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 35 :كاريكاتير

*** 
 

 هنية: لقاء حماس باألمم المتحدة ومصر "غير مسبوق" وفي مرحلة حساسة .1
لهور: بما يشير إلى أهمية الملفات المطروحة على طاولة النقاش مع حركة حماس في أشرف ا –غزة 

قطاع غزة، حول ترتيبات المشهد الفلسطيني، خاصة السياسية التي لها عالقة بالخالف الفلسطيني 
مم المتفاقم، وتلك التي لها عالقة بترتيبات إعادة الهدوء، وتخفيف االحتقان على حدود غزة، عقد وفد األ

 المتحدة وآخر من المخابرات المصرية، أمس، اجتماعين بشكل مشترك مع قيادة حماس.
اللقاء األول عقد فور دخول المبعوث األممي للشرق األوسط نيكوالي ميالدينوف إلى قطاع غزة 
صباح أمس الجمعة، وشارك فيه الوفد األمني المصري، بقيادة اللواء أحمد عبد الخالق، الذي كان 

ل القطاع أول من أمس الخميس، ومكث فيه إلى الجمعة. وعقد االجتماع في مكتب رئيس قد وص
المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وهو اللقاء األول الذي يعقد من هذا النوع، حيت 

 جرت العادة على عقد المسؤولين األميين والمصريين لقاءات منفردة مع قادة حماس.
ني بين قيادة حماس والوفدين األممي والمصري بعد ظهر أمس، واستبق اللقاءان، فيما عقد اللقاء الثا

 باجتماع مغلق بين الوفد المصري ورئيس حماس في غزة يحيى السنوار عقد يوم الخميس.
وتشير هذه االجتماعات إلى أهمية الملفات التي تجري مناقشتها بين هذه األطراف الثالثة، خاصة 

وسطاء عملية التهدئة األخيرة، التي تشهد تلكؤا إسرائيليا في تنفيذ بنودها، ما  وأنها جمعت اثنين من
يعرضها لخطر االنهيار، كما ناقشت ملف المصالحة المتعثر بين فتح وحماس، خاصة وأن الوسيط 
األممي والمصري، أجريا خالل األيام الماضية لقاءات فيما بينهما، ولقاءات واتصاالت مع مسؤولين 

ي حركة فتح والسلطة الفلسطينية، لتجاوز مرحلة الخالف، واالتفاق على نقطة تعيد الطرفين كبار ف
 إلى طريق المصالحة، المهددة هي األخرى باالنهيار.

فالمبعوث الدولي ميالدينوف زار خالل األيام الماضية العاصمة المصرية القاهرة، وبحث مع 
ينية، سبل التحرك العاجل إلنقاذ ملفي التهدئة مسؤوليها المشرفين على رعاية الملفات الفلسط

والمصالحة، قبل أن يغادر إلى إسرائيل ويبحث الملفات ذاتها خاصة تطبيق تفاهمات التهدئة. ومن 
هناك ينتقل إلى رام هللا لعقد لقاءات مع مسؤولين كبار في السلطة، بعد انقطاع دام لعدة أشهر، حيث 

بتحركات ميالدينوف، لوساطته في اتفاق تهدئة غزة وترتيباتها دون لم تكن القيادة الفلسطينية ترحب 
ويحاول مبالدينوف، دفع المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح  مشاورة أو إشراك السلطة الفلسطينية.
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وحماس، بعد التطورات األخيرة التي جرت، حيث بدأت فتح بإجراء مشاورات مع فصائل منظمة 
لتشكيل حكومة جديدة، دون مشاركة حماس، التي يتوقع أن تأخذ هي  التحرير وشخصيات مستقلة،

األخرى خطوات من جهتها، في حال شكلت الحكومة، التي ستشرف على انتخابات برلمانية جديدة، 
وحسب ما يتردد فإن االجتماعات  بعد قرار حل المجلس التشريعي، والذي عارضته حماس بشدة.

تهدئة، من خالل البدء في تنفيذ المرحلة الثانية، والتي تشمل مشاريع أيضا ناقشت االستمرار بعملية ال
 دولية لتخفيف الحصار عن غزة.

وقد أكد على أهمية "اللقاءات الثالثية" رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، حيث قال في 
تصريحات صحافية عقب اللقاء الثالثي األول، أن ما يجري في قطاع غزة "يؤثر على المشهد 

لفلسطيني والمنطقة"، وقال إن قضية فلسطين "قضية مركزية، وغزة بصمودها وتضحياتها هي منطقة ا
اجتذاب سياسي واهتمام"، الفتا إلى ان ما يجري في غزة "يؤثر على كل المشهد الفلسطيني العام 

 والمنطقة"، واصفا اللقاء الثالثي الذي بحث عديد الملفات بأنه "غير مسبوق".
مشهد العام في غزة والضفة والقدس وما أبعد من ذلك "في مفترق طرق ومرحلة حساسة وأوضح أن ال

 يحيط بها الكثير من التحديات"، لكنه قال إن المشهد "يحمل الكثير من الفرص واآلفاق".
وأكد أن اللقاءات تأتي في إطار االهتمام والمتابعة من العناصر الثالثة التي تتحرك خالل الفترة 

