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 هناك دول إسالمية مهمة تتقرب مناب... و العديد من نظرائه العر  التقىنتنياهو: رئيس األركان  .1
ائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم استغل رئيس حكومة االحتالل اإلسر : نضال محمد وتد -القدس المحتلة 

الثالثاء، مراسم ترقية الجنرال أفيف كوخافي في منصب رئيس أركان الجيش؛ ليوجه تحذيرًا إليران 
بمواصلة الهجمات اإلسرائيلية على قواعدها في سورية، فيما أثنى على دور رئيس األركان المنتهية 

 ّمها.واليته، غادي أيزنكوت، بالتقّرب من دول عربية لم يس
وتطرق أيضًا إلى العالقات مع بعض الدول العربية، قائاًل "كلما كنا أقوى فإننا نزيد من فرص تحقيق 
السالم. فبفضل قدراتنا االستخباراتية، والعملياتية والتكنولوجية، تتعزز عالقاتنا مع العالم العربي كما 

، وهي تدرك أننا لسنا عدوها، بل وتابع "هناك دول إسالمية مهمة تتقرب منا لم يحدث في الماضي".
ركيزة مساندة وضرورية لها. وقد حولنا إسرائيل عبر زيادة قوة الجيش، واقتصادنا ومكانتنا 

وكشفت نتنياهو مجددًا عن لقاءات بين رئيس أركان جيش  الدبلوماسية إلى قوة عالمية صاعدة".
د كنت جزءًا من هذا، وشاهدت ذلك االحتالل وقادة جيوش عربية عندما قال للجنرال أيزنكوت: "لق

 في لقاءاتك مع رؤساء وقادة جيوش لدول عربية، شاهدت احتضانهم لنا. لقد حققَت إنجازات كبيرة".
وتوجه نتنياهو في حديثه لرئيس األركان الجديد لجيش االحتالل، أفيف كوخافي، بعد منحه الرتبة 

ي ضمان أن ينفذ الجيش المهام المطلوبة منه. العسكرية، قائاًل: "إن المهمة الملقاة على عاتقك ه
الهدف واحد هو ضمان تفوقنا على أعدائنا وزيادة الفجوة النوعية بيننا وبينهم. سنعمل بداية على 

 تعزيز ومراكمة قوتنا الهجومية، ونضمن ضربة هجومية قاضية ضد أعداء قريبين وأعداء بعيدين".
 16/1/2019، العربي الجديد، لندن

 
 شواهد على عدم جدية عباس بإجراء االنتخابات 6لـ"فلسطين": ن صالح د. محس .2

نبيل سنونو: دلل رئيس مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات د. محسن صالح، بستة  - غزة، بيروت
 شواهد، على أن رئيس السلطة محمود عباس "غير جاد" في إجراء انتخابات فلسطينية شاملة.

"، أن الشاهد األول، هو أن الدعوة إلجراء انتخابات تشريعية خالل وذكر صالح لصحيفة "فلسطين
ستة أشهر جاءت من المحكمة الدستورية في رام هللا "التي هناك عالمات استفهام كبيرة على 

 شرعيتها"، وأن اإلعالن نفسه تحيط به أيضًا عالمات استفهام عن إمكانية تنفيذه.
ات ال تتم إال في بيئة صحية وشفافة وقائمة على التعددية ويفسر صالح بأن عباس يعلم أن االنتخاب

والشراكة الوطنية، وهو باستخدامه أداة المحكمة الدستورية لحل "التشريعي" بطريقة غير قانونية لم 
نما "أزَّم" الوضع الفلسطيني بعكس موقف كل الفصائل، وهو يعرف تداعيات قرار  يوفر هذه البيئة وا 

 ."الدستورية" في رام هللا
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والشاهد الثاني بحسب صالح، أن آليات المصالحة الفلسطينية كانت تدعو، كإجراء باتجاه 
إلى تفعيل "التشريعي" وليس حله، ولذلك خطوة عباس بعكس االتجاه وليست في  االنتخابات،

 نحو االنتخابات. مصلحة االتجاه
وة استباقية لمحاولة الهيمنة ويضيف أن الشاهد الثالث، أن عباس عندما حل "التشريعي"، قام بخط

والسيطرة على الساحة الفلسطينية، وهو إذا كان يريد الشراكة الحقيقية فإن ذلك ال يكون بإلغاء 
نما ببناء الثقة.   اآلخر، وا 

استمرار اإلجراءات العقابية التي تفرضها السلطة على  -والكالم ال يزال لصالح-أما الشاهد الرابع 
، فإذا كان عباس يريد بيئة حقيقية إلجراء االنتخابات عليه أن  2017ار قطاع غزة منذ مارس/آذ

 يرفع هذه العقوبات، وأال يعقد األمر بسحب موظفي السلطة من معبر رفح البري.
وخامسا، ال يملك عباس تنفيذ االنتخابات خالل ستة أشهر إال بموافقة سلطات االحتالل اإلسرائيلي 

 صالح، مضيفا أن االحتالل معترض على إجرائها في القدس المحتلة.في الضفة الغربية، كما يقول 
ويتابع: "عباس ال يملك السيطرة على المناطق التي تحدث فيها انتخابات خصوصا في الضفة 

 مبينا أن االحتالل يستطيع تعطيل االنتخابات إذا كان يتوقع نتائج ال تعجبه. الغربية"،
في موضوع االنتخابات البلدية وعندما شعرت حركة فتح  2016والشاهد السادس، أن عباس دخل في 

أن حركة المقاومة اإلسالمية حماس ستفوز وأن استطالعات الرأي تعطيها قوة كبيرة سواء في الضفة 
الغربية أو قطاع غزة، أجل االنتخابات، كونه يريد "انتخابات على المقاس"؛ وفق وصف صالح. 

ء انتخابات تشريعية دون رئاسة السلطة والمجلس الوطني، وعن اقتصار دعوة "عباس" على إجرا
 يؤكد صالح أن ذلك يدخل في سياق "عدم الجدية".

 13/1/2019، فلسطين أون الين
 

 : الهند نموذجاً""إسرائيلـ"مركز الزيتونة يصدر كتاب "تفكيك الخطاب الموالي ل .3
منتدى آسيا والشرق األوسط دراسة  أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات بالشراكة مع: بيروت

 بعنوان "تفكيك الخطاب الموالي لـ"إسرائيل": الهند نموذجًا".
صفحة من القطع المتوسط، موزعة على ثالثة فصول، من تأليف د.  102وهذه الدراسة تقع في 

محمد مكرم بلعاوي وحسان عمران. وبحثت في الخطاب اإلسرائيلي الذي مّهد وأسس للعالقة 
 الهندية، وعمل على اختراق النخب الحاكمة وصانعة الرأي. –ائيلية اإلسر 

؛ أي خالل 1947تناول الفصل األول من الدراسة، السياسة الهندية تجاه فلسطين و"إسرائيل" قبل سنة 
 االستعمار البريطاني.



 
 
 
 

 

 7 ص             4839 العدد:             1/16/2019 األربعاء التاريخ:  

                                    

يج وناقش الفصل الثاني من الدراسة مضامين الخطاب الهندي الموالي لـ"إسرائيل"، بدءًا بترو 
التكنولوجيا العسكرية اإلسرائيلية، مرورًا بالتكنولوجيا المتقدمة سواء في الميادين اإللكترونية أم النووية 
أم تكنولوجيا الطيران والفضاء، عدا عن الخبرات اإلسرائيلية في مجال الزراعة وتحلية المياه، وصواًل 

في مكافحة "اإلرهاب"، والذي يلقى رواجًا إلى ما تزعم "إسرائيل" امتالكه من خبرة أمنية في الدفاع و 
في دول عديدة، باإلضافة إلى جذب االستثمارات اإلسرائيلية، والحديث عن متانة العالقة اإلسرائيلية 
بأمريكا؛ مما يتيح لها أن تكون بوابة للقوة العالمية األولى، وتدريب الكوادر وتطوير الموارد البشرية، 

 رضت لها الدراسة بالتفصيل.باإلضافة إلى أسباب أخرى تع
وطرح الفصل الثالث من الدراسة سمات الخطاب الهندي الموالي لـ"إسرائيل"؛ كالتهوين من المشاكل 
الداخلية الهندية، واالّدعاء بأن العالقة مع "إسرائيل" هي السبيل الوحيد للمضي قدمًا؛ وهو خطاب 

ظهارهم كخطر محدق، وأن "إسرائيل" إسالموفوبي يعمل على تشويه صورة المسلمين الهنود وا  
بإمكانها المساعدة في مكافحة خطرهم بناء على "خبراتها" السابقة. وحاول الخطاب أيضًا التغاضي 
خفاء وجهها القبيح، وهو في مجمله خطاب قائم على  عن الدور الالأخالقي الذي تقوم به "إسرائيل" وا 

لحالة الشعور بالذنب نتيجة للتخلي عن الدعم التاريخي  اإلسرائيلية، انعكاساً  –تبرير العالقة الهندية 
 الحقيقي للقضية الفلسطينية.

وعرض الفصل الرابع من الدراسة العالقة مع "إسرائيل" في المنظار القانوني، ووجوب التزام الدول 
ير وترفض بواجباتها تجاه االتفاقيات الدولية، علمًا أن "إسرائيل" دولة خارجة عن القانون إلى حّد كب

 االلتزام بأي قرار يعارض رغبتها مهما لقي من إجماع دولي.
واختتمت الدراسة بتوصيات للكتّاب واألكاديميين المناصرين للقضية الفلسطينية، وللقيادة الفلسطينية، 
والدول العربية، والدول األخرى، وتحديدًا األطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، ولمنظمات 

 ”.إسرائيل“اإلنسان، والمنظمات الفاعلة في حركة مقاطعة حقوق 
 15/1/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لتزام بالشرعية الدولية وحّل الصراع سلمياً اال يتعهد و الصين و  77 رئاسة مجموعة الـ يتسلم عباس .4

 77 الـــــرام هللا: تســــلم الــــرئيس الفلســــطيني محمــــود عبــــاس رئاســــة مجموعــــة  ،علــــي بــــردى - نيويــــورك
. معبرًا عن "التصميم القوي" دفاعًا عن مصـالح المجموعـة وتعزيـز مواقـف دولهـا. 2019والصين لعام 

ورأى في هذه الخطوة دلياًل على أن الشعب الفلسطيني "يستحق كل االستحقاق" العضوية الكاملة فـي 
 هذا الهدف. األمم المتحدة، معلنًا أنه سيبدأ على الفور اإلجراءات الضرورية وصواًل إلى
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وأجريت مراسم تسليم رئاسة المجموعة بين فلسطين ومصر في احتفال أقـيم فـي المقـر الرئيسـي ل مـم 
المتحدة في نيويورك، بمشاركة وزيـر الخارجيـة المصـري سـامح شـكري واألمـين العـام للمنظمـة الدوليـة 

رنانديز أسبينوزا وعدد كبير من للجمعية العامة ماريا ف 73 أنطونيو غوتيريش ورئيسة الدورة السنوية الـ
 المسؤولين الدوليين والدبلوماسيين وممثلي الدول األعضاء في األمم المتحدة.

وعبر شكري، في مراسم التسليم عن "الثقة في فلسطين لتمثيل وتعزيز مصالح المجموعة"، مضيفًا أن 
 دة".لدى المجموعة "رؤية واضحة بشأن إصالح المنظومة التنموية ل مم المتح

أمــا عبـــاس فقـــال إن "تســـلم رئاســـة المجموعـــة بـــال شــك مســـؤولية كبيـــرة ســـتتحملها دولـــة فلســـطين بكـــل 
، إلــى جانــب االلتــزام والتصــميم القــوي دفاعــاً  خــالص وتفــان  عــن مصــالح المجموعــة وتعزيــز  تواضــع وا 

يــاكم خــالل ترؤســنا للمجموعــة  علــى مواقــف دولهــا األعضــاء فــي األمــم المتحــدة". وأضــاف: "ســنعمل وا 
، بمـا فيهـا 2030جنوب واستكمال المبادرات البناءة لتنفيذ أجندة التنميـة  -تعزيز التعاون بين الجنوب 

المبادرة المتعلقة ببرامج تمويل التنمية والتضامن من خالل التنمية، كمكمل ال كبديل عن التعاون بين 
ن والســـالم فـــي منطقـــة الشـــرق الشـــمال والجنـــوب، والتعـــاون الثالثـــي المشـــترك". وأكـــد أن "تعزيـــز األمـــ

األوسط، سيفتح المجال واسعًا أمـام تحقيـق تنميـة مسـتدامة ومسـتقرة لكـل دول المنطقـة وفـق االتفاقـات 
 والمعاهدات الدولية".

للشـعوب الواقعـة تحـت االحـتالل األجنبـي واالسـتعماري،  إلـى "ضـمان وحمايـة هـذا الحـقّ عبـاس ودعا 
خطـة جوهانسـبرل للتنفيـذ، ووفقـًا ألحكـام القـانون اإلنسـاني الـدولي. عماًل بقرارات المجموعـة بمـا فيهـا، 

وهنا فإن فلسطين يجب أال تكون استثناًء، نحن أيضًا تحت االحتالل االسـتعماري". وذكـر بـأن الـدول 
األعضـــاء لمجموعتنـــا "لعبـــت دورًا مهمـــًا ومبـــدئيًا، فـــي صـــون وحمايـــة الحقـــوق غيـــر القابلـــة للتصـــرف 

قهــا الراســ  فــي تقريـــر المصــير واالســتقالل الــوطني، وال تــزال كثيــر مــن بلـــدان للشــعوب، بمــا فيهــا ح
ـــة  الجنـــوب تعـــاني مـــن النزاعـــات والحـــروب، والعنـــف واإلرهـــاب، والعـــدوان واالحـــتالل، وستواصـــل دول

 فلسطين العمل مع دول المجموعة كافة لمواجهة هذه التحديات".
إلســرائيلي ألرض دولــة فلســطين تعيــق بــرامج علــى أن "مواصــلة االســتيطان واالحــتالل ا عبــاس وشــدد

التنميــة والتعــاون والــربط اإلقليمــي لجميــع شــعوب المنطقــة". وعبــر عــن "التــزام دولــة فلســطين بالقــانون 
الــدولي والشــرعية الدوليــة، وحــل الصــراع ســلميًا، وصــوال إلــى إنهــاء االحــتالل وتحقيــق اســتقالل دولـــة 

، إلــى جانــب دولــة 1967أمن وســالم علــى حــدود عــام فلســطين، بعاصــمتها القــدس الشــرقية لتعــيش بــ
إســرائيل، وحــل قضــايا الوضــع النهــائي كافــة، وعلــى رأســها مســألة الالجئــين واألســرى اســتنادًا لقــرارات 

 ".2002الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السالم العربية لعام 
ــة فلســطين فــي األمــم  وقبيــل إلقائــه كلمتــه، ســئل الــرئيس عبــاس عمــا إذا كــان ســيطلب العضــوية لدول

وقد اعتبر أن تسلم فلسطين رئاسة مجموعـة  المتحدة، فأجاب: "سنطلب ذلك بالتأكيد، بدءًا من اليوم".
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والصـــين "خطـــوة مهمـــة جـــدًا تجـــاه اســـتقالل دولـــة فلســـطين". وأضـــاف: "نحـــن ســـعداء جـــدًا بهـــذه  77الــــ
لنثبت للعالم أن الشـعب الفلسـطيني المهمة، وحريصون جدًا على القيام بها، وحريصون على النجاح، 

قادر على أشياء كثيرة من أهمها هذه المجموعة، ولذلك هو يستحق كل االستحقاق الدولـة الفلسـطينية 
 المستقلة والعضوية الكاملة على األقل في األمم المتحدة".

قق وفـــي كلمتهـــا، قالـــت إســـبينوزا إن فلســـطين "ستسترشـــد مـــن روح الوحـــدة فـــي هـــذه المجموعـــة وســـتح
 النجاح، على رغم التعقيدات وحالة االستقطاب التي يعيشها العالم".

وهنأ األمين العام ل مـم المتحـدة أنطونيـو غـوتيريش الـرئيس الفلسـطيني علـى تـولي رئاسـة المجموعـة. 
الدولتين هو الخيـار الوحيـد القابـل للتطبيـق لتحقيـق  وكرر في اجتماع مع عباس "التأكيد على أن حلّ 

 مستدام".السالم ال
رامــي الحمــد هللا، إن فلســطين "تلتــزم بالكامــل بالقيــام  الفلســطيني فــي هــذا الســياق، قــال رئــيس الــوزراء

بواجباتها ومسؤولياتها بشرف ونزاهـة واقتـدار، وااللتـزام بالعمـل عـن كثـب مـع جميـع الوفـود األعضـاء، 
متحـدة األخـرى مـن أجـل تحقيـق والسكرتارية التنفيذية للمجموعـة، وكـذلك مـع الشـركاء وهيئـات األمـم ال

وأضــاف: "هــذا التنصــيب يمثــل إنجــازًا وطنيــًا وانتصــارًا لدولــة فلســطين، وهــو دليــل  أهــداف المجموعــة".
علـــى اإلجمـــاع والثقـــة التـــي يمنحهـــا أغلـــب دول العـــالم لفلســـطين ومقـــدرتها علـــى إدارة ملفـــات مهمـــة، 

 .كقضايا التنمية والفقر والمناخ والتعليم والبيئة وغيرها"
وأكدت وزارة الخارجيـة الفلسـطينية أنهـا أتّمـت الترتيبـات الالزمـة لضـمان نجـاح دولـة فلسـطين فـي أداء 

+ الصــــين علــــى أكمــــل وجــــه، بالتعــــاون مــــع الــــوزارات والمؤسســــات  77مهامهــــا كــــرئيس لمجموعــــة الـــــ
ذه المهمـة وشّكلت الخارجية طـواقم مـن الخبـراء والمختصـين القـادرين علـى أداء هـ الفلسطينية المعنية.

بالتنسيق مع الخبرات العربية، مسـتعينًة بالتجربـة األمميـة المتراكمـة فـي عمـل ونشـاط هـذه المجموعـة، 
 كما جاء في بيان. 

 16/1/2019 ،الشرق األوسط، لندن
 

 فلسطيني لطلب عضوية كاملة في األمم المتحدة توّجهالمالكي:  .5
ريــاض المــالكي أن بــالده تســتعد للتقــدم بطلــب  أعلــن وزيــر الخارجيــة الفلســطيني :وكــاالتوال ،الجزيــرة

الحصول على العضوية الكاملة في األمـم المتحـدة، وذلـك بعـد تأكيـد المنظمـة الدوليـة أن الفلسـطينيين 
 لم يتقدموا بطلب رسمي.

