقععال  لثمانيععة أيععام أضععربت الفلسععطينية خديجععة فتععاع )أم نضععال( عععن الطعععام رفضععاً : الجزيععرة نععت
للمشفى  " على أعدي األجهزة األمنية الفلسطينية في سلفيت مطلي الشهر الجاري، ونقلتاً ينجلها "سياس

أفعرج ععن نجلهعا بععد عامعا( علعى هعذه الحعال حتعى  50ظلت خديجعة ) بعد أن ساءت حالتها الصحية.
أمععر وارد وهععي ال ت ععاد تحصععي عععدد  عشععرة أيععام مععن اعتقالععه، ل ععن فاجعتهععا لععم تنتععه، فاعتقالععه مجععدداً 

تقععول أم نضععال إن  المععرات التععي اسععتدعي واعتقععل فيهععا أبناؤهععا وزوجهععا الععذي تععوفي قبععل عععدة أشععهر.
" ل جهزة األمنية، حي  اعتقعل كعل دائماً  تجربتهم مي االعتقال السياسي مريرة للغاية وقد صاروا "هدفاً 

 من ابنيها نضال ومراد ألكثر من شهرين، بينما اعتقل زوجها أضعاف الال وحرم من وظيفته.
معن إععادة اعتقعال االحعتالل اإلسعرائيلي لهعم، وهعو  ولم يسلم أبناء أم نضال أو غيعرهم معن المعتقلعين سياسعياً 

 الحتالل وأجهزة األمن الفلسطينية تلال االعتقاالت.ما يعرف بسياسة "الباب الدوار"، بحي  عتبادل ا
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المأسععاة ااتهععا عواجههععا الشععاب )أ. ق( فععي غععزة مععن اعتقععال واسععتدعاء لععدف جهععاز األمععن الععداخلي، فمععا إن 
 يفرج عنه حتى ُيستدعى  انية أو عتم اعتقاله، والسبب هو ممارسته عمله "بشيء من الحرية" كما يقول.

 

 تبادل الحملت
ألجهعععزة األمنيعععة فعععي الضعععفة وغعععزة حمعععالت االعتقعععال السياسعععي، وتتبعععادل معهعععا حركعععة حمعععاس تتبعععادل ا

وحركة فتح االتهامات بشن كل طرف حملة اعتقاالت على عناصر وكوادر الطعرف اخخعر، وكالهمعا 
 ، ل نه كذلال وفق ما يقوله كل من تجرع مرارته.سياسياً  عرفضان أن يسمياه اعتقاالً 

ياسي بين الطرفين في المناسبات والفعاليات التي تخج كال منهما، كما ُتمني ويتصاعد االعتقال الس
 إقامة النشاطات الحزبية كعقاب إضافي.

 ،وفق معا تقولعه لجنعة أهعالي المعتقلعين السياسعيين ،وفي الضفة تزيد االعتقاالت واالنتهاكات وتتصاعد
وتععذكر اللجنععة فععي تصععريح  األمنععي. االحععتالل، اسععتجابة للتنسععيق بععالتزامن مععي عمليععات المقاومععة ضععد  

للجزيرة نت عبر اإلنترنت أنها سجلت أكثر من أربعة  الف انتهاك ل جهزة األمنية في الضعفة خعالل 
احتجععاز، إضععافة  400وأكثععر مععن  ،اسععتدعاء للتحقيععق 949و ،سياسععياً  اعتقععاالً  1,251، منهععا 2018 سععنة

 فين.إلى مداهمات المنازل وقمي الحريات وقطي رواتب موظ
أسعير محعرر معن سعجون االحعتالل، وطلبعة  800وتضيف اللجنة أن االعتقاالت السياسية طالعت نحعو 

جامعععات ونشععطاء ومحاضععرين جععامعيين، وأن مدعنععة الخليععل كععان لهععا نصععيب األسععد مععن الععال، ومععن 
 حالة اعتقال سياسي سجلت منذ بداية العام الجاري وطالت نحو ماتي مواطن. 130أكثر من 

 

 باطلة اتهامات
للجنة أهالي المعتقلين، فإن غالب االتهامات تدور حول "إ عارة نععرات طائييعة" أو ام السعلطة أو  ووفقاً 

المشاركة في أنشطة لل تلة اإلسالمية في الجامعات وبفعاليات استقبال األسرف المحررين ورفي رايات 
 ا "اعتقاالت سياسية".حماس، كما يحاكم بعضهم بتهمة "مقاومة االحتالل"، وهو ما عؤكد أنه

كوادرهعععا مسعععتمرة فعععي قطعععاع غعععزة وأنهعععا طالعععت العشعععرات معععن  وكعععذلال تؤكعععد فعععتح أن االعتقعععاالت بحعععق  
معن كعوادر فعتح اعتقلعوا  500أبنائها، وتناقلت وسائل اإلعالم المحسوبة على الحركعة أن معا عزيعد علعى 

 تزامنا مي اكرف إحياء انطالقة الحركة السنوية قبل  ال ة أسابيي.
وجعاء علعى لسعان القيعادي بفعتح فعي قطعاع غععزة عبعد هللا أبعو سعمهدانة، أن القيعادي فعي الحركعة إبععرا يم 

أ نععاء إيقععاد شعععلة االنطالقععة، وأن هععذا سععيظل "وصععمة عععار" علععى مععن فععب أبععو النجععا تعععرض العتععداء 
 نفذوه.
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الفلسععطيني، حيعع  وزاد الطععين بلععة فععي قطععاع غععزة االعتععداء الععذي طععال مقععر هياععة اإلااعععة والتلفزيععون 
لعععت فعععتح حمعععاس مسعععؤولية العععال، لتعععرد حمعععاس بعععأن معععن نفعععذوا االعتعععداء هعععم أبنعععاء فعععتح وأن أحعععدهم  حم 

 موظع في الهياة.
وتقول لجنة الحريات المنبثقعة ععن لجعان المصعالحة الفلسعطينية علعى لسعان عضعوها فعي الضعفة خليعل 

م محعععاكمتهم، ألن المحعععاكم "تعععورط عسعععاف، إن االعتقعععاالت "سياسعععية" ويؤكعععد العععال أن المعتقلعععين ال تعععت
 نفسها" بمخالفة القانون إاا ما قامت بذلال.

 

 اعتقال هدفه اإلقصاء
معن كععال الطعرفين )فععتح وحمعاس( بأنهععا  ،بحسععب عسعاف ،وُتمَنعي لجنعة الحريععات معن أداء عملهععا وتعتهم

"عبععررون  "تعكععر األجععواء وتحععرض"، بععل تنفععي تلععال األجهععزة بععالمطلق أن "االعتقععاالت سياسععية" ولهععذا
وكل الال برأي عساف هدفه إلغعاء اخخعر وبالتعالي منعي أي دور سياسعي أو تنظيمعي لعه،  اعتداءاتهم".

 ويقول إن اإلقصاء تحت االحتالل معناه عدم مقاومة االحتالل وتخييف "حدة إجرامه".
بي"، وينتقععد عسععاف دور الفصععائل الوطنيععة وعععدم وقوفهععا فععي وجععه هععذا االعتقععال ويصععع دورهععا بععع"السل

 الثقة بهذه األحزاب. ،وال سيما من يعانون االعتقال السياسي ،وأن هذا الموقع أفقد الناس
والحل كمعا ععراه عسعاف يكعون بعاالعتراف أوال بأنهعا اعتقعاالت سياسعية، واإلقعرار بأنهعا انتهاكعات مضعرة 

 للطرفين، واستخالص العبر منها إلحداث "تسامح شامل".
بالمجتمي من كل الجوانب، وهو عولد حالة معن ال را يعة، فمعن  ومضراً  لماً ويبقى االعتقال السياسي مؤ 

عريععد "إقصععاء اخخععر"،  ،رائععد نعيععرات أسععتاا العلععوم السياسععية بجامعععة النجععاح بنععابلس .وفععق د ،يمارسععه
 ويضيف أن الحل يكون بالمصالحة فقط وبتفعيل لجنة الحريات ومن دون الال فإنها ستتصاعد.

االعتقال السياسي حد "ال را ية وادخار الثأر" حتى اللحظعة كمعا يقعول مراقبعون،  ورغم سوئه، لم يصل
 أن عتجاوزه إاا استمر وزاد بالحط من كرامة المعتقلين أكثر. ل نه ليس مستبعداً 

 30/1/2019 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 فتح ترد على حماس: منذ خرجتم للوجود تتعاملون بحقد وتطرحون أنفسكم بديلا  .10
ردت حركة "فتح"، بيانا ردا على تصريحات القيادي في حركة "حماس" موسى ابو مرزوق : رام هللا

التي وصع فيها مقترح تشكيل حكومة فصائلية بع"حكومة فيتشي التي ستعزز االنقسام وتهيئ لصفقة 
وقالت حركة "فتح" مساء األربعاء، في بيان لها، إن "حماس" ليست مدعوة للمشاركة في  القرن".

ومة فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية"، مضيفة: "إن م )حماس( ومنذ خرجتم للوجود ترفضون حك
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وأوضح رئيس المكتب  االنضمام للمنظمة وتتعاملون معها بحقد أسود وتطرحون أنفسكم بدعال عنها.
االعالمي لحركة "فتح" منير الجاغوب أن حركة "حماس" عندما ساهمت في المشاورات، التي أدت 

ى تشكيل حكومة الوفاق الوطني، لم عتحد وا حينها عن "فيشي" وال غيره، مضيفا: "ورغم مشاركت م إل
 في تشكيل الحكومة إال أن سياست م التخريبية قد تسببت في تعطيل عملها، فال تستغربوا إقالتها".
تمرار وتابي في بيان: "لن نتسابق معال في كيل االتهامات، فاللغة التي تستخدمها أنت هي اس

لمفردات التخوين التي ت يلونها بال حساب ضد كل من يختلع معكم ويرفض انقالبكم على الشرعية 
 وتساوق م مي صفقة القرن".

 30/1/2019وكالة سما اإلخبارية، 
 

 في أي انتخابات مقبلة "الجهاد": مستعدون للتحالف مع حماس و" بفتحالتيار اإلصلحي" .11
ار اإلصالحي الديمقراطي" المنبثق عن حركة "فتح" د. عماد محسن، أكد  المتحدث باسم "التي: غزة

أن التيار يعتبر نفسه وال عزال جزء من حركة "فتح " ويفضل المشاركة في االنتخابات ضمن قائمة 
وقال محسن في تصريح خاص لصحيفة  موحدة تمثل الحركة بمبادئها وار ها ال فاحي والنضالي".

ركتنا في قائمة موحدة مي الحركة والال عبدو أمرًا مستحيال في ظل الرسالة: "في حال تعذر مشا
للمشاركة باالنتخابات ضمن  مفتوحةوجود الرئيس محمود عباس وفريقه المحيط به، فإن التيار عده 

وأشار إلى أن التيار ومنذ خطاب رئيسه النائب محمد دحالن في السابي من  تيار وطني عريض".
عا فيه لتشكيل جبهة انقاا وطني موحد وعقد االطار القيادي الفلسطيني ، والذي د2017عناعر عام 

المؤقت، فإن عده مفتوحة لت ريس الشراكة السياسية مي ال ل الوطني بما في الال حركتي حماس 
 والجهاد اإلسالمي.

وأعرب محسن عن استهجانه من ف رة اشتراط فريق عباس االنتخابات ضمن قائمة موحدة تجمي فتح 
وفصائل أخرف، موضحًا ان هذه الف رة تهدف لشرعنة استمرار والية عباس كرئيس للسلطة  وحماس

 واللجنة التنفيذية وتسهيل توري  الرئاسة ألحد المحيطين به خاصة تحت وجود محكمة دستورية.
 30/1/2019وكالة سما اإلخبارية، 

 

 ي تشكيلهالم تطرح حتى اللحظة أي أسماء لرئاسة الحكومة المنو قيادي بفتح:  .12
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العالقات الدولية في : نادية سعد الدعن - عمان

الحركة، روحي فتوح، أنه لم تطرح حتى اللحظة أية أسماء لرئاسة الحكومة الفصائلية المنوي 
 تشكيلها.
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التحرير، بينما  وقال فتوح، في تصريح له أمس، سنشكل حكومة سياسية فصائلية من أعضاء منظمة
وأضاف ننتظر اخن ت ليف شخصية عتم التوافق عليها  أخرجت حماس نفسها من هذا الشأن.

حتى اخن لم تطرح أسماء، ل نها  .واختيارها ما بين سيادة حركة فتح والرئيس لتشكيل حكومة جدعدة..
ن لتسمية رئيس وزراء وقال بعد استقالة الحمدهللا؛ أمام الرئيس عباس مدة أسبوعي في طور النقاع.

أسابيي من أجل تشكيل حكومته،  3وفقًا للقانون األساسي، بينما سيكون أمام رئيس الوزراء المكلع 
عومًا حتى تشكل الحكومة ستعلن وتؤدي  50ويمكنه طلب التمدعد حال لم يستطي، مؤكدًا بأنه خالل 

قة عن مركزية حركة فتح بدأت بالتشاور وأفاد فتوح بأن اللجنة المنبث اليمين الدستورية أمام الرئيس.
وقال نحن نتعرض ألكبر هجمة سواء  مي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة في الحكومة.

من اإلدارة األميركية أو االحتالل اإلسرائيلي، مما عتطلب من الفصائل المشاركة في إدارة الصراع، 
 الجميي بالشراكة مي حركة فتح في هذه الحكومة. في إطار الحكومة الفصائلية السياسية، مناشداً 

 31/1/2019الغد، عمان، 
 

 النخالة: السلطة تحولت لشرطة تقمع المواطنين لمصلحة االحتلل .13
قال األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين زياد النخالة، إن السلطة تحولت إلى  بيروت:

وأكد النخالة في حوار أجراه مركز باح   سرائيلي.شرطة تقمي المواطنين لمصلحة االحتالل اإل
للدراسات، وصل "فلسطين أون العن" نسخة عنه، األربعاء، أن الال كان من نتاج اتفاق )أوسلو( بين 

وقال: "ليس أمام الشعب الفلسطيني خيار  منظمة التحرير واالحتالل اإلسرائيلية برعاية عربية ودولية.
ة إلى فلسطين والعيش بكرامة، أما الطرق األخرف، فهي ال تؤد ي إلى إال  القتال إاا أراد العود

 فلسطين" في إشارة إلى مشاريي "التسوية".
وأضاف: ")إسرائيل( عجزت عن خلق شرطة فلسطينية من المواطنين الفلسطينيين قبل اتفاق 

ن يعقد معها ، استطاع اإلسرائيلي أ1982)أوسلو(، ل ن بعد هزيمة منظمة التحرير في لبنان عام 
واستدرك: ")أوسلو( لم يكن اتفاقًا، بل هو صيغة  اتفاقًا بعد تشتيت قواها نتيجة العدوان على بيروت".