 خصوص غزة )األمم المتحدة ومصر وقطر( إلى جانب العديد من الدول األوروبية.الماضية ب
وكانت "القدس العربي" قد علمت من مصادر مطلعة، أن مسؤولي الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات 
المصرية، شرعوا منذ أيام بتكثيف اتصاالتهم بالفصائل الفلسطينية، في مسعى منهم لمنع انزالق األمور 

 اه التصعيد على حدود غزة، والعمل على استكمال تطبيق تفاهمات إعادة الهدوء األخيرة.تج
 1/2/2019، لندن، القدس العربي

 
 ونريد سالمًا متعدد األطراف ...لن نقبل إمالءات اإلسرائيليين أو إمالء ترامبشعث:  .2

الفلسنطينيين لنن يقبلنوا أعلنن نبينل شنعث، مستشنار النرئيس الفلسنطيني للشنؤون الخارجينة، أن : رويترز
ما وصفها بإمالءات الرئيس األمريكي دونالد ترامب ومشاريعه، ويريدون سالمًا عناداًل يقنود إلنى دولنة 

وقننال شننعث فنني تصننريح عقننب لقائننه وزيننر الخارجيننة التونسنني خمننيس الجيهننناوي:  فلسننطينية مسننتقلة.
ونرينند سننالمًا متعنندد األطننراف،  "نحننن شننعب صننامد لننن نقبننل إمننالءات اإلسننرائيليين أو إمننالء ترامننب،

 قائمًا على القانون الدولي وحقوق اإلنسان".
 2/2/2019 ،الحياة، لندن

 



 
 
 
 

 

 6 ص             4854 العدد:             2/2/2019 السبت التاريخ:  

                                    

 التونسيالرئيس رسالة من عباس إلى  .3
للعالقات الدولية، نبيل شعث، رسنالة شنفوية منن النرئيس محمنود  الفلسطيني نقل مستشار الرئيس :وفا

ي قائند السبسنني، تناولنت تطننورات األوضناع فنني األر  عبناس، إلننى رئنيس الجمهوريننة التونسنية البنناج
 الفلسطينية والمنطقة، والتحضيرات الجارية لعقد القمة العربية المقبلة في تونس.

، اسنتمرار نضنال 1/2/2019 خالل لقائه السبسي، بقصر قرطاج فني تنونس، ينوم الجمعنة ،شعث كدوأ
عنن أملنه ، معربنًا حقينق السنالم العنادلالشعب الفلسطيني إلى حين حصوله علنى حقوقنه المشنروعة وت

في أن تسهم القمة العربية القادمة في تونس، بإعادة القضنية الفلسنطينية إلنى صندارة االهتمنام العربني 
 المواقف الثابتة لتونس ومناصرتها للقضية الفلسطينية. باعتبارها قضيتهم المركزية، مثمناً 

 1/2/2019 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

نهائه األحمد: .4  تشكيل حكومة فصائلية يهدف إلى تصحيح األوضاع باتجاه تقويض االنقسام وا 
أعرب عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام األحمد عن أمله أن  :رام هللا

ادم لتبدأ يتم االنتهاء من المشاورات حول مشاركة الفصائل في الحكومة المرتقبة قبل نهاية األسبوع الق
صوت فلسطين، إن  إلذاعةوقال األحمد في تصريحات  بعد ذلك عملية اقتراح األسماء المشاركة فيها.

التي يجريها أعضاء اللجنة من مركزية حركة فتح للحوار مع فصائل المنظمة لتشكيل  المشاورات
جبهة الديمقراطية، حكومة فصائلية ومن الشخصيات المستقلة مستمرة، مشيرا الى انها التقت أمس بال

مخاطبا كل من يدعي بأن الحكومة المقبلة هي فتحاوية فعليه المجيء والمشاركة في الحكومة إذا 
 رغب، ولكن لن نجبر أحد وال نرك  وراء من ال يرغب، ونتحاور من أجل الشراكة الفعلية.
يومين، مؤكدا وأضاف األحمد إن التحركات لتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير، بدأت منذ 

أن القرار بتشكيل حكومة جديدة جاء بسبب تعنت حماس وانسداد جهود المصالحة أمام اصرار 
حماس على ابقاء االنقسام ورفضها تسليم حكومة الوفاق مهامها، وبالتالي لم يعد هناك مبرر 

 الستمرارها، وهناك فصائل تدعو منذ سنوات لهذه الخطوة وهي اآلن تعارضها.
االنقسام، مشددا على ان  إلنهاءدف الحكومة الفصائلية ليس تكريس االنفصال وانما الضغط وأكد إن ه

الباب سيبقى مفتوحا امام حركة حماس حتى آخر لحظة وذلك من أجل تسليم قطاع غزة لحكومة 
 قسام.التوافق الوطني وسيتم وقف تشكيل الحكومة الفصائلية للعودة لتنفيذ ما تم التوقيع عليه إلنهاء االن

وأضاف: "اذا جاء هذا الموقف بعد صدور مرسوم السيد الرئيس محمود عباس بتشكيلها بساعات 
 سُيصار إلى إما إعادة النظر في الحكومة من جديد أو يتم توسيع الحكومة بانضمام حماس لها".
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وفي رده على ما اوردته صحيفة القدس حول عر  فتح اغراءات مالية على الجبهة الشعبية 
شاركة في الحكومة الفصائلية، اعتبر األحمد ان ذلك في اطار التخريب على جهود تشكيل للم

الحكومة داعيا الفصائل والفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني واالعالم الى عدم تجنيد أنفسهم في 
وقال: "ان حماس تريد فصل غزة عن الضفة وتواطأت مع  خدمة االحتالل واستمرار االنقسام.