وقال الوزير الفلسطيني للصحفيين أمس الثالثاء "نعلم أننا سنواجه فيتو من الواليات المتحدة لكن هـذا 
وأكـد المـالكي أن الفلسـطينيين سـيبدؤون  نا من تقـديم طلبنـا" للحصـول علـى العضـوية الكاملـة.لن يمنع

 حملة لحشد التأييد في مجلس األمن، مع التوجه لتقديم طلب العضوية في غضون "أسابيع".
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وكانت األمم المتحدة أكدت أمـس أن الـرئيس محمـود عبـاس لـم يتقـدم بطلـب رسـمي إلـى األمـين العـام 
لمتحـدة أنطونيـو غـوتيريش أو إلـى رئيسـة الجمعيـة العامـة ماريـا فرنانـدا إسـبنوزا، بشـأن حصـول ل مم ا

واكتفى عبـاس بقولـه للصـحفيين عنـد دخولـه إلـى  فلسطين على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.
ـــــ ــــالده رئاســــة مجموعــــة "ال ــــال بتســــلم ب  والصــــين" إن فلســــطين ســــتتقدم حتمــــاً  77 قاعــــة مراســــم االحتف

 بالحصول على طلب العضوية، ولم يقدم الرئيس الفلسطيني أي تفاصيل أخرى.
 16/1/2019 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 للقنصل البريطاني: إنهاء اقتحامات االحتالل تكون بزيادة التنسيق األمني السلطةأمن  .6

 الثـــاءقـــال مســـؤولون فـــي أجهـــزة أمـــن الســـلطة فـــي الضـــفة الغربيـــة المحتلـــة، يـــوم الث: المصـــدر شـــهاب
ها قـــوات االحـــتالل اإلســـرائيلي يوميـــًا فـــي مـــدن الضـــفة ، إن إنهـــاء االقتحامـــات التـــي تشـــنّ 15/1/2019

 سيكون في زيادة التنسيق األمني مع سلطات االحتالل.
جــاء ذلــك عقــب لقــاء مســؤولين فــي أجهــزة أمــن الســلطة مــع القنصــل البريطــاني فيليــب هــول، لبحــث 

 لضفة الغربية المحتلة.التطورات والمستجدات األمنية في ا
وقـال بيـان صـادر عـن القنصـلية البريطانيـة فـي القـدس المحتلـة: "لقـد شـهدنا خـالل األسـابيع الماضــية 

تعطيــل وتقييــد حركــة الســكان  إلــىعــددًا كبيــرًا مــن االقتحامــات اإلســرائيلية لمنطقــة "أ" مــن الضــفة أدت 
بريطــــاني عــــام وكنائــــب رئــــيس  وأضــــاف القنصــــل: "مــــن منبــــري كقنصــــل الفلســــطينيين بشــــكل كبيــــر".

مجموعة عمل قطاع األمن، التقيت بعدد من المسؤولين األمنيين وأكدت لهم على أحقية قـوات األمـن 
 الفلسطينية بمسؤوليتها في فرض سيطرتها على المنطقة "أ".

منـي أن مسـؤولو األجهـزة األمنيـة أكـدوا علـى "التـزام الجانـب الفلسـطيني بالتنسـيق األ إلـىوأشار البيان 
مـع إسـرائيل، علـى أسـاس االتفاقـات الموقعـة بـين الطـرفين، كمـا أعربـوا عـن أملهـم بزيـادة التنسـيق مــن 

 االقتحامات وعدم تقييد حركة السكان." إنهاءالجانب اإلسرائيلي من أجل 
 15/1/2019 لألنباء،وكالة شهاب 

 
 خريشة يدعو نواب فتح لموقف واضح من قطع الرواتبالنائب حسن  .7

دعا النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسـن خريشـة، نـواب  أحمد المصري: -غزة  ،طولكرم
وقـال خريشـة  حركة فتح لعدم التزام الصمت تجاه قطع السلطة فـي رام هللا لرواتـب زمالئهـم التقاعديـة.

في تصريحات خاصة لـ"فلسطين أون الين": "قرار قطـع رواتـب نـواب المجلـس التشـريعي مضـى عليـه 
وشـدد علـى أّن  حو أسبوع، وكأن شيئا لـم يحصـل، والصـمت هـو سـيد الموقـف"، مسـتنكرًا ذلـك بشـدة.ن
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ُيلزم النواب الذين لم تقطـع رواتـبهم وهـم األغلبيـة مـن حركـة فـتح، أن يخرجـوا للعلـن  األخالقيالواجب 
 ويعترضوا على قطع رواتب زمالئهم، ويعلنوا بملء الفم أن هذا الشيء "معيب".

يشــــة أن يكــــون موقفــــه األخيــــر المعــــارض لحــــل "التشــــريعي"، وتأكيــــده بــــأن قــــرار المحكمــــة وتوقــــع خر 
 الدستورية "غير دستوري، سببًا من أسباب قطع الراتب التقاعدي بحقه".

 15/1/2019 ،فلسطين أون الين
 

 المحكمة العليا توقف قرارًا تنفيذيًا بتعيين النائب العام الفلسطيني .8
، قــــرارًا 15/1/2019 أصــــدرت محكمــــة العــــدل العليـــا الفلســــطينية، يــــوم الثالثــــاء: نائلـــة خليــــل -رام هللا 

يقضــي بوقــف تنفيــذ قــرار تعيــين النائــب العــام أحمــد بــراك كنائــب عــام لدولــة فلســطين، وذلــك بعــد نحــو 
 ثالثة أعوام على تولي براك منصبه.

الــرئيس محمــود  هم وهــمالمســتدعى ضــدّ  وقــدم المســتدعي المحــامي معتــز اشــتيوي دعــوى الطعــن، ضــدّ 
عباس، مجلس القضاء األعلى الفلسطيني باإلضافة لوظيفته، رئيس المحكمة العليا بصفته الوظيفية، 

 أحمد محمد براك بن حمد بصفته الشخصية باإلضافة لوظيفته نائبًا عامًا لدولة فلسطين.
متصــل ببنيــة القضــاء ويــرى مــدير مؤسســة "مســاواة" القانونيــة إبــراهيم البرغــوثي أن هــذا القــرار وغيــره "

وكشف البرغوثي لـ"العربي الجديد" أنه "إذا ما قـدر ألي شـخص  الفلسطيني واألزمة التي يعاني منها".
مهــتم أو ذي مصــلحة أن يلقــي نظــرة علــى إجــراءات تعيــين عــدد كبيــر مــن شــاغلي الوظيفــة القضــائية 

ت تعيـين بعـض قضـاة المحكمـة حاليًا يمكن أن يكتشـف أن قـرار تعيـين النائـب العـام، متـوفر فـي قـرارا
وتابع: "سبق وقلنـا أن أزمـة العدالـة فـي فلسـطين هـي عبـارة عـن أزمـة مركبـة تتفـرع إلـى  العليا نفسها".

دارة وأداء بشــري"، مضــيفًا أن هــذه األزمــة "بــدأت بتجاهــل الشــروط الواجــب توفرهــا فــيمن  بنيــة بشــرية وا 
ضاء والنيابة والعامة شـابها مـا شـابها مـن النـواحي يشغل الوظيفة القضائية، وبالتالي التعيينات في الق

 التي تخرج عن صحيح القانون في إشغال الوظيفة القضائية".
ويــرى البرغــوثي أن اإلجــراءات اإلداريــة التــي كانــت تتخــذها اإلدارات القضــائية "تــنم عــن تــزاوج غيــر 

ـــة، نتيجتهـــا خـــروج هـــذه القـــ ـــين اإلدارة القانونيـــة والســـلطة التنفيذي مـــا أن تكـــون هـــذه شـــرعي ب رارات، وا 
القرارات فيها عيب شكلي أو موضوعي يمكن أن يلجـأ الحقـًا للمحكمـة العليـا مـن يعتقـد أنـه آن األوان 

وتـــابع "قبــل ســـنوات قليلــة تكـــرر ذات األمــر مـــع رئــيس مجلـــس  إلماطــة اللثـــام عــن الخطـــأ المرتكــب".
 تبار أنه غير صحيح".القضاء األعلى علي مهنا، حيث صدر قرار بإلغاء تعيينه على اع

 15/1/2019 ،العربي الجديد، لندن
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 "الضمان االجتماعي"التوافق عليها بشأن  قرر اعتماد التعديالت التي تمّ ت الحكومة الفلسطينية .9
بتعليمــات الــرئيس محمــود عبــاس، اعتمــاد التعــديالت  التزامــاً  الفلســطيني، قــرر مجلــس الــوزراء :رام هللا
بشأن قانون الضمان االجتماعي، والتي نتجت عـن الحـوار مـع كافـة األطـراف التوافق عليها،  التي تمّ 

ـــانون  ـــة حـــول تعـــديالت ق ـــف اللجـــان المكلف ـــة واالتحـــادات، والقطـــاع الخـــاص، ومختل كالنقابـــات المهني
 خـــالل جلســـته األســـبوعية التـــي عقـــدها يـــوم الثالثـــاء ،وأوضـــح مجلـــس الـــوزراء الضـــمان االجتمـــاعي.

الوصـول إلـى اتفـاق شـامل ومقبـول مـن قبـل  ، برئاسة رامي الحمد هللا، أنـه تـمّ ، في رام هللا15/1/2019
كافـــة األطـــراف ذات العالقـــة، وبشـــكل يحـــافظ علـــى حقـــوق العمـــال، وأربـــاب العمـــل ويضـــمن ديمومـــة 

 مؤسسة الضمان االجتماعي واستقاللها.
 15/1/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 اس إلى سورية واردة وستكون قريبةاألحمد: زيارة عب .11

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فـتح، : سيلفا رزوق
 عزام األحمد، أن زيارة الرئيس محمود عباس إلى سورية "واردة في أي وقت، وستكون قريبة".

تتــــاح هيئــــة اإلذاعــــة والتلفزيـــــون علــــى هــــامش اف الســـــورية، "الــــوطن"صــــحيفة وفــــي تصــــريح خــــاص ل
الفلسطينية، مكتبًا لها في دمشق، قال األحمد: إن "زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى سـورية 
واردة في أي وقت، أنا اليوم في دمشق بزيارة معلنة، وليس سرًا هناك من سبقني قبل أيام فـي زيـارات 

 قريبة إن شاء هللا".غير معلنة، الزيارة واردة وأعتقد أنها ستكون 
وأشار األحمـد إلـى المهرجـان الـذي أقـيم فـي صـالة الجـالء بدمشـق احتفـااًل بـانطالق الثـورة الفلسـطينية 
وشــارك فيــه اآلالف، ولفــت إلــى أن هــذا المهرجــان تــرك ارتياحــًا كبيــرًا، حيــث جــرى بمشــاركة منظمــة 

بية الفتـــة للنظـــر مـــن وجهـــاء التحريـــر وحركـــة فـــتح وحـــزب البعـــث العربـــي االشـــتراكي، وبمشـــاركة شـــع
ورؤســاء عشــائر ســوريين حرصــوا علــى حضــوره، وهــذا يــدل علــى التحــام الشــعب الســوري مــع القضــية 

واعتبــر األحمــد أن "ســورية تتعــافى وخياراتهــا ال تــزال واضــحة وبوصــلتها ال  الفلســطينية عبــر التــاري .
ية الفلسـطينية، ونحـن نواجـه تزال تتجه صوب فلسطين، و)هذا( سيكون ليس فقط انعكاسًا علـى القضـ

نمــا أيضــًا علــى عمــوم المنطقــة". ورأى األحمــد، أن تلفزيــون فلســطين ســيكون صــوت  صــفقة القــرن وا 
 فلسطين في سورية، وصوت سورية في فلسطين وصوت األمة العربية.

ولفت إلى عـدم التـزام حركـة حمـاس بتنفيـذ مـا وقعـت عليـه فـي مصـر، مـن اتفاقـات وتفاهمـات، وقـال: 
ن نحــن فــي مرحلــة جمــود إمــا تقــوم حمــاس بإنهــاء االنقســام وهــي الطــرف الوحيــد باالنقســام، وتســلم "اآل
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إدارة غــزة لحكومــة التوافــق الــوطني التــي شــكلت بالتفــاهم بيننــا وبيــنهم، أو لتتحمــل المســؤولية، وســنبدأ 
 بخطوات لتقويض سلطة االنقالب".

 15/1/2019 ة،الوطن، سوري
 

 لقضاء اإلسرائيلي جزء من منظومة االحتالل: ا"الخارجية الفلسطينية" .11
دانــت وزارة الخارجيــة الفلســطينية تــورط محــاكم االحــتالل فــي التغطيــة علــى العناصــر التــي  :وكــاالتال

الفلسطينيين. وأكدت أن ما تسمى منظومة القضاء في دولـة االحـتالل  تمارس التمييز العنصري بحقّ 
فـي تلـك الجـرائم عبـر تـوفير الحمايـة والبـراءة المسـبقة تشارك على مرأى ومسـمع مـن المجتمـع الـدولي 

ـــة المختصـــة للتعامـــل  لمرتكبيهـــا. ـــة الدوليـــة والمحـــاكم الدوليـــة والوطني ـــوزارة المحكمـــة الجنائي ودعـــت ال
بمنتهــى الجديــة والمســؤولية مــع مثــل هــذه المســرحيات التــي تمارســها محــاكم االحــتالل، بهــدف تضــليل 

عطائهــا انطباعــًا كاذبــًا بوجــود محــاكم وتحقيقــات وقضــاء إ الدوليــة عبــر الــرأي العــام العــالمي والمحــاكم 
 ومرجعيات قانونية في تعامل دولة االحتالل مع الشعب.

وطالبــت الــوزارة، الجنائيــة الدوليــة بســرعة االنتهــاء مــن فحصــها األولــي وفــتح تحقيــق رســمي فــي جــرائم 
لتشـريعية والتنفيذيـة والقضـائية تتبـادل االحتالل والمستوطنين. وأضـافت أن مؤسسـات دولـة االحـتالل ا

بمـــا يثبـــت أن "إســـرائيل" كقـــوة احـــتالل  ...حربهـــا المفتوحـــة علـــى الوجـــود الفلســـطيني األدوار فـــي شـــنّ 
نما دولة فصل عنصري )ابارتهايد(.  بجميع مؤسساتها وأذرعها ليست فقط دولة احتالل، وا 

 16/1/2019 ،الخليج، الشارقة
 

 خطيربيت لحم االستيطاني شروع : م"الخارجية الفلسطينية" .12
، فــي بيــت لحــم قــيس أبــو ســمرة: نــددت وزارة الخارجيــة الفلســطينية بالمشــروع االســتيطاني - بيــت لحــم

وقالــت، فــي بيـــان إن "الحكومــة اإلســرائيلية تســـابق الــزمن لخلــق وقـــائع جديــدة علــى األرض ال يمكـــن 
بــ"الخطير"، وطالبــت مجلـس األمــن  ووصــفت المشـروع االســتيطاني جنـوبي بيـت لحــم، التراجـع عنهـا".

 الدولي بتحمل مسؤولياته، والتدخل الفوري لوقف المشاريع االستيطانية.
 15/1/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 شعث: االجتياحات المتكررة للمناطق الفلسطينية هدفها تقويض مكانة السلطة .13

خارجيــة والعالقــات الدوليــة نبيــل محمــود عبــاس للشــؤون ال الفلســطيني أطلــع مستشــار الــرئيس :رام هللا
، علـــى آخـــر 15/1/2019 شـــعث، ســـفير جمهوريـــة الصـــين الشـــعبية لـــدى دولـــة قـــواه واي، يـــوم الثالثـــاء
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التطورات السياسية والميدانية الفلسطينية، ال سيما في ظل تكرار عمليات االجتياح التـي تنفـذها قـوات 
 عباس. سطينية، وتصاعد حمالت التحريض ضدّ االحتالل اإلسرائيلي في المدن والقرى والبلدات الفل

إلى أن التصعيد اإلسرائيلي وتوسيع االستيطان وتسارع عمليات تهويـد المقدسـات،  النظر ولفت شعث
وفــرض الحصــار علــى المــدن والقــرى والبلــدات والمخيمــات فــي الضــفة الغربيــة، عــالوة علــى الــدعوات 

 ية.فلسطينسلطة الاإلسرائيلية للتخلص من عباس، تهدف إلى تقويض ال
 15/1/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 غزة توضح مالبسات االشتباه بسيارة تقل إيطاليين في غزة الفلسطينية" في داخلية"ال .14

 وزارة الداخليــة واألمــن الــوطني ، أنغــزة، مــن 16/1/2019 ،وزارة الداخليــة الفلســطينيةموقــع نشــرت 
غـزة أعلنـت، فجـر اليـوم األربعـاء، انتهـاء أزمـة احتجـاز ثالثـة إيطـاليين فـي مقـر في قطـاع  الفلسطينية

وقـــال إيـــاد الُبـــزم النـــاطق باســـم الـــوزارة، فـــي  أممـــي، بعـــد االشـــتباه بعالقـــتهم فـــي حـــادث "إطـــالق نـــار".
جرت خالل الساعات الماضية تحقيقـات  لـدى األجهـزة األمنيـة حـول " تصريح صحفي، فجر األربعاء:

بسيارة تُقل ثالثة إيطاليين تصادف تواجدها في منطقة وقع فيها إطالق نار وسط قطاع غـزة االشتباه 
، وبعـــد المتابعـــة توجهـــت الســـيارة لمقـــر "األونســـكو" التـــابع ل مـــم المتحـــدة 14/1/2019صـــباح اإلثنـــين 

خــولهم التأكــد مــن هويــة اإليطــاليين الثالثــة وســالمة إجــراءات د بمدينــة غــزة. ومــن خــالل التحقيقــات تــمّ 
 ."النار إطالقلقطاع غزة، وتبّين أن السيارة ال عالقة لها بحادث 

 كافة الجهود التي ساعدت في إتمام التحقيق."وشكر الناطق باسم وزارة الداخلية 
مــا تداولتــه وســائل اإلعــالم خــالل الســاعات الماضــية حــول الحــادث حمــل الكثيــر مــن "أن  البــزم كــدأو 

 ."ساس لها من الصحةالتهويل، وتضمن معلومات  ال أ
وســائل إعــالم عربيــة وفلســطينية،  ، أنغــزة، مــن 16/1/2019 ،المركــز الفلســطيني لإلعــالموأضــاف 

ذكرت مساء أمس الثالثاء، أن األجهزة األمنية بغزة، تحاصر مبنى يتبع ل مـم المتحـدة، غربـي مدينـة 
 إسرائيل".غزة، لالشتباه بهوية اإليطاليين المتواجدين بداخله، وبعالقتهم بـ"

 
 والعنوان الوحيد هو هنية ..السنوار مع المخابرات المصرية اتصاالتوقف "رأي اليوم": حماس تقرر  .15

القليلة الماضية االتصاالت الخاصة التي تجريها  األسابيعتوقفت تماما في : خاص - عمان
ات في ترتيب وعدة مر  اإلخفاقالمخابرات المصرية مع القيادي في حركة حماس يحيى السنوار بعد 

فتح معبر رفح بطريقة مرضية وبعد فشل الحلقة الجديدة من  وا عادةبرنامج المصالحات االجتماعية  
خر المعطيات المتعلقة بالحوارات التي ظهر آوتشير  الوساطة المصرية على صعيد ملف المصالحة.
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رية لصالح حركة الجبهة المص اختراقمن مرة السنوار باعتباره شخصية قادرة على  وأكثرفيها 
 قرارا مركزيا لقيادة حركة حماس اتخذ بإبعاد السنوار عن المضمار المصري. أن إلىحماس 
القرار له عالقة بسياق تكتيكي لحركة حماس وبالتوافق مع السنوار نفسه يحاول تذكير  أنويبدو 

 ية.فيها بصفة شخص أطراف أيالسلطات المصرية بضرورة التحدث مع حركة حماس وليس مع 
االتصاالت مع المصريين  إيقاففقد تقرر  "راي اليوم"وحسب معلومات خاصة جدا اطلعت عليها 

وتمت مطالبة السنوار بااللتزام بالخط الجديد للحركة والقاضي بان على الجانب المصري التعامل مع 
 ك.من الملفات ذات االهتمام المشتر  أيالتفاوض على  أراد إذاالمؤسسات الشرعية للحركة 

هذا االتجاه في قيادة حركة حماس برز في ضوء عبثية اتصاالت السنوار السابقة مع المخابرات 
حقيقية تحديدا على صعيد معبر رفح جراء اللقاءات بين جناح  إنجازاتالمصرية وعدم تحقيق 

 السنوار وقياديين محسوبين على تيار القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحالن.
المصريين بان العنوان الذي ينبغي التواصل معه  إباللالتطورات في قيادة الحركة مع وتوافقت هذه 

 هنية بصفته الشرعية والرسمية. إسماعيلهو الشي  
 15/1/2019رأي اليوم، لندن، 

 

 حماس: االحتالل سيدفع ثمن المساس بحرمة المسجد األقصى .16
لمساس بإسالمية المسجد األقصى أن محاوالت حكومة االحتالل التدريجية ل حماس أكدت حركة

.  سيكون لها عواقب وخيمة، والثمن الذي سيدفعه االحتالل للمساس بحرمة األقصى وقدسيته غال 
وحيت الحركة في تصريح صحفي حراس المسجد األقصى على موقفهم ومواصلة دورهم في حماية 

بلديته في القدس النتزاع المسجد األقصى والدفاع عنه، أمام هجمة شرسة تشنها شرطة االحتالل و 
 السيادة على الحرم القدسي من يد األوقاف اإلسالمية.