بين المنتصر والمهزوم، حي  تم  تجميي قوات المنظمة من كل الدول التي كانت منتشرة فيها، 
مل أن "نتائج االتفاق وأك وُأدخلت إلى فلسطين لتضبط إيقاع حركة الناس الرافضين لالحتالل".

ال ار ية نلمسها اليوم؛ حي  تحولت السلطة في رام هللا إلى مجرد أداة تتلقى الدعم واألموال من 
)إسرائيل(، وقنابل الغاز التي تواجه بها السلطة المتظاهرين في رام هللا هي قنابل إسرائيلية، وبالتالي، 

لت السلطة الفلسطينية ل سع إلى شرطة لقمي ا  25وتابي: خالل  لمواطنين لمصلحة )إسرائيل(".تحو 
كلم مربي  6000سنة فقدنا كل الضفة الغربية لصالح مستوطنات االحتالل، ورغم مساحتها الواسعة 
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وأشار إلى أن الضفة الغربية تحولت إلى  كلم مربي منها فقط. 40ل ن الفلسطينيين عتحركون بمساحة 
، وبحسب مخططات حكومة االحتالل؛ فإنه بحلول عام مستوطنات و  نات عسكرية لجيش االحتالل

وشدد على أن نتائج اتفاق  سيصل عدد المستوطنين في الضفة إلى مليون مستوطن إسرائيلي. 2020
)أوسلو( كانت هزيمة دفي  منها الفلسطينيون، ولم تستطي السلطة سيادة الشعب الفلسطيني وتحقيق 

 تطلعاته المشروعة.
اإلسالمي والفصائل الفلسطينية، ترفض صيغة اتفاق )أوسلو(، ولهذا ال يمكن  ونب ه إلى أن الجهاد

خلق برنامج مشترك بين السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة، وألن )إسرائيل( حاضرة في كل  
 الملفات، فإن السلطة ال تجرؤ أن تصي  اتفاقًا عتضمن اعترافًا بالمقاومة.

زامها باتفاق )أوسلو( الذي لم يجِن منه الشعب أي نتيجة، وقال: "اإلصرار من السلطة على الت
 سيؤد ي إلى انفصال تاريخي وتهدعد تاريخي لوحدة الضفة الغربية وقطاع غزة".

 30/1/2019فلسطين أون الين، 
 

 : لن نسمح بتغيير قواعد االشتباك وقادتنا خط أحمر "سرايا القدس" .14
ة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، أنها لن تسمح أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحرك: غزة

وقالت: إن  لالحتالل بالمساس بالخطوط الحمراء وتغيير قواعد االشتباك مهما كلع الال من  من.
"كل  محاوالت االستفراد بالحركة وسيادتها ستبوء بالفشل، ونقول للعدو وقادته مجددًا ال تخطاوا التقدعر 

وقالت في بيان لها وصل "المركز الفلسطيني  ًا لمعركت م االنتخابية".فلن ت ون المقاومة وقادتها وقود
لإلعالم" نسخة منه، إن "سرايا القدس ُمنتبهة جيدًا لمكر وتضليل العدو الذي يصني المبررات لشن 
عدوان يستهدف قادة سرايا القدس وهذا السيناريو لن يمر ولن ت ون دماء مجاهدي وقادة سرايا القدس 

وحذرت العدو بأنه في حال ارت ب أي حماقة بحق سيادة  على االحتالل ومستوطنيه". إال وباالً 
المقاومة وسرايا القدس فإن الرد سيكون قاسيًا ونحن متأكدعن من أن العدو قد خبرنا جيدًا في 

وأكدت أن التحريض الصهيوني بحق القائد المجاهد )بهاء أبو  الجوالت السابقة، حسب البيان.
ُعثنيه عن إكمال مشواره الجهادي بل سيزيده قوة وصالبة وعزيمة وإصرار في طريق العطا( لن 

 المقاومة والجهاد.
 30/1/2019، المركز الفلسطيني لإلعلم
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 في القدس استشهاد فتاة فلسطينية بذريعة محاولتها طعن جندي .15
قدس المحتلة، بذريعة وم األربعاء، على فتاة فلسطينية في العأطلقت قوات االحتالل النار، صباح 

 أنها حاولت تنفيذ عملية طعن على حاجز تابي لقوات االحتالل، ما أدف إلى استشهادها. 
في المقابل، تقول عائلة الشهيدة إن جنود االحتالل أقدموا على إعدامها بدم بارد، وادعوا أنها حاولت 

رك، وهي طالبة في الصع وأكدت مصادر محلية أن الفتاة هي سماح زهير مبا تنفيذ عملية طعن.
عاما(  16وأفادت تقارير أولية أن الجنود أطلقوا النار على الفتاة ) الحادي عشر من مدعنة رام هللا.

 على حاجز الزعيم في القدس، بادعاء أنها حاولت طعن أحد الجنود على الحاجز.
خيم النصيرات وفي أعقاب استشهاد الفتاة، قالت عائلة مبارك في قطاع غزة إنها من سكان م

سنوات لتسكن في حي أم الشرايط في مدعنة رام هللا. وأكدت  5لالجاين، وقد غادرت قطاع غزة قبل 
العائلة على أن جنود االحتالل حاولوا نزع النقاب عنها، ولما رفضت أقدموا على إعدامها بدم بارد، 

فتاة ركضت باتجاه أحد الجنود وادعت التقارير األولية أن ال وادعوا أنها حاولت تنفيذ عملية طعن.
على الحاجز وهي تشهر سكينا، وعنها أطلق عليها النار أحد عناصر أمن االحتالل على الحاجز، 

 ولم تتضح هويتها بعد. ،وجاء في نبأ الحق أن الفتاة الفلسطينية قد استشهدت فأصيبت.
 30/1/2019، 48عرب 

 
 عقلية االحتلل اإلرهابيةحماس: جريمة إطلق النار على الفتاة سماح تؤكد  .16

أكدت حركة حماس أن انتهاكات حكومة االحتالل المستمرة بحق شعبنا وأسرانا ومقدساتنا، 
واالعتداءات المتواصلة من قبل المستوطنين على األهالي وممتل اتهم في الضفة والقدس؛ ستواجه 

ة االحتالل بإطالق وقالت حركة حماس في تصريح صحفي إن جريم بمزيد من المقاومة والتحدي.
عاما( بالقرب من حاجز "الزعيم" شرق القدس المحتلة عؤكد  16النار على الفتاة سماح زهير مبارك )

 العقلية اإلرهابية التي تحكم سلوك قوات االحتالل في تعاملها مي شعبنا، وخاصة األطفال والنساء.
ا المباركة ست ون وقودا لمشعل وأضافت الحركة أن الدماء الزكية التي عروي بها الشهداء أرضن

 الحرية التي ستتحقق قريبا بصمود شعبنا وتضحياته.
 30/1/2019موقع حركة حماس، غزة، 

 
 الجهاد: جريمة قتل الشهيدة "مبارك" إرهاب غير مسبوق  .17

 باإلرهابوصفت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين جريمة قتل الشهيدة سماح مبارك : غزة
االحتالل بشكل غير مسبوق. وأكد الناطق باسم حركة الجهاد مصعب البريم الوحشي الذي يمارسه 
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في تصريح وصل" الرأي" مساء اليوم، "أن اإلعدام الميداني بحق أبناء شعبنا هو إرهاب صهيوني 
وقال إنه من العار على اإلنسانية والعالم المتباكي على القيم ترك الفلسطيني  ووحشية غير مسبوقة".

وطالب البريم بالوحدة باعتبارها واجب شرعي ووطني وأخالقي،  اجهة ارهاب االحتالل.وحيدا في مو 
 وأن تترجم ميدانيا وسياسيا لمواجهة جرائم االحتالل وهذا هو الفهم الوطني الواجب للشراكة السياسية.

 30/1/2019، غزة، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعلم
 

 ان في اإلجرام الصهيوني الممنهجإعدام الطفلة مبارك هو إمع": األحرار" .18
عامًا( "هو إمعان في اإلجرام  16قالت حركة األحرار إن إعدام الطفلة سماح زهير مبارك ): غزة

واكرت في بيان صحفي أن الجريمة  الصهيوني الممنهج، ويؤكد مدف دموية وفاشية االحتالل".
وأضافت الحركة: "إن  ماس كافة.تستوجب تفعيل كل أشكال المواجهة واالشتباك معه في نقاط الت

إعدام الطفلة سماح هو استمرار للعقلية الصهيونية التي تسعى إلدخال الدم الفلسطيني في بازار 
ودعت "األحرار" العالم والمؤسسات الحقوسية  االنتخابات لتحسين مزاج الناخب الصهيوني".

 وانه.واإلنسانية لتحمل مسؤولياتها في فضح جرائم االحتالل ولجم عد
 30/1/2019، فلسطين أون الين

 
  حزب الشعب: التحركات القطرية تعزز االنقسام بين الفلسطينيين .19

أن التحركات القطرية تعزز  اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض،
بالمندوب ووصع السفير القطري محمد العمادي  االنقسام بين الفلسطينيين، وتمهد النفصال الوطن.

أفتخر بأنني أول من أطلق على العمادي لقب المندوب » وقال العوض في لقاء متلفز: السامي.
الذي يقدم المساعدات نشكره، ول ن هذه » وعل ق على المساعدات القطرية، بالقول: «.السامي

اف التي األهد»، منوهًا إلى أن «المساعدات لها طريق واحد وهو الشرعية الفلسطينية أو األونروا
سارت بها قطر والعمادي اهبت باتجاهين، أولهما تقديم أوكسجين لالنقسام لتعميقه، و انيها عرقلة 

 أن السفير العمادي يقفز عند كل جهد مصري، لقطي الطريق عليه،» وتابي: «.الجهود المصرية
ته، حي  كان مضيفًا أنه في العام األخير أخذ العمادي منحى  خر، وهو مساومة شعبنا على مقاوم

يشترط المال مقابل وقع المقاومة الشعبية. وطالب العوض، باعتبار العم ادي رجاًل غيَر مرغوب 
 يسعى باتجاه فصل غزة عن باقي الوطن وقتل مشروع الدولة الفلسطينية. ألنهفيه، 

 31/1/2019الخليج، الشارقة، 
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 العالمي في يومهم 48قراطية" تدعو ألوسع تضامن مع فلسطينيي و "الديم .20
دعت الجبهة الديمقراطية فلسطين إلى أوسي تضامن فلسطيني وعربي وإسالمي وأممي مي : غزة

خاصة، ضد التمييز العنصري،  1948الشعب الفلسطيني عامة، وفلسطينيي األراضي المحتلة عام 
دت في وأك عناعر/ كانون الثاني من كل عام. 30والال في اليوم العالمي للتضامن معهم الذي عوافق 

 يشكلون رأس الحربة في مقاومة المشروع الصهيوني بتطبيقاته الميدانية. 48بيان، أن فلسطينيي الع
في سياق متصل، طالبت الجبهة القوف الديمقراطية في العالم للتحرك دفاعًا عن حقوق ومصالح 

مين العام ل مم ودعت المنظماِت الحقوسية الدولية واالتحاد األوروبي واأل فلسطينيي النقب المحتل.
المتحدة لتحمل مسؤولياتهم اإلنسانية واألخالسية تجاه جرائم األبارتهاعد العنصري بحق الشعب 

ألع فلسطيني من فلسطينيي النقب،  36ووصفت خطَة حكومة االحتالل لتهجير نحو  الفلسطيني.
جير والن بة التي شنتها بأنها سياسة "أبارتهاعد عنصري وترانسفير جدعد"، وتعد است مااًل لحرب الته

 .1948العصابات الصهيونية عام 
 30/1/2019، فلسطين أون الين

 
 هل تنجح "بيتكوين" بفك الحصار المالي عن المقاومة الفلسطينية؟ .21

دعت كتائب عزالدعن القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الثال اء، : مصطفى عبد العال
 المالي لها من خالل عملة "بت وين" الرقمية االفتراضية.مؤيدعها في العالم إلى تقديم الدعم 

وتثير هذه الدعوة سؤاال مهما حول مدف نجاعتها في كسر الحصار المالي المفروض على المقاومة 
 في غزة وعلى رأسها كتائب القسام؟ 

حل من جهته قال الخبير االقتصادي نهاد إسماعيل، إن هذه العملة االفتراضية "البيت وين" ال ت
المشكلة االقتصادية التي تواجهها حماس والحركات األخرف في غزة، مشير إلى أن هذه العملة ال 

ومن بين تلال األسباب قال  تزال محظورة من قبل البنوك المركزية في العالم ألسباب عدعدة.
 " أن هناك مخاوف دولية من استخدام هذه العملة في عمليات غير قانونية،21إسماعيل لع"عربي

كتمويل اإلرهاب، والتهريب، والتهرب من الضرائب. ولفت الخبير االقتصادي إلى أن العمالت 
 الرقمية تعتبر مالاا للعمليات غير القانونية كونها مشفرة ويصعب معرفة هوية المتعاملين فيها.
فها وغير و"البيت وين ال تستند على مقومات اقتصادية كاليورو أو الدوالر وال عوجد احتياطي اهب خل

معترف بها كعملة رسمية، ومن سلبياتها أنها سريعة التقلب، حي  خسرت ال ثير من سيمتها وبريقها 
 الذي سطي في العامين األخيرين". بحسب إسماعيل.
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ل ن الخبير في العمالت الرقمية والتشفير اإلل تروني رائد رشيد، كان له رأي  خر حين توقي أن 
أن تصل إلى طريقة الستقبال الدعم بالعمالت الرقمية، يستحيل على  ت ون المقاومة قد تمكنت من

د الخبير الرقمي، أن  دواًل كبيرة  أي أحد اختراقها أو إيقافها أو إعاقتها بأي شكٍل من األشكال. ويؤك 
حاولت إيقاف هذه العملة إال أن ها فشلت بذلال، مرجعًا الال أن نظام التعامل فيها يكون الندية من 

لى مستقبل دون أي وسيط مركزي كما هو الحال في العمالت الورسية وغيرها. بحسب مرسل إ
ويعتقد رشيد أن  اكاء المقاومة وصل بها إلى استخدام هذه  تصريح للمركز الفلسطيني لإلعالم.

 العملة، مبينًا أن  الذكاء سيكمن أيضًا في طريقة التعامل بهذه العملة بحي  أال ت ون سطحية.
جاح هذه العملة عالميًا بات عؤرق دواًل كثيرة والمصارف المركزية، سيما أن  إيقافها أصبح ويضيف: "ن

صعبًا، وبعد انعدام الثقة في البنوك والمصارف، فباتت بدعاًل يمكن االستغناء من خالله عن 
 العمالت الورسية".