والدليل على ذلك ما أعلنه نتنياهو قبل أيام انهم نجحوا بفضل األموال التي أدخلت لغزة عبر  اسرائيل
اسرائيل في فصلها عن الضفة، وأصبح لدى سلطات االحتالل القدرة على مراقبة كل دوالر يدحل 

 غزة بعد ان كان الرئيس محمود عباس يرف  أن يسمح لهم بأي رقابة".
 1/2/2019، ، رام هللاالحياة الجديدة

 
 تصريحات عباس تعكس حالة الترابط المصيري مع االحتاللحماس:  .5

قال عضو مكتب العالقات العربية واإلسالمية، الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري: : غزة
إن لقاء رئيس السلطة محمود عباس مع مجموعة من اإلسرائيليين وتصريحاته لهم أن المهم هو 

وأضاف أبو زهري عبر  ئيليين تعكس حالة الترابط المصيري مع االحتالل.توفير األمن لإلسرا
صفحته على تويتر أن هذه التصريحات تعني "أن المشروع الوطني ال يعني له )عباس( إال خنق 

 غزة واالنفصال عنها".
 1/2/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 قيادة حماس ستزور القاهرة األسبوع القادم :الحية .6
قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس: إن وفدًا من قيادة حركة حماس سيزور  :غزة

جمهورية مصر العربية األسبوع القادم، الستكمال سلسلة الحوارات واللقاءات التي تجرى في قطاع 
 غزة مع الوفد األمني المصري ومبعوث األمم المتحدة للشرق األوسط نيكوالي ميالدينوف.

لحية في حديث لن"المركز الفلسطيني لإلعالم" أن الزيارة ستناقش الوضع الفلسطيني في وأوضح ا
المرحلة الراهنة، وسبل مواجهة تحديات القضية الفلسطينية، الفتًا إلى أن "مصر أكدت استمرار فتح 

 معبر رفح في االتجاهين طبيعّيًا".
لإلعالم"، أمس، عن وجود ترتيبات وكان مصدر قيادي من حركة حماس كشف لن"المركز الفلسطيني 

 تجرى لزيارة مرتقبة لرئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية للقاهرة، األسبوع القادم.
وحول اللقاءات التي تعقدها قيادة حماس مع الوفد األمني المصري وميالدينوف قال الحية: "لقاءات 

المجتمع الدولي واألشقاء في مصر بشأن اليوم بين حماس ومصر واألمم المتحدة تدلل على أهمية 
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القضية الفلسطينية وغيرهم"، الفتًا إلى أن اللقاءات حملت "أهمية كبيرة في هذا التوقيت لمناقشة سبل 
 النهو  والعمل الوطني ولمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية".

مصر وقطر واألمم المتحدة، حّمل  وفي سياق متصل، وبما يتعلق بالتفاهمات األخيرة التي رعتها
الحية االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن انهيارها، قائاًل: "في ظل تعنت االحتالل وحّمى 

 االنتخابات الداخلية وتراجع االحتالل عن ما تم من تفاهمات فإنه يتحمل مسؤولية انهيارها".
 1/2/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 للهدوء في غزة األقصرذا هو الطريق الدعاليس: ه .7

أكد القيادي في حركة حماس عصام الدعليس، يوم الجمعة، أن أقصر الطرق للهدوء في قطاع : غزة
 غزة االلتزام التام بالتفاهمات التي رعتها األمم المتحدة ومصر.

للهدوء هو  وغرد الدعليس على صفحته على موقع التواصل االجتماعي )تويتر( قائال: "أقصر الطرق
عام وااللتزام التام بالتفاهمات التي رعتها األمم  12رفع الحصار الكامل عن شعٍب محاصر منذ 

 المتحدة ومصر، ونتنياهو يعرف جيدًا الثمن الذي ُيمكن أن يدفعه إذا استمر بخرق وتجاوز التفاهمات".
اليوم اجتماعا ثالثيا مشتركا يذكر أن قيادة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية عقدت 

 مع مبعوث األمم المتحدة للشرق األوسط نيكوالي مالدينوف والوفد األمني المصري في قطاع غزة.
 1/2/2019، الين أونفلسطين 

 
 العدة لرفع زخم مسيرات العودة عد  رضوان: ن  إسماعيل  .8

ات العودة الكبرى مستمرة أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، يوم الجمعة، أن مسير غزة: 
بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية، حتى تحقق أهدافها كاملة، داعيا المجتمع الدولي إلى رفع الحصار 

من مسيرات  45وقال رضوان مشاركته في الجمعة الن عن غزة "والتقاط الفرصة قبل فوات األوان".
سوا وحدهم": "نعد العدة لرفع زخم العودة الكبرى وكسر الحصار، والتي حملت شعار "أسرانا لي

المسيرات حسب ما تراه الهيئة الوطنية العليا، مع تأكيدنا طابعها الشعبي وأدواتها السلمية"، مشيرًا إلى 
 أن محاوالت االحتالل التهرب من التفاهمات األخيرة، ستدّفعه الثمن.