وطالبت الحركة وزارة األوقاف والهيئات األردنية كافة بأن يكون لها موقف واضح مما يدور داخل 
 الحرم القدسي، وممارسة كامل دورها كونها صاحبة السيادة القانونية في إدارة الحرم القدسي.

ركة للمزيد من شد الرحال والرباط في المسجد األقصى للدفاع عنه في وجه االحتالل ودعت الح
 ومستوطنيه، مؤكدة أن عمليات البطش والتنكيل لن تنال من عزائم أبناء شعبنا.

 15/1/2019موقع حركة حماس، 
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 تستبيح رام هللا وتمهد للمس بحياة عباس "إسرائيل": اشتية .17
ل عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية، إن إسرائيل تريد من قا: مهند حامد - رام هللا

اقتحام مدينة رام هللا المتكرر، تقويض السلطة الفلسطينية لتوسعة صالحيات اإلدارة المدنية 
اإلسرائيلية، مضيفا أن هذا يعني أنها أنهت كامل التنسيق األمني مع السلطة، وبدأت تمهد للمس 

وأوضح اشتية، في حديث مع "القدس العربي" أن االقتحامات المتكررة  د عباس. بحياة الرئيس محمو 
تهدف إلى تقويض سيطرة السلطة وتحويلها إلى فقاعة  -مركز القيادة الفلسطينية-لمدينة رام هللا 

وأضاف اشتية أن  غير قادرة على حماية شعبها من جهة، ويتم امتهان مؤسساتها من جهة أخرى.
أن يّذكر أنه موجود، ويحضر إلعطاء اإلدارة المدنية اإلسرائيلية صالحيات أوسع عما  االحتالل يريد

وأشار إلى أن االقتحامات تندرج في خانة الدعاية االنتخابية اإلسرائيلية،  هو موجود بين يديها اآلن.
وتابع أن  لية.مفادها بأن كامل الضفة الغربية بما فيها مراكز المدن الرئيسية خاضعة للسيادة اإلسرائي

الجيش اإلسرائيلي يحاول توجيه رسالة في اقتحاماته المتكررة، كما قال رئيس الوزراء بنيامين 
قوم به االحتالل يعني ينتنياهو: "أنه ال أمن غرب األردن إال إلسرائيل" وبالتالي هذا العمل الذي 

 .إنهاًء كاماًل للتنسيق األمني
ات اإلسرائيلية التي تدعو إلى منع عودة الرئيس محمود عباس وفي السياق، قال اشتية، إن التصريح

إلى الوطن والمّس بحياته، تأتي منسجمة مع هذه االقتحامات المباشرة، حيث بدأت إسرائيل بخلق 
حالة من الرأي العام فيما يتعلق بمصير القيادة الفلسطينية بما فيها الرئيس عباس، وبالتالي فإن هذا 

خطوات المتدحرجة، لذلك نحن نحمل إسرائيل كامل المسؤولية عن أي أذى قد التحريض يقع ضمن ال
وشدد على أن "هذه التهديدات نأخذها بمحمل الجد. ونطالب العالم بالوقوف عند  يلحق بالرئيس.

 مسؤولياته، سواء باألمم المتحدة أو العالم العربي الذي بدأت بعض مفاصله تندلق نحو التطبيع".
 15/1/2019لندن، ، القدس العربي

 
 قوات االحتالل تستهدف نقطة رصد للمقاومة جنوب قطاع غزة .18

(، النار تجاه موقع 1-15أطلقت مدفعية تابعة لقوات االحتالل اإلسرائيلي، صباح الثالثاء ): غزة
وذكرت مصادر محلية أن  للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ية أطلقت صباح اليوم النار تجاه نقطة للضبط الميداني شرقي بلدة القرارة إلى الشرق من دبابة إسرائيل
جرافات عسكرية  4وأشار إلى أن  خانيونس )جنوبي قطاع غزة(. دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

إيرز" شمالي  -إسرائيلية توغلت صباح اليوم غربي السياج الفاصل في محيط معبر "بيت حانون
 ، وقامت بعمل تسوية ورفع السواتر في المكان.قطاع غزة

 15/1/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم



 
 
 
 

 

 17 ص             4839 العدد:             1/16/2019 األربعاء التاريخ:  

                                    

 

 باإلفراج عنه شهداء األقصىويهنئ أحد كوادر  هنية يهاتف والدة المعتقل السياسي مراد فتاش .19
أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اتصااًل هاتفيا مع خديجة فتاش، : غزة

لمعتقل لدى أجهزة أمن السلطة بالضفة المحتلة مراد فتاش، التي تخوض إضرابًا مفتوحًا عن والدة ا
وأعرب هنية عن تضامنه الكامل مع المواطنة فتاش ونجلها مراد  الطعام حتى اإلفراج عن نجلها.

نها ء الذي اعتُقل من منزل عائلته في مدينة سلفيت شمال الضفة، مطالبًا باإلفراج الفوري عنه وا 
 معاناة والدته التي قد تنعكس سلبًا على صحتها وتعرضها للخطر.

وفي اتصال  هاتفيّ  منفصل، هنأ رئيس الحركة األسير المحرر كامل الخطيب بمناسبة اإلفراج عنه، 
عامًا داخل سجون االحتالل على خلفية نشاطه في كتائب شهداء األقصى، الجناح 16بعد قضائه 

ّدم أحّر التعازي للمحرر كامل الخطيب بوفاة والدته التي التقى بها في قسم وق العسكري لحركة "فتح".
العناية المكثفة في مخيم بالطة بنابلس فور اإلفراج عنه، داعيًا المولى أن يتغمدها برحمته وُيلهم 

 ذويها الصبر والسلوان.
 15/1/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "القسام"ز ُيضاف لمنظومة السيف".. إنجا سرعة فّك شيفرة "حدّ  .21

تمكن مجاهدو كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، من إفشال  أحمد المصري: - غزة
من نوفمبر الماضي حينما اعترضوا قوة إسرائيلية خاصة دخلت  11مخطط إسرائيلي استخباري في 

خراج ها من القطاع بعد شن إلى شرق خانيونس واشتبكوا معها، وتدخل الطيران الحربي إلنقاذها وا 
 عشرات الغارات الجوية، ليستشهد في إثرها سبعة مقاومين من عناصر القسام.

رفيق أبو هاني أّن إمساك المقاومة بكامل خيوط عملية التسلل  ورأى الخبير في الشؤون األمنية د.
ة لدى خالل مدة قصيرة، ال تتعدى الشهرين، يدلل بما ال يدع مجاال للشك على سرعة الجهوزي

رادتها الفوالذية. وقال أبو هاني لـ"فلسطين" إّن سرعة الكشف عن أهداف القوة الخاصة  المقاومة وا 
وأسماء أفرادها وأماكن وجودهم، وأدواتهم، يثبت تمتع المقاومة بترتيب ميداني واضح، ونجاح في 

 توزيع مهام عناصر الضبط الميداني، وقوة التدخل، وسرعة االستجابة ألي طارئ.
بدوره رأى الخبير بالشؤون األمنية د. إبراهيم حبيب، أّن عوامل عدة عجلت في كشف خيوط العملية 
بهذه السرعة، أولها قدرة "القسام" على ضبط العملية ميدانيًا، عبر انتشار عناصرها، وتنفيذهم سلسلة 

 لية.من اإلجراءات الميدانية، التي أدت فورًا للتعرف على المعطيات المبدئية للعم
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وأضاف حبيب لـ"فلسطين"، أّن العامل الثاني الذي لعب دورًا مهما في سرعة الكشف عن العملية، 
تعاون المواطنين مع "القسام"، ومساعدتهم بما امتلكوا من معلومات وتسجيالت، وساهمت خبرة 

 األجهزة األمنية في مكافحة العمل االستخباري في فك رموز العملية.
 15/1/2019فلسطين أون الين، 

 
 كاميرات المراقبة.. شبٌح يطارد المقاومين في مدن الضفة .21

تنتشر كاميرات المراقبة في شوارع مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة  خضر عبد العال: - غزة، رام هللا
بشكل مكثف، بعضها يتبع أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وأخرى لسلطات االحتالل 

وة على أن معظم المحال التجارية والعمارات السكنية والشوارع الفلسطينية مراقبة من اإلسرائيلية، عال
وأما عن المناطق الخاضعة لالحتالل، فهناك مئات الكاميرات المنتشرة على  خالل الكاميرات الرقمية.

بين  مفترقات الطرق ومداخل المستوطنات والشوارع التي يستخدمها المستوطنون والجيش في تنقالتهم
المستوطنات والمعسكرات التابعة لهم، عدا عن الحواجز اإلسرائيلية على مداخل المدن الرئيسة والتي 

 تحمل فوق أبراجها العسكرية كاميرات عدة لمراقبة حركة المواطنين، حسبما أفاد ناشط فلسطيني.
أن حاجز "عطارة" وذكر الناشط لصحيفة "فلسطين" والذي فّضل عدم الكشف عن هويته لدواع  أمنية، 

العسكري التابع لالحتالل، الذي يقطع طريق بلدة بيرزيت شمال رام هللا باتجاه نابلس، يحمل فوق 
 كاميرا مراقبة تراقب كل االتجاهات المحيطة بالحاجز. 14برجه العسكري نحو 

 والقدس ولفت إلى أن االحتالل نصب عشرات الكاميرات في مفترق قرية "جمع" الفلسطينية بين رام هللا
المحتلة، لمراقبة كل الشوارع الرئيسة والفرعية، عقب العمليات الفدائية التي نفذها الفلسطينيون هناك 

وأوضح الناشط أن عناصر المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية فطنوا لخطورة  .2014أواخر عام 
ن طرق خالية من الكاميرات انتشار الكاميرات اإلسرائيلية، ما جعلهم يرسمون خطوط انسحابهم م

اإلسرائيلية، ولكن انتشار كاميرات المراقبة الفلسطينية زاد في تعقيد عملهم، حيث ال يخفى على أحد، 
أنه بعد تنفيذ المقاومة عمليات فدائية في الضفة، يسارع االحتالل القتحام تلك المدينة ويصادر 

 المواد الُمسجلة بحثًا عن المنفذين.تسجيالت كاميرات منازلها ومحالها التجارية لتحليل 
 15/1/2019فلسطين أون الين، 

 

 ممارسة أعمال مقاومةبتهمة  فلسطينيًا من الضفة والقدس 24حملة اعتقاالت تطال  .22
شّنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر يوم الثالثاء، حملة اعتقاالت واسعة في صفوف : رام هللا

وأفاد  مواطنًا؛ بينهم أطفال. 24س المحتلتْين، أسفرت عن اعتقال الفلسطينيين بالضفة الغربية والقد
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فلسطينيًا، بزعم أنهم "مطلوبون" لها  22بيان لجيش االحتالل، بأن قواته اعتقلت الليلة الماضية 
وصادرت قوات االحتالل،  بدعوى ممارسة أعمال مقاومة ومقاومة شعبية ضد أهداف إسرائيلية.

هللا الشاملة" للمواطن أسعد نصر هللا، عقب اقتحامها في مخيم بالطة معدات وآالت مخرطة "نصر 
 ألف دوالر. 300-250شرقي مدينة نابلس، تقدر قيمتها بـ 

 15/1/2019قدس برس، 
 

 حتالللالللخروج بكثرة للشوارع رّدًا على االقتحامات المتتالية قوى رام هللا تدعو  .23
دعت و البيرة اقتحامات متكررة يومّيًا في األسابيع األخيرة، تشهد مدينتا رام هللا و : وكاالت –رام هللا 

القوى الوطنية واإلسالمية لمحافظة رام هللا والبيرة اليوم للخروج بكثرة للشوارع رّدًا على االقتحامات 
 المتتالية لجيش االحتالل ومحاوالت اعتقال المناضلين واستباحة المدن في الضفة المحتلة.

ل اقتحام رام هللا والبيرة في ساعات الذروة، بغية اعتقال شبانا فلسطينيين، ويتعمد جيش االحتال
 ومصادرة أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة من المحال والمنشآت.

 15/1/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 نتنياهو: حزب هللا ال يملك سوى عشرات من الصواريخ عالية الدقة .24
ل بنيامين نتنياهو إن "الشرق األوسط يشهد عملية من التفتت الناصرة: قال رئيس حكومة االحتال

 حيث تنهار دول بينما تجتاح إيران هذا الفرال لتحاول اإلمساك بإسرائيل من خالل أذرعتها القاتلة".
نتنياهو الذي كان يتحدث في مراسم استبدال قائد الجيش الحالي غادي أيزنكوت بـ أفيف كوخافي، 

دولة االحتالل ضحية أو حمال وديعا "خلصت إلى االستنتاج الضروري الذي  تابع القول صانعا من
 أعلم أنك تشاطره: في الشرق األوسط ال مجال للرفق بالضعفاء فال يصمد سوى األقوياء".

وقال إن "العمل الدؤوب على تنمية قوة إسرائيل بشكل مستمر ودائم لهو بمثابة شرط ضروري لبقائها 
للتوصل إلى سالم مع جيرانها". ومضى في مزاعمه يقول إنه "يتوجب على  ويشكل شرطًا ضرورياً 

إسرائيل أن تكون قوية بما يكفي لتحقيق حسم وردع، أو لصد األعداء الذين يهددوننا". وتابع إذا كنا 
ذا كنا  على استعداد للدفاع عن دولتنا بكل ما نملكه، فقد ال نكون ملزمين بخوض حرب شاملة. وا 

ها، سيلبي جيشنا التحدي ويلبي المواطنون اإلسرائيليون التحدي، لنضمن سويًة ملزمين بخوض
خلودها". كما قال إنه خالل السنوات األربع المنصرمة انتهجت إسرائيل سياسة منتظمة تتمثل في 

 الدفاع عنها وتنمية قوة جيشها وتجهيزه لتحقيق االنتصار في الحرب".
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اهو للتلويح بفزاعة إيران بقوله "يشكل نظام الماللي اإليراني الذي وكعادته قبيل كل انتخابات عاد نتني
يبتغي تدميرنا أكبر تهديد على أمننا، إذ يسعى بمقتضى غرضه هذا إلى تطوير أسلحة نووية، 
وأسلحة عالية الدقة وأسلحة السايبر. كما أنشأ لتحقيق هذا الغرض معقاًل أماميًا ضدنا في لبنان، 

 راهن إنشاء معقل آخر في سوريا، هذه المرة من خالل الجيش اإليراني ".ويحاول في الوقت ال
وبخالف سياسات الصمت وعدم إعالن المسؤولية عن الهجمات عالنية، قال نتنياهو إن الجيش بقيادة 
ايزنكوت قد شن المئات والمئات من الهجمات على األهداف اإليرانية والتابعة لحزب هللا في سوريا. 

امنا بالتصدي إليران في سوريا أمر ثابت يفهمه الجميع، بمن فيهم الرئيس الروسي، الذي وتابع "التز 
أتواصل معه بشكل مستمر، ورئيس أركان الجيش الروسي الذي تتواصل معه أنت يا غادي بشكل 
 مستمر. بينما المهمة الثالثة مفادها منع حزب هللا من امتالك األسلحة عالية الدقة وقد تم تحقيق هذا
الهدف أيضًا من خالل جهود مشتركة بذلها كل من السياسيين والجيش والموساد" طبقا ألقوال نتنياهو 

إال أنه ال يملك  –الذي أضاف "حيث خطط حزب هللا ألن يملك اآلالف من الصواري  عالية الدقة 
ماس من سوى بضع عشرات منها فقط". اما المهمة الرابعة وفق نتنياهو فهي "حرمان حزب هللا وح

سالح األنفاق حيث تم تدمير العديد من األنفاق جنوبًا بينما نواصل تشييد العقبة تحت األرضية في 
ساعة الماضية اكتشاف النفق السادس الذي اخترق أراضينا،  24حين أنه شمااًل استكملنا خالل الـ 

 همية، التي قدتها يا غادي".وسيتم تدميره هو اآلخر قريبًا. لنكلل بذلك عملية "درع الشمال" بالغة األ
واعتبر ان أحدا "ال يعرف كيف كان سيرد حزب هللا على حرمانه من سالح األنفاق االستراتيجية، 
ولكننا قد استكملنا المهمة، ولم نسمح له باختطاف جنود أو مدنيين، وقد قمنا بما كان يتوجب علينا 

هناك مهمة خامسة طويلة المدى وهي الخطة فعله، األمر الذي أفتخر به". وتابع "عالوًة على ذلك 
متعددة السنين التي يطلق عليها اسم "غدعون" التي من شأنها السماح للجيش بالتخطيط للمهام التي 
ينبغي إنجازها كما ينبغي وقد تم تحقيق هذا الهدف أيضًا". وخلص نتنياهو لقول "بعد كل ما صرحت 

زءًا بسيطًا من العمل الذي تم إنجازه خالل السنوات األربع به ال يدري المواطنون اإلسرائيليون إال ج
األخيرة. إنهم يعلمون عن قدر قليل للغاية من مئات العمليات الجريئة وممارسة القوة بشكل محسوب 

 بالقرب من حدودنا وبعيدًا عنها".
 16/1/2019القدس العربي، لندن، 

 
 من غزةآيزنكوت: يؤلمني عدم اكتمال مهمة استعادة جنودنا  .25

عبر رئيس أركان جيش االحتالل المنتهية واليته غادي آيزنكوت عن ألمه لعدم : القدس المحتلة
وقال آيزنكوت خالل مراسم تعيين كوخافي  اكتمال مهمة استعادة الجنود المفقودين من قطاع غزة.
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 ذه المهمة".خلفًا له في منصب رئاسة األركان: "أنا أعلم أن قوات الجيش ستواصل العمل إلكمال ه
 وأضاف: "سأرحل والجيش جاهزًا وقويًا وقد ثبت أنه الساعي لتحقيق النصر في المقدمة".

 15/1/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 لمنع تدفق المياه العادمة من غزة تنشئ سداً  "إسرائيل" .26
ية لقطاع غزة، سدا أنشأت السلطات اإلسرائيلية، مؤخرًا على الحدود الشمال: ترجمة خاصة - غزة

وبحسب موقع يديعوت  لمنع تدفق المياه العادمة من غزة إلى المستوطنات والبلدات المجاورة.
 أحرونوت، فإن السد سيمنع انتشار العدوى واألوبئة التي باتت تنتشر في محيط المستوطنات.

ل ويعاني من تلوثها وكان الموقع نشر أمس تقريرا حول النفايات التي يتم رميها قرب السياج الفاص
سكان المستوطنات. مشيرًا إلى أن البيئة اإلسرائيلية تواجه خطرا كبيرا بسبب األوضاع اإلنسانية في 

 غزة وتوقف محطات معالجة المياه العادمة.
 15/1/2019القدس، القدس، 

 

 اً شاؤول أرون: ابني لم يمت والجيش ال يعلم شيئ الجنديوالدة  .27
ندي اإلسرائيلي شاؤول أرون األسير لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، إن قالت والدة الج: وكاالت

 "ابنها لم يمت"، معتبرًة أن "الجيش اإلسرائيلي ال يعلم عنه شيئا".
جاء ذلك عقب اجتماعها مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، على هامش حضورها يوم 

حتالل الجديد افيف كوخافي مهام منصبه. وفق صحيفة الثالثاء مراسم استالم رئيس أركان جيش اال
وحسب "معاريف"، فقد امتد اجتماع والدة شاؤول مع نتنياهو ساعة واحدة، وتحدثا  "معاريف" العبرية.