 30/1/2019"، 21عربيموقع "
 

 لبنان  في علماء فلسطينحماس تستقبل وفداا من رابطة  .22
حثت رابطة علماء فلسطين، مكتب حركة حماس في لبنان على مواصلة دوره في دعم : بيروت

جاء الال خالل زيارة نظمها رئيس الرابطة مروان أبو راس،  قضايا الالجاين الفلسطينيين هناك.
اته ومسؤولها في بيروت بسام كاعد، األربعاء، لممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي لتهن

 بمنصبه الجدعد.
وأكد أبو راس ضرورة مواجهة التحديات ال بيرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية خصوصا "صفقة 
القرن" األمريكية التي تنتقج من الحقوق الوطنية واإلسالمية للشعب الفلسطيني ول مة العربية 

الفلسطينية، مؤكدًا أهمية دور  بدوره أشاد عبد الهادي بجهود الرابطة في دعم القضية واإلسالمية.
كما قدم شرحا وافيا عن  خر تطورات  العلماء في استنفار طاقات األمة لنصرة الحق الفلسطيني.
 القضية الفلسطينية وأوضاع الالجاين الفلسطينيين في لبنان.

 30/1/2019، فلسطين أون الين
 

 يحرقون دشمة قناصة االحتلل شرق البريج فلسطينيون  .23
نجح عدد من الشبان الفلسطينيين في اجتياز السياج األمني شرق مخيم البريج  ال غي :جم - غزة

وأفاد مراسل "فلسطين  وسط قطاع غزة، وأضرموا النار في دشمة لقناصة جيش االحتالل اإلسرائيلي.
 أون العن"، بأن الشبان نجحوا في قج السياج األمني بين القطاع واألراضي الفلسطينية المحتلة عام
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واكر مراسلنا، أن الشبان تمكنوا من اغتنام  ، ومن  م حرقة دشمة القناصة  م عادوا بسالم.1948
 ل ترونية.إمعدات عسكرية وكاميرات وأجهزة 

 30/1/2019، فلسطين أون الين
 

 حركة الجهاداالحتلل يعتقل عدداا من األسرى المحررين في الضفة بينهم قيادي في  .24
األربعاء اقتحامها لمناطق واسعة من الضفة وشنت حملة اعتقاالت جددت قوات االحتالل فجر 

وقالت مصادر إعالمية إن قوات االحتالل داهمت بلدة  (.12فلسطينيا )عرف منهم  18واسعة طالت 
عرابة جنوب مدعنة جنين، واعتقلت القيادي في حركة الجهاد األسير المحرر جعفر عز الدعن، كما 

فى شحادة شيباني، والشاب بكر أبو عبيد هللا، فيما داهمت بلدة سباطية اعتقلت األسير المحرر مصط
واعتقلت المحرر عوسع الراشد أبو خميرة، والمحرر ناجي نزال، وفتشت منزل األسير المحرر طارق 

 زكارنة.
وفي السياق ااته اعتقل جنود االحتالل األسير المحرر زاعد حسن مليطات بعد اقتحام منزله في بلدة 

وفي مدعنة البيرة اعتقل االحتالل المواطن محمود القاضي والد األسير  فوريال شرق نابلس.بيت 
محمد القاضي من منزله في حي الجنان، فيما تم اعتقال الشاب المصاب لي  كنعان البرغو ي من 

وأما في الخليل فاعتقل جيش االحتالل الشاب محمد جبريل سالمة  حي بطن الهوف بمدعنة رام هللا.
ن يطا جنوبا، والشبان محمود سليمان اخليل من بيت أمر شماال، وبهاء غنيمات من صوريف م

 المجاورة، والطالب الجامعي ماهر أبو وردة من مخيم العروب القريب.
 30/1/2019موقع حركة حماس، غزة، 

 
 "هجوم كاسح" نتنياهو: الجيش اإلسرائيلي مستعد لشن   .25

مين نتنياهو، إن الجيش اإلسرائيلي مستعد لشن هجوم كاسح، بنفس قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيا
 مستوف استعداده للدفاع عن إسرائيل.

جاء الال خالل جولة تفقدية مفاجاة، قام بها نتنياهو في مستودعات الطوارئ التابعة لفرقة االحتياط 
 "رأس الحربة"، عوم األربعاء.

للدفاع وأيضا لشن هجوم كاسح، ومستوف  وكتب نتنياهو على "تويتر": "جيش الدفاع مستعد
االستعداد هنا جيد وكل المعدات الحربية جاهزة على أكمل وجه"، مضيفا "القوات ستصل إلى ميدان 

 المعركة بقوة كبيرة".
 30/1/2019األيام، رام هللا، 
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 "إسرائيل"أردان يدرس منع منظمة العفو الدولية من دخول  .26

لعاد أردان وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، إمكانية مني منظمة عدرس ج :ترجمة خاصة -رام هللا 
 العفو الدولية من دخول إسرائيل.

وبحسب القناة العبرية الثانية، فإن الال جاء بعد تقرير أصدرته المنظمة حول المواقي السياحية 
 والشركات االستيطانية التي تنشط في خدمة االستيطان.

اق" من خالل حدعثها عن حقوق اإلنسان من جهة، وتشجيعها للمقاطعة واتهم أردان المنظمة بع"النف
 ضد إسرائيل في حملة معادية للسامية من جهة أخرف. كما قال.

من جهته قال وزير البياة زئيف إل ين إن المنظمة اختارت نمطًا كالسيكيًا معاديًا للسامية، واالنخراط 
التراث اليهودي. مشددًا على أن هذه الحملة لن  في إن ار الحقيقة التاريخية والتصرف ضد مواقي

 تحرم إسرائيل من مواقعها الترا ية في القدس وستعمل بكل قوة لتطويرها.
 30/1/2019القدس، القدس، 

 
 نتنياهو يخطط لجولة زيارات ومؤتمرات سياسية لتوظيفها في االنتخابات .27

ائيلية، بنيامين نتنياهو، وباقي أقطاب سارع رئيس الحكومة اإلسر : نضال محمد وتد -القدس المحتلة 
اليمين، الثال اء، إلى الرد على خطاب رئيس أركان جيش االحتالل اإلسرائيلي األسبق بني غانتس، 
عند إطالقه لحملته الدعائية؛ بعبارة أنه "يسار ضعيف"، والال إمعانًا في محاوالت نزع الشرعية 

لى الرغم من أن غانتس، أعلن مواقع سياسية ال السياسية عنه وحشره في خانة أحزاب اليسار، ع
 تقترب حتى من "طروحات الوسط".

ومي أن تداعيات الخطاب المذكور لم تتضح بعد لجهة ترجمتها لمقاعد في ال نيست باالنتخابات 
المقررة في التاسي من إبريل/نيسان المقبل، فقد أشار موقي "عديعوت أحرونوت"، اليوم األربعاء، إلى 

ياهو يعتزم إطالق تحرك واسي على مستوف زيارات للخارج واستقبال مؤتمر قمة مي دول أن نتن
مجموعة فيسغراد )في الثامن عشر من فبراعر/شباط المقبل، حي  سيحاول إقناع زعماء هذه الدول، 
وهي المجر وبولندا وسلوفاكيا والتشيال بنقل سفارات بالدهم للقدس المحتلة(، فضاًل عن زيارة 

ات المتحدة، وأخرف للهند، مي احتمال القيام بزيارة للمغرب وربما أيضًا لدولة عربية أخرف في للوالي
 الخليج.

ولفت تقرير "عديعوت أحرونوت"، إلى أن نتنياهو بدأ، أخيرًا، اتصاالت مي الهند لترتيب زيارة خالل 
بال رئيس البرازيل، جاعر أسبوعين إلى نيودلهي للقاء نظيره نارندرا مودي، إلى جانب ترتيبات الستق
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مارس/ اار إلى الواليات المتحدة للمشاركة في المؤتمر  24بولسونارو، باإلضافة إلى زيارة في 
 السنوي للوبي اليهودي "إعباك" وعقد لقاء مي الرئيس األمريكي دونالد ترامب.

 30/1/2019، العربي الجديد، لندن

 

 نيةتصد يومياا هجمات إلكترونية إيرا "إسرائيل" .28
الثال اء، إعران بشن هجمات مت ررة  عومتل أبيب: اتهم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، 

وقال خالل مؤتمر عن اإلنترنت في تل أبيب،  عبر اإلنترنت على إسرائيل عتم التصدي لها عوميا.
ه الهجمات ونراها نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن "إعران تهاجم إسرائيل بشكل عومي. نراقب هذ

وتشير تقارير إلى أن رئيس جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي )شين بيت(  ونحبطها طوال الوقت".
حذر من تدخل إل تروني خارجي تشرف عليه إحدف الدول للتشويش على االنتخابات العامة المقبلة 

لهجمات عبر اإلنترنت وقال نتنياهو إنه "يمكن ألي دولة أن تتعرض اليوم  أبريل )نيسان(. 9في 
وتحتاج كل دولة إلى خليط من جهد الدفاع اإلل تروني الوطني وصناعة أمن إل تروني قوية". 

 وأضاف: "أعتقد أن إسرائيل تملال الال... وبطريقة ال مثيل لها".
 30/1/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 ةفي سوري "منع االحتكاك"إسرائيلي لـ - تنسيق روسي .29

نشطت موسكو تحركاتها حول الملع السوري بشكل ملحوظ أمس، إا تزامن : رائد جبر -موسكو
اإلعالن عن محاد ات أجراها وفد دبلوماسي روسي رفيي مكلع بالملع السوري مي رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو جرف خاللها "تثبيت" االتفاقات السابقة على "تعزيز التنسيق لمني 

وكشفت وسائل إعالم روسية وإسرائيلية، أمس، عن زيارة لم عتم اإلعالن عنها االحت اك" في سورية. 
مسبقًا، قام بها قبل عومين إلى إسرائيل وفد روسي ضم مبعوث الرئيس الروسي لشؤون سورية 
أل سندر الفرنتييف ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين. وأجرف الوفد جلسة محاد ات مي نتنياهو 

 رين في إسرائيل.ومي مسؤولين  خ
وأفاد بيان صدر عن مكتب نتنياهو بأن اللقاء جرف بحضور مستشار األمن القومي اإلسرائيلي مائير 
بن شبات، ورئيس هياة العمليات في القيادة العامة للجيش اإلسرائيلي، اللواء أهرون حليوا. وتناول 

ق بين الجيشين لمني االحت اك اللقاء "الملع اإلعراني واألوضاع في سورية وتوطيد  لية التنسي
بينهما". وشدد البيان على أن مبعوث الرئيس الروسي ونائب وزير الخارجية أكدا "مرة أخرف التزام 

 روسيا بالحفاظ على األمن القومي اإلسرائيلي".
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وتعد هذه أول زيارة لوفد روسي إلى تل أبيب منذ سيام األخيرة بشن غارات عدت األعنع منذ اندالع 
 مة السورية ضد مواقي ومنشآت في سورية تسيطر عليها قوات إعرانية، قبل أيام. األز 

وجاءت زيارة فيرشينين والفرينتيف بعد أيام على ختام زيارة وفد عسكري روسي رفيي المستوف 
إلسرائيل، جرف خاللها التباح  بمجمل األوضاع في سورية وعلى رأسها التمركز العسكري اإلعراني، 

اإلسرائيلية الرامية لمني االحت اك بين الجيشين  -حسين منظومة االتصاالت الروسية إلى جانب ت
 في األجواء السورية.

 31/1/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 تحاكي تسلل نشطاء المقاومة "غلف غزة"جيش االحتلل يجري مناورات عسكرية في مناطق  .30
"مناورات عسكرية" في إحدف مناطق غالف نفذ جيش االحتالل عوم األربعاء  أشرف الهور: –غزة 

 غزة، تحاكي وقوع حرب جدعدة، والتصدي لعمليات تسلل لنشطاء من المقاومة.
وحسب مصادر إسرائيلية فأن التدريب العسكري اإلسرائيلي الجدعد، نفذ في أحد المناطق القريبة من 

 ، عبر "األنفاق الهجومية".حدود القطاع، للتدرب على صد عملية تسلل لمسلحين قادمين من القطاع
   31/1/2019القدس العربي، لندن، 

 
 تحقيق لـ"بتسيلم": صالح البرغوثي أعدم ميدانياا  .31

مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة"،  –قو ض تحقيق أعده "بتسيلم 
"الشاباك" والجيش اإلسرائيلي، رواية أجهزة أمن االحتالل اإلسرائيلي وعلى رأسها جهاز األمن العام 

حول ظروف ومالبسات استشهاد الشاب الفلسطيني، صالح البرغو ي من قرية كوبر شمال غرب رام 
هللا، وأكد التحقيق أن البرغو ي أعدم من مسافة صفر، حين كان يقود مركبته في قرية سردا شمال 

 رام هللا الشهر الماضي.
، فإن الشهيد ‘الشاباك‘عوم األربعاء، أن "خالفًا لتصريحات  وأوضح التقرير الذي نشره "بتسليم"،

البرغو ي لم يحاول ولم يكن بمقدوره الفرار أو دْهس أحد، حين كان يقود السيارة العمومية واعترضته 
مركبتان ونزل منهما نحو عشرة من عناصر من قو ات األمن وحاصروا سي ارته وأطلقوا عليه الن يران 

 ما بدا وكأن ها عملي ة إعدام".من مسافة صفر في 
واتهم المركز اإلسرائيلي جهات رسمي ة إسرائيلية بمحاولة تبرير جريمة القتل بعد وقوعها، مؤكدَا أن  
 أحدًا لن يحاَسب هذه المر ة أيضًا، على غرار سابقتها من جرائم االحتالل في الضفة الغربية المحتلة.

 30/1/2019، 48عرب 
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 هموحشية الشرطة والتمييز ضد   ن يتظاهرون في تل أبيب ضد  اليهود اإلثيوبيو .32

تجمي  الف اإلسرائيليين اإل يوبيين وأنصارهم عند تقاطي طرق رئيسي بوسط تل أبيب  :تل أبيب
 اليوم األربعاء لالحتجاج على وحشية الشرطة المزعومة ضد جاليتهم.

عاما( عدعى عهودا  24ى رجل إ يوبي )ويأتي االحتجاج بعد أن أطلقت الشرطة اإلسرائيلية النار عل
 باعدجا فأردته قتيال في مدعنة بات يام اإلسرائيلية في وقت سابق من كانون  ان/ عناعر.

وقالت الشرطة، إن باعدجا كان عركض نحو ضباط حامال سكينا، وأطلق ضابط النار عليه "بعد أن 
مريض عقليًا، وفقًا لتقارير وسائل وقالت أسرة باعدجا، إنه  أصبح الوضي يمثل تهدعدا للحياة".