المقاومة، مشيرًا إلى أنه لن وفي سياٍق متصل، شدد رضوان على أن قضية األسرى على سلم أولويات 
ولفت إلى أن "ما لدى المقاومة من مخزون قادر  يهدأ لها بال حتى تحريرهم من سجون االحتالل.

 على تحرير األسرى"، موضحا أن تهرب االحتالل من "صفقة مشرفة إلطالق سراح أسرانا لن ينفعه".
 1/2/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم



 
 
 
 

 

 9 ص             4854 العدد:             2/2/2019 السبت التاريخ:  

                                    

 
 بفوز منتخب بالده بكأس آسياهنية يهنئ أمير قطر  .9

هّنأ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد 
وأشاد هنية خالل اتصال هاتفي  .2019آل ثاني بفوز منتخب بالده التاريخي بكأس آسيا لكرة القدم 

بير الذي حققوه، متمنيًا مزيدًا من مع سمو األمير بجهود العبي المنتخب القطري والفوز الك
 اإلنجازات الرياضية لدولة قطر.

 1/2/2019موقع حركة حماس، 
 

 تعليم رام هللا على الشهيدة مبارك تصرف بعيد عن القيموزارة حماس: تحريض  .10
استنكرت حركة "حماس" وبشدة تهجم وفد وزارة التربية والتعليم في حكومة الحمد هللا على : غزة

لطالبة سماح مبارك، وتبنيه رواية ومصطلحات االحتالل اإلسرائيلي التي برر فيها إعدام الشهيدة ا
ووصف المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في بيان صحفي، ما فعله الوفد  الطالبة الشهيدة سماح.

بن"التصرف غير المسؤول والبعيد كل البعد عن قيم ومبادئ شعبنا المناضل واألصيل، الذي يقدر 
وأكّد برهوم  ترم تاريخ وتضحيات الشهداء، وسيرهم العطرة، ويكّن لعوائلهم كل التقدير االحترام".ويح

ضرورة أن تقدم حكومة فتح االعتذار لشعبنا الفلسطيني ولعائلة الشهيدة الكريمة، ومحاسبة كل من 
 شارك في هذا الفعل المشين.

تهجم على الشهيدة الطالبة سماح الخالدي، واصفًا  وكان وفد من وزارة التربية والتعليم في رام هللا قد
سلوكها بن"الغبي"، ليتبنى بذلك الرواية "اإلسرائيلية" التي زعمت محاولة الشهيدة تنفيذ عملية طعن؛ 

وكشف أبو أدهم خال الشهيدة في تصريح صحفي لن"الرسالة نت" عن تفاصيل  لتبرير جريمة اعدامها.
من الوزارة توجه بعد استشهاد سماح بيومين الى مدرستها "بنات رام هللا"، الحادثة، مشيرا إلى أن وفدًا 

 بحجة توعية الطالبات، وتهجم اثناء حديثه على الشهيدة سماح واصفًا فعلها بن"الغبي"!
 1/2/2019، الين أونفلسطين 

 
 مليار دوالر 3.5نتنياهو إلى الهند إلبرام صفقة أسلحة بأكثر من  .11

من تحذيرات المعارضة من أنه يستغل منصبه للدعاية االنتخابية، أعلن رئيس تل أبيب: على الرغم 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يعتزم زيارة الهند في األسبوع الثاني من الشهر الجاري، أي في 
 عز معركته االنتخابية، للقاء نظيره الهندي ناريندا مودي، لالتفاق على عدة صفقات أسلحة كبيرة،

 مليار دوالر. 3.5 يتوقع أن يناهز حجمها الن
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وقالت مصادر سياسية في تل أبيب إن هذه الصفقات ستشمل بيع طائرتي تجسس تستخدمان 
مليون دوالر، وصواريخ مضادة للمدرعات من طراز  800لإلنذار المبكر والمراقبة الجوية بمبلغ 

)رفائيل(، ويصل حجم هذه الصفقة إلى  "سبايك"، ومن إنتاج "سلطة تطوير األسلحة" اإلسرائيلية
مليار دوالر،  1.7نصف مليار دوالر. كذلك ستبيع إسرائيل الهند مدافع من صنع شركة "البيت" بمبلغ 

مليون دوالر. كذلك تجري مداوالت بين الجانبين  640ورادارات الستخدام سالح الجو الهندي بمبلغ 
"هارون" التي تصنعها الصناعات الجوية  حول شراء الهند طائرات من دون طيار من طراز

اإلسرائيلية، وطائرات "انتحارية" من دون طيار من طراز "هاروب". ولم يتم تحديد حجم هذه الصفقة 
 ألنه لم يتم االتفاق بعد على عدد الطائرات النهائي الذي ستشتريه الهند.