 خالله حول المباحثات الستعادة ابنها من قطاع غزة.
عندما ذكر ابنها وذكرت زهافا شاؤول أنها غضبت من خطاب رئيس األركان السابق غادي آيزنكوت 

وبينت أن  أرون، ووصفه بالمرحوم، مؤكدة أن "ابنها لم يمت، وأن الجيش ال يعلم عنه شيئا".
"نتنياهو لم يكن قادرا على إخبارها بأي نتائج حول مصير ابنها"، مردفة: "أنا طلبت منه اجابات، 

 خبرني به".وتحدث كثيرا، وشرح لي ما ستقوم به الحكومة، وآمل أن يقوم بتنفيذ ما أ
 16/1/2019لألنباء، وكالة شهاب 

  

 إلى لبنان "إسرائيل"الجيش اإلسرائيلي: شبهات تسلل من  .28
قال الجيش اإلسرائيلي إنه اكتشف، يوم الثالثاء، فجوة في السياج األمني الحدودي الفاصل عند 

من إسرائيل إلى  الحدود اللبنانية، وادعى أن "هناك عالمات وأثار تشير إلى إمكانية تسلل شخص ما
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وأضاف الجيش اإلسرائيلي، في بيان مقتضب، أنه يجري تحقيقًا في هذا الشأن، فيما أكد أن  لبنان".
 اآلثار تشير إلى شبهات حول تسلل شخص ما من المناطق الشمالية إلى األراضي اللبنانية.

سكري اإلسرائيلي، في المقابل، أوردت وسائل إعالم لبنانية نبأ حول تسلل شخص يرتدي الزي الع
ومعه صندوق، إلى موقع الراهب في بلدة عيتا الشعب الحدودية في جنوب لبنان، نحو الساعة الثالثة 

 والنصف من بعد ظهر اليوم.
ووفقًا للتقارير، فإن الشخص المتسلل رمى الصندوق وأوراقا ثبوتية باللغة العبرّية لدى لقائه أهالي 

عة ال يزال مختبئًا في األراضي اللبنانية في منطقة الخرزة فيما تعمل البلدة، ثم فر هاربا، وحتى السا
 استخبارات الجيش اللبناني على العثور عليه.

في حين، أفادت وسائل إعالم لبنانية أخرى، بأن الشخص الذي دخل إلى لبنان من جهة موقع الراهب، 
 معطيات دقيقة عن هويته بعد.  كان باللباس المدني، وقد رمى كيسًا كان معه وفر. ولم تتوفر أي

 16/1/2019، 48عرب 

 

 إيران "عند الحاجة" ضمانات أمريكية بمساعدة الموساد ضدّ  .29
حصلت إسرائيل على ضمانات من الواليات المتحدة األمريكية بالمساندة إن استدعى األمر، قبل 

رضها رئيس الحكومة تنفيذ جهاز الموساد عملية سرية في إيران، حصل خاللها على الوثائق التي ع
 اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في نيسان/ أبريل الماضي بشأن الملف النووي اإليراني.

وكشفت "شركة األخبار" اإلسرائيلية )القناة الثانية سابقًا( أن نتنياهو أطلع ترامب على تفاصيل الخطة 
فوس االقتصادي العالمي، التي وضعها الموساد، وذلك في لقاء جمع بينهما على هامش منتدى دا

وقالت القناة إن إطالع ترامب على الخطة جاء لطلب الدعم  نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي.
والمساندة من الواليات المتحدة، إذا ما طرأت هناك حاجة إلى مساعد عناصر الموساد على الهرب 

 الكشف عن مزيد من التفاصيل. واالنسحاب من العملية التي وصفتها بـ"الخطيرة والمعقدة". دون 
وألمحت القناة إلى أن الحاجة لتدخل أمريكي كانت وشيكة، حيث رافقت العملية لحظات صعبة 
ومعقدة، وأن عملية انسحاب أفراد الموساد استغرق وقتا طويال، كان صعبًا ومعقدًا، وشددت القناة 

ألف صفحة  55ئيل "حصلت على وأضاف أن إسرا "كان يمكن للعملية االنتهاء على نحو مغاير".
قرصا مدمجا، بشأن الملف النووي  183من المعلومات االستخباراتية، ومحفوظة كملفات في 

 اإليراني"، معتبرا أن تلك المعلومات "ستجرم إيران بشأن ملفها النووي".
 15/1/2019، 48عرب 
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 نها أطلقت قمرًا اصطناعياً بريئاً إيران تكذب بقولها إ: إطالق قمر اصطناعيفي إيران  نتنياهو بعد فشل .31
 إيران في عّلق رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو على فشل: أ ب، رويترز، أ ف ب –طهران 

وضع قمر اصطناعي في مداره، بعد إطالقه، قائاًل: "إيران تكذب بقولها إنها أطلقت قمرًا اصطناعيًا بريئًا 
حلة لصاروخ عابر للقارات، في انتهاك لكل االتفاقات الدولية. ندعم في الفضاء. إنها تريد إنجاز أول مر 

وأعلن وزير االتصاالت اإليراني محمد جواد آذري  معارضة الواليات المتحدة لهذا التصّرف العدائي".
جهرمي، أن "الصاروخ سفير الناقل للقمر االصطناعي بيام )رسالة( قطع بنجاح المرحلتين األولى 

 لم يصل إلى السرعة المطلوبة ببلول المرحلة الثالثة، وبالتالي لم يستقّر في المدار". والثانية، لكنه
 16/1/2019الحياة، لندن، 

 
 انقالب دبابة إسرائيلية بعد أن نام الجنود فيها .31

كشف النقاب، يوم الثالثاء، عن حادث خطير وقع يوم األحد الماضي خالل تدريبات للقوات  :رام هللا
متر بعد أن  600وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن دبابة انقلبت نحو  اإلسرائيلي.البرية للجيش 

وتبين من  دخلت طريق ترابي خالل تدريبات للقوات البرية في المنطقة الجنوبية، دون وقوع إصابات.
 20بعد التحقيقات أن قائد الدبابة خرج منها وأمر الجنود بالبقاء بالقرب من محركها، إال أن الضابط عاد 

دقيقة للمكان ولم يجد الدبابة ليتبين أن الجنود قد ناموا وتركوا المحرك يعمل وسارت بهم وهم نيام حتى 
 وأشار إلى أن الجيش فتح تحقيقًا في الحادثة التي وصفت بالخطيرة. انقلبت وتدحرجت عن مسارها.

 15/1/2019القدس، القدس، 
 

 ل فلسطينيةتوجيه االتهام إلى قاصر يهودي في قضية قت .32
أ ف ب(: قالت الشرطة اإلسرائيلية في بيان، الثالثاء، إن اتهامات ستوجه إلى قاصر يهودي "في )

وأوقف  األّيام المقبلة" في قضية قتل فلسطينية في أكتوبر/ تشرين األول في الضفة الغربية المحتلة.
ول لالشتباه بتورطهم ديسمبر/ كانون األ 30خمسة طالب في مدرسة دينية في الضفة الغربية في 

 عامًا. 48في قتل عائشة الرابي البالغة من العمر 
  16/1/2019القدس العربي، لندن، 

 
 اعتداء داٍم على فلسطينيين ينتهي بغرامة بسيطة .33

تل أبيب: دانت المحكمة المركزية اإلسرائيلية في القدس، تسعة شبان يهود باالعتداء على شابين 
في  100نينا في القدس الشرقية المحتلة، والتسبب بإعاقة ألحدهما بنسبة فلسطينيين من بلدة بيت ح
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نما أبرمت صفقات ادعاء مع سبعة  المائة، لكن المحكمة لم تحكم على أي من المعتدين بالسجن، وا 
 منهم، ويجري حاليًا إبرام صفقتين أخريين مع المتهمين اآلخرْين.

ة، موشيه دروري، المعروف بأنه أول قاض  في وقد ترأس الهيئة القضائية نائب رئيس المحكم
إسرائيل استخدم "قانون القومية" العنصري في قراراته. وخالل المحاكمة، حاول دفع النيابة والدفاع 

 باتجاه صفقة تريحه من إصدار حكم يالئم حجم الجريمة.
 16/1/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 لدولةنتنياهو بأمر مراقب ا فحص ملف فساد رابع ضدّ  .34

تل أبيب: أعرب مراقب الدولة اإلسرائيلي القاضي المتقاعد يوسيف شابيرا، عن تذمره واحتجاجه 
الشديدين من قيام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتجنيد مبالغ مالية طائلة لتمويل المرافعة القضائية 

كومة أفيحاي مندلبليت، في ملفات الفساد التي يواجهها. وتوجه برسالة إلى المستشار القضائي للح
يطالبه فيها بإجراء فحص لهذا التصرف إن لم يكن فيه مخالفة قانونية تستدعي فتح ملف فساد رابع 

ألف دوالر لتمويل المرافعات القضائية في  300وقال شابيرا في رسالته إن نتنياهو تلقى  ضده.
أطلب من المستشار القضائي  ملفاته، من دون الحصول على تصريح من المراقب أو إبالغه، ولذلك

 فحص عملية تحويل األموال ومدى المخالفة للقانون فيها.
 16/1/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 االحتالل ُيجري ُمناورًة ُتحاكي حربًا ضّد غّزة تشمل إخالًء لجميع سّكان الجنوب .35

ع تهديدات المقاومة أفادت تقارير إسرائيلّية رسمّية أّنه بالتزامن م زهير أندراوس: -الناصرة 
الفلسطينّية في قطاع غّزة، ُيجري جيش االحتالل، منذ األحد الماضي، تدريبات  ومناورات  فيما ُيطَلق 

 إشكول( لُمحاكاة اندالع حرب  مع غزة.-عليه )المجلس اإلقليمي
ي المناورات وبحسب المصادر األمنّية في تل أبيب، كما ذكرت القناة العاشرة بالتلفزيون العبرّي، ُتحاك

وقوع إصابات في صفوف المستوطنين في الُمستوطنات اإلسرائيلّية الُمّسماة بُمستوطنات )غالف 
غّزة(، قرب الحدود، وكذلك اندالع حريق في مصنع جراء سقوط صواري ، وا غالق طريق "إشكول"، 

هرباء بصواري ، وانقطاع التيار الكهربائّي في مستوطنات "غالف غزة" كافًة بفعل إصابة شبكة الك
باإلضافة إلى إخالء المستوطنات. ونقل التلفزيون عن رئيس المجلس، غادي يركوني، قوله إّن 

 التهديدات آخذة باالزدياد، وعلينا أْن نكون يقظين ألّي سيناريو، على حّد تعبيره.
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لنقاب عن أّن بالتلفزيون العبرّي( قد كشفت ا 13وـ 12وكانت شركة األخبار اإلسرائيلّية )القناتان 
الحكومة اإلسرائيلّية أعّدت خطًة كاملًة وُمتكاملًة إلخالء السّكان اليهود من المنطقة الجنوبّية 
والشمالّية، المتاخمة للحدود مع قطاع غّزة ومع لبنان، في حال نشوب مواجهة  جديدة  بين الجيش 

نطقة الشمالّية، في حال اندالع حرب اإلسرائيلّي وبين الفصائل الفلسطينّية في القطاع، وأيضًا من الم
 بين إسرائيل وبين حزب هللا اللبنانّي.

وقال مراسل الشؤون السياسّية في التلفزيون، نقاًل عن مصادر أمنّية سياسّية وصفها بأّنها رفيعة 
المستوى في تل أبيب، قال إّن الخطة المذكورة هي جزء من العبر واالستخالصات التي تّم التوّصل 

في دوائر صنع القرار بإسرائيل عقب عملية )الجرف الصامد( وحرب )لبنان الثانّية(. وأضافت  إليها
المصادر عينها قائلًة إّن الخطة المذكورة، التي تشمل إخالًء فوريًا للسكان الذين يقطنون في 

في حال مجمعات قريبة من الحدود الشمالية والجنوبّية، ُعرضت على اللجنة الوزارية التخاذ قرار  
 تسخين الجبهتين الشمالية والجنوبية، على حّد قول المصادر.

وبحسب الخطة، التي ُأطلق عليها اسم )ميلونيت(، فإّنه في حال تجّدد األعمال العدائية ضّد إسرائيل 
في الشمال أْو في الجنوب، فإّنه سيّتم إخالء أكثر من عشرين ألف مستوطن من المجمعات 

إخراج الخطة إلى حّيز التنفيذ، تابع التلفزيون اإلسرائيلّي، فإّنه تّم إيجاد بلد توأم  الحدودّية، وكجزء  من
في إسرائيل لكّل مستوطنة سيّتم إخالء سكانها، لكي يقطنوا هناك حتى انتهاء الحرب في الشمال أو 

ُتخلى،  في الجنوب، ُمضيفًا أّنه في الفترة األخيرة قام سّكان المستوطنات، التي من المفترض أنْ 
 بإجراء تدريب  إخالء على المناطق التي تّم تحديدها لهم من قبل وزارة األمن اإلسرائيلّية.

 15/1/2019رأي اليوم، 
 

 تحديات خارجية وداخلية أربعةرئيس األركان اإلسرائيلي الجديد يواجه  .36
شرين في تولى الجنرال أفيف كوخافي منصب رئيس األركان الثاني والع: نظير مجلي: تل أبيب

الجيش اإلسرائيلي، أمس الثالثاء، خلفًا للفريق غادي آيزنكوت، وتمت ترقيته من رتبة جنرال إلى رتبة 
فريق. وأشارت التحليالت إلى أنه سيواجه تحديات جمة في هذا المنصب، أواًل ألن الساحة في 

مة يمينية متطرفة، الشرق األوسط تغلي كالمرجل وتهدد بحروب شبه مؤكدة، وثانيًا بسبب وجود حكو 
 طلباتها كثيرة وضغوطها شديدة.

دور ليبرمان، على عكس رغبة رئيس جوقد اختار كوخافي لرئاسة األركان، وزير الدفاع السابق أفي
الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي رشح سكرتيره العسكري، الجنرال إيلي زمير، للمنصب. ولذلك، فإن 

ن كان سيتعاون معه ويحترم خصوصيته.أول تحد سيكون لكوخافي هو امتحان ن  تنياهو، وا 
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وبعد الحفل . وتسلم كوخافي درجته الجديدة، أمس، في حفل كبير بمقر وزارة الدفاع في قلب تل أبيب
مباشرة قام كوخافي بزيارة لـ"حائط المبكى" )البراق(، حيث وضع ورقة أمنياته وصلواته. ومن ثم توجه 

 ه إلى مقر رئاسة األركان وعقد أول اجتماع للهيئة.إلى مقر رؤساء إسرائيل. ثم توج
تحديات داخلية وخارجية؛ أولها إحباط مخطط إيران  4ويشير المراقبون إلى أن كوخافي يواجه 

التموضع في سوريا وبناء قوة تمكنها من شن عمليات ضد إسرائيل، وكذلك إحباط محاوالت نقل 
سيا، ودون االنجرار إلى حرب تخلف الدمار والضحايا. أسلحة دقيقة لـ"حزب هللا" دون التورط مع رو 

ويرون أنه تقع على عاتق كوخافي مسؤولية تجهيز الجيش اإلسرائيلي لمواجهة عسكرية ضد إيران، 
في حال قرر المستوى السياسي اللجوء إلى حرب لتدمير المشروع النووي العسكري اإليراني. وهناك 

ة، حيث يرى المحللون اإلسرائيليون أن معضلة حكم الحركة تحد ثان هو حركة "حماس" في قطاع غز 
ستشغل رئيس األركان الجديد إلى أن يقّرر بين خيارين؛ األول القضاء على "حماس" في القطاع 
عبر دخوله وتدمير البنى التحتية للحركة وتسليم القطاع إلى فصيل آخر، في حين أن الخيار الثاني 

يعني الحفاظ على التهدئة مع الحركة، ومواصلة الجهود اإلنسانية هو "التعايش" مع "حماس"، مما 
من أجل تحسين حياة سكان القطاع. وستكون مشكلته الكبرى هنا ما ستقرره الحكومة. ومن ضمن 
التحدي الثاني توجد قضية مواصلة الجهود االستخبارية والعسكرية اإلسرائيلية إلحباط مخططات 

 ضفة الغربية.تنفيذ عمليات فلسطينية في ال
 9أما التحدي الثالث؛ فهو الوضع اإلسرائيلي الداخلي، حيث تستعد إسرائيل إلجراء انتخابات في 

أبريل )نيسان( المقبل، وهذا يعني أن كوخافي سيعمل في ظروف سياسية غير مستقرة، ال سيما أن 
يا فساد وربما الئحة حقيبة األمن موجودة مع رئيس الحكومة نتنياهو، الذي يواجه تحقيقات في قضا

اتهام في القريب. وآخر هذه التحديات؛ هو انخفاض حماس الشباب اإلسرائيليين فيما يتعلق بالتجّند 
 في الوحدات القتالية بصفوف الجيش.

 16/1/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 اقتحام جبل المكبر وتجميد قرار إخالء عائالت الصباغ في حي الشيخ جراح .37
اقتحمت قوات االحتالل بإعداد كبيرة مساء اليوم الثالثاء، حي أبو جمل في قرية  :القدس المحتلة

 جبل المكبر جنوب القدس المحتلة.
وكانت ما ُتسمى دائرة اإلجراء اإلسرائيلية، قررت تجميد قرار إخالء عائالت الصّبال المقدسية من 

 ئي خالل شهر من اآلن.منازلها، بعد طلب  تقدم به محامو العائالت، حتى صدور قرار نها
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في بيان له مساء اليوم الثالثاء، أّن طلب  القدس،وأفاد االئتالف األهلي لحقوق الفلسطينيين في 
عائلة الصبال جاء لعدة أسباب منها: أن قرار ملكية األرض في حي الشي  جراح لم يتم البت فيها 

محكمة الصلح يرتبط بالبت في  من 2012عائالت الصبال الصادر في  إخالءبعد، وكذلك ألن قرار 
من  اإلخالءوجاء ضمن طلب العائلة أن "القرار غير واضح فنيا، وهل المطلوب  ملكية األرض.

 جميع البناية التي تسكنها العائالت؟ أم فقط من الجزء الذي تم إضافته للبناء األصلي؟".
 15/1/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 ظاهرون قرب مقر مؤسسة "الضمان"اآلالف يت: رام هللا .38

شهد محيط مقر مؤسسة الضمان االجتماعي في البيرة، أمس، تظاهرة : سائد أبو فرحة -رام هللا 
حاشدة ضد قانون الضمان، لربما تعد األكبر على مستوى رام هللا والبيرة منذ بدء الفعاليات 

ت والبنوك والمصانع في شتى االحتجاجية الرافضة للقانون، فيما أغلق عدد كبير من الشركا
محافظات الضفة، أبوابه، في إطار استجابة واسعة من موظفيها وعمالها إلضراب دعا إليه الحراك 

 الموحد إلسقاط الضمان، كما ُسجل إضراب تجاري جزئي في عدد من المدن أبرزها الخليل.
ضمان، التي انتشر واحتشد آالف الموظفين من شتى محافظات الضفة بالقرب من مقر مؤسسة ال

أمامها وفي محيطها عدد كبير من أفراد قوى األمن، ومنعوا المتظاهرين من االعتصام أمام مقرها، 
وجاء تنظيمها  -ورفع المشاركون في الفعالية،  عبر نصب سواتر حديدية، وا غالق عدد من الطرق.

، -موظف فأكثر 200فيها بالتزامن مع بدء تطبيق قانون الضمان على الشركات التي يبلغ عدد موظ
 الفتات، ورددوا هتافات تنتقد القرار بقانون بشأن الضمان وتطالب بإلغائه.

وأشاد ممثل الحراك خالد دويكات، بحجم المشاركة في اإلضراب، مبينا أنها لم تقتصر على الشركات 
-70بين وقال، نسبة المشاركة في اإلضراب تراوحت  فحسب بل امتدت لتشمل المحال التجارية.