 اإلعالم.
 30/1/2019القدس، القدس، 

  
 "إسرائيلـ"غانتس يزاحم نتنياهو بقوة على رأس السلطة ب :استطلع .33

اإلسرائيلية إلى أن بيني غانتس رئيس أركان الجيش  12أشار أحدث استطالع للرأي أجرته القناة 
ابات العامة، بدأ عزاحم بقوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اإلسرائيلي السابق الذي أعلن ترشحه لالنتخ

لنتنياهو، وجاءت المفاجأة  %36من اإلسرائيليين مقابل  %35ونال غانتس تأعيد  على رأس السلطة.
وفقا –في عدد المقاعد التي سيحصدها حزب غانتس الجدعد "مناعة إسرائيل" في ال نيست، إا سيحل 

، والال بعد حزب الليكود 120من أصل  21اني بعدد مقاعد يصل إلى في المركز الث -لالستطالع
 مقعدا. 30الحاكم الذي سيحافظ على 

وبحسب االستطالع فان غانتس عزز قوته على حساب حزب "عوجد مستقبل" بزعامة يائير لبيد الذي 
يل مقعدا، وعلى حساب حزب العمل الذي يعتبر حزب السلطة التاريخي في إسرائ 11تراجي إلى 

 الذي تقهقر إلى ستة مقاعد فقط.
وتابي االستطالع أن حزب اليمين الجدعد المحسوب على عرابي االستيطان سيحظى بسبعة مقاعد، 
ومثلها لحزب عهودت هتوراة للمتدعنين الغربيين، أما قائمة األحزاب العربية المشتركة فستتراجي إلى 

منها الذي تعده االستطالعات بالفوز بستة  ستة مقاعد بعد إعالن النائب أحمد الطيبي انسحابه
 مقاعد للحركة العربية للتغيير التي عرأسها.

وقد أظهر االستطالع مفاجأة أخرف إا أشار ألول مرة إلى احتمال أال يجتاز حزب إسرائيل بيتنا 
 بزعامة أفيغدور ليبرمان نسبة الحسم وأال يكون له تمثيل في ال نيست المقبل وكذلال حركة ميرتس

 اليسارية التي تواجه الخطر نفسه.
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كما أشار االستطالع إلى أن خوض بيني غانتس االنتخابات متحدا مي حزب "عوجد مستقبل" 
 .35سيمكنه من الفوز بالمركز األول بعدد مقاعد يصل إلى 

 30/1/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 2020–2019 إلسرائيليأبرز نتائج مؤشر األمن القومي ا .34
"، حي  إسرائيلنتائج "مؤشر األمن القومي" في " اإلسرائيليأصدر معهد األمن القومي  :ياسر مناع

تعتبر هذه النتائج خالصة دراسة معمقة للرأي العام في أوساط المجتمي يجريها المعهد في جامعة تل 
على المستويين  أهمية هكذا دراسات من جانب امدادها لصناع القرار إلىوينظر  أبيب منذ عقود.

الى ارتباط هذه النتائج بالقضية الفلسطينية، وتطرقها لموضوع حل  باإلضافةالسياسي واألمني، 
 الدولتين و فاق حل الصراع، ومسألة ضم الضفة الغربية، والمواقع اإلسرائيلية من الملع السوري،

لمتدعنين وانعكاسات الملع النووي االعراني على المجتمي، واالنقسام بين اليسار واليمين وبين ا
 والعلمانيين في كثير من القضايا التي تعصع على طاوالت النقاع.

تعامل  إلىالفلسطيني"، ونظرة المجتمي  –وقد ُسلط الضوء في هذا العام على "الصراع اإلسرائيلي 
اليهود  الجيش مي منفذي العمليات، واستندت الدراسة إلى عينة من السكان البالغين في "إسرائيل"

 ُمستطلي. 800عددها بعع  والعرب على حد سواء، والذي يقدر
الذي تواجهه "إسرائيل"  بأن التهدعد األكبر %21اعتبر : األمن والتهديدات التي تواجه "إسرائيل"
اإلسرائيلي( هو األخطر،  –بأن الصراع )الفلسطيني  %21متمثل في الجبهة الشمالية، فيما رأف 

أن حماس تحتل المرتبة  %14بأن الملع اإلعراني النووي هو األخطر، ويرف  %20ورأف ما نسبته 
بأن عزل " إسرائيل دوليًا" ونزع غطاء الشرعية عنها هو األهم،  %10األولى في التهدعدات، ويرف 

 اكر. "التهدعدات اإلرهابية" سواء في الداخل أو الخارج على جميي ما %6وقدم 
وأظهر المؤشر أيضًا أن معظم الجمهور ال عزال عؤيد حل : يالفلسطين –الصراع اإلسرائيلي 

أنهم عؤيدون حل الدولتين، ل نهم ال  %58الدولتين للصراع مي الفلسطينيين، حي  رأف ما نسبته 
 عرون فرصة لذلال في األفق القريب، بسبب األحداث في الضفة الغربية.

 %73حول هذه القضية، حي  أبدف ما نسبته وتباعنت نسب الموافقة والتأعيد بين القوميات واالحزاب 
مقابل  %89، أما العرب في الداخل ف انت نسبتهم %29 المتدعنينمن العلمانيين، فيما كانت نسبة 

من اليسار  %97فيما  %40من اليهود، أما من حي  االحزاب ف انت نتائج اليمين  58%
 اإلسرائيلي.
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حي  ابدف  انقسم الجمهور المستطلي بالتساوي تقريبًا،فيما عتعلق بهذه القضية : الضفة الغربية ضم  
عؤيدون الال، ومن بين المؤيدعن للضم،  %49معارضتهم لضم الضفة الغربية، بينما ما نسيبه  51%

 %61فقط أنه يجب منح الفلسطينيين في المناطق حقوقًا كاملة ومتساوية، فيما عؤيد  %10أجاب 
 في الحصول على الجنسية. الوضي المؤقت لمنح اإلقامة بدون الحق

بضم جميي الضفة الغربية  %9وكانت النتائج في تفاصيل السؤال على النحو التالي، حي  عرف 
الفصل عن  %22بضم المناطق االستيطانية فقط، ويرف  %16وتصبح دولة واحدة، فيما رأف 

 الحالي.باستمرار الوضي القائم  %13بالحل الشامل، فيما عرف  %40الفلسطينيين مقابل 
في ظل التوتر على حدود مي غزة، سال المشاركون كيف عتعاملون : الجبهة الجنوبية وقطاع غزة

بأنهم عؤيدون تف يال الجناح العسكري لحماس، حتى على  %20مي تهدعد حماس من غزة أجاب 
خلق الردع من  يكون فيبأن الحل يجب أن  %43ويعتقد ما نسبته  حساب احتالل قطاع غزة.

تأعيدهم  %11لمسار العسكري، مثل قصع األنفاق واالغتياالت المستهدفة، بينما أبدف خالل ا
 للتخييف من الحصار، وتحسين حياة السكان واالستثمار في البنى التحتية واالقتصاد في غزة.

ويبين المؤشر أن المستوف العسكري تتمتي بثقة تامة : المؤسسة اإلسرائيلية السياسية والعسكرية
قالوا  %48 قتهم بالمستوف العسكري، مقارنة بع  %82، حي  ابدف اإلسرائيليمن قبل الفرد تقريبا 

 في القيادة السياسية. إنهم عثقون 
أظهر المؤشر بأن هنالال تباعن في موقع اإلسرائيلي : المختلفة اإلعلميةالموقف من التصريحات 

على البيان القائل بأن  %40من التصريحات المختلفة التي غالبا ما يسمعها، حي  وافق 
أي  –على أن " العالم كله ضدنا"  %47"الديمقراطية اإلسرائيلية في خطر، بينما وافق ما نسبته

وافقوا على  %62يعتقدون أنه " إلى األبد سوف نعيش مي سالحنا "، فيما  %58، وأن -اإلسرائيليين 
 القول بأن " العرب ال يفهمون سوف القوة ".

كنت تتوافق مي أوامر الجيش في  إاافيما   رائهمسؤال المستطلعة  إجابةوكانت : ارياقضية اليئور أز 
لم يكن يشكل أي خطر،  إااالنار عليهم وقتلهم حتى  إطالقالتعامل مي منفذي العمليات من ناحية 

 عتفقون معها. %66، مقارنة مي %34كانت جابة قرابة الثل  بأنها ال تتفق مي هذا أي ما نسبته 
تؤيد حل الدولتين للصراع  %58إن أغلبية الجمهور والتي تشكل نسبته ما يقارب : صة المؤشرخل

مي الفلسطينيين، ول نها أيضًا غير متفائل، وأن أكثر من  ل  العينة ال عوافقون على قتل منفذ عملية 
 للقلق.الُمحي د الذي ال يشكل تهدعدًا، فيما احتلت الجبهة الشمالية التهدعد األكثر إ ارة 

 31/1/2019، مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطيني
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 في القدس مخازن ومتجراا  3االحتلل يهدم بناية سكنية و .35

هدمت  ليات وجرافات تابعة لبلدية االحتالل في القدس، تحرسها قوة عسكرية معززة، عوم : القدس
حي وادي الجوز القريب من سور القدس األربعاء، بناية سكنية تعود للمواطن خالد المالحي، ب

وتت ون البناية التي دمرتها بلدوزرات االحتالل طابقين وتشتمل  التاريخي، بحجة البناء دون ترخيج.
 على  ال ة شقق سكنية و ال ة مخازن ومحال تجاريا.

 24ه خالل خطارا بالهدم وبتنفيذإوقال المالحي إن طواقم البلدية داهمت بناعته عوم أول أمس وسلمته 
سنة  22وأوضح أن جزءا من بناعته تم تشييدها قبل  أنه فوجئ اليوم بعملية الهدم. إلىساعة، الفتا 

 وجزءا  خر منها قبل خمس سنوات، كما أن محله التجاري مرخج من البلدية العبرية.
 30/1/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 139 يب" في النقب للمرة الـاالحتلل يهدم قرية" العراق .36

، مساء عوم األربعاء، مساكن قرية اإلسرائيليهدمت  ليات وجرافات االحتالل : الداخل المحتل
وقالت مصادر محلية، إن شرطة االحتالل اقتحمت القرية لحماية  .139 العراقيب، في النقب، للمرة الع

ة من الصييح، وتركتهم في العراء، دون الجرافات واخليات التي هدمت الخيام، والمساكن المصنوع
 مأوف غير  بهة بأحوال الطقس.

 30/1/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعلم
 

 عاطلون عن العمل %30مليون منهم  1.3أبو شهل: القوى العاملة المشاركة في فلسطين  .37
مليون، منهم  1.3قال وزير العمل مأمون أبو شهال، إن عدد القوف العاملة المشاركة في فلسطين 

 %30يعملون سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام أو في االقتصاد اإلسرائيلي، و 70%
جاء الال خالل  عاطلون عن العمل، والال بسبب الوضي االقتصادي الراهن وممارسات االحتالل.
طالعية لعالقات جلسة نقاع، نظمتها وزارة العمل في مقرها بالبيرة، عوم األربعاء، للدراسة االست

وظروف العمل في القطاعات االقتصادية المشغلة للنساء، بعنوان "تعزيز وصول النساء إلى الفرص 
االقتصادية المت افاة والعمل الالئق في فلسطين"، ضمن برنامج تنفذه هياة األمم المتحدة للمرأة، 

معدل البطالة  أنف أبو شهال وأضا ومنظمة العمل الدولية، وبتمويل من التعاون اإليطالي للتنمية.
 في قطاع غزة. %73، و%32.1 ، بينما في الضفة%85في صفوف النساء في القدس بل  

 30/1/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 أسيراا فلسطينياا  12تثبيت االعتقال اإلداري بحق   .38

 أسيرًا فلسطينيًا. 12تقال اإلداري بحق رام هللا: صادقت محكمة إسرائيلية في عوفر على أوامر االع
واكر نادي، األسير الفلسطيني، في بيان صحافي، أمس األربعاء، بثته وكالة األنباء الفلسطينية 
ادرة عما يسم ى بع"القائد العسكري للمنطقة" بحق   )وفا(، أن المحكمة  بتت أوامر االعتقال اإلداري الص 

 خمسة أسرف لمدة ستة أشهر.

  يان، تم كذلال تمدعد األوامر على ستة أسرف لمدة أربعة أشهر، و ال ة أشهر ألسير واحد.وحسب الب

وتعتقل إسرائيل زهاء ستة  الف أسير فلسطيني بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية بينهم العشرات 
 عامًا قيد االعتقال. 20أمضوا أكثر من 

 31/1/2019، لندن، الشرق األوسط

 
 اء االحتلل على خمسة أسرى من عائلة واحدةهيئة األسرى توثق اعتد .39

غزة: أكدت هياة شؤون األسرف والمحررين، أن خمسة معتقلين من عائلة واحدة، تعرضوا مؤخرا 
للضرب والتن يل من قبل جنود االحتالل اإلسرائيلي، خالل عملية اعتقالهم والتحقيق معهم. ونقلت 

ات لهؤالء المعتقلين تفيد بقيام قوات االحتالل الهياة من خالل محاميتها جاكلين فرارجة، شهاد
اإلسرائيلي بالتن يل واالعتداء بالضرب المبرح على المعتقلين وهم من عائلة شكارنة من محافظة 

 بيت لحم، خالل عملية االعتقال والتحقيق معهم في مركز توسيف "عتصيون".
عتقالهم من قريتهم نحالين، حي  تم واكرت المحامية، أن المعتقلين تعرضوا للضرب بوحشية أ ناء ا 

االعتداء عليهم لحظة اعتقالهم من منازلهم بالركل بع "البصاطير الحدعدية" وأعقاب البنادق. ولفتت 
إلى أنه تم ت بيل أعدعهم بعد اعتقالهم، وطرحهم أرضا، وتم القفز فوقهم من قبل الجنود وضربهم  م 

وصلوا بهم إلى مستعمرة "بيتار" حي  تم تركهم  وضعهم في الجيب العسكري ومواصلة ضربهم حتى
 هناك لما يقارب الثالث ساعات وهم مكبلو األعدي واألقدام ومعصوبو األعين في البرد القارص.

وأضافت المحامية، أنه وبعد ساعات من التن يل، تم نقل المعتقلين شكارنة، إلى مركز تحقيق 
 عد أ ناء التحقيق معهم وكذلال للسب والشتم.وتوسيف عتصيون، حي  تعرضوا مجددا للضرب الشد

 30/1/2019القدس العربي، لندن، 
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 مستوطنون يخطون شعارات عنصرية شمالي الضفة .40
األناضول: خط مستوطنون عهود، فجر األربعاء، شعارات عنصرية على مركبات فلسطينية،  -نابلس

مجموعة من المستوطنين داهموا وقال شهود عيان ل ناضول، إن  شمالي الضفة الغربية المحتلة.
 بمحافظة نابلس، وخطوا شعارات باللغة العبرية على  الث مركبات فلسطينية.” اللبن الشرسية“بلدة 

 وعادًة ما تتعرض البلدات الفلسطينية العتداءات مت ررة من قبل المستوطنين.
 30/1/2019القدس العربي، لندن، 

 

 حاولة االنقلب على مادوروالجالية الفلسطينية في فنزويل تدين م .41

دانت الجالية الفلسطينية في فنزويال "العملية االنقالبية الجاري تنفيذها ببطء من  فلسطين: ،كاراكاس
وعبرت الجالية في بيان صحفي  اليمين الفاشي الفنزويلي المدعوم من اإلمبريالية األمريكية".

ويال من اإلدارة األمريكية وعمالئها في األربعاء، عن رفضها التدخل في الشاون الداخلية لفنز 
وأكدت أنها جزء ال عتجزأ من المجتمي والشعب الفنزويلي "وال يمكن إال أن نتابي باهتمام  المنطقة.