" تم االتفاق عليها في وأشارت تلك المصادر إلى أن صفقة بيع صواريخ "سبايك" مع "رفائيل
الماضي، ثم أوقفت الهند تنفيذها قبل سنة، جراء النقاش الداخلي حولها. ولكن نتنياهو عاد لطرحها 
في الشهور األخيرة عدة مرات، مما أدى إلى إعادة تحريك هذه الصفقة. والتوقعات في "رفائيل" اآلن 

 ت الزيارة إلى حيز التنفيذ.هي أن يغلق نتنياهو هذه الصفقة بشكل نهائي، في حال خرج
 2/2/2019، لندن، الشرق األوسط

 
 بدائل لتمويل أجهزة أمن السلطة  الواليات المتحدةتدرس مع  "إسرائيل" .12

في أعقاب القرار األمريكي بوقف المساعدات األمريكية للسلطة الفلسطينية وأجهزتها  تل أبيب:
عاون، ويجه  عمل جمعيات وحركات سلمية، األمنية، الذي يشل الكثير من نشاطات التعمير والت

أعلن وزير الشؤون االستراتيجية في الحكومة اإلسرائيلية يوفال شتاينتس، أن حكومته تسعى مع 
 الواليات المتحدة إليجاد بديل يضمن تمويل عمل أجهزة األمن الفلسطينية.

ن في البداية. وفقط بعد مب كانت قد دعمت اقتراح القانو اوقال مسؤول رفيع إن "إدارة الرئيس تر 
الموافقة عليه، وخالل الحوارات مع إسرائيل التي لم تخف قلقها، أدرك كبار المسؤولين األمريكيين 

مب، اأبعاده اإلشكالية على المساعدات األمنية للسلطة الفلسطينية. ال بل إن الرئيس األمريكي، تر 
طينية، التي تقيم عالقات تنسيق أمني وثيقة حاول إيجاد معادلة تتيح مواصلة دعم أجهزة األمن الفلس

مع إسرائيل، ولكن دون جدوى. فقد جاء تراجعها متأخرًا. ولم تؤد المفاوضات بين اإلدارة األمريكية 
 والكونغرس إلى وقف أو تعديل القانون".

وتطرق الوزير اإلسرائيلي، شتاينتس، عضو "الكابنيت"، إلى المخاوف اإلسرائيلية جراء وقف 
ساعدات األمريكية ألجهزة األمن الفلسطينية، وتأثير ذلك على التنسيق األمني. وقال إنه "في هذا الم

الوضع، نحن بين المطرقة والسندان، لألسف. من جهة، توجد سلطة فلسطينية تحر  وتدعو إلى قتل 
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مع أجهزة األمن  اإلسرائيليين وتدعم ماليًا المخربين وعائالتهم. ومن جهة أخرى، يوجد تعاون جيد جيداً 
 الفلسطينية. وسنطالب بإيجاد حل خالق في هذه القضية كي نمنع إضعاف أجهزة األمن الفلسطينية".

وأكد مصدر فلسطيني رفيع، أمس، أنه "توجد اتصاالت مع اإلسرائيليين من أجل إيجاد حل لتمويل 
فإذا كان هناك شيء يعمل المساعدات األمريكية التي جرى تقليصها، وأنا مقتنع أن األمور ستسوى. 

 جيدًا فهو التعاون األمني، وفي إسرائيل ليسوا معنيين بجهاز أمن وشرطة فلسطينية ضعيف".
 2/2/2019، لندن، الشرق األوسط

 
 واألخير يرد: خضع لضغط اليسار واالعالم البت باتهام نتنياهو قبل االنتخاباتيؤكد إمكانية  مندلبليت .13

كومة اإلسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، صباح يوم الجمعة، أنه ال يوجد أي أعلن المستشار القضائي للح
سبب يمنعه من حسم قراره حول ملفات فساد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قبل االنتخابات، وبذلك 

 يكون قد رف  طلب محامي األخير بإرجاء نشر قراره بشأن ملفات نتنياهو إلى ما بعد االنتخابات.
قارير إلى أن مندلبليت أنهى المداوالت مع الطاقم الموسع في ملفات نتنياهو الثالثة )ملف وأشارت الت

(، ومن المتوقع أن ُيصدر مندلبليت خالل الشهر المقبل قراره بشأن تقديم 4000و 2000و 1000
اهو، ووجه مندلبليت، اليوم، رسالة بهذا الشأن إلى طاقم الدفاع عن نتني نتنياهو للمحاكمة من عدمه.

أشار من خالله إلى أنه "ال مانع لنشر قراره بشأن تقديم الئحة اتهام ضد موكلهم قبل االنتخابات"، 
 وأوضح مندلبليت أن تقديم الئحة االتهام يتوقف على نتائج جلسة االستماع التي ستجرى لنتنياهو.

لعمل القضائي الذي وجاء في رد مندلبليت على طلب طاقم الدفاع عن نتنياهو، أن "تأخير مجريات ا
تم تحديده سلًفا، والمتعلقة بملفات رئيس الحكومة، يمكن أن يشكل انتهاًكا لمبدأ المساواة أمام القانون" 
وأشار إلى أن أي تأجيل بهذا الصدد يعتبر "تجاوًزا لقرارات سابقة للمستشار القضائي للحكومة 

 حق الجمهور في المعرفة".  اإلسرائيلية"، وتابع كما أن "التأجيل ال يتطابق حتى مع
وأصدر نتنياهو، مساء األمس، بيانا يتهم خالله المستشار القضائي بالرضوخ لضغوط اليسار ووسائل 

 اإلعالم، في محاولة لإلطاحة برئيس الحكومة والتأثير على إرادة الناخب والمسار الديمقراطي".
ساد نتنياهو، أو اإلعالن عن دعوته ويرى مندلبليت، أن تأجيل اإلعالن عن قراره بشأن شبهات ف