لكانت  %50وهي نسبة مرتفعة بكل المقاييس، وبالنسبة إلينا حتى لو وصلت النسبة إلى  80%
مرضية، خاصة أن الحراك غير مؤطر وليست لديه مرجعية مؤسسية، بالتالي فمن الواضح أن 

ودعا الحكومة إلى االستماع إلى صوت المتظاهرين،  غالبية الجمهور مؤيد للحراك في مطلبه.
نها  ء وصف الحراك بـ"المسيس" أو غيرها من التعبيرات التي ال تعكس حقيقة الوضع.وا 

وأكد تشبث الحراك بمواصلة فعالياته االحتجاجية إلى أن يتم إلغاء القانون، مضيفا، "ستكون هناك 
 خطوات تصعيدية سلمية غير مسبوقة خالل الفترة المقبلة، إلى أن يتحقق مطلبنا.

 16/1/2019، األيام، رام هللا
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 محررًا في الضفة 35السلطة تتنّصل من "وعد" بإعادة رواتب  .39
أسيرًا محررًا أضربوا عن الطعام في الضفة الغربية، مواجهين قرارات  35 طالل النبيه: -رام هللا 

، منتظرين تنفيذ وعود أطلقها قادة 2007السلطة الفلسطينية بعدم إرجاع صرف رواتبهم المقطوعة منذ 
 ولوها أثناء إضرابهم عن الطعام في سبتمبر الماضي.السلطة ومسؤ 

أيام من اإلضراب المفتوح عن الطعام، لم تجد حتى كتابة هذا  10تلك الوعود التي جاءت بعد 
 التقرير مكانًا لتنفيذها، إذ تماطل السلطة في إعادة رواتب األسرى المحررين المقطوعة رواتبهم.

سنة في  13مًا(، من بلدة بيت ريما قضاء رام هللا، قضى عا 43األسير المحرر رامي البرغوثي )
 سجون االحتالل، "وكافأته" السلطة بقطع راتبه، عدا عن اعتقاله في سجونها ستة أشهر متفاوتة.
ويروي البرغوثي لصحيفة "فلسطين"، تفاصيل تعليق إضرابهم عن الطعام، منتصف سبتمبر 

ضراب مفتوح على دوار الساعة في مدينة رام هللا، يومًا، قضوها في اعتصام وا   15الماضي، بعد 
ليعلق بعد وعد من رئيس السلطة محمود عباس أبلغهم به رئيس مخابراتها ماجد فرج، بإعادة صرف 

 رواتبهم وحل قضيتهم إيجابيا.
وبعد فترة تواصل األسرى المحررون المقطوعة رواتبهم مع مكتب فرج حول تنفيذ الوعد، ليقابلوا 

إال أن ذلك الوعد ما زال في مرحلة   تقلقوا، سننفذ الوعد حسب االتفاق، وهو قيد التنفيذ".بالرد: "ال
التسويف والمماطلة، إذ تواصل البرغوثي هو وعدد من األسرى المحررين المقطوعة رواتبهم مع وزارة 

م كما على تفاصيل صرف رواتبه الطالعهمالمالية في رام هللا، وهيئة شؤون األسرى والمحررين، 
 ُوعدوا، ليفاَجؤوا بعدم وجود أي أوراق أو معامالت تشير إلى الوعد المقدم لهم.

األسرى المحررون أكدوا أن سبب اعتصامهم ليس فقط قطع رواتبهم وحرمانهم من قوت يومهم، بل 
للتنبيه والتحذير من مخططات تسعى لها السلطة، تواجه قضية األسرى والمحررين، داعين لضرورة 

 خطوات جادة لمنعها. اتخاذ
 15/1/2019، فلسطين أون الين

 
 أسيرًا يعانون من السرطان في سجون االحتالل 23: مركز أسرى فلسطين .41

أسيرًا داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي يعانون من  23أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن : غزة
لسجون الصهيونية عالجًا مناسبًا مرض السرطان القاتل بمختلف أنواعه، دون أن تقدم لهم إدارة ا

ويعيش األسرى المصابون بمرض السرطان ما بين سندان األسر وظروفه القاسية  لحالتهم الصحية.
وانتهاكات االحتالل وحرمانهم من حقوقهم، ومطرقة مرض السرطان الذي ال يجد دواء شافيا مع 

 هم.استهتار االحتالل بحياة األسرى وعدم تقديم العالج الالزم ل
 15/1/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم



 
 
 
 

 

 29 ص             4839 العدد:             1/16/2019 األربعاء التاريخ:  

                                    

 

 مستوطنًا يقتحمون المسجد األقصى 71القدس:  .41
اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، صباح يوم الثالثاء، باحات المسجد األقصى : القدس المحتلة

 وذكرت المبارك في القدس المحتلة، برفقة قوات من شرطة االحتالل والقوات الخاصة التابعة لها.
مستوطنًا اقتحموا المسجد األقصى على شكل مجموعات متتالية منذ فتح الشرطة  71مصادر محلية، أن 

وأّمنت شرطة االحتالل وقواتها  الصهيونية "باب المغاربة" عند الساعة السابعة صباحًا )بتوقيت القدس(.
 سجد األقصى.الخاصة المسّلحة، اقتحامات المستوطنين وصلواتهم عند الجهة الشرقية من الم

وقضت الشرطة الصهيونية مساء أمس، بإبعاد خمسة مواطنين فلسطينيين عن المسجد األقصى لمدة 
أسبوع، بينهم ثالثة من حراس األقصى، إثر األحداث التي حصلت منذ ساعات صباح أمس في قبة 

 الصخرة المشّرفة وحصارها من شرطة االحتالل ومنع المصلين من دخولها.
 15/1/2019، طيني لإلعالمالمركز الفلس

 
 صبري لـ"فلسطين": الموقف العربي لم يعد يساند األقصىعكرمة  .42

قال رئيس الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس، عكرمة صبري،  أحمد المصري: -غزة  ،القدس المحتلة
إّن الموقف العربي "انحرف بوصلته عن مساندة ودعم المسجد األقصى"، ولم يعد يلتفت إلى 

وأكّد صبري في تصريح لـ"فلسطين أون الين"، أّن  ات واالنتهاكات الجسام التي يتعرض لها.التحدي
االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه يمارسون جهارًا نهارًا اعتداءات صارخة بحق المسجد، وال يسمع أي 

لق وأشار إلى أن االحتالل أغ موقف عربي وحتى إسالمي تجاه ذلك غير لغة وبيانات االستنكار.
مسجد قبة الصخرة، ومنع المصلين من الصالة، واعتقل حراسه، دون أي التفاته ألي جهة عربية أو 

وشدد صبري على أن ما يجري بحق األقصى من انتهاكات واعتداءات يأتي ضمن  فلسطينية كانت.
 محاوالت تهويد المكان التي لن تمر.

 2019يناير  14حاصرت وأغلقت االثنين وكانت قوات كبيرة من جيش وشرطة االحتالل اإلسرائيلي 
مسجد قبة الصخرة المشرفة، واعتقلت خمسة من حراس المسجد، بعد أن اعتدت على المصليين، 

 كان من بينهم مدير المسجد عمر الكسواني.
وأكد صبري أن ما حصل ال يخرج عن كونه محاولة احتاللية إلرعاب المصليين والمقدسيين، بغرض 

 عتراض على أي تصرف يحصل أمام أعينهم في المسجد األقصى.إلزامهم بعدم اال
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وأشار  وشدد على أن ممارسات االحتالل اإلرهابية لن تعطيه أي حق بذرة تراب في المسجد وباحاته.
إلى تنامي اعتداءات االحتالل ومستوطنيه في األيام األخيرة، مبديًا اعتقاده ذلك يأتي في سياق 

 رضاء اليمين اليهودي المتطرف.محاوالت حكومة "نتنياهو" إ
 15/1/2019، فلسطين أون الين

 
 عاماً  16حصلوا على الجنسية اإلسرائيلية خالل  مقدسياً  3,413: هآرتس .43

 3,413كشفت معطيات جديدة، نشرتها صحيفة هآرتس اإلسرائيلية، أن : برهوم جرايسي - الناصرة
 11,180على الجنسية اإلسرائيلية، من أصل الماضية،  16فلسطينيا مقدسيا، حصلوا في السنوات الـ 

طلبا تم تقديمها خالل ذات الفترة. ويستدل من التقرير، أنه في حين كان االحتالل معنيا في سنوات 
مضت، بعمليات تجنيس، بهدف التالعب في هوية القدس المحتلة، إال أنه تراجع، في ظل ما يعتبره 

 ق على الفلسطينيين.خيارا أقوى، وهو االستيطان، وتضييق الخنا
ألف فلسطيني، إال أن من بينهم حوالي  340اإلسرائيلية، فإن في القدس المحتلة  اإلحصائياتوحسب 

ألفا من حملة الجنسية الكاملة، والباقي، بحوزتهم بطاقة مقيم إسرائيلية، فرضتها عليها سلطات  30
آالف هم  10كاملة، فإن من بينهم االحتالل، بموجب قانون الضم االحتالل. أما أصحاب الجنسية ال

من قرية بيت صفافا، والباقي هم  48آالف( هم من أبناء شطر  7حو ن، غالبيتهم )48من فلسطينيي 
وانتقلوا للعيش في المدينة على مر السنين، والقسم األكبر من هؤالء من قرى أبو  48من فلسطينيي 

 غوش وبيت نقوبا وعين رافا، الواقعة في غرب القدس.
وقالت هآرتس، إنه رغم أن القانون اإلسرائيلي يسمح مبدئيا للفلسطينيين من سكان القدس الشرقية 

( بالحصول على الجنسية، إال أن مسار العقبات في الطريق إلى االعتراف الموعود 67)المحتلة منذ 
قدم فيه بهم يصبح صعبا وطويال سنة بعد أخرى. صحيح أنه حتى اآلن فقط الطابور لتعيين موعد ي

للقرار. ويبدو  أخرىسنوات  4إلى  3المقيم من القدس الوثائق يمتد لثالث سنوات. بعد ذلك ينتظر 
أن إسرائيل تفعل كل ما في استطاعتها للعثور على سبب لرفض الطلب: بدءا من اللغة العبرية 

على للدولة وحتى الشك بأن من يطلب الحصول  اإلخالصبمستوى جيد، ومرورا بالشكوك حول 
 الجنسية لديه أمالك في المناطق حسب تعبير تقرير هآرتس.

طلبا  11,180، تم تقديم 2018، وحتى نهاية العام 2003وفي المجمل، يقول التقرير، إنه من العام 
 إجماليمن  %1مقدسيا، وهؤالء يشكلون  3,413للحصول على الجنسية، بينما بلغ عدد الحاصلين 

 الفلسطينيين في القدس.
 16/1/2019، ، عّمانالغد
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 دونمًا في نابلس 30مستوطنون يجرفون  .44
دونمًا في خربة يانون جنوب نابلس في الضفة  30جرفت آليات تابعة للمستوطنين، أمس، : وكاالت

فلسطينيًا،  18الغربية المحتلة، فيما دنس مستوطنون المسجد األقصى المبارك، واعتقل االحتالل 
طان شمال الضفة غسان دغلس، إن جرافات تابعة للمستوطنين بينما وقال مسؤول ملف االستي

دونمًا، بهدف زراعتها، والسيطرة عليها الحقًا. وأضاف،  30ـ جرفت أراضي في يانون تقدر مساحتها ب
. وأكد دغلس أن 2006أن هذه األراضي ملكية خاصة للفلسطينيين الذين منعوا من دخولها منذ العام 

من مساحة أراضيها، من جراء ممارسات المستوطنين، موضحًا أنها  %85يانون خسرت ما يقارب 
 محاطة بخمس بؤر استيطانية تحيطها من الجهات األربع.

ووزعت طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس، تحرسها قوات االحتالل، إخطارات هدم  إدارية جديدة 
 ، بحجة البناء دون ترخيص.لمنازل مواطنين مقدسيين في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى

واعتقلت قوات االحتالل، راعيًا أثناء تواجده مع مواشيه في منطقة مكحول باألغوار الشمالية. وأفاد 
الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن االحتالل اعتقل المواطن يوسف بشارات، بعد أن الحقه 

بشكل دوري رعاة أغنام من األغوار مستوطنون في المنطقة المذكورة. يشار إلى أن االحتالل يعتقل 
وأطلق جيش االحتالل النار صوب مجموعة من الشبان بزعم محاولتهم التسلل عبر  الشمالية.

السياج الفاصل. وذكرت مصادر "إسرائيلية" أن الجيش أطلق النار على الشبان دون وقوع إصابات، 
 القطاع. إلىحيث عاد الشبان 

 16/1/2019، الخليج، الشارقة
 

 حذيرات من مخطط إسرائيلي يستهدف األغوار الشماليةت .45
حذر مسؤول ملف األغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، يوم الثالثاء، من مخططات : األغوار

وبين بشارات أن المخطط يهدف إلى عزل عدد من  االحتالل اإلسرائيلي تستهدف األغوار الشمالية.
ر شبكة طرق لالستيالء على أراضي المواطنين البلدات والخرب عن قرى محافظة طوباس عب

وأوضح، أن االحتالل يستهدف أراضي األهالي ابتداء من منطقة المالح  وتدمير محاصيلهم الزراعية.
 وحتى الرأس األحمر بهدف السيطرة على مساحة ثلثي األغوار.

 15/1/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 نًا من الضفةمواط 28قوات االحتالل تعتقل  .46
مواطنا من  28وفجر يوم الثالثاء،  الثالثاء -اإلثنين اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي الليلة : رام هللا

 الضفة بينهم أطفال.
 15/1/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 قتيالن في جريمة إطالق نار بالطيرة .47

مة إطالق نار، وقعت مساء يوم الثالثاء، على شارع رقم قتل شابان وأصيب ثالث في جري: الناصرة
وُعلم أن ضحيتي جريمة إطالق النار هما عدي داود  .48( في مدينة الطيرة داخل أراضي عام 24)

 عاما( من سكان الطيرة. 43عاما( وأشرف حسن فضيلي ) 28عبد الحي )
منذ مطلع  48عام  أراضيفة في مواطنا في جرائم مختل 76يشار إلى أن جرائم العنف أودت بحياة 

، بينما ُقتل 2018امرأة قتلت في العام  14وُيستدل من المعطيات المتوفرة، أن  .2018العام الجاري 
شخصا بجرائم مختلفة، غالبيتها ارتكبت باستخدام السالح الناري وأخرى ارتكبت باالعتداء  62

 والطعن بالسكاكين واآلالت الحادة والدهس.
 15/1/2019، اء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنب

 

 انإطالق الموسوعة الفلسطينية في عمّ  .48
رعى األمير الحسن بن طالل، رئيس منتدى الفكر العربي، في المركز  :منير عبد الرحمن - انعمّ 

 الثقافي الملكي حفل إطالق الموسوعة الفلسطينية للدكتور محمد هاشم غوشة.
وزار  2006عة محمد غوشة، انه بدأ العمل إلنجاز الموسوعة منذ العام من جهته قال مؤلف الموسو 

لهذه الغاية مكتبات ومتاحف ومدنا فلسطينية، واستعان بمصادر أولية وخرائط وصور ورسومات عن 
أن الموسوعة مكونة  إلىحياة الشعب الفلسطيني العامة حتى استطاع إنجاز هذه الموسوعة، مشيرا 

اإلنجليزية، وسبعة آالف صفحة علمية دقيقة، "تسافر عبر إرث األجداد الممتد مجلدا باللغة  24من 
 ألربعة قرون لرصد مناحي حياة الفلسطينيين السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها".

 15/1/2019، القدس، القدس

 

 "اإلرهاب"ضمن  حماسبتصنيف  "هللاسلطة رام "من  اقتراحاً ": األردن رفض اليوم"رأي  .49
عباس لطلب تقدم به الرئيس محمود  األردنيةالحكومة  تتجاهل: خاص –راي اليوم  - انعمّ 

 أياتصاالت رسمية من  أوحركة حماس فصيل مرتبط باإلرهاب. ورغم عدم وجود عالقات  باعتبار
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مبررة عمان اعتبرت مثل هذه الخطورة تصعيدية وغير  أن إالوحركة حماس  األردننوع بين 
تضغط على حكومة عمان لرفع مستوى  األردنيفي البرلمان  اإلسالمية التيار وان كتل خصوصا

 االتصال والتنسيق والتشاور مع قادة حماس.
العديد من بطاقات الدعوة لقيادات مقربة من حركة  األوقافعبر وزارة  األردنكما وجهت حكومة 

كان قد الغي  األقصىد محسوبة عليها للمشاركة في مؤتمر تضامني مع القدس والمسج أوحماس 
 وقت الحق لم يتقرر بعد. إلىفي شهر ديسمبر الماضي وتم تأجيله  األخيرةفي اللحظات 

 15/1/2019، رأي اليوم، لندن
 

 أمير مغربي: حماس حافظت على القضية الفلسطينية وليست السلطة .51
محمد السادس، متحدثا قال األمير هشام بن عبد هللا العلوي "موالي هشام"، ابن عم العاهل المغربي 
 عن القضية الفلسطينية، إنه "لوال حركة حماس لما ُعرفت القضية الفلسطينية".

وأضاف األمير هشام، خالل لقاء تلفزيوني على قناة "بي بي سي عربية"، أمس االثنين: "حركة 
يتحفظ  ولفت األمير إلى أنه كان حماس استطاعت الحفاظ على القضية الفلسطينية وليست السلطة".

بعد فوز حركة حماس، حيث كان يعتبرها  2005على اتفاقية أسلو التي فقدت مصداقيتها في 
الفلسطينيون استسالما وليس سالما، وقال: "كانت الوثيقة تعتمد على حسن النية وكسب الثقة بدون 
 ضمانات، وبالتالي استعملتها إسرائيل كذريعة لضم األراضي الفلسطينية وألخذ وسلب حقوق

وكشف األمير هشام عن العديد من المعلومات التي شابت فترة االنتخابات التشريعية  الفلسطينيين".
الفلسطينية، باعتباره كان مراقبا لها، وقال إنه كان يؤمن بـ"فلسفة حل النزاعات التي تنطلق من مبدأ 

ر االنتخابات، إال أن تقليم الشرخ الموجود بين األطراف المتنازعة والدخول في عملية المصالحة عب
 االنتخابات الفلسطينية لم تخضع تماما لهذا المنطق".

وأكد األمير المغربي أن جيمي كارتر تعرض للعديد من الضغوطات األمريكية، آنذاك، بعدم مالقاة 
وقال "موالي هشام" إن العاهل  قيادات حماس، إال أنه راول وتمكن من مالقاة الحركة بمصر.

، الحسن الثاني، منعه بشدة من مالقاة القياديين في حركة المقاومة اإلسالمية، المغربي الراحل
إسماعيل هنية وخالد مشعل، حيث "انفجر في وجهي عبر الهاتف ومنعني من ذلك"، الفتا إلى أنه 

 التقى، بالمقابل، برئيس السلطة الفلسطينية آنذاك، ياسر عرفات، وصائب عريقات.
 16/1/2019لألنباء، وكالة شهاب 
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 وزير السياحة التونسي يجري لقاًء مع قناة إسرائيلية .51
الخاصة التي تبث أيضًا بالعربية والفرنسية، عن  i24أعلنت القناة اإلسرائيلية : محمد معمري -تونس 

والطرابلسي تونسي يهودي الديانة  إجراء حوار تلفزيوني مع وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي.
وظهر الطرابلسي خالل  التعديل الوزاري األخير وزيرًا للسياحة والصناعات التقليدية. تّم تعيينه في

يجيدها باعتباره مقيمًا  التيالمقابلة متحدثًا باللهجة التونسية، فيما ترجمت القناة كالمه إلى الفرنسية 
نه لصفته كوزير في فرنسا ويملك شركات سياحية هناك، لكّنه تحّدث بالعربية، في ما يبدو تأكيدًا م
 في حكومة تونسية. وقد تحدث عن السالم و"رغبة تونس في سالم دائم بالمنطقة".