وأعلنت دعمها المطلق للرئيس الشرعي نيكوالس مادورو،  التطورات السياسية المتسارعة في البالد".
للفترة  2018ماعو/ أيار  20في انتخابات دستورية ونزيهة في  الذي أعيد انتخابه من الشعب الفنزويلي

وأضافت: "نعلن عن تضامننا مي الشعب الفنزويلي الذي نحن وإياه نخوض  .2025-2019الرئاسية 
 النضال من الخندق المشترك ضد نفس العدو، عدو اإلنسانية، اإلمبريالية والصهيونية".

حق الشعوب في تقرير مصيرها واختيارها لنظام الحكم الذي  وطالبت الجالية الحكومات كافة باحترام
 تريده، مؤكدة أن هذا الحق ت فله القوانين الدولية ومبادئ األمم المتحدة.

 30/1/2019، فلسطين أون الين
 

 بر اد السوق بمخيم البداوي.. مبادرة تأثرت بطفل يأكل من القمامة .42
بسوق مخيم البداوي لالجاين الفلسطينيين شمال يفاجأ كل من يمر : محمد خالد -مخيم البداوي 

لبنان، بوجود بر اد كبير ُوضي على جانب الطريق مرفقا بعبارة "أخي ال ريم إن كنت محتاجا فخذ 
حاجتال"، يقصده الموسرون للتبرع فيه باألطعمة واألغذية كما يقصده المحتاجون ليأخذوا منه ما 

ي المخيم، وهي مبادرة فردية أطلقها الالجئ الفلسطيني الحاج مبادرة البر اد تقام ألول مرة ف علزمهم.
محمد حسين، وتقوم على وضي  الجة كبيرة لحفظ المأكوالت في السوق، مي دعوة الناس إلى التبرع 
بالطعام الزائد عن حاجتهم، أو وضي بعض األطعمة الجاهزة فيها، ليستفيد منها األشخاص الذعن 

 لقمة عيشهم.عتعذ ر عليهم أحيانا تأمين 
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يقول الحاج محمد "المبادرة فردية، قمت بها بنفسي. جاءت الف رة بعد تفاقم األوضاع المعيشية 
الصعبة في المخيم، وانعدام فرص العمل، مما يصعب على رب األسرة توفير لقمة العيش، وبعد أن 

 رأعت أحد األطفال يأكل من صندوق القمامة في مشهد مأساوي بال  الداللة.
يف "من شدة تأ ُّري بهذا األمر، أطلقت هذه المبادرة التي تقوم على التبر عات العينية من ويض

المأكوالت والمشروبات الزائدة عن احتياجات الناس في المخيم"، ويستطرد: "أجمل شيء على 
اإلطالق أْن تساعد شخصا فقيرا، وأتمنى أن يشارك فيه كل أهل المخيم، ألن  هناك عائالت كثيرة 

ويحتوي البر اد على مختلع أنواع األغذية من أطعمة وخضار وفواكه  بيت عومها من غير طعام".ت
 ومعلبات وخبز، ويتأكد المشرف على المبادرة بنفسه من صالحية المواد التي توضي فيه.

ا يقول الحاج محمد: "أتفحج البر اد بين الفينة واألخرف، ألتأكد من وجود األطعمة فيه، وأعيد تعباته
 بما يصلني من أطعمة، وأحرص على عدم خلو البر اد".

ليس أهالي المخيم من الفلسطينيين هم المستفيد الوحيد من البر اد، بل كل من يعيش في المخيم من 
 السوريين واللبنانيين والجنسيات األخرف، ممن يأتون إلى البر اد ويأخذون حاجتهم منه ويذهبون.

 30/1/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 
 السفير اإلسرائيلي في معرض القاهرة للكتاب والمسؤولون المصريون: لم نعرف بالزيارة .43

القاهرة: أعلنت السفارة اإلسرائيلية، لدف القاهرة، أن السفير اإلسرائيلي دافيد جوفرين، زار معرض 
الذهبي  القاهرة الدولي لل تاب، برفقة بعض موظفي السفارة، خالل االحتفال هذا العام باليوبيل

واكرت السفارة، عبر حسابها الرسمي على موقي التواصل االجتماعي "فيسبوك" أن السفير  للمعرض.
محب للقراءة وكان منبهرا جدا من المكان الجدعد للمعرض وعبر قائال "مكان أكبر وأجمل مما يعطي 

 لصحافيين وال تاب.وأ ارت زيارة السفير اإلسرائيلي معرض ال تاب، غضب ا لل تاب سيمته ومكانته".
 30/1/2019، القدس العربي، لندن

 
د موقف حزب هللا اللبناني الداعم لجميع الفصائل الفلسطينية نصر .44  هللا يؤك 

د ب أ: أك د األمين العام لع"حزب هللا" اللبناني حسن نصرهللا موقع "حزب هللا" الداعم  - بيروت
 بيان صادر عن حزب هللا، األربعاء، إن نصروقال  لجميي حركات وفصائل "المقاومة" الفلسطينية.

هللا استقبل األمين العام للجان المقاومة الشعبية الفلسطينية أيمن صالح الششنية )أبو ياسر( والوفد 
القيادي المرافق، "وتم بح  األوضاع في فلسطين المحتلة، وخصوصا قطاع غزة، وما عتعلق 

هللا "موقع حزب هللا  وأك د نصر العدو الصهيوني". بمسيرات العودة وجهوزية المقاومة في مواجهة
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بع"عملية العلم  الثابت والداعم لجميي حركات وفصائل المقاومة في هذه المعركة المصيرية"، مشيداً 
 التي نفذها مجاهدو اللجان".

 30/1/2019، القدس العربي، لندن
 

 "إسرائيل"ل يعمل على إعداد ظروف للتوغل داخ "حزب هللا"الجيش اإلسرائيلي:  .45
وكاالت: أكد رئيس هياة أركان الجيش اإلسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، أن "حزب ال - أبيبتل 

وقال كوخافي، في كلمة  هللا" اللبناني يعمل على إعداد ظروف للتوغل داخل أراضي سيطرة إسرائيل.
ائيليين القتلى بحادث تحطم ألقاها عوم األربعاء خالل المراسم السنوية إلحياء اكرف العسكريين اإلسر 

، إن "حزب هللا" يسعى إلى "التزود بأسلحة دسيقة ويقوم بتطوير الطرق من أجل 1997مروحيتين عام 
وأضاف كوخافي أن نشاطات "حزب هللا" تهدف إلى المس بالمدنيين  داخل إسرائيل". إلىالتوغل 

 حرب وسيم إنسانية بشكل سافر.بواسطة صواري  وقذائع صاروخية خرقا التفاسيات دولية وأعراف 
وتعهد كوخافي بأن تواصل قوات إسرائيل التحرك ضد تموضي "حزب هللا" وإعران على "الحدود 
الشمالية" وإحباط "مخططات إرهابية" في الضفة الغربية والدفاع عن سكان الجنوب من "التنظيمات 

 اإلرهابية" في قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء.
 30/1/2019، ، لندنرأي اليوم

 
 الجيش اإلسرائيلي يخترق الحدود اللبنانية .46

بيروت: اجتازت قوة مشاة من الجيش اإلسرائيلي، أمس، الخط التقني على الحدود الجنوبية في 
محور الوزاني وصوال إلى الضفة الشرسية لمجرف النهر، فيما تابعت القوات اإلسرائيلية أعمال الحفر 

لوكالة الوطنية لإلعالم" الرسمية اللبنانية، بأن القوة اإلسرائيلية، وأفادت "ا في النقاط الحدودية.
عنصرًا، نفذت عملية تمشيط استمرت نحو الساعة عادت بعدها باتجاه األراضي  15وقوامها 

اإلسرائيلية، في ظل تحليق طائرة استطالع من دون طيار في أجواء الغجر والعباسية واألطراف 
لة. كما أشارت في خبر  خر إلى أن القوات اإلسرائيلية خرقت السياج الغربية لمزارع شبعا المحت

عنصرا بالتفتيش على مجرف النهر  20التقني عند حدود الوزاني في قضاء مرجعيون، حي  قام نحو 
وتابعت القوات اإلسرائيلية أعمال  بواسطة ال الب البوليسية وبمواكبة مروحيتين عسكريتين معادعتين.

 ط الحدودية.الحفر في النقا
 31/1/2019، الشرق األوسط، لندن
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 "كلنا مريم".. جمعية لبنانية تطلق فعاليات لدعم المرأة المقدسية .47
أطلقت جمعية "النجاة" االجتماعية اللبنانية، األربعاء، فعاليات حملة "كلنا : عوسع حسين -بيروت 

 الحتالل اإلسرائيلي.مريم" العالمية لدعم المرأة الفلسطينية، وخاصة المقدسية، تحت ا
وتنظم هذه الحملة جمعية القدس للثقافة والتعليم والبحوث )أوكاد(، وهي مؤسسة تركية ُتعنى بالجانب 

عاما على احتالل إسرائيل للمدعنة،  50بمناسبة مرور  2017الثقافي والمعرفي للقدس، وتأسست في 
 بحسب موقي المؤسسة اإلل تروني.
رئيسة جمعية "النجاة"، إن  ،مة اللبنانية بيروت، قالت ختام الحجوخالل مؤتمر صحفي في العاص

حملة "كلنا مريم" تمثل صرخة ل ل أحرار العالم، ول ل من عؤمن بالقيم اإلنسانية والحريات وحقوق 
وتابعت: "حملتنا تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة المرأة المقدسية،  كل إنسان من دون انحياز.

من خالل إحداث تفاعل عالمي مي قضيتها، والمساهمة في رفي الظلم الواقي  والعمل على دعمها
 عليها، عبر فعاليات حقوسية وشبابية وأعمال فنية".

ودعت ختام الحج منظمات حقوق اإلنسان إلى "تجريم االحتالل على ممارساته بحق المرأة 
 ن الصهيوني الغاصب".الفلسطينية عامة، وفي القدس خاصة، وتقديم لوائح اتهام بحق ال يا

وقالت رانيا قوزي عضو المكتب السياسي في الجماعة اإلسالمية خالل المؤتمر الصحفي، "سمينا 
الحملة مريم تيمنا بمريم الصديقة، أم سيدنا عيسى عليه السالم، التي أحبت بيت المقدس وأحبها.. 

 عنها".ومن حق كل امرأة مقدسية أن تعيش بسالم، وأن نحميها ونرفي الظلم 
 30/1/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 "إسرائيل"إيران تكشف عن طائرة مسيرة قادرة على الوصول لـ .48

كشفت إعران، األربعاء، عن تصنيي طائرة مسيرة قادرة على الوصول لل يان : وكاالت –طهران 
باح "، ص40وعرضت القوات المسلحة اإلعرانية في معرض عسكري باسم "اقتدار  اإلسرائيلي.

 (.12األربعاء، أحدث طائرة مسيرة أطلقت عليها اسم )قوس 
 1000واكرت وكالة أنباء "فارس" اإلعرانية أن هذه الطائرة قادرة على التحليق لمسافة عمالنية بطول 

كغم والحد األعلى  100وبينت أنها قادرة على نقل شحنة زنتها  كم. 2000كم أو الذهاب فقط لمسافة 
كم  200وأوضحت وكالة األنباء اإلعرانية أنه تبل  سرعة هذه الطائرة  كغم. 450ع لزنتها حين اإلقال

متر كحد  400ساعات واإلقالع من مدرج بطول  10في الساعة وقادرة على التحليق المستمرة لفترة 
 متر. 1000وتبعد فلسطين المحتلة عن إعران نحو  أدنى.
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دعدًا باسم "شرارة" الذي يعد أحدث صاروخ من كما عرضت القوات المسلحة اإلعرانية صاروخًا ج
كم  30ولفتت إلى أن الصاروخ يطلق من مسافة  صناعة إعرانية يطلق بواسطة الطائرات المسيرة.

 كغم. 7كغم فيما زنة راسه الحربي  27كم في الساعة ووزنه  600ومزود بمحرك ميكروجت وسرعته 
 ويكون توجيهه تلفزيونيا. سنتيمتراً  13متر وقطره  1.7ويبل  طول الصاروخ 

رطل  1000متر وزنة رأسه الحربي  5.15" الذي عبل  طوله 3كما عرضت صاروخ كروز "قاصد 
 كم. 100من مسافة  إطالقهويحظى بمنظومة مبنية على رأس باح  تصويري وإمكانية 

 30/1/2019، فلسطين أون الين
 

 االقتلعفي مواجهة  48تثم ن صمود فلسطينيي  العربية" الجامعة" .49
في مواجهة محاوالت االقتالع، التي تمارسها  48 م نت الجامعة العربية صمود فلسطينيي : القاهرة

"إسرائيل" بحقهم، مجددة دعمها ال امل ل ل حقوق الشعب الفلسطيني في الداخل، ونضالهم الدؤوب 
هم وهويتهم ودفاعهم المستمر عن أرضهم وحقوقهم وعيشهم في وطنهم، وتشبثهم بكيانهم وحقوق

ودعا قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة، في بيان أمس، بمناسبة عوم  الوطنية.
عناعر من كل عام،  30التضامن مي أبناء الشعب الفلسطيني داخل الخط األخضر، والذي يصادف 

ه قضية المجتمي الدولي، واألمم المتحدة، ومجلس حقوق اإلنسان إلى تحمُّل مسؤولياتهم تجا
فلسطينيي الداخل، لما عتعرضون له من ظلم وتمييز عنصري إلى جانب االنتهاكات الجسيمة ألبسط 
حقوقهم المكفولة بالقانون والموا يق والشرعية الدولية، وصواًل إلى فضح االنتهاكات "اإلسرائيلية" 

فلتها هذه الموا يق من كل حقوقهم، التي أكدت عليها وك 48وإدانتها ومواجهتها وتمكين فلسطينيي 
ولفتت الجامعة إلى أن اكرف هذا العام تأتي في ظل ظروف صعبة واستثنائية  والقرارات الدولية.

بشكل خاص، في مواجهة السياسات  48وغير مسبوقة يجتازها الشعب الفلسطيني عامة، وعرب 
 عن أرضهم. العدوانية "اإلسرائيلية" المتصاعدة ضدهم ل سر عزيمتهم وإجبارهم على التخلي

 31/1/2019، الخليج، الشارقة
 

 برد قوي في حال هاجمت العراق "إسرائيل"الخزعلي يتوعد  .50
توعد األمين العام لحركة عصائب أهل الحق سيس الخزعلي إسرائيَل برد غير محدود إاا ما هاجمت 

البالد في العراق تحت أي اريعة، وتوقي تصويت البرلمان العراقي على سحب القوات األمريكية من 
وقال الخزعلي في مقابلة مي وكالة أسوشيتد برس إن من حق العراق الدفاع  األشهر القليلة القادمة.