لجلسة استماع، هو بمثابة تدخل سياسي في مجريات االنتخابات البرلمانية المقررة في التاسع من 
نيسان/ أبريل المقبل، خالًفا لمزاعم حملة نتنياهو االنتخابية بأن دعوة نتنياهو لجلسة استماع قبل 

 لمسار الديمقراطي والعملية الديمقراطية".االنتخابات، هي "تشويه إلرادة الناخب وضرب ل



 
 
 
 

 

 12 ص             4854 العدد:             2/2/2019 السبت التاريخ:  

                                    

واعتبر نتنياهو أن المستشار القضائي للحكومة "استسلم للضغوط التي يمارسها اليسار ووسائل 
اإلعالم لتقديم الئحة اتهام بأي ثمن، وقبل االنتخابات، نحن نأمل بأال ينجح اليسار في الضغط 

 ائية ضد نتنياهو".الذي يمارسه على نحو متواصل على الهيئات القض
 1/2/2019، 48عرب 

 
 اهرة غانتس تعب ر عن حالة تحطم البديل السياسي لليمين"هآرتس": ظ .14

اعتبر الوزير السابق حاييم رامون، ما وصفها بن"ظاهرة" بيني غانتس، بأنها التعبير األبرز عن حالة 
ه يريد قيادة المعسكر الساعي تحطم البديل السياسي لحكم معسكر اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، ألن

إلى إنهاء هيمنة الليكود األيديولوجية، بواسطة التحالف مع موشيه يعالون ويوعاز هندل وتسفي 
 هاوزر، وهم رجال يمين معرفين يتماثلون بالكامل مع طريق نتنياهو ونفتالي بينيت السياسي. 

خى أن يكون بديال لسلطة نتنياهو، وأضاف رامون، في مقال نشرته "هآرتس"، أن "المعسكر الذي يتو 
معسكر ‘، أو ما ذهب إليه البع  بتسميته ‘معسكر اليسار‘لم يعد يستحق تسميته السابقة بن

، ألن قادته قد أداروا ظهورهم لميراث بن غوريون ورابين ‘معسكر حل الدولتين‘، أو حتى ‘السالم
إسرائيل، إلى كارثة أمنية وحالة مدمرة من  وبيرس وتعاونوا مع طريق نتنياهو األيديولوجية التي ستقود

ويرى رامون أن الطريق الوحيدة إلى قلب الناخب، هي  ثنائية القومية"، على حد تغبير رامون.
مهاجمة طريق نتنياهو السياسي والكشف عن الكارثة التي تكمن به، ألن الناخب اإلسرائيلي يعطي 

لى مجاالت األمن واالقتصاد والمجتمع، ولكن قادة أهمية كبيرة للقضية السياسية ويعرف تأثيرها ع
"البديل الزائف"، يتركون القضية السياسية لنتنياهو ويشغلون أنفسهم بتحقيقاته وبشخصه وبقضايا 

 أخرى لن تؤثر على اليمين المعتدل، الذي ستحسم أنماط تصويته مصير االنتخابات.
ية من الجامعة العبرية، د. غايل طال شير، في وفي السياق ذاته، كتبت المحاضرة في العلوم السياس

مقال نشرته "هآرتس"، أن التحول األساسي الذي أحدثه نتنياهو يمكن استشفافه من خالل رد حركة 
"شاس"، "اليهودية  قبل كل شيء" على شعار غانتس "إسرائيل قبل كل شيء"، وهي تشير بذلك إلى 

إلسرائيلية"، والمقصود ليست اليهودية اللبرالية العلمانية، تعميق حكومة نتنياهو  لليهودية على حساب "ا
بل يهودية دينية إثنية يشترك فيها الحريديون والمتدينون، وتسعى لضم أرا  دون منح سكانها حقوقا 

 ديمقراطية، ألنهم غير مخلصين لكونهم غير يهود، كما انعكس ذلك في "قانون القومية".
أن غانتس، الذي يفتر  أنه جاء للدفاع عن الديمقراطية اللبرالية من بالمقابل، تقول الكاتبة، "نرى 

طغيان التطرف اليهودي الديني الذي انعكس أساسا في "قانون القومية"، قد أضاف لحزبه اثنين من 
مهندسي "قانون القومية" والنضال ضد استقالل القضاء ومن قادة نظرية "الحكم"، هما يوعاز هندل 
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الملخص، فإن غانتس يخطئ الهدف في القضيتين، السياسية المتعلقة بالصراع  وفي وتسفي هاوزر.
اإلسرائيلي العربي/ الفلسطيني، وفي القضية الداخلية، المرتبطة بالنظام السياسي اإلسرائيلي، والحفاظ 

 على طابعه ومؤسساته الديمقراطية، التي يدعى ضد نتنياهو أنه يحاول تقويضها.
 1/2/2019، 48عرب 

 
 ستطالع: تحالف غانتس لبيد يتفوق على نتنياهوا .15

بّين استطالع إسرائيلي للرأي، نشرت نتائجه يوم، الجمعة، أن تحالف حزب "مناعة إلسرائيل"، بقيادة 
رئيس أركان الجيش األسبق، بيني غانتس، مع "يش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، يحقق عدد أكبر من 

الستطالع أن غانتس لوحده يحصل على عدد مقاعد أكبر على كما بين ا المقاعد مقارنة بالليكود.
كما أظهر االستطالع أن  حساب "يش عتيد" و"العمل"، وذلك بعد خطاب غانتس، الثالثاء الماضي.