وأثار اللقاء ردود فعل  واسعة، إذ رآه التونسيون تطبيعًا غير مسبوق مع الكيان الصهيوني، وهو 
 مؤشر خطير حيث يرفض التونسيون كل أشكال التطبيع مع إسرائيل.

ية الصمت حتى اآلن، بانتظار صدور موقف رسمي مما قام به أحد والتزمت الحكومة التونس
 .8/1/2019أعضائها، رغم أن القناة أعلنت عن إجرائها للحوار مع روني الطرابلسي منذ 

 15/1/2019، العربي الجديد، لندن
 

 دعاوى "إرهاب" أمريكية ضّد بنوك أردنية وفلسطينية ولبنانية .52
ن" األردني، يوم الثالثاء، أن أفرادًا أمريكيين رفعوا قضايا ضده أكد "بنك القاهرة عّما: األناضول

وضد بنوك أخرى بشأن وقوع ضرر عليهم تحت مسمى "اإلرهاب"، بعدما كشفت صحيفة "نيويورك 
بوست" األمريكية قبل أيام عن رفع دعاوى ضّد بنوك أردنية وفلسطينية ولبنانية، غير أن الصحيفة لم 

 لم يصدر تعليق حتى اللحظة إال من البنك األردني. تذكر أسماء البنوك، فما
، قبيل ساعات من 2019وقال "بنك القاهرة عّمان" في إفصاح للبورصة، إن الدعاوى ُرفعت مطلع 

الموعد النهائي المسموح لرفعها، مشيرًا إلى أن مكتب محاماة قام سابقا بتقديم دعاوى مشابهة ضد 
 لشكاوى من األشخاص أنفسهم الذين رفعوا دعاوى سابقة.مؤسسات مصرفية، قام اليوم بتقديم ا

ويطالب أصحاب الدعاوى "بتعويضات مالية، بموجب قانون مكافحة اإلرهاب األمريكي عن أضرار 
 ".2001ناتجة من هجمات قامت بها مجموعات مدرجة في قائمة العقوبات األمريكية خالل عام 

األمريكية قامت في السنوات األخيرة برد ورفض عديد وأوضح البنك أن "محاكم البداية واالستئناف 
من القضايا المشابهة بعد توصلها إلى قناعة بأن المدعين يبحثون عن توسيع رقعة المسؤولية، في 

عاما حتى الساعات  18وتابع أن "انتظار المدعين  ما يتعدى الحدود المعروفة واألسس القانونية".
 م لرفع الدعوى ضد بنك القاهرة عّمان...، دليل على ضعف ادعائهم".األخيرة قبيل انتهاء فترة التقاد

 وختم بأن الدعوى في مراحلها األولية، ولم يتم تحديد موعد لبدء المحاكمة والتقاضي وأن موقفه قوي.
 15/1/2019، العربي الجديد، لندن
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 لفلسطين" تحت القيادة التاريخية 77غوتيريش: أتطلع للعمل الوثيق مع مجموعة "الـ  .53
هنأ األمين العام ل مم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثالثاء، دولة فلسطين : محمد طارق -نيويورك 

، معربا عن تطلعه إلى العمل مع المجموعة تحت 2019والصين" لعام  77لتوليها رئاسة مجموعة "الـ 
عة، في المقر الدائم خالل مراسم تولي فلسطين رئاسة المجمو  ،ورحب غوتيريش قيادتها التاريخية.

بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مراسم تولي بالده رئاسة  ،للمنظمة الدولية بنيويورك
 .2018المجموعة، وقدم شكره لمصر على عملها الدؤوب خالل فترة توليها رئاسة المجموعة عام 

تحت  2019( عام والصين 77وأعرب عن "تطلعه إلى مواصلة العمل عن كثب مع مجموعة )الـ 
وقال غوتيريش: "تتمتع فلسطين ومواطنوها بخبرة مباشرة في بعض  القيادة التاريخية لدولة فلسطين".

وأضاف: "وأنتم )يقصد الرئيس الفلسطيني( في وضع  القضايا العالمية األكثر تحديا ودراماتيكية".
ا لجهودنا المشتركة إلنهاء سيكون عاما حرج 2019جيد لتولي رئاسة هذه المجموعة، خاصة أن عام 

 الفقر، والحد من عدم المساواة، واالنتقال إلى اقتصادات أكثر شمولية واستدامة".
 15/1/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 عضوية كاملة لفلسطين األمم المتحدة: عباس لم يطلب رسمياً  .54

د تقدم بطلب رسمي إلى نفت األمم المتحدة الثالثاء أن يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس ق
األمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش أو إلى رئيسة الجمعية العامة ماريا فرناندا إسبنوزا بشأن 

 حصول فلسطين على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.
جاء ذلك على لسان كل من ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم األمين العام، ومونيكا جريلي 

دثة الرسمية باسم رئيسة الجمعية العامة في مؤتمرين صحفيين عقداه بالمقر الدائم ل مم المتح
وأوضح دوجاريك أن االجتماع الذي عقد االثنين بين الرئيس الفلسطيني  المتحدة في نيويورك.

 واألمين العام لم يتطرق إلى ملف حصول فلسطين على العضوية الكاملة في األمم المتحدة.
فيين إن عباس لم يتقدم بأي وثائق تتعلق بهذا الملف خالل اجتماعه مع األمين العام، وقال للصح

 واستدرك "كان اجتماعا طيبا ودافئا لكن لم يتم عرض أي وثائق بشأن هذا الموضوع".
بدورها، قالت مونيكا جريلي المتحدثة الرسمية باسم رئيسة الجمعية العامة للصحفيين إن اجتماع 

يني مع رئيسة الجمعية العامة االثنين الماضي استغرق أكثر من ساعة، وكان ملف الرئيس الفلسط
والصين هو محور النقاش، ولم يتم مطلقا خالل االجتماع التطرق إلى ملف عضوية  77 مجموعة الـ

 فلسطين في األمم المتحدة.
 16/1/2019، الجزيرة نت، الدوحة
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 حاكمةلتأييدهم فلسطين.. ناشطون إسبان يمثلون للم .55
مثل ثمانية ناشطين في الدفاع عن حقوق اإلنسان أمام المحكمة بمدينة فالنسيا اإلسبانية بسبب 
تغريدات كتبوها على منصات التواصل االجتماعي دفاعا عن الشعب الفلسطيني وتأييدا لمقاطعة 

لمرفوعة ورفض الناشطون اإلدالء بأقوالهم ردا على الدعوى ا أنشطة مؤيدي إسرائيل في إسبانيا.
ضدهم من جانب جهة مؤيدة إلسرائيل. ولم تصدر المحكمة اإلسبانية حتى اآلن قرارها بشأن البت 

وقد طالب الناشطون عبر تغريدات في تويتر إدارة مهرجان موسيقي في إقليم بلنثيا  في هذه الدعوى.
 بإلغاء مشاركة فنان إسرائيلي دعم مجازر جيشه ماديا ومعنويا.

 مؤيدة إلسرائيل أن ذلك يحمل في طياته تهديدا وكراهية فقررت جرهم إلى القضاء. وقد رأت جمعيات
وحصل الناشطون الثمانية على دعم واسع من الناشطين الحقوقيين اإلسبان الذين نجحوا في السنوات 

 األخيرة في توسيع مقاطعة إسرائيل على صعيد البلديات والجانب األكاديمي والثقافي.
الحقوقية إيما ميالن "رفضنا اإلدالء بأقوالنا ألن ذلك سيدخلنا في الف  اإلسرائيلي وتقول الناشطة 

وفي انتظار قرار المدعي العام الذي قد يأمر بمتابعة  الذي يصبو إلى تشويه حملة سياسية سلمية".
المتهمين أو إخالء سبيلهم، ثمة إجماع في أوساط الناشطين على ضرورة مواصلة نضالهم ضد 

 ل وسياساتها القمعية.إسرائي
 15/1/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 
  !يوم القيامة بعد مائة وخمسين عاماً ": ناسا"وكالة الفضاء األمريكية  .56

نقلت "األهرام" عن وكالة الفضاء األمريكية "ناسا" تحذيرها من حدث كارثى، قد ينهى حياة ماليين 
 عاما. 150البشر على كوكب األرض خالل 

بر أن صحيفة "ديلى ميل" البريطانية نشرت أن "ناسا" التقطت صورا للكويكب "بينو" وجاء في الخ
وصفته بـ"كويكب يوم القيامة" وهو يقترب من األرض، وأكدت أن اصطدام هذا الكويكب  الذي

 شكل تغيير الحياة كما نعرفها. فيباألرض سينجم عنه مقتل ماليين البشر، ويتسبب 
قدم، مما يعنى أنه أطول من مبنى  500مليون طن ويبلغ طوله نحو  87يزن وقالت "ناسا" إن الكويكب 

وأوضحت "ناسا" أن الكويكب"  مرة. 1,664"إمبايرستيت"، كما أن وزنه يفوق وزن سفينة "تيتانيك" بنحو 
ألف مرة مثل الطاقة  80بينو" إذا اصطدم باألرض، فإنه سينجم عن هذا االصطدام طاقة تعادل 

 .1945أغسطس عام  فيألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية  التيجير القنبلة النووية الناجمة عن تف
 15/1/2019، ، لندنرأي اليوم
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 : تحديات كوخافي تتلخص باالستعداد لحرب محتملةاإلسرائيلي معهد أبحاث األمن القومي .57
يس أركان الجيش اعتبر "معهد أبحاث األمن القومي" في جامعة تل أبيب، بمناسبة بدء والية رئ

اإلسرائيلي المعّين، أفيف كوخافي، يوم الثالثاء، أن هذه "فترة عاصفة وغير مستقرة" من الناحية 
التي يعمل فيها الجيش اإلسرائيلي ما زالت تتميز بانعدام يقين بالغ"،  االستراتيجيةاألمنية، ألن "البيئة 

ت أجراها المعهد، فإن هناك "عشرة وأن ثمة احتماال لنشوب حرب خالل واليته. وبحسب تحليال
 تحديات مركزية يتعين أن يتعامل معها رئيس أركان الجيش المعّين فور دخوله إلى منصبه".

وأشارت ورقة موقف صادرة عن المعهد إلى أنه من الناحية القانونية، فإن رئيس أركان الجيش 
تبرت أن "هذا التعريف المقتضب اإلسرائيلي يخضع إلمرة الحكومة ولوزير األمن بشكل مباشر. واع

والضبابي ال يعكس حجم المنصب الهائل وتعقيداته. فرئيس أركان الجيش اإلسرائيلي هو شخصية 
وطنية ذات مهمة متميزة، وثمة شك في ما إذا كان هناك منصب مواز له في دول أخرى. ويتميز 

حرب، وكذلك بنظرة عملية ل ذرع واسعة، إقليمية وعالمية، لجبهة ال استراتيجيةهذا المنصب بنظرة 
 العسكرية في الجبهات المختلفة...".  

وتطرق المعهد إلى دخول كوخافي لمنصبه فيما تتوجه إسرائيل إلى انتخابات عامة للكنيست، بعد 
ثالثة أشهر. "الواقع السياسي لفترة انتخابات قد تمس بشكل أكبر بشرعية قرارات المستوى السياسي 

منية لدى قسم من الجمهور، وأن تثقل على المستوى العسكري، وخاصة على رئيس في المواضيع األ
أركان الجيش، مسؤولية زائدة من أجل القيام بتحليل موضوعي ومعني للوضع. ومن شأن التقاطب 
السياسي في إسرائيل أن يصّعد السجال العام حول السياسة التي ينبغي انتهاجها حيال التحديات 

وقالت  األمنية". –ب بوضع شكوك إزاء الدوافع الكامنة في أساس القرارات السياسية األمنية والتسب
 ورقة الموقف إن هناك عشرة "تحديات" ماثلة أمام رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي الجديد، زهي:

 

 "التهديد اإليراني النووي والتقليدي"
شكل إيران "التهديد األكبر على أمن تبلور في إسرائيل في السنوات األخير المفهوم الذي بموجبه ت

إسرائيل. وحتى العام األخير امتنعت إسرائيل عن العمل مباشرة ضد إيران، لكنها عملت ضدها 
 بصورة سرية وأعّدت خيارا هجوميا ضد البرنامج النووي اإليراني".  

ن يقود إلى تغيير وأضافت الورقة أن انسحاب الواليات المتحدة من االتفاق النووي مع إيران، يمكن أ
السياسة اإليرانية بكل مع يتعلق بالبرنامج النووي، وهذا األمر "يستوجب )من إسرائيل( العودة إلى 

 دراسة مبدئية لهدف الخيار العسكري والطريق الصحيحة لتطبيقه".
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يؤران موجودت ان، "وفي السياق التقليدي، فإن والية رئيس أركان الجيش الجديد تبدأ فيما إسرائيل وا 
 استراتيجيةألول مرة، في مواجهة مباشرة تشمل مصابين إيرانيين في سورية. وهذا الوضع يلزم ببلورة 

عمل توضح خطوط إسرائيل الحمراء وتصر عليها من دون الوصول إلى مواجهة واسعة في الجبهة 
 الشمالية، ما من شأنه أن يدفع إيران إلى ممارسة القوة من أراضيها ضد إسرائيل".  

يران يوجد وضع غير تناسبي في القدرة على العمل. فقد بنت  وحذرت الدراسة من أنه "بين إسرائيل وا 
إيران قدرة صاروخية كبيرة تسمح لها بضرب إسرائيل، من محيطها القريب ومن األراضي اإليرانية 

 أيضا. بينما عملية هجومية إسرائيلية في إيران هي عملية معقدة ومليئة بالمخاطر".
 

 ستمرار الغارات اإلسرائيلية في سوريةا
يصف الجيش اإلسرائيلي العمليات العسكرية السرية والغارات الجوية ضد أهداف إيران وحزب هللا في 
سورية بأنها "الحرب التي بين الحروب"، بادعاء أن هدفها هو إبعاد أو إرجاء حرب بين الجانبين. 

روب" حققت "إنجازات واضحة، سواء بعرقلة التموضع واعتبرت الورقة أن هذه "الحرب التي بين الح
اإليراني في سورية أو بتقليص نقل األسلحة إلى حزب هللا". وكرر المعهد في هذه الورقة موقفه بأن 
هذه السياسة اإلسرائيلية "قريبة من استنفاذ نفسها بتحقيق إنجازات من دون دفع ثمن أكبر" أي 

 الدخول في حرب واسعة.
إلى إجراء "بحث مبدئي حول النجاعة الشاملة في مجهود منع، أو تقليص، خطوات  ودعت الورقة

مشروع دقة الصواري " لدى حزب هللا. ومن شأن نقل مركز الثقل لهذا "تعاظم القوة التقليدية للعدو، مثل 
رائيل المشروع من سورية إلى لبنان أن يبرز التحدي الماثل أمام إسرائيل وقد يقود إلى مواجهة بين إس

 وحزب هللا، الذي أوضح أن سياسة رد فعله لهجمات في لبنان ستكون مختلفة قياسا بالماضي".
 

 حرب متعددة الجبهات" –"االستعداد لحرب الشمال األولى 
قالت الورقة إنه يوجد ردع متبادل بين إسرائيل وحزب هللا، منذ حرب لبنان الثانية. "رغم ذلك، تدل 

، "حرب لبنان الثالثة"كهذا أيضا ثمة احتمال لحدوث تدهور قد يقود إلى  التجربة على أنه في وضع
 التي ستكون أشد من السابقتين".

وتوقعت الورقة أن نتائج الحرب األهلية في سورية من شأنها أن تقود إلى مواجهة مختلفة بين 
جهة عسكرية حرب الشمال األولى" يصف سيناريو موا"إسرائيل وحزب هللا، والمصطلح اإلسرائيلي 

إيران والعراق، وبسيناريو  سورية وحتىبين إسرائيل وحزب هللا في لبنان ويمكن أن يتسع "ليشمل 
 متطرف يمكن أن يشمل الجبهة الفلسطينية أيضا".
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نما  وفي هذه الحالة، وفقا للورقة، فإن وضعا كهذا لن يوزع موارد إسرائيل في عدة جبهات فقط، وا 
مفهوم ممارسة القوة اإلسرائيلي في الجبهة الشمالية. ويعني ذلك، أن "سيؤدي إلى تقويض أساسي ل

األشكال المألوفة إلنهاء حرب يمكن أال تكون مشابهة للماضي، األمر الذي يستوجب وضع مفهوم 
 جديد لممارسة القوة العسكرية".

 

 بناء القوة العسكرية لالجتياح البري
"الحسم" و"االنتصار" واحتماالت تحقيقهما في الفترة يبحث الجيش اإلسرائيلي، منذ عقود، في معنى 

الحالية بواسطة وضع رؤية معّدلة، تالئم نوع الحروب الحالية، التي ال تدور بين جيوش نظامية 
، تجيب على ذلك باإليجاب. 2018الجيش اإلسرائيلي، للعام  استراتيجيةفقط. وبحسب الورقة، فإن "

القوة كحرب تستند إلى ضربات متحددة األبعاد وتدمج بالتزامن وهي تصف الرؤية المعدلة الستخدام 
بين نيران دقيقة ضد آالف األهداف واجتياح بري سريع وفتاك ولّين. وتنظر هذه الرؤية إلى االجتياح 
 على أنه عنصر هام، من خالل التوغل إلى أراضي العدو والسيطرة عليها واعتبار ذلك قيمة هامة".   

المدفعية، و وم الحالي، حيث يستند الجيش اإلسرائيلي إلى "قوة نيران بواسطة سالح الجو وذلك خالفا للمفه
كانت مترددة وحذرة جدا في تفعيل القوات البرية. وعلى رئيس أركان الجيش التيقن من أنه توجد لدى 

على  الجيش قدرة فعلية على تنفيذ اجتياح بري بحجم واسع، ضد أعداء مثل حزب هللا وحماس، وقادرة
 مواجهة عملية طويلة السنين للتغلب على عقبات اجتماعية وسياسية الستخدام القوة العسكرية".  

 

 حماس في قطاع غزة
قالت الورقة إن حركة حماس في قطاع غزة ليست معنية بحرب مع إسرائيل، وأنه في الوقت نفسه 

مستعدة اليوم الستخدام  "ضعفت جوانب معينة في الردع اإلسرائيلي. فحماس، على سبيل المثل،
 قوتها في ظروف مالئمة لها".

اإلسرائيلية مقابل قطاع غزة تعاني من ازدحام زائد ألهداف إثر  االستراتيجيةوأضافت الورقة أن "
مميزات أساسية في المنطقة، مثل احتكاك دائم بين الجيش اإلسرائيلي ومتظاهرين غزيين على طول 

في المنطقة، األسباب المنطقية العديدة الماثلة في أساس النشاط  السياج، الوضع االقتصادي السيء
السكاني المدني في القطاع، حماس، وفصائل أخرى ناشطة، التي تزيد احتماالت التصعيد والوصول 
إلى مواجهة في نهاية األمر. وهذا الوضع يلزم أن تكون بحوزة الجيش اإلسرائيلي خطة عمل تبرر 

دي، في حالة المواجهة، إلى ردع حماس من شن هجمات متواصلة وتوجيه نجاعتها ثمنها، بحيث تؤ 
 ضربة للحركة، خاصة إلى ذراعها العسكرية".  
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 منع تدهور في الضفة الغربية
اعتبرت الدراسة أن الوضع األمني مستقر نسبيا في الضفة الغربية، "ولذلك يبرر مواصلة النشاط 

اظ على نسيج الحياة المدنية في هذه المنطقة". لكن الورقة العسكري الحالي، من خالل بذل جهد للحف
حذرت أنه "بغياب قرار سياسي )إسرائيلي( تجاه هذه المنطقة، يتعين على الجيش االستعداد إلمكانية 
حدوث زعزعة وتفكك أمني نتيجة تطورات محتملة، يصعب تقدير حراكها والتحذير منها. وفي مركز 

ألبو مازن عن المسرح السياسي، الذي قد يؤدي إلى صراع قوى، داخل تحول كهذا الرحيل المتوقع 
فتح أو بين فتح وحماس، وحتى انهيار اإلطار األمني في المنطقة، وبضمن ذلك التنسيق األمني 

 و/أو اندالع عنف واسع للجمهور الفلسطيني ضد إسرائيل والسلطة الفلسطينية نفسها".
 