 عن نفسه في حال مهاجمة إسرائيل أهدافا داخل أراضيه تحت أي مبرر.
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ولدف سؤاله عن الضربات الجوية اإلسرائيلية المت ررة التي تستهدف المصالح اإلعرانية في سورية، 
الخزعلي إن القوتين تبدوان كأنهما متوجهتان إلى مواجهة يمكن أن تتحول إلى حرب إقليمية،  قال

كما أشار  مؤكدا أن العراق لن عتم جره إلى هذه المواجهة أو الحرب إال إاا هاجمته إسرائيل مباشرة.
 ة.إلى أنه سيكون أول من يستجيب في حال هاجمت تل أبيب لبنان أو سورية وطلبتا المساعد

 30/1/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ونروا" في لبنان: ملتزمون بمسؤوليتنا تجاه اللجئين الفلسطينييناأل " .51
ونروا" في لبنان، األربعاء، التزامها بتحمل مسؤولياتها األأعلنت وكالة ": وسيم سيف الدعن -بيروت 

وردوني، تنفيذ الرسالة الموكلة وأكد مدعر الوكالة في لبنان كالودعو ك تجاه الالجاين الفلسطينيين.
 إليها من األمم المتحدة بتقديم المساعدة والحماية لهم، إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم.

 2019مليار دوالر في  1.2وأوضح كوردوني خالل مؤتمر صحفي ببيروت، أن الوكالة تحتاج إلى 
يي أقاليم عملها. و من الدعم ، في جم2018للحفاظ على خدماتها على المستويات التي قدمتها في 

من الدول المانحة، لسد العجز األكبر في تاريخها جراء وقع  2018الذي تلقته "أونروا" في 
المساعدات األمريكية. وأوضح كوردوني أن جهود الدول المانحة ساعدت في تجاوز األزمة حتى 

ين الفلسطينيين في لبنان، وتأمين ولفت إلى أن الوكالة تعمل على استمرار تقديم خدماتها لالجا اخن.
ألع طالب منهم، واالستمرار في عملية إعادة إعمار مخيم نهر البارد )شمالي  37التعليم لحوالي 

 لبنان(، وتقديم المساعدات المالية للنازحين الفلسطينيين من سورية بصورة شاملة.
في جهودها لتخييف المعاناة عن  بدوره، أكد مدعر عام الوكالة في سورية مايكل أمانيا، استمرارها

منشأة تابعة لها تضررت بشكل كامل داخل مخيم  18ولفت إلى أن  الالجاين الفلسطينيين في سورية.
وأعرب أمانيا  منشآت تضررت بشكل جزئي. 5اليرموك بالعاصمة السورية دمشق، باإلضافة إلى 

ألع  438اسية. وأشار إلى بقاء حوالي عن أمله توفير األموال الالزمة لهم وتلبية احتياجاتهم األس
 ألفا خارجها. 120الجئ فلسطيني داخل األراضي السورية، ونزوح أكثر من 

 30/1/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 "إسرائيل""بي بي سي" ترفض عريضة بريطانية ُتطالب بنقل "يوروفيجن" من  .52
وبية "عوروفيجن"، من إسرائيل إلى دولة شخصية  قافية، عريضة لنقل مسابقة األغنية األور  50وقعت 

أوروبية أخرف، احتجاجا على الجرائم التي ترت بها األولى بحق الفلسطينيين، وقدموها لهياة اإلااعة 
البريطانية "بي بي سي"، طالبين منها أن تناشد المنظمين على تحقيق مطلبهم. ونصت العريضة 
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يه الخييف، ل نه ليس معفى من اعتبارات حقوق على أن "برنامج عوروفيجن قد يكون موجه للترف
وكتب الفنانون في عريضتهم أن المسابقة تدعي حمل سيم "تنوع" و"احتواء" اخخرين في  اإلنسان".

خطابها، مؤكدعن أن ال معنى لهذعن الشعارين في ضوء االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية والقدس 
تجاهل انتهاك إسرائيل الممنهج لحقوق اإلنسان الفلسطيني... وأضاف الفنانون "ال ُيمكننا  والجوالن.

إن هياة اإلااعة البريطانية ُملزمة بميثاقها الذي عنج على "نصرة حرية التعبير"، يجب أن تعمل 
 وفقا لمبادئها وأن تضغط من أجل نقل عوروفيجن إلى دولة ال ُترت ب فيه جرائم ضد تلال الحرية".

 30/1/2019، 48عرب 
 

 "إسرائيل"ارضة في فنزويل تعتزم تعيين سفير لدى المع .53
قال مسؤولون في المعارضة الفنزويلية، عوم األربعاء، إنهم يعتزمون تعيين سفير لحكومة المعارضة، 
لدف إسرائيل، خالل األيام القليلة المقبلة، على الرغم من قطي العالقات الدبلوماسية الرسمية بين 

 .2008الطرفين منذ العام 
ء الال في أعقاب اعتراف الحكومة اإلسرائيلية، األحد الماضي، رسميًا بزعيم المعارضة، خوان جا

غواعدو، رئيسا لفنزويال، والال في ظل الضغوطات التي مارستها الواليات المتحدة األمريكية على 
رئيس إسرائيل لإلسراع في إعالنها الرسمي عن دعمها لإلجراءات االنقالبية الهادفة لإلطاحة بال

 الفنزويلي، نيكوالس مادورو.
ونقل التلفزيون الرسمي اإلسرائيلي )كان(، اليوم، عن مسؤولين في المعارضة، إن التعيين سيتم خالل 
األيام القليلة المقبلة، وأنه يأتي في سياق تعين ممثلين دبلوماسيين للمعارضة، في الدول التي اعترفت 

 عدو.بشرعية حكومة المعارضة وعلى رأسها غوا
وبحسب "كان"، فإن المسؤولة البارزة في المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا متشادو، إن المعارضة 
"تأمل في إعادة العالقات الدبلوماسية الرسمية مي إسرائيل"، ودعت "المواطنين اليهود الذعن غادروا 

 في اإلطاحة بمادورو". البالد، إلى العودة للمساعدة في إعادة بناء الدولة، بعد نجاح المعارضة
وأشارت القناة إلى أنه في ظل العالقات الدبلوماسية المنقطعة بين إسرائيل وفنزويال، لن تتمكن 
إسرائيل من اإلعالن عن تعيين سفير جدعد لدعها من قبل الحكومة الفنزويلية، ورجحت أن عتم 

 تعريف الشخج الذي سيتم تعيينه بالمنصب الجدعد كع"مبعوث خاص".
فقًا لمصادر "كان"، فإنه ال توجد اتصاالت مباشرة بين الحكومة اإلسرائيلية والمعارضة في وو 

 فنزويال، وأكدت أن االتصاالت تتم من خالل وساطة الواليات المتحدة األمريكية.
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عام  "إسرائيل"عذكر أن الرئيس الفنزويلي السابق، هوغو تشافيز، كان قد قطي العالقات الثنائية مي 
2008. 

 30/1/2019، 48عرب 
 

 خبير أممي يدعو إلى إجراءات دولية حاسمة بشأن تنامي االستيطان اإلسرائيلي .54
دعا مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية  :وفا -جنيف

يطان المحتلة، المجتمي الدولي إلى اتخاا إجراء حاسم ردا على ت ثيف إسرائيل مؤخرا ألنشطة االست
في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرسية، األمر الذي يعتبر بمثابة رفض واضح لحل 

وحذر مايكل لينال في بيان صحفي اليوم األربعاء، من أن عدم رد المجتمي الدولي على  الدولتين.
م إسرائيل هذه الخطوات االستيطانية اإلضافية، سيؤدي إلى تجاوز  خر مخرج على الطريق إلى سيا

وأشار لينال إلى أن المجتمي الدولي أكد مرارا وت رارا أن المستوطنات اإلسرائيلية هي  بضم األراضي.
. وقال إن المستوطنات هي أيضا جريمة حرب 1949انتهاك صارخ التفاسية جنيف الرابعة لعام 

قبل، إلى أن  ، مضيفا أنه أشار عدة مرات من1998افتراضية بموجب قانون روما األساسي لعام 
 المستوطنات تعد مصدرا لمجموعة من انتهاكات حقوق اإلنسان المستمرة.

واكر أن العام الماضي شهد زيادة ملحوظة في حوادث العنع من قبل المستوطنين اإلسرائيليين ضد 
اية الفلسطينيين في الضفة الغربية، قائال إنه "في حاالت عدعدة، تقع القوات اإلسرائيلية، الملزمة بحم

السكان الفلسطينيين بموجب القانون اإلنساني الدولي، مكتوفة األعدي بينما تتعرض أشجار الزيتون 
للتدمير، ويتم تدمير سبل العيش، وحتى في الوقت الذي يصاب فيه الناس، أو في أسوأ األحوال، 

 51الذي دام وشدد الخبير األممي على أن المستوطنات اإلسرائيلية هي المحرك لالحتالل  يقتلون.
عاما، مضيفا أن "هذا االحتالل لن يموت بسبب تقادم الزمن"، ول نه سينتهي فقط بفرض عواقب 

 حازمة على إسرائيل لتجاهلها القانون الدولي والعدعد من قرارات األمم المتحدة.
 30/1/2019، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 بالضفة الغربيةفي التعليم  تنتهك الحق   "إسرائيل"األمم المتحدة:  .55

أعرب عدد من مسؤولي األمم المتحدة، مي استاناف الفصل الدراسي الثاني في فلسطين، : جنيف
عن القلق العميق إزاء العدد ال بير للبالغات عن ما أسمته "حوادث التدخل" أو االنتهاكات في 

 المدارس أو بالقرب منها في الضفة الغربية منذ بداية العام الدراسي.
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جاء في بيان مشترك من منسق الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة جيمي  وفق ما
ماكغولدريال، والممثلة الخاصة لليونيسع جينيييف بوتان، ومنظمة اليونسكو، فأن هذه االنتهاكات 

 "تؤ ر على وصول األطفال اخمن إلى التعليم".
لقوات اإلسرائيلية وعمليات الهدم والتهدعد وأضح البيان أن "حوادث التدخل في المدارس من قبل ا

بالهدم والمصادمات في الطريق إلى المدرسة بين الطالب وقوات األمن وتوسيف المعلمين عند نقاط 
التفتيش وأعمال العنع التي تقوم بها القوات اإلسرائيلية والمستوطنون في بعض األحيان، تؤ ر على 

 ي التعليم الجيد خالف األطفال الفلسطينيين".الوصول إلى بياة تعليمية  منة والحق ف
تدخال في التعليم في الضفة الغربية أ ر على  111وقد و قت األمم المتحدة على مدار العام الماضي 

 ألع طفل. 20قرابة 
وبحسب البيان، شملت أكثر من نصع الحوادث/ االنتهاكات، التي تم التحقق منها: الذخيرة الحية، 

لدموع، والقنابل الصوتية، التي أطلقتها قوات االحتالل اإلسرائيلية على المدارس أو والغاز المسيل ل
وقد وقي ما يقرب من  لثي جميي هذه  بالقرب منها، مما أ ر على التعلم أو إصابة الطالب.

االنتهاكات، التي تم التحقق منها، في المدارس بالضفة الغربية خالل األربعة أشهر األخيرة من عام 
2018. 

 30/1/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

  ةاإلسرائيلية في استهداف المواقع اإليرانية بسوري تحليل: االستراتيجيات .56
من بين أبرز المتغيرات اات التداعيات غير المحسوبة، قرار الرئيس : إحسان الفقيه -إسطنبول 

سحب قوات بالده من سورية على الرغم  2018سمبر دي كانون األول/ 19األمريكي دونالد ترامب في 
من "التراجي" والضبابية في الموقع النهائي من القرار الذي "قد" ال يطبق حتى مي سحب أعداد كبيرة 

 من اخليات والمعدات القتالية إلى العراق.
القوات الحليفة لها من العسكرية لمني إعران و  استراتيجياتهادفي قرار الرئيس األمريكي إسرائيل إلعادة رسم 

 تعزيز تموضعها على األراضي السورية بما تعتقد إسرائيل أنه يشكل تهدعدا وخطرا على أمنها الوطني.
تعتمد إعران في نشاطاتها العسكرية خارج الحدود على قوة فيلق القدس، المسؤول عن العمليات 

مسلحة عراسية وأفغانية وسورية الخاصة للحرس الثوري اإلعراني خارج الحدود، ومجموعات شيعية 
وباكستانية ومن دول أخرف، إضافة إلى اراعها األقوف في المنطقة، حزب هللا اللبناني، إلنشاء 

 موطئ قدم في هضبة الجوالن السورية وجنوب لبنان على الحدود مي إسرائيل.
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( 1988-1980) وتعتقد إعران أن تحالفها العميق مي سورية والذي يمتد إلى حرب الخليج األولى
ووقوف سورية إلى جانبها في حربها على العراق، هو التحالع األعمق واألكثر خدمة لمشروعها في 
الهيمنة على المنطقة والحصول على موطئ قدم "مضمون" على شواطئ البحر األبيض المتوسط 

 على الساحلين السوري واللبناني.
ة" ضد إسرائيل والهيمنة األمريكية في المنطقة، تجد كما أن إعران التي ترف أنها تقود "محور المقاوم

إدامة التحالع مي سورية والوقوف إلى جانب نظامها ضد المعارضة التي  االستراتيجيةمن مصلحتها 
 .2011مارس  تحاول اإلطاحة به منذ  اار/

سيطرة وإلعران تواجد عسكري ونفوا تقليدي في جنوب لبنان على الحدود مي إسرائيل، وهي خاضعة ل
ونفوا حزب هللا اللبناني، وفي سورية على خطوط وقع إطالق النار في هضبة الجوالن حي  تنتشر 
مجموعات شيعية مسلحة حليفة إلعران، وأيضا في قطاع غزة الخاضي لسيطرة حركة حماس؛ وهي 
جبهات  الث عتحدث رئيس الوزراء اإلسرائيلي عن ضرورة مواجهتها للحفاظ على أمن إسرائيل 

 وجودها الذي حذ ر أكثر من مرة بقدرة إسرائيل على الوصول إلى "كل من يسعى إللحاق الضرر بها".و 
اإلسرائيلية فتركز، وفق ما عتحدث عنها مسؤولون إسرائيليون، على مني "أي"  االستراتيجياتأما 

س الثوري تواجد عسكري إعراني على األراضي السورية، سواء العسكري أو شبه العسكري التابي للحر 
اإلعراني، بما في الال المنشآت العسكرية التي أقامتها إعران على األراضي السورية بعد تدخلها 

، باإلضافة إلى انتشار القوات الحليفة إلعران من 2012المباشر إلى جانب قوات النظام منذ عام 
أو بالقرب من الحدود المجموعات الشيعية المسلحة أو من حزب هللا اللبناني على األراضي السورية، 

 مي إسرائيل كأولوية.
وتعتقد إسرائيل أن العدو الرئيسي لها في المنطقة، هي إعران التي تعمل على تطوير أسلحة نووية 