مقاعد، في حين ال تتجاوز الحركة العربية للتغيير، التي انسلخت عن  9القائمة المشتركة تحصل على 
"، ومعهد i24NEWSاستطالع "يسرائيل هيوم" بالتعاون مع القناة "وبحسب  المشتركة، نسبة الحسم.

"مأغار موحوت" بإشراف البروفيسور يتسحاك كاتس، فإنه في حال جرت االنتخابات اليوم فإن غانتس 
وتبين أن  مقاعد فقط. 5مقعدا، بينما يتراجع حزب "العمل" برئاسة آفي غباي، إلى  19يحصل على 

 مقعدا. 28مقاعد، بينما يحصل "الليكود" على  9لبيد يتراجع إلى  "يش عتيد" برئاسة يائير
مقاعد لكل منهما، كما  7كما أظهر االستطالع أن "اليمين الجديد" و"يهدوت هتوراه" يحصالن على 

 4مقاعد. ويحصل كل من "شاس" و"ميرتس" و"غيشر" و"زهوت" على  5يحصل حزب "كوالنو" على 
طالع أن كل من "يسرائيل بيتينو" و"البيت اليهودي" و"عوتسما ليسرائيل" وأظهر االست مقاعد لكل منهم.

أجرى  و"الحركة العربية للتغيير" و"هتنوعا" و"ياحاد"، وأحزاب أخرى، ال تتجاوز نسبة الحسم.
 .%4.3أشخاص، بنسبة خطأ تصل إلى  510االستطالع بعد خطاب غانتس، وشمل عينة مؤلفة من 

ية تحالف "يش عتيد" و"مناعة إلسرائيل" وضم رئيس أركان الجيش كما فحص االستطالع إمكان
 30مقعدا، مقابل  32األسبق، غابي أشكنازي، في قائمة واحد، وتبين أن هذه القائمة تحصل على 

 مقاعد، ما يعني أنه لن يتجاوز نسبة الحسم. 3مقعد لليكود، بينما ال يحصل حزب "العمل" إال على 
، فإن تحالف لبيد وغانتس سيدفع عددا أكبر من الكتل إلى خارج وبحسب االستطالع الحالي

االتحاد  –الكنيست لعدم تجاوزها نسبة الحسم، وبينها "العمل" و"غيشر" و"هتنوعاه" و"البيت اليهودي 
 القومي" و"عوتسما ليسرائيل" و"زهوت" و"يسرائيل بيتينو" و"شاس" و"الحركة العربية للتغيير".



 
 
 
 

 

 14 ص             4854 العدد:             2/2/2019 السبت التاريخ:  

                                    

سألة اعتبار غانتس ضمن معسكر "اليمين" أو "الوسط" أو "اليسار"، وتبين أن وتناول االستطالع م
يعتبرون  %52من المستطلعين أجابوا بأنهم ال يعرفون. وفي حال عدم إدخالهم بالحسبان، فإن  25%

 في "اليسار". %29يعتبرونه في "اليمين"، و %19غانتس في "الوسط"، و
، في حين حصل %38حكومة، حصل بنيامين نتنياهو على وردا على سؤال بشأن األنسب لرئاسة ال

 فقط. %22غانتس على 
 1/2/2019، 48عرب 

 
 بعد يوم يوماً  أكثر تهميشاً  اإلسرائيلي: اليسار "لوموند" .16

يقول الكاتب بيوتر سمولر في مقال نشرته له صحيفة لوموند الفرنسية إن اليسار اإلسرائيلي يعاني 
ن رئيس الوز  راء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو نعت معارضي التيار اليميني جراء التهميش، وا 

 بالشياطين، يأتي ذلك قبل انعقاد االنتخابات التشريعية في التاسع من أبريل/نيسان المقبل.
ويضيف الكاتب أنه عادة ما يتم التشهير بأي شخص يعبر عن مساندته للتيار اليساري في الساحة 

شهد السياسي في إسرائيل صار يشهد ازدحاما مع اقتراب موعد السياسة اإلسرائيلية، وأن الم
 االنتخابات، حيث تتهافت العديد من األحزاب القديمة والحديثة على الظفر بأصوات الناخبين.

ويشير الكاتب إلى أن المرشحين الحاليين يفتقرون إلى برامج واضحة قادرة على أن تتفوق على 
باستثناء حزب ميرتس الذي يتطلع إلى الحصول على نسبة  برامج أحزاب اليمين الحاكم، وذلك

 من األصوات من أجل ضمان البقاء في الكنيست اإلسرائيلي. %3.25تتجاوز 
ويضيف الكاتب أن نتنياهو يسعى إلى الفوز بوالية خامسة من خالل عرقلة حركات المعارضة، وأنه 

"خطر شديد" في حال كان الفوز من  يعتقد أن المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية ستكون في
ويضيف أنه حسب المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية فقد انتقلت المواجهة بين اليمين  نصيب اليسار.