 الحفاظ على "ثقة الجمهور بالجيش"
تدل كافة االستطالعات في إسرائيل على وجود مستوى ثقة مرتفع لدى الجمهور بالجيش اإلسرائيلي. 
ولفتت الورقة إلى أنه "في مقابل هذه الثقة، فإن الصورة تصبح معقدة أكثر عندما يدور الحديث عن 

ي هذا السياق، نظرة الجمهور إلى الجوانب االجتماعية واألخالقية التي يمسها الجيش اإلسرائيلي. وف
معروفة االختالفات بالرأي لدى الجمهور حيال مواضيع مثل الحدمة العسكرية للنساء، قضايا الدين 
والجيش وحتى تعليما إطالق النار. ويشكل هذا الوضع إشارة ضوئية تحذر من صعوبة متزايدة 

 ة أيضا".عمالنية وبين قضايا أخالقية وأيديولوجية وسياسي –للتفريق بين قضايا مهنية 
وأشارت الورقة إلى مسألة ثقة الجمهور بالجيش قد تتأثر من نتائج حرب واسعة النطاق. "فصورة 

ح في حرب خاطفة قصيرة تؤثر جدا على حكم الجمهور اإلسرائيلي على الحروب ضانتصار وا
جيش الع فيها الضونتائجها. ولذلك، فإن التعقيدات والتحديات التي تميز المواجهات الحالية ال

 اإلسرائيلي تنضم إلى إحباط متواصل جراء الفجوة الواضحة بين صورة الوضع ونتائجه".
 

 عالقة رئيس أركان الجيش والحكومة
أشارت الورقة إلى عالقات متوترة بين رؤساء أركان للجيش مع رؤساء حكومات ووزراء أمن في 

وتر في اآلن نفسه. ورأت أن أحد الماضي، خاصة وأن العالقة بين المستويين يتميز بالتعاون والت
 التحديات الهامة أمام رئيس أركان الجيش هو "الحاجة إلى توضيح وتنظيم هذه العالقات المعقدة".

 

 العالقة مع قادة قيادات المناطق العسكرية
وفقا للورقة، فإنه "توجد مشكلة متكررة في تعامل رئيس أركان الجيش مع قادة المناطق )أو 

ل تجربة الماضي، اثناء حرب سيناء )العدوان الثالثي على مصر( وحرب يوم الغفران الجبهات(. وتد
( وحرب لبنان الثانية وغيرها، على وجود فجوات إدراكية بين رئيس أركان الجيش وقائد 1973)أكتوبر 
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 منطقة، سواء بعملية التخطيط أو خالل إدارة القتال. وتصل هذه الفجوات أحيانا إلى درجة المواجهة
 المباشرة بينهما، بصورة تمس بالقدرة على إدارة الحرب بنجاعة".

 

 ميزانية الجيش
اعتبرت الورقة أن "مهمة مركزية لرئيس أركان الجيش الجديد هي مواصلة بناء قوة الجيش في إطار 

. ويتعين أن تصادق 2020ابتداء من العام  "غدعون"خطة متعددة السنوات وممولة، تستبدل خطة 
على خطة كهذه وأن تشمل ميزانية متعددة السنوات. واستقرار الخطة مرهون باستقرار الحكومة 

الميزانية، ويبدو أن الظروف ناضجة التخاذ قرار بشأن ميزانية أمن تكون نسبة من الناتج المحلي 
 كي تشكل أساسا هاما وتمنع نقاشات حولها".

 15/1/2019، 48عرب 
 

 فلسفة محمود عباس .58
 عبد الستار قاسم
الكاتب لم يلتق محمود عباس أبدا، ولم يكلمه أو يجالسه، ولم يقرأ له شيئا منشورا. حاول الكاتب أن 
يصل إلى مقاالت كتبها عباس أو أبحاث علمية أو كتبا، ولم يجد. وكل هذه مهمة في فهم تفكير 

ة وقدرته الشخص المعنى وتشخيص استراتيجياته وخططه المستقبلية، وسياساته الداخلية والخارجي
 على إدارة شؤون الناس وسوسهم.

لم يجد الكاتب أمامه إال بعض التصريحات اإلعالمية بشأن القضية الفلسطينية والخطابات التي ألقاها 
عباس على المستوى الداخلي وفي المؤتمرات الدولية وهيئة األمم المتحدة. والمشكلة أن هذه األقوال 

سياسي محدود، ولم تتناول قضايا ثقافية واجتماعية واقتصادية بالتصريح أو الخطاب تركزت في إطار 
 إال ما ندر وال يمكن البناء عليها في فهم فلسفة عباس في الحياة على اتساعها إن كانت له فلسفة.

من المتوقع أن يمتلك رجل الدولة، أي الرجل الذي يتمتع بصفات قيادية تمكنه من السير بشعبه قدما 
ة تشمل مختلف مناحي الحياة، برؤية نظرية واضحة أو فلسفة معينة إلدارة إلى األمام في نهض

أوضاع معيشية اقتصادية وأخالقية واجتماعية وثقافية ترتقي  نوعيا إلىشؤون الناس المختلفة، ونقلهم 
بهم وتحسن نوعية حياتهم وتوفر لهم أجواء المحبة والوئام واألمن واالطمئنان. ورجل الدولة ال يطوي 

ته أو فلسفته داخل نفسه، إنما يشارك بها الناس على اختالف مشاربهم وقدراتهم ليكونوا على بينة رؤي
من طرق مقاربات همومهم ومشاكلهم وأساليب مواجهتها وحلها، ولكي يتمكنوا من إثارة جلسات 

 ملي والتنفيذ.النقاش والجدل والحوار والتقييم لما يتوقعونه، ومن ثم المشاركة الفعالة في التخطيط الع
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تنطلق الرؤية أو الفلسفة من افتراضات أساسية يؤمن بها صاحبها على أنها حق وصحيحة، ومنها 
يشتق افتراضات ثانوية تمس مختلف نواحي الحياة. وحسبه هو، االشتقاقات تعبر عن الحق أيضا 

لية نظرية مستندة ألنها منبثقة عما يفترضه هو أنه الحق. وهذه االفتراضات قد تكون استنباطية عق
إلى فهم الكون والكليات الكونية التي ال بد أن ينسجم معها السلوك اإلنساني، أو تكون استنتاجية 
مستندة إلى معرفة عملية من خالل العراك الحياتي والتجارب اإلنسانية. من االستنباط، أن يفترض 

تكامال ومن ضمنها اإلنسان. وعليه رجل الدولة أن الكون خير وأجزاؤه جميعها متكاملة لتكّون كال م
يكون اإلنسان خّيرا بالطبيعة، ومن المفروض أن يتم ترتيب مؤسسات الدولة وثقافة المجتمع ومناهج 
التعليم وبرامج اإلعالم بطريقة منسجمة مع هذا االفتراض وتتساوق معه وتتناغم. أي أن هدف الدولة 

هذا المجال، تبدو الفلسفة االستنباطية صحيحة لكل يتمحور حول ترسي  فكرة الخير اإلنساني.  وفي 
الذين يؤمنون باالفتراضات األساسية ويقتنعون بصحتها، لكنها مرفوضة مطلقا من قبل الذين ال 

 يرون صحة في هذه االفتراضات.
من الناحية االستنتاجية والتي تنطلق من جمع المعلومات ومن ثم الخروج بتعميم، أي تنطلق من 

خاصة إلى المفهوم العام، قد يرى رجل الدولة أن الحق للقوة، ومن ثم يرتب أوضاع دولته الخبرة ال
بطريقة تمنع ظهور مراكز قوى تطغى على الناس، ويرتب أوضاع شعبه بطريقة تقوده إلى مراكمة 
القوة وردع اآلخرين من تجاوز حقوقه. بما أنه يرى العدالة من حق األقوياء من خالل قراءته لواقع 

 األمم، فإنه يتبنى سياسات ال تفسح مجاال ألقوياء يطغون على شعبه أو أمته.
رجل الدولة يقدم رؤيته للناس ويشرحها، لكنه قد ال يتمكن من تطبيقها تماما. هذا وارد جدا، لكنه 
يحاول دائما الصعود بنظريته أو فلسفته تطبيقيا، وكلما شارك الناس بالتطبيق واستمع لمقترحاتهم 

 ئهم يكون قد اقترب بقوة من التطبيق الفعلي المتنامي.وآرا
هذا حديث بعيد عن قادة العرب ألنهم ليسوا رجال دولة، بل هم رجال شهوة. ولهذا أغرقوا شعوبهم 
بالظلم والقهر والقمع والذل والفقر والجهل والهزائم أمام مختلف التحديات. فهؤالء الحكام لم يصلوا 

ن لشعوبهم، ولكن ألن أيدي خارجية تالعبت بالناس وقادتهم إما إلى الخنوع الحكم ألنهم كانوا مقنعي
 واالستسالم، أو إلى انتخاب من روجت له قوى ترى مصالحها في حاكم معين.

على المستوى الفلسطيني، ال يبدو أن الشعب الفلسطيني قد حظي بقيادة ذات رؤية حتى اآلن، وال 
ر الشرعي، والذي هو رئيس منظمة تحرير ال تتمتع مجالسها يبدو أن رئيس السلطة الفلسطينية غي

بالشرعية، يمتلك رؤية شاملة للحياة والسير بالشؤون الفلسطينية العامة إلى األمام. إنه ال يمتلك 
فلسفة أو نظرية سياسية يقدمها للناس ويصمم سياسات نحو تطبيقها. هو ال يمتلك فلسفة حياتية أو 

ة أو اقتصادية أو ثقافية محددة. والدليل على ذلك أنه لم يقدم للناس شيئا بهذا فلسفة إدارية أو أخالقي
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الخصوص، وكل ما قدمه حتى اآلن مجرد خطوات عملية تتعلق بصراع األمة مع الكيان الصهيوني. 
نما لديه مقاربات تبحث عن مكانة دولية  ولهذا ال توجد لديه مقاربات متناسبة مع طروحات نظرية، وا 

فلسطينية، وأخرى تؤكد للعدو ومن دعمه ووااله ضعف الشعب وعجزه وعدم قدرته على لحقوق 
 خوض عراك متناسب مع القوة التي يمارسها العدو ضد الشعب.

 

 موقفه من الحقوق الفلسطينية
نما يرى أنه  عباس ال يرى أن الشعب الفلسطيني قادر على تحرير فلسطين واستعادة حقوقه الوطنية، وا 

استعادة بعض هذه الحقوق. هو يرى أن الصهاينة أقوياء عسكريا وأمنيا، وهم قادرون على باإلمكان 
النفاذ إلى صفوفنا وتجنيد ألعداد ليست بسيطة منا لخدمتهم، وهم يتمكنون من النفاذ إلى البلدان 

ف العربية، ويجدون من بين العرب والمسلمين من يناصرهم ويقف معهم. وهو يردد بأن دوال عظمى تق
معهم بخاصة الدول االستعمارية أمريكا وبريطانيا وفرنسا. ومهما حاولنا، وفق ما يراه، نحن لن ننتصر 

 عليهم. والشواهد أمامه كثيرة من حيث أن العرب مجتمعين هزموا أمام الصهاينة مرارا.
الويالت واآلالم. واألهم أنه يرى أن محاوالتنا السترداد كامل الحقوق الفلسطينية تأتي علينا باألحزان و 

يكفينا ما خسرناه حتى اآلن، ولسنا بحاجة لخسران المزيد من النفوس واألموال والتشريد. ولهذا هو 
يرى أن المطالبة بكامل الحقوق الفلسطينية مضيعة للوقت والجهد، وعلينا أن نطالب فقط بما يمكن 

داد إلعطائه، وعلينا أال نستفزهم حتى ال أن يقدموه لنا بالشراكة مع األمريكيين. لنأخذ ما لديهم االستع
 يراجعوا أنفسهم فيتراجعون عما كان من الممكن أن نأخذه.

 

 الموقف من المقاومة
إذا كانت الحقوق الفلسطينية خاضعة لالستجداء، وأن علينا أن نصبر حتى يقدموا لنا حال، فإن 

م يخف عباس موقفه هذا في مناسبات المقاومة المسلحة ال ضرورة لها، وقد تكون تكاليفها باهظة. ول
عديدة وعندما كان القط الصوت أمامه ليتحدث بشؤون العامة. هو ردد وما زال يردد أنه ضد 
المقاومة المسلحة، وهو يعمل على منعها. وهو ضد تسلح الفلسطينيين، وضد التنظيمات القائمة 

د تطوير الصواري  وضد على أساس الجهاد أو الكفاح المسلح، وهو ضد صناعة األسلحة وض
األنفاق األمنية العسكرية، وضد كل ما يمت لمواجهة الصهاينة بالعنف. وهو أيضا ضد االنتفاضات 
التي هي في الغالب احتجاجات وتتميز بنشاطات احتجاجية. إنه ضد قذف الحجارة ووضع الحواجز 

خشى أن تتطور على الطرق، وضد كل عمل استفزازي يمكن أن يثير غضب االحتالل. فهو ي
االنتفاضة إلى قنابل مولوتوف، أو إلى عمل عسكري مسلح. ولهذا يرع أن قطع دابر الذين يمكن أن 
 يحركوا الشارع الفلسطيني ضد االحتالل من البداية، أفضل من االنتظار وتطويع األمر لالحتماالت.
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ال يسمح بمواجهة  . هو67وهذا موقف ينسحب على التعامل مع المستوطنين في األرض المحتلة/
المستوطنين بالسالح أو بالحجارة أو بأي طريقة عنفية أخرى، ولديه االستعداد لتوظيف األجهزة 
األمنية الفلسطينية لمالحقة كل من يقوم بأعمال يمكن أن تؤدي إلى رد فعل صهيوني. وهذه فلسفة 

جهزة أمنية صهيونية وجيش بعثت الطمأنينة إلى حد ما في نفوس المستوطنين. بالنسبة لهم، هناك أ
 صهيوني يسهرون على أمنهم وبمساعدة فلسطينيين.

ولهذا يقف عباس بقوة ضد المقاومة الفلسطينية في غزة، ويالحق كل من يقع في دائرة الشك بأنه 
يفكر بممارسة الجهاد أو النضال. وكم من اإلجراءات اتخذ عباس ضد غزة عّل عسى أن يتحرك 

قاومة وتهدأ المنطقة بعد ذلك. وهنا تبرز مشكلة خطيرة في فلسفة عباس وهي الناس في غزة ضد الم
نتيجة الذين يمارسون العنف من قبل  أنها 67أنه يتم تفسير سخونة األوضاع في فلسطين المحتلة/

كل األطراف. أي أن هذه الفلسفة تساوي بين الذي يمارس االحتالل والقتل والتدمير وبين ممارسات 
نما هي تبقي مسألة الذي يقع تح ت االحتالل. ال يتم في هذه الفلسفة تبيان السبب والمسبب، وا 

 العنف غامضة من ناحية تحميل المسؤولية.
 

 لماذا المقاومة مرفوضة؟
إجابة عباس واضحة وهي أن المقاومة تستفز الصهاينة، فيستنفرون بكل طاقاتهم ويقومون بأعمال 

جراءات عقابية ضد الشعب الفلسطين ي. هم يثأرون بقتل الناس وهدم البيوت وتدمير المزارع وا 
واقتالع األشجار، ونصب الحواجز وعرقلة حركة المواطنين وتعطيل الحياة. هم يقومون بإجراءات 
قاسية جدا ال طاقة لنا على تحديها أو منعها. في عمل المقاومة، قد يقتل فلسطيني مستوطنا أو 

رية، وقد يصيب بعض الصهاينة بجروح، لكن في المقابل يدفع جنديا صهيونيا، وقد يدمر عربة عسك
ثمنا باهظا، وتتحول أوضاعه ولو مؤقتا إلى جحيم. وفي  67الشعب الفلسطيني في األرض المحتلة/

النهاية يصل الصهاينة إلى منفذ العملية ويقتلونه، ويهدمون بيته ويتشرد الناس من جديد. خسائر 
قاومة كثيرة جدا، وليس من الخير أن يمارس أحد المقاومة ويضع الناس الفلسطينيين تبعا ألعمال الم

بعد ذلك في ضائقة شديدة وخسائر فادحة. المعنى أن فلسفة عباس تقول إن القبول بالقهر أفضل 
اليد التي ال تتمكن من كسرها بوسها وادعو ” من مراكمة القهر على قهر. ووفق المثل العربي: 

يران ودول أوروبا الغربية تحت والسؤا” عليها بالكسر. ل: ماذا كان سيحصل في الجزائر وفيتنام وا 
 االحتالل النازي لو أنها عملت وفق هذه الفلسفة؟

يرى عباس أن من واجباته حماية أمن الشعب الفلسطيني، وحمايته ال تأتي من خالل مواجهة 
نما من خالل منع المقاومة الفلسطينية حتى ال تأتي ع لينا بالويالت. ببساطة، االحتالل االحتالل، وا 
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ينتقم وانتقامه هو تعريض امن الشعب الفلسطيني للخطر. وببساطة أيضا، لقد حملنا السالح تقريبا 
ولم نحصد إلى المزيد من الشهداء وخراب البيوت والمصالح، وآن لنا  1982حتى عام  1967منذ عام 

 أن نهدأ حتى ال تتفاقم األمور بالمزيد.
 

 القوةالشعور ب
تبعا لموقفه من المقاومة، عباس ال يرى في القوة منفعة، ويقدر أن الشعور بالقوة قد يقود إلى ما ال 
تحسن عقباه. الشعور بالقوة قد يدفع أفراد المجتمع للتحدي والتصدي للعدو األمر الذي يقود إلى دورة 

ذا جزء خطير من هذه الفلسفة عنف بين الفلسطينيين والصهاينة يكون الفلسطينيون فيها خاسرين. وه
ألن الشعوب ال تنهض وال تحقق اإلنجازات إال عندما يشعر أبناؤها بالقوة وهي مرحلة المد. الشعور 
بالقوة هو دافع قوي نحو العمل والنشاط والتدبير السليم، أما الشعور بالضعف، وهي مرحلة الجزر، 

 قية التي اعتاد عليها الناس.فمدمر مهلك، وأول ما يقضي عليه هو المنظومة األخال
وتبعا لذلك، أي باالشتقاق، من يهرب من الشعور بالقوة ال يفضل وجود تنظيمات وال يرغب بإنجازات 
أصحاب القوة. ولهذا الحظنا عبر السنوات أن عباس ليس مغرما بالتنظيمات الفلسطينية وعمل على 

كزي فلسطيني ومجلس وطني فلسطيني تهميشها. وليس أدل على هذا من إصراره على عقد مجلس مر 
بدون توافق فصائلي. وما يشير إلى هذا المنحى في الفلسفة العباسية موقفه من صواري  المقاومة في 
غزة، ومن نتائج الحروب المتتالية التي شنها االحتالل الصهيوني على القطاع. كان يقول عن 

طرف خفّي للذين يصممون الصواري   الصواري  بأنها تنك بدل أن يغض الطرف ويقدم الدعم من
ويصنعونها. المنطق البديهي األولي يقول إن قائد الناس يشجعهم على اإلنجاز، وال يحبطهم من أجل 
التراجع. وفي الحروب المتتالية على غزة نجحت المقاومة الفلسطينية في صد الجيش الصهيوني، ولم 

عالم انبهر بأداء المقاومة الفلسطينية المحاصرة يتمكن جيشهم من دخول مائة متر في القطاع. كل ال
إال عباس ومن وااله إذ طفقوا يقولون إن الصهاينة تفوقوا ألنهم قتلوا فلسطينيين كثرا وهدموا البيوت 
نما بتحقيق األهداف. فشل  وشردوا الناس. ما قالوه صحيح لكن نتائج الحرب ال تقاس بالخسائر وا 

 عف الفلسطينيين يؤكدون انتصارهم.الصهاينة وأصحاب البحث عن الض
وبما أن الشعور بالفوة يشكل خطرا على الشعب فإنه من األفضل نشر األمراض االجتماعية وتمزيق 
الناس وتفتيت نسيجهم االجتماعي واألخالقي، وتدمير ثقافتهم الوطنية لكي يبقى الشعور بالضعف 

 فة.قويا. وهذه هي القوة الوحيدة المطلوبة وفق هذه الفلس



 
 
 
 

 

 46 ص             4839 العدد:             1/16/2019 األربعاء التاريخ:  

                                    

وأيضا بهذا المنطق البعيد جدا عن العلمية نستطيع تفسير إجراءات عباس ضد قطاع غزة والتي 
جراءاته داخل حركة فتح والتي تضعف الحركة، وتحول مراكز  لى وال يبدو أنها تتوقف عند حد، وا  تتوا 

 القوى المتواجدة داخلها إلى متنافسين وأخصام.
 