 وكثيرا ما هدد مسؤولون إعرانيون كبار بتدمير إسرائيل وإزالتها من الوجود.
، حين باشرت 2017من العام  إال بدءً لم تهتم إسرائيل بمعالجة الوجود اإلعراني عسكريا في سورية 

 باستهداف مواقي تابعة للحرس الثوري أو القوات الحليفة، بما فيها مواقي مشتركة مي قوات النظام السوري.
تركز إسرائيل على مني تواجد عسكري إعراني دائم في سورية والحد من بناء مصاني تطوير األسلحة 

 إسرائيل تهدعدا جديا ألمنها ووجودها. والصواري  متوسطة المدف التي ترف فيها
وتحاول إسرائيل من خالل مواصلة الضربات الجوية والصاروخية مني تطوير أو نقل األسلحة 
والذخيرة اإلعرانية إلى حليفها في لبنان، حزب هللا اللبناني، كما تواجه إسرائيل منذ عدة أسابيي تحدي 

 مالية مي لبنان.القضاء على أنفاق لحزب هللا على جبهتها الش
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وفق معطيات واقي تعامل إعران مي ماات الضربات الجوية اإلسرائيلية التي استهدفت مواقي تواجدها 
هي والقوات الحليفة لها على األراضي السورية، فإن احتماالت المواجهة اإلعرانية اإلسرائيلية على 

 األراضي السورية تبدو مستبعدة تماما في المدف المنظور.
ت الردود اإلعرانية على المزيد من التحذعرات والتهدعدات إلسرائيل في أعقاب كل ضربة عتلقاها اقتصر 

الحرس الثوري والقوات الحليفة له على األراضي السورية، و خرها الضربات الجوية والصاروخية عوم 
ات الحليفة لها شخصا  خرين من القو  26إعرانيا وأكثر من  12عناعر التي قتل فيها  كانون الثاني/ 20

 والقوات السورية.
وليس بعيدا عن الردود اإلعرانية المعتادة، فإن مسؤولي النظام السوري يكتفون أيضا بإطالق التهدعدات 

 ضد إسرائيل بعد أي ضربات تتعرض لها مواقي قوات النظام أو القوات اإلعرانية والقوات الحليفة لها.
وب سورية في األمم المتحدة متسائال عما إاا كان على وفي أحدث التصريحات السورية، تحدث مند

 سورية أن ترد على الضربات اإلسرائيلية باستهداف مطار بن غوريون اإلسرائيلي في تل أبيب.
 مة احتماالت "متواضعة" الضطرار إعران للرد على الضربات اإلسرائيلية في العمق اإلسرائيلي 

"إلزعاج" اإلسرائيليين في المستوطنات القريبة من خطوط التماس واالكتفاء بتوجيه القوات الحليفة لها 
 سواء في الجوالن السوري أو جنوب لبنان أو في قطاع غزة.

 وتعلن إعران مرارا أنها مستعدة لمواجهة إسرائيل والرد عليها مهددة بإزالتها من الخريطة.
كانون  20ائيلية على مواقي إعرانية في وأعلن قائد القوات الجوية اإلعرانية في رده على الضربات اإلسر 

 الثاني/عناعر، أن بالده مستعدة لحرب حاسمة للقضاء على إسرائيل.
عناعر، فتحت "قوات" تتمركز على خط وقع إطالق النار بين سورية وإسرائيل في  كانون الثاني/ 24في 

 ن وقوع إصابات بين الطرفين.هضبة الجوالن، نيران أسلحتها على دورية إسرائيلية ردت عليها بالمثل دو 
عناعر ردت عليه إسرائيل بسلسلة من  كانون الثاني/ 20سبق الال، إطالق صاروخ إعراني في 

الضربات الجوية على مواقي إعرانية وسورية جنوب العاصمة دمشق ومطارها الذي أصابته سبعة 
 ط سبالة السواحل اللبنانية.صواري  إسرائيلية من أربي طائرات كانت تحلق فوق البحر األبيض المتوس

استهدفت الضربات اإلسرائيلية في موجتها األخيرة، أهدافا عسكرية إعرانية سورية مشتركة جنوب 
العاصمة دمشق وبطاريات الدفاع الجوي ومواقي خاصة بفيلق القدس في أنحاء متفرقة من سورية 

إلعرانية ومعسكرات تدريب موقعا مستهدفا، من بينها مواقي تابعة لالستخبارات ا 37جاوزت 
 للمجموعات الشيعية المسلحة.
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جاءت الضربات اإلسرائيلية ردا على إطالق صاروخ إعراني أرض أرض متوسط المدف على 
األراضي اإلسرائيلية فشل في الوصول إلى هدفه بعد اعتراضه من منظومة الدفاع الصاروخية )القبة 

 ائيلي.الحدعدية( قبل عوم واحد فقط من الرد اإلسر 
وفي غياب أي رد عسكري سواء إعراني مباشر أو عبر القوات الحليفة، هدد قائد فيلق القدس اللواء 

نيسان/أبريل القادم  9قاسم سليماني بشن هجوم واسي داخل األراضي اإلسرائيلية قبل انتخابات 
 إلسقاط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في االنتخابات.

ضربة على مواقي إعرانية في سورية  100إسرائيل أنها نفذت أكثر من ، كشفت 2017في خريف عام 
ضربة  200وأرتال نقل األسلحة والمعدات لحليفها في لبنان، وبلغت وفقا لتقارير إسرائيلية، أكثر من 

 .2018خالل عام 
ل ل من إعران وإسرائيل وسائل ردع متبادل تميل كفتها لصالح إسرائيل القادرة على شن ضربات 

وية وصاروخية مكثفة دون الدخول ضمن مدف الدفاعات الجوية المحتملة في سورية، في اات ج
الوقت الذي تمتلال إسرائيل درعا صاروخيا )القبة الحدعدية( يحول دون وصول الصواري  اإلعرانية 

ت الحدعثة إلى المدن اإلسرائيلية بينما ال يعتقد أن القوات الجوية اإلعرانية تمتلال ما يكفي من الطائرا
 والتقنيات المتطورة التي تجنبها وسائط الدفاع اإلسرائيلي المضادة للجو.

ألع صاروخ في مخازن تابعة لحزب هللا، وفق تقارير إسرائيلية،  150إال أن امتالك إعران ألكثر من 
سقوط يمكن لها إاا استخدمت بكثافة إطالق عالية أن تربال الدفاعات الجوية اإلسرائيلية واحتماالت 

أعداد منها على المدن والمنشآت اإلسرائيلية، وهو ما تعتقد إعران أن إسرائيل سترد عليه بقوة في 
 العمق اإلعراني، ما يجعل الوضي  ابتا على ما هو عليه حتى إشعار  خر.

 29/1/2019لألنباء،  األناضولوكالة 
 

 كيل صبرهمطفح  "فتح"وكوادر حركة  "القرف"حالة  إلىالشعب الفلسطيني وصل  .57
 شريف أبوبسام 

 يحق للجنة المركزية لحركة فتح أن تعتبر قراراتها قرارات ملزمة للفلسطينيين كافة. ال –
هو خرق خطير للتقاليد التي أرساها الرئيس القائد  اخخرين،فرض قرارات اللجنة المركزية على  –

 ياسر عرفات.
 خالفات ورص الصفوف.هي الطريق لحسم ال والشفافة،االنتخابات النزيهة  –
 من يخشى االنتخابات يشال بتمثيله ل غلبية. –
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فقدان الرؤية السليمة للتعامل مي المصالح العليا للشعب  إلىالتمسال بالتعصب التنظيمي عؤدي  –
 الفلسطيني.

لم تعد سيادة فتح "اللجنة المركزية"، قادرة على رؤية الواقي بشكل واضح وفقدت بذلال قدرتها على 
ظن البعض أن  وإاا  خر،فهي في واد وقواعد فتح في واد  أيضا...المستقبل بشكل واضح  قراءة

ويمكن أن نصع الال في  مخطئ،قواعد فتح ترف التطورات بأعين أعضاء اللجنة المركزية فهو 
 المركزية.مسامي أعضاء اللجنة  إلىعدور من نقاع في قواعد فتح يصل  أضعع األحوال بأن ما

مجموعة من المدافعين والمتشبثين  إلىدة فتح بشكل عام "مي بعض االستثناءات"، لقد تحولت سيا
 إلىبالسلطة "لما يعنيه هذا التشب  من مصالح ااتية"، وحولت اللجنة التنفيذية والصندوق القومي 

 الالشرعية.هياات يغلب عليها طابي 
وهنالال أعضاء يمثلون  طني،الو ففي اللجنة التنفيذية أعضاء نصبوا دون قرار شرعي من المجلس 

واألموال تصرف لمقاتلين غير موجودعن  أكثر،وجود لها اليوم ومنذ عشر سنوات أو  تنظيمات ال
 المقاتلين.وتمني عن تنظيمات موجودة تضم ماات 
أردت أن  إاا" هو:وتجميي األعضاء وال الم السائد  المادي،وتحولت السلطة ووظائفها وسيلة لل سب 

من هو ابو  ال يعرفون وكثير من هؤالء  "،اسية أو وظيفة أو وزارة عليال أن تنتمي لفتح تأخذ منحة در 
ولوال الصور التي توضي على  عدوان،جهاد ومن هو ابو اياد ومن هو ابو عوسع النجار وكمال 

 عمار.من هو ابو  ال يعرفون فانهم  "،جدران المكاتب " لحسن الحظ 
 صحيح.ارات لتعرفوا أن ما أقوله الموظفين في الدوائر والوز  اسألوا

ول نها األجوبة العميقة فهي  ساخرة،تبدو األجوبة  انتخبهم؟ومن  التنفيذية؟من هم أعضاء اللجنة 
جانب رئيس  إلىأعن هو رئيس الصندوق القومي المنتخب من المجلس الوطني والمؤتمن  "،"مسخرة

 الفلسطيني.اللجنة التنفيذية على أموال الشعب 
ويأتي  هللا،سؤال هام ألن ابو عمار بيد  الال؟ومن قرر  الفلسطيني،سحبت أمالك الشعب  باسم من

فهل هنالال مجلس أمناء  الفلسطيني،وليست أموال الشعب  "،من يقول هذه أموال المرحومة "أمي
 هم؟ومن  القومي،للصندوق 

ن على الرصيف تسل، شباب فتح الحقيقيون أي الفتحاويون يجلسو  أما عن القرارات فحدث وال
 ما عدور.يشاهدون ويتناقشون ويرون األمور تتهاوف دون أن يصحى أعضاء القيادة على 

رامي الحمدهلل رجل وطني وأمين وشفاف ويحرص على الشعب الفلسطيني وتنمية مصادر دخله 
 ة؟ انويأهي قضية  لعبة؟أهي  يستقيل،يطلب منه أن  –لمااا يستقيل  ل مام،ومراسبة النمو ودفعه 

 قبله.لقد فرض عليه كما فرض على من أتى 
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 دواليبها ترف كفاءاتهم شهادات لبالدهم ورغم الال سارت العربة وان كانت العصي توضي دائما في 
ومحاسبة من سرق وزارة  الفلسطيني،لو كان وزير المالية شفافا وحريصا على مصالح الشعب 

 منصبه؟ومن سرق خارجها هل أبقي في  المالية،
وكذلال عدد من موظفي المالية يحاسبون الفقراء على القرع  الشعب،يرة وزير سارقة أموال سكرت 

 الشعب؟وأعن هو الحرص على مال  الشفافية؟ويغضون النظر عن "الحرامية ال بار"، أعن هي 
وتنهال عليه الضغوطات لتتحول قرارات  المسيطرة،يعين رئيس وزراء  م يطوق بمافيات التنظيمات 

 قرارات سيادة تنظيم؟. إلى الحكومة
وتنظر بازدراء ل ل  االحتالل،قواعد فتح أعها الناس وطنية وملتزمة وتواقة لخوض ال فاح ضد 

انهم شباب  وتناقشها،قواعد فتح تعرف التفاصيل وتتحدث بها  وال فاح،الخطوات المحبطة للنضال 
 منهم.يعرفون ملفات أعضاء اللجنة المركزية خاصة الجدد 

 اإلسالمييعني استبعاد حركة حماس والجهاد  "،حكومة من اللجنة التنفيذية "أو الفصائلتشكيل 
هذا ت ريس  موازناتهم،والمقاومة الشعبية واللجان الشعبية في المخيمات والمغضوب عليهم المقطوعة 

 وال شرعيين،لذلال فان أكثر من نصع أعضائها غير  إضافةلالنقسام فلن ت ون حكومة وحدة وطنية 
 التنفيذية.يحق لهم أن يكونوا في اللجنة  وال أحدا يمثلون 

وتريد من هذا المجلس أن عنتخب لجنة تنفيذية  جدعد،قواعد فتح تريد انتخابات حرة ومجلس وطني 
 أعضائها.وأن تنتخب اللجنة التنفيذية الشرعية رئيسا لها من بين  شرعية،

 للصندوق.وأن يقر مجلس أمناء  ،القوميوتريد من المجلس أن عنتخب رئيسا للصندوق 
وبعد هذا األساس المتين يمكن معالجة التشريعي والرئاسة وغيرها من النقاط المثيرة للخالف استنادا 

 الشعب.لقرارات شرعية مستمدة من تصويت 
التي تعرف أن قوتها هي في وضي القاطرة على السكة السليمة وليس خارج  فتح،قواعد  ما تريدههذا 

ال  براء فهموالتي تعرف أن جيش الموظفين عدعون أنهم فتحاويين ل نهم من الفتحاوية  السكة،
ولم عهربوا من  العدو،تاري  فتح وال أبطال فتح الذعن استشهدوا وهم يطلقون النار على  يعرفون 

 العدو.معركة مواجهة مي 
 ما عبثه ال تصدقوا "،نفاس"من الناس بالناس والقطة بال "،أما الشارع فقد وصل به األمر حد "القرف

 السلطة.تحترم  فالناس ال للسلطة،التليفزيون الفلسطيني من هتافات 
عرض  رغم أنه  وهي أقوف من كل من يقاتل تحت لوائها والشعب الفلسطيني ال كبيرة،قضية فلسطين 

 اوم،ليقمثيل لها يضطر معها لالختباء ل نه يستعيد زخمه بسرعة وينهض  قد يمر بلحظات قمي ال
 بقيادته.تليق  يمكن أن يصمت طويال على سيادات ال هذا الشعب العظيم ال
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 وحتى ال فقط،والجميي عدري أن الظلم والظالمين ليسوا أعداءنا  والظالمين،انه شعب مقاوم للظلم 
 إلبداءعبقى ال الم معلقا في الهواء نعود لنذكر بأننا دعونا أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان 

لجنة عليا شفافة وملتزمة بأهداف  إشرافانتخابات نزيهة وتحت  إلجراءهم بالمبادرة التي تدعو رأع
 للمواطنين؟فلمااا يخشى البعض من تصويت نزيه  الوطنية،شعبنا وبقضيتنا 

نحن ندعو لديمقراطية نزيهة ملتزمة وطنيا لنفسح المجال لشعبنا بأن عدلي  وها بالديمقراطية،نتغنى 
 للقيادة.تار من عريد ويخ برأيه،

 30/1/2019، رأي اليوم، لندن
 

 "اإلسرائيلية"الدم الفلسطيني واالنتخابات  .58
 نبيل سالم
الجرائم التي عرت بها االحتالل "اإلسرائيلي" والمستوطنون اليهود، و خرها جريمة قتل مواطن فلسطيني 

القرية التي تعرضت لعمليات  من الشهر الجاري، وهي 26وجرح العشرات من أبناء قرية المغي ر عوم 
تقطيي أشجار الزيتون، وما سبقها من جرائم كثيرة بحق البشر والشجر، في الضفة الغربية، وضد 
مسيرات العودة السلمية في غزة، كلها جرائم تؤكد المؤكد، وهو أن االحتالل "اإلسرائيلي"، ليس معنيًا 

وعدوان ليس ضد الشعب الفلسطيني وحده،  بأي بح  عن السالم، وأنه ليس إال مشروع تدمير وقتل
 وإنما ضد شعوب المنطقة كلها.

ل ن المؤسع والغريب في األمر، أن هذه الجرائم التي تتصاعد بين حين و خر، ال يمكن فصلها عن 
نيسان القادم، مثلما ال يمكن  أبريل/ 9الدعاية االنتخابية ل"ال نيست اإلسرائيلي" المزمي عقدها في 

جمل السياسة "اإلسرائيلية"، في مختلع الساحات، كاالعتداءات على سورية، حي  فصلها عن م
اعتادت الطغمة العسكرية الحاكمة في "إسرائيل" على استخدام الدم العربي، في سوق االنتخابات 
"اإلسرائيلية"، ومحاوالت كسب أصوات الناخبين الصهاعنة من خالل التشدد والتطرف، الذي عتسي 

سيما في السنوات األخيرة، والال بتشجيي مباشر من اإلدارة األمريكية، التي تجاوزت هي معسكره وال 
بالقدس عاصمة  2017كانون األول  ديسمبر/ 6األخرف كل القوانين واألعراف الدولية، باعترافها عوم 

ي ل"إسرائيل"، وتعمل على تصيية منظمة األمم المتحدة لشؤون الالجاين "األونروا"، من خالل قط
المساهمة األمريكية المالية في ميزانيتها؛ تمهيدًا لتصيية قضية الالجاين الفلسطينيين، وهي أمور من 
شأنها أن تدفي بمعسكر التطرف "اإلسرائيلي" إلى األمام، وال سيما مي سعيها الدؤوب لتنفيذ ما يسمى 

 ب"صفقة القرن"، على حساب الشعب الفلسطيني.
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"إسرائيل" من سجاالت سياسية، تسبق االنتخابات في معظم األحيان،  ومن عتابي ما يجري اخن في
وما يظهر من أنباء عن تورط رئيس الوزراء "اإلسرائيلي" بنيامين نتنياهو بفضائح فساد، عالحظ كيف 
أن قادة االحتالل، يحاولون دائمًا تصدعر أزماتهم الداخلية، من خالل التصعيد العدواني الخطير، 

بحجر، فمن جهة يضغط التصعيد العدواني على "اإلسرائيليين"، ويدفعهم الستشعار لضرب عصفورين 
الخطر، والتوحد، ومن جهة أخرف يقدم أوراقًا انتخابية تعتبر رابحة بالنسبة للمتطرفين "اإلسرائيليين"، 

راجي خاصة وأن االنتخابات القادمة، ستجري كما هو واضح بين اليمين، واليمين األكثر تطرفًا، مي ت
 قوة ما يسمى اليسار "اإلسرائيلي"، وتحدعدًا حزب العمل بالنسبة للتأ ير في المشهد السياسي. 

ومن عراقب تصريحات قادة األحزاب "اإلسرائيلية"، ودعاياتهم االنتخابية فإنه سيجد أن جميي قادة هذه 
الستمرار في سياسات األحزاب، عزاعدون في سوق االنتخابات، حول كييية قهر الشعب الفلسطيني، وا

 االحتالل البغيضة، وفي مقدمتها التوسي االستيطاني في األراضي الفلسطينية المحتلة.
وكما هو معروف فقد عمل نتنياهو وحزبه و"معسكره القومي" في العقد األخير على تعميق وتوسيي 

لسياسية. بكل ما أوتي انزياح المجتمي "اإلسرائيلي" إلى اليمين واليمين المتطرف في سيمه ومواقفه ا
من قوة، وقام بتسخير كل مناحي السياسة "اإلسرائيلية"، بما عنسجم ويتطابق مي الفرضيات األساسية 
إلعدعولوجيا اليمين المتطرف، وهو ما تجلى بوضوح في تصعيد السياسة العدوانية تجاه الشعب 

ة والمعادية للديمقراطية وللمساواة، الفلسطيني في المناطق المحتلة، وسن القوانين العنصرية والتوسعي
والتي تخدم أهداف اليمين المتطرف وأجندته، وفي مقدمتها القوانين التي تؤيد االستيطان وتشرعن 

 البؤر االستيطانية غير القانونية وفق القانون "اإلسرائيلي" نفسه.
ئمًا في حمالتها الدعائية كما دأبت القيادة اليمينية في "إسرائيل" على استخدام الدم الفلسطيني، دا

االنتخابية، وال سيما في ظل موقع دولي مائي، وعجز عربي واضح، في لجم هذه السياسة 
 "اإلسرائيلية" العدوانية.

أخيرًا نقول: إن ما تشهده األراضي الفلسطينية من جرائم، مرشح لالزدياد واالتساع، كلما اقتربت 
زمات السياسية الداخلية في "إسرائيل" وهو ما يستدعي أواًل االنتخابات "اإلسرائيلية"، أو تزاعدت األ

وقبل كل شيء موقفًا فلسطينيًا موحدًا، وعربيًا فاعاًل، في التعامل مي هذه االعتداءات شبه اليومية، 
وإال فسوف عبقى الدم الفلسطيني والعربي، ورقة في مزادات االنتخابات "اإلسرائيلية"، التي عبدو أنها 

 كثر تطرفًا، من بين اليمين.ستأتي باأل
 30/1/2019، الخليج، الشارقة
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 هل سنخوض حرباا مع إيران بدالا من الدول السنية؟ .59
 مناحم بن
يحتمل أن ن ون تورطنا منذ اخن في حرب في الشمال، وبات متأخرًا محاولة عرض رؤية أخرف ل ل 

ي سياسة الهجمات على "أهداف سير األمور ولعموم عالقاتنا مي إعران وسورية. عتفق الجميي م
إعرانية" و"سالح إعراني" و" الف األهداف" في زمن والية رئيس األركان  عزن وت ع وليس هناك من 
يفتح فمه ويشكال، وبالتأكيد ليس من المرشحين من قبل أنفسهم لقيادة الدولة ع ال لبيد، وال غباي 

 بينيت، ال كحلون. ال أحد حقًا.)وقبله ال بوجي(، وال لفني، ال غانتس، ال يعلون، ال 
في هذه األ ناء، تلوح حرب جدعدة على حدودنا الشمالية، وبات مشكوكًا فيه إاا كان ممكنًا أن نهدأ. 
يخيل إلي  أنه كان ممكنًا أن نتصرف في هذا الشأن بشكل مختلع تمامًا. ليس حربًا بت ليف من 

، "العربية المعتدلة"، التي تحثنا على القتال ضد أنفسنا، ال سمح هللا، بل بت ليف من الدول الُسنية
 إعران بداًل منها.

لعلنا ن ون قد تورطنا منذ اخن بوعود كهذه وغيرها تجاهها، كمرتزقة تقريبًا. ولعلنا اتفقنا منذ اخن في 
ني الشبابيال العالية جدًا، وال سيما مي ترامب، على استراتيجية حيال إعران تلزمنا بالتصرف بشكل عدوا

 والتورط، ولغير صالحنا، في حرب مبكرة جدًا لعله ممكن االمتناع عنها إاا ما تصرفنا بشكل مختلع.
وبالمناسبة، وألن كل شيء عندنا وال سيما في أيام االنتخابات ع مصنع إلى يمين وإلى يسار؛ وألن 

تبر بالتأكيد مسبقًا التشكيال في سياسة إسرائيل العدوانية التي تسير على شفا الحرب تجاه إعران يع
كهجوم من اليسار، فأنا ملزم بأن أقول عن نفسي إني بعيد عن أن أكون يسارًا في معظم السياقات. 
فأنا مستوطن، أنا ضد تسليم مناطق، من الجوالن وحتى عهودا والسامرة، وأنا مي موقع شدعد تجاه 

 من يستهدفون أرواحنا، في كل الجبهات.
يخيل أن إسرائيل تتصرف بعدوانية مغرورة وخطيرة، في الوقت نفسه الذي ول ن تجاه إعران وسورية 

ال توجد فيه في الجبهات الشمالية نشاطات حربية فورية ضدنا ع بخالف الجبهة الغزية مثاًل. فسورية 
التي تتمرغ في دمائها في الحرب األهلية الرهيبة لن تبادر إلى أي هجوم علينا. حزب هللا باألساس 

 هدعدات على نمط "إاا ما فعلت إسرائيل كذا وكذا، فإننا سنفعل كذا وكذا".يطلق الت
وتصل تهدعدات إعران مي تهدئات جزئية من جانب وزير الخارجية ظريف، تلمح ظاهرًا بأن ليست 
وجهة طهران نحو إبادة إسرائيل. وحتى لو كنت ال أقترح بالتأكيد أن نشتري هذه التهدئات، فلعله من 

لال الوصول إلى استنتاج محتمل بأن ليس إلعران أي نية فورية لمهاجمتنا. وعليه، فإن المجدي مي ا
 محاولة تقديم موعد الحرب مي إعران ع ويخيل أن هذا ما نفعله عمليًا ع خطأ.
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يحتمل، فقط يحتمل، أنه كان من األصح منذ البداية أن نحاول بذل جهد للعمل حيال إعران وتدخلها 
اسية ع من خالل روسيا والواليات المتحدة. وفي هذه األ ناء أطلق نائب وزير في سورية بوسائل سي

الخارجية الروسي التزامًا بعيد األ ر نحو أمن إسرائيل. حذار أن نعرض هذا االلتزام للخطر بسبب 
احت اك محتمل مي المصلحة الروسية في سورية، ال فيلة ربما بأن تطالبنا بال ع عن الهجمات في 

بمعنى أنه كان صحيحًا في الماضي وصحيح على نحو خاص اخن، السعي إلى توافق الدولة. 
روسي أمريكي بالنسبة لوقع السيطرة اإلعرانية على سورية. فالرئيس األسد متعلق بروسيا، وهي 

 يمكنها أن تفرض عليه توافقات تحسن إلسرائيل وتمني توسي طهران في سورية.
 30/1/2019معاريف 

 30/1/2019، لندن القدس العربي،
 

 القدس عاصمتنا األبدية ...نعم للستيطان والجوالن ...غانتس: ال لدولة فلسطينية .60
 لوف بنأ

رئيس األركان السابق بني غانتس طرح أمس بدعاًل سياديًا حقيقيًا لبنيامين نتنياهو. في خطابه المثير 
ئاسة الحكومة، ويتوقي أن التاسي لالنطباع أعلن رئيس حزب "منعة إسرائيل" عن نيته التنافس على ر 

 من نيسان سيكون أمام نتنياهو معركة حقيقية على رئاسة الدولة.
كرس غانتس جزءًا كبيرًا من أقواله النتقاد حكم نتنياهو ووعد بمحاربة الفساد، الذي تحول إلى عالمة 

أن يكون هناك رئيس مميزة لفترة والعته. ودون مراوغة أو تلعثم قال بشكل واضح "مجرد التف ير في 
حكومة قدمت ضده الئحة اتهام، هو أمر مضحال في رأعي. هذا لن يحدث أبدًا". وبعد المقارنة بين 
نتنياهو ولويس الرابي عشر وقدمه كأحد رعايا ف رة "الدولة هي أنا"، أوضح أن "الحكومة التي 

 سنشكلها ست ون حكومة دولة وليست حكومة مل ية".
اد لسياسة نتنياهو التحريضية، وتعهد بتضميد الجراح في أوساط الشعب ووقع  قافة غانتس لم عوفر االنتق

التحريض ضد مؤسسات الحكم. "في حكومة الدولة التي سنشكلها لن ت ون هجمات ضد رئيس األركان 
والمفتش العام للشرطة والمستشار القانوني للحكومة. ولن يكون هناك تحريض ضد الجهاز القضائي 

 واإلعالم، ولن نصب الزيت على شعلة ال را ية ضد نصع الشعب، سواء اليمين أو اليسار".والثقافة 
في المقابل، في قسم من خطابه الذي تطرق فيه للوضي األمني، واصل خطه الهجومي الذي تبناه 
في أفالمه القصيرة التي عرضها في األسبوع الماضي. لقد أرسل تهدعدات في كل االتجاهات واتهم 

نتنياهو بالمصادقة على تحويل أموال قطر إلى قطاع غزة. وقال "سأسمح بكل مساعدة  حكومة
 إنسانية لسكان غزة، وسأساعد في تطويرها االقتصادي ل ني لن أسمح بدفي الخاوة بحقائب أموال".
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من توقي بشرف سياسية جدعدة خاب أمله. رغم أنه أعاد كلمة سالم للخطاب العام، إال أنه امتني عن 
ر حل الدولتين. الخط الذي اقترحه هو خط متصلب وصقوري. غانتس تعهد بتعزيز ال تل اك

االستيطانية وهضبة الجوالن، "لن ننزل منها إلى األبد"، "غور األردن حدود شرسية والقدس الموحدة 
 وعاصمة إسرائيل إلى األبد.

، وحتى أنه اهتم بذكره. بالنسبة لمصير المناطق والفلسطينيين، عرض خط عذكر بخطاب بار اعالن
"سنحافظ على األمن في أعدعنا في كل أرض إسرائيل، ل ننا لن نسمح لمالعين الفلسطينيين الذعن 
يعيشون خلع جدار الفصل بأن يعرضوا أمننا للخطر وهويتنا كدولة عهودية". بكلمات أخرف، ال 

 لدولة فلسطينية مستقلة وال للضم.
تركة مي موشيه يعلون هو االرتباط السياسي األول، وتعهد غانتس أوضح أن التنافس بصورة مش

بارتباطات أخرف. "سأقوم بتعميق الشراكة مي الحريدعين والعرب والدروز"، قال. يمكننا األمل بأن 
عنجح في هذه المهمة. ويمكننا األمل أيضًا بأن رؤساء "حزب العمل" و"عوجد مستقبل" سيتنازلون عن 

 . دولة إسرائيل بحاجة إلى ائتالف مثل الحاجة إلى الهواء للتنفس.كرامتهم ويرتبطون بغانتس
 30/1/2019هآرتس 

 30/1/2019، القدس العربي، لندن

 
 :ركاريكاتي .61

 

 
 30/1/2019، فلسطين اون الين