إلى  2012سنة  %9واليسار من المرتبة الرابعة في قائمة الصراعات الداخلية في إسرائيل بنسبة 
 .2018في سنة  %36المرتبة األولى بنسبة 

 1/2/2019الدوحة،  نت،الجزيرة 
 

 المشتركة خيار  كل وطني  شريف وقوتنا بوحدتنا القائمة عودة بعد تجديد انتخابه: .17
قال رئيس القائمة المشتركة، والمرشح األول في الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، : عمر داّلشة

مر الجبهة: "إن خيار " بعد تجديد انتخابه، للمقعد األول في مؤت48أيمن عودة، في حديثه لن"عرب
القائمة المشتركة هو خيار كل وطني شريف، فقوتنا في وحدتنا كقائمة مشتركة توحد تحت مظلتها 
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وكان عودة، قد أطلق مبادرة لقاء مباشر لرباعية القائمة  كافة القوى الفاعلة على الساحة السياسية".
فور تزكيته للمقعد األول في الجبهة،  المشتركة في حوار مباشر مفتوح منذ هذه الليلة، وذلك مباشرة

 بعد انسحاب منافسيه د. شكري عواودة وجعفر فرح.
نحن من هذا ، قال عودة "إمكانية إعادة تركيب القائمة المشتركة، في ظّل ما وصلت إليه وعن

عضوا، نسعى من هذه الليلة دون أي استثناء ألن  940المجلس الذي أعطى هذه الثقة الكبيرة مع 
نما نجلس  معا لنقول كالًما يفهمه كل إنسان وطني شريف أن قوتنا بوحدتنا، هذه ليست شعارات، وا 

 ".عضو كنيست إال بوحدتنا 13الواقع يقول إننا لم نحظى بتمثيل 
كل المطالب أراها مطالب شرعية لكل حزب، ولكن ، أكد أن عن مطالب رئاسة القائمة المشتركةو 

ا الجلوس معا على مائدة حوار مشتركة، ونخرج للناس بوحدتنا، لكي نصل إلى تواُفق واتفاق علين
 والعمل على رفع نسبة التصويت والوصول لهدف زيادة التمثيل البرلماني.

 1/2/2019، 48عرب 
 

 يوحي بالصدق واالستقامة وهو يتحدث عن رغبته في السالمون يلتقون عباس: رجال أعمال إسرائيلي .18
رجل أعمال إسرائيليًا،  35د عباس في مقره برام هللا، وفدًا كبيرًا من استقبل الرئيس الفلسطيني محمو 

من رجال األعمال البارزين في  35وكان  ووجه عبرهم رسالة سالم إلى الشعب في إسرائيل. 
إسرائيل، بعضهم يملك مصالح اقتصادية تقدر بعدة مليارات من الدوالرات، قد وصلوا إلى رام هللا 

النشاط الذي تقوم به لجنة التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي في منظمة للقاء عباس من خالل 
التحرير، التي يقودها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد المدني. وهم ينتمون إلى حركة "كسر 

سرائيليون -الجمود" اإلسرائيلية  ، خالل الفلسطينية، التي كان أطلقها رجال أعمال فلسطينيون وا 
، وتم اإلعالن عنها في المنتدى االقتصادي في البحر 2012تصادي في إسطنبول عام المنتدى االق
سرائيلي. 400، وتضم حتى اآلن 2013الميت عام   رجل أعمال فلسطيني وا 

وعبر كثير من رجال األعمال اإلسرائيليين عن قلقهم من الجمود في عملية السالم. ولم يخفوا 
ياهو، وتحميله مسؤولية أساسية عن الجمود. إال أنهم تساءلوا انتقادهم لرئيس حكومتهم بنيامين نتن

أيضًا عن سبب الرف  الفلسطيني للمفاوضات. فقال لهم عباس إنه مستعد للمفاوضات من دون 
 شروط، لكن نجاح المفاوضات يستدعي إبداء نيات حسنة تنعش األمل بإمكانية تحقيق السالم.

د عن ارتياحهم من كلماته، قائلين إنه "يوحي بالصدق وبعد اللقاء مع عباس، أعرب أعضاء الوف
 واالستقامة وهو يتحدث عن رغبته في السالم".

 2/2/2019الشرق األوسط، لندن، 
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 منصات الغاز الطبيعيحماية ليختتم مناورات  سالح البحرية اإلسرائيلي .19

"بحر الغضب" وحاكى  اختتم سالح البحرية اإلسرائيلي مناورات في البحر المتوسط ُأطلق عليها اسم
وقال الجيش اإلسرائيلي إنه أطلق الصواريخ من  خاللها هجوما صاروخيا ضد سفن وزوارق معادية.

وبحسب المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي أفيخاي أدرعي  بعد مئة كيلومتر، ومن أربع بوارج حربية.
نوعه في البحرية في تغريدات له على موقع تويتر، فإن تدريب بحر العرب يعد األول من 

اإلسرائيلية، حيث حاكت سفن الصواريخ هجوما واسعا ضد سفينة معادية شكلت تهديدا على مصالح 
ونشر أدرعي عددا من  بحر متقدمة.-إسرائيل اإلستراتيجية في البحر من خالل إطالق صواريخ بحر

يبات السنوية للبحرية الفيديوهات على حسابه على تويتر، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار خطة التدر 
. وتأتي هذه المناورات في إطار توفير الحماية لمنصات استخراج الغاز 2019اإلسرائيلية لسنة 

الطبيعي التي تعد من أهم اإلستراتيجية الحيوية اإلسرائيلية، والتي يعتقد أنها ستكون هدفا في أي