 تجارة الضعف واستدرار العطف
أثر عباس بنهج الصهاينة الذين كانوا دائمي البكاء والعويل محاولين استدرار شفقة األمم عليهم ربما ت

لحل ما كان يسمى المشكلة اليهودية. وفعال تمسكن الصهاينة كثيرا وبكوا ومزقوا مالبسهم عن 
عهم أبدانهم تعبيرا عن مأساتهم مع الشعوب األوروبية، وارتفعت أصوات تنادي بضرورة الوقوف م

نما  وتمكينهم من إقامة وطن قومي لهم. لكن الصهاينة لم يكونوا واقفين عند حد اللطم والعويل وا 
كانوا يدبرون ويخططون ويعدون إلقامة وطن قومي لهم. كانوا يدركون أن الضعف ال يمّكن أحدا، 

ول الغربية وأن عليهم إثبات وجودهم لكي يطلب اآلخرون ودهم. هم تمكنوا ماليا وا عالميا في الد
حتى بات المرشحون لالنتخابات في تلك الدول يطلبون ودهم حبا بالمال واإلعالم مقابل تأييد 
مطالب الصهاينة. ربما استجدى الصهاينة الغير بعض الوقت، لكن دون أن يلهيهم االستجداء عن 

ن إلقامة مراكز إنتاجية بناء القوة. وعندما بدأ الصهاينة بالتوافد إلى ديارنا الفلسطينية، أخذوا يخططو 
وأماكن سكنية لكي يثبتوا على األرض. بدأوا بشراء أراض زراعية وبدعم بريطاني لكي يقيموا بنية 
زراعية قوية تضمن لهم سلة الغذاء التي تشكل النشاط االستراتيجي األول الذي تحرص عليه الدول. 

وا بإقامة المستوطنات بتمكين من الزراعة هي الخطوة األولى نحو االعتماد على الذات. ثم بدأ
بريطانيا أيضا، وذلك لتشجيع اليهود على الهجرة إلى فلسطين. المعنى أن بناء القوة كان على رأس 
أولويات الصهاينة. ولهذا باشروا أيضا ببناء أجهزتهم األمنية وقواتهم الشرطية والعسكرية. ما وصلنا 

مجند ومجندة، وقاتلوا جيوشا عربية  68,000حتى كان لدى الصهاينة جيش من  1948إلى عام 
 .عليها حكوماتهاهزيلة تآمرت 

لى الصهاينة واألمريكيين خصوصا  يهتم عباس باستمرار كثيرا بإيصال رسالة إلى العالم عموما وا 
بأن الشعب الفلسطيني شعب مسالم ويبحث عن السالم، وأنه شعب مظلوم مقهور، وال يجنح نحو 

ولهذا أقامت السلطة الفلسطينية منذ بداياتها أجهزة أمنية للتأكيد على مقاومتها العنف وسفك الدماء. 
لما يسمى اإلرهاب واإلرهابيين، أي المقاومة الفلسطينية. علما أن االتفاقيات مع الصهاينة تنص 
على إقامة جهاز شرطة فقط. وطبعا مسألة نبذ اإلرهاب تطلبت مثل هذه اإلجراءات للتأكيد على 

االتفاقيات مع الصهاينة بأمانة. وترتب على هذه المسألة التضييق على الفصائل الفلسطينية تنفيذ 
بخاصة تلك التي لديها نوايا مقاومة االحتالل بالسالح الناري. وكم من كتائب شهداء األقصى تمت 
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برير هذه يتم مالحقتهم واعتقالهم وذلك للتأكيد على االلتزام بالالعنف وباالتفاقيات مع الصهاينة. ولت
التمسك بمثل الهند التي تخلصت من البريطانيين بالمقاومة الغاندية الالعنفية. لكن مثل الهند ال 

 ينطبق على الشعب الفلسطيني الختالف الظروف والمعطيات لدى الشعبين الهندي والفلسطيني.
ه يقول: أيها أو بالتحديد عن دولة من خالل تجارة الضعف ولسان حال السالم،يبحث عباس عن 

العالم! نحن ضعفاء وال نملك من القوة لمواجهة االحتالل أي شيء، ونحن ملتزمون بالضعف حتى 
لو تمت إقامة دولة فلسطينية. أي أنه يرى أن سر قوة الضعيف في ضعفه، أو أن الضعف هو 

بب حالة مصدر القوة. الطرف اآلخر في الصراع هو الذي يقتل ويذبح ويسفك الدماء، وهو الذي يس
عدم االستقرار في المنطقة. ولهذا على العالم أن يقف معنا ويضغط على الصهاينة من أجل أن 
زهاق النفوس. ولهذا نحن نتمسك بالطرح الخاص بحل الدولتين على  يتوقفوا عن العنف والقتل وا 

 الرغم من أن الطرف اآلخر لم يترك مجاال إلقامة دولة فلسطينية خارجة عن سيطرته.
س يتاجر بضعفه ويصر على إضعاف اآلخرين على الساحة الفلسطينية من أجل استدرار عطف عبا

 األمم ذات التأثير على الكيان الصهيوني.
فهل هذه فلسفة ذات فائدة حقيقية للشعب الفلسطيني؟ اإلجابة عن هذا تتمثل بتجربة الشعب 

ية. لم ير الشعب بعد ثمارا لهذا الفلسطيني على مدى خمسة وعشرين عاما من عهد السلطة الفلسطين
الضعف ولن يرى إال نتائج رديئة والتاري  خير من يحكم على هذه التجارة البائدة والتي لم تسعف أي 
أمة تبنتها.  والكاتب متخصص في الفلسفة السياسية، ولم يجد في التاري  من تبنى هكذا نظرية. 

 the theory of weaknessهذه هي نظرية الضعف، 
 

 مقاومة السلميةال
يتمسك عباس بما يسمى المقاومة السلمية الشعبية. أي المقاومة الخالية من العنف التي ال تثير 
االحتالل وتحرجه أمام العالم. وكلما أحرجنا الصهاينة أمام العالم يصبح الفرج أكثر قربا. هذا إن 

يفا حتى اآلن للمقاومة السلمية كان الصهاينة يشعرون يوما بحرج. على كل حال، هو لم يقدم لنا تعر 
عناصرها ومقوماتها، وما هي طرق تنفيذها، وما هي مساربها؟ هو  وما هيالشعبية. ما هي أركانها، 

لم يشرح للشعب الفلسطيني شيئا، ولم يقدم لهم خططا نحو تنفيذها أو استراتيجية أو رؤية. هو فقط 
 يدعو إلى مقاومة سلمية وال يقول كيف.

قاومة الشعبية، وفق معرفتي كثيرة، وتنفيذها يحتاج إلى خطط واستراتيجيات، وحشد متطلبات الم
الطاقات وتنظيمها لكي تكون فعالة ومجدية. فمثال، ماذا نفعل ببطاقات الهوية التي نحملها وهي تحمل 
الرقم الصهيوني؟ وماذا نفعل بالمحال التجارية التي تقتني بضائع صهيونية؟ وكيف ندبر أسواق 
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خضار في مدننا؟ وهل نشكل لجانا شعبية مدربة على إدارة شؤون الناس فيما إذا عطل االحتالل ال
المؤسسات اإلدارية؟ وكيف ندير الجامعات والمدارس، كيف ندبر المياه والطاقة للناس إذا صعد 

األسئلة االحتالل إجراءاته ضدنا؟ وهل نقوم بالعصيان المدني ونتمرد على أوامر االحتالل العسكرية؟ 
 كثيرة والمفروض أن يقدم صاحب الفكرة تفاصيلها ال أن يقولها فقط. تقديري أن عباس ال يستطيع.

 

 الفلسفة االجتماعية الثقافية األخالقية
كما أشرت سالفا، عباس لم يقدم لنا فلسفة في البناء المجتمعي أو الثقافي أو األخالقي أو التربوي. 

بة ما يشير إلى أنه رجل دولة يهتم بتنظيم وترتيب مختلف نواحي ال أجد بين أقواله غير المكتو 
الحياة بالتعاون مع المختصين والخبراء واألكاديميين وأصحاب الخبرة والعطاء. عباس ال يكترث 
بالنشاطات والمخططات والرؤى التي تؤدي إلى اكتساب التعليم. تدهور األخالق والتعليم وسوء 

 الوعي تؤدي جميعها إلى تعزيز تجارة الضعف واالنحالل. التربية وضعف الثقافة وقلة
لى تدهور العملية  أنظروا أيها القراء الكرام إلى تدهور المستوى األخالقي على المستوى العام، وا 
لى سوء التربية الذي نعاني منه كثيرا. أنظروا كيف ازدادت جرائم  التعليمية في المدارس والجامعات، وا 

صراعات( بين العائالت. وانظروا إلى ارتفاع نسبة الطالق بصورة حادة بخاصة القتل والطوشات )ال
لى تجارة المخدرات وتجارها، وعمليات االغتصاب والفساد وضعف االنتماء  قبل الزواج الفعلي، وا 
للعمل وانهيار الثقافة الوطنية، وازدياد حاالت النصب واالحتيال. وانظروا إلى اإلنتاج الزراعي وتقلصه 

لى الكثير من التراجعات التي ال تخفى على أحد  مع لى اكتساح البنيان ل راضي الزراعية، وا  الزمن، وا 
منكم. هذه هي النتائج المترتبة على أخالقيات الضعف والهوان. تقديري أن عباس إما أنه ال يعرف 

التالي هو بهذه األمور، أو أنه يعرف ويصر على سياسة الضعف واإلضعاف. واإلضعاف المجتمعي ب
 األخطر على الشعب الفلسطيني. إنه أكثر خطورة من االحتالل نفسه.

 15/1/2019، رأي اليوم، لندن
 

 حماس والخيارات الصعبة... .59
 حسن العالول
لغاية اآلن، لم تُفلح حركة حماس في فك ُعقدة الحصار عليها وعلى غزة المنكوبة، رغم تعاطيها 

 ملفات، والتي كان من الصعب الحديث فيها من قبل.بإيجابية غير مسبوقة في كثير من ال
سنوات مضت من الّكر والّفر والحروب والمؤتمرات واللقاءات والقرارات الدولية، والتنقل بين العواصم 

 العربية، والدعم والمساندة المادية والمعنوية من األشقاء واألصدقاء، والنتيجة صفر.
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ة فتح وعند التنفيذ تقع في ف  التفاصيل وما أدراك ما لقد وقعت العديد من االتفاقيات مع حرك
التفاصيل، لتعود في كل مرة للمربع األول ومن حيث بدأت دون أي تقدم ُيذكر، ألن الثقة أصاًل غير 
موجودة بين طرفي االنقسام، كل طرف يحاول إقصاء الطرف اآلخر ومصطلح الشراكة عبارة عن 

 غير، والنوايا غير صادقة بالمرة. شعار رنان لالستهالك المحلي فقط ال
حماس تواجه تحديات صعبة للغاية وتسير في حقل ألغام، ومطلوب منها الخروج بأمان وهذا أشبه 
بالمستحيل، ويبدو أن ملف المصالحة لم يُعد كما كان في سلم أولوياتها، فالظروف تغيرت كثيرًا 

اوية، بحيث أصبح ملف التهدئة وفك واإلجراءات التي اتخذتها السلطة مؤخرًا قطعت شعرة مع
الحصار أكثر إلحاحًا في ظل الحياة الصعبة والمعاناة الحقيقية التي يعيشها أكثر من مليوني إنسان 

 ذنبهم الوحيد أنهم يعيشون في بقعة جغرافية صغيرة محاصرة اسمها غزة.
المصرية، وكسبت ثقتها سعت حماس، والحقيقة أنها نجحت نوعًا ما، في رسم عالقة جيدة مع الدولة 

مع بعض المحاذير، كون مصر العبا أساسيا ومهم في القضية الفلسطينية، خصوصًا إذا تعلق 
األمر بملف غزة، لكن وحتى اآلن لم تُفلح أيضًا الجهود المصرية في تثبيت تهدئة مستمرة وفك 

ذ التفاهمات، ويبدو أنها الحصار؛ نظرًا للتهرب التكتيكي وبذرائع مختلفة من ِقبل إسرائيل في تنفي
معنية بإطالة أمد األزمة لما بعد انتخاباتها البرلمانية، فالوسيط المصري أيضًا مهمته صعبة للغاية، 
فهو يحاول تجنيب غزة ويالت حرب ُمدمرة قد تكون على األبواب وفك الحصار عليها، وفي الوقت 

الم، ومعبر رفح وا غالقه بعد انسحاب ذاته ال يرغب في تجاوز السلطة بصفتها الشرعية أمام الع
 أجهزة السلطة خير دليل على ذلك.

قد توصلت لقناعة راسخة أن تمكين الحكومة في غزة يعني بداية النهاية  -على ما يبدو-حماس 
لها، لذلك تسعى جاهدة للخروج من هذه األزمة بأقل الخسائر الممكنة، لكنها تعلم جيدًا أنها على 

جراءاتها العقابية، والتي بدأت تستهدفها بشكل مباشر المحك، فمن جهة تح اول التصدي للسلطة وا 
بعد حل المجلس التشريعي، ومن جهة أخرى تحاول ضبط النفس قدر الُمستطاع على جوالت 
التصعيد العسكري التي تنفذها إسرائيل بين الفينة واأُلخرى إلجهاض أي تقدم في ملف التهدئة 

صار الخانق الذي شل كل مناحي الحياة وحول غزة لمكان يستحيل العيش واستحقاقاتها، إضافة للح
فيه، وكأن الظروف تساهم بشكل أو بآخر لزج حماس في الزاوية وجرها لخوض حرب، المنطق 

 والعقل يقوالن إنها الطرف األضعف فيها.
تحمل في خيارات حماس أصبحت محدودة، وقدرتها على التحمل تنحصر، لذا فإن األيام القادمة س

ما ُمصالحة  طياتها الكثير من األحداث الصعبة والمصيرية، فإما حرب يتبعها تهدئة وفك حصار، وا 
 بضغط مصري وعربي قوي مع ضمانات لكل طرف.
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 ضاقت ولما استحكمت حلقاتها ُفرجت وما ُكنت أظنها ستُفرِج.
 16/1/2019، "21موقع "عربي 

 
 فيف كوخافيأيجب مراقبة سلوك  .61

  يغيل ليفي 
رؤساء األركان يعينون في إسرائيل بدون نقاش عام عميق يكشف التاري  الذي يجلبونه معهم. تعيين 

عن شخصيته، ويستدعيان  إبالغناافيف كوخافي غير استثنائي، لكن حادثين من ماضيه يمكنهما 
 .ل ركانواجب مراقبة سلوكه كرئيس 

لواء المظليين الذي سيطر على مخيم بالطة برز كوخافي كقائد  2002في عملية "السور الواقي" في 
لالجئين في نابلس. خصوصية هذه العملية كانت تتمثل في "السير عبر الجدران"، أي الدخول إلى 
بيوت الفلسطينيين ليس من خالل أزقة المخيم الخطيرة، بل من خالل الجدران التي تم خرقها من قبل 

هي التكتيك  األولىفي شخصية كوخافي. الصفة الجرافات. على هذه الخلفية ظهرت ثالث صفات 
 قتل كثيف للمسلحين والمس بالمدنيين. أثناءالعدواني بصورة خاصة، التي دمرت بيوت مئات العائالت 

العسكري كان واضحا، لكن  اإلنجازكوخافي أطال مدة العملية رغم طلب الفلسطينيين االستسالم. 
 لم يتم تقديرها. –نيين إلسرائيل زيادة كراهية السكان الفلسطي –تداعياته 

المنظمة التي تقف بدرجة  –الثانية، هي أن مشاركته هو وزمالؤه في "معهد دراسة نظرية الحرب" 
منحت كوخافي ثراء فكري للتدمير والقتل  –كبيرة خلف اللغة الغامضة للقادة في حرب لبنان الثانية 

سفة فرنسية متطرفة، هكذا مثال نسب لكوخافي المنهجي في مخيم بالطة. لهذه الغاية تم تجنيد فل
لتبرير السير عبر  –تعبير "جغرافيا معكوسة"، تتمرد على التفسير المقبول على النظام الحضري 

الجدران. لهذا هو منح شرعية خاصة الستخدام العنف: الجنود ال يهدمون حي ويقتلون فيه 
 الحضري" من جديد. يعملون على "تفسير الفضاء األكثرالمسلحين، بل على 

والتمرد ضد المسلمات. ولكن  واألصالةإضافة إلى ذلك، التكتيك الجديد وصف كاكتشاف للتجدد 
الجيش يقف سكان مدنيون الذين يعتبر التعايش  أماملم يترجم، مثال، إلى فهم أنه  األصليالتفكير 

من قبل قادة  إظهارهاتم  ةاألصالالمستقبلي إلسرائيل. هذه  األمنمعهم وليس المس بهم هو مفتاح 
أنه يجب ضبط المس بالسكان اذا كنا  أدركواعندما  وأفغانستانوبريطانيين في حرب العراق  أمريكيين

 في تأسيس نظام سياسي جديد. إسهامهمنريد 
وجه انتقاد لمقاربة كوخافي في مقال كتبه  2006الثالثة تم التعبير عنها بعد العملية. في العام 

فايتسمان، وكان معد للنشر في مجلة "نظرية ونقد". كوخافي الذي كان في  إيالعماري المهندس الم
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نشر  إذاحينه قائد فرقة، هدد مباشرة )ليس بواسطة المتحدث بلسان الجيش( بتقديم دعوى تشهير 
المقال كما هو. أخيرا تم نشره، كما يبدو بدون تغيير، في مجلة "متعام"، ولكن كوخافي لم يقدم أي 

هو حدث غير مسبوق، وفي عالقات الضباط مع االكاديميا  أكاديميةوى. هذا التهديد لمجلة دع
على  اإلشرافلكوخافي بخصوص دور حرية التعبير في  إشكاليةبشكل خاص، ودل على رؤية 

 الجيش، وعلى صعوبة واضحة لديه في مواجهة االنتقاد.
من عقد فان رؤية  أكثرنه مع مرور في صالح كوخافي يقف افتراض النضوج، يمكننا األمل بأ

يدرك بأن  أصبحانضباطا، وأنه  وأكثر أخالقية أكثراستخدام القوة من قبل رئيس األركان الجديد هي 
التجدد هو في العمل نفسه وليس في الغالف اللفظي المضخم له، وكذلك تعلم أن يواجه االنتقاد، 

يمقراطية. ولكن من اجل التأكد من أن هذه د إشرافالجيش لقواعد  إخضاعوطور فهمه بشأن جوهر 
االفتراضات هي حقا متحققة، يجب على وسائل اإلعالم، منظمات المجتمع المدني واالكاديميا، 

 مراقبة سلوك رئيس األركان الجديد.
 هآرتس
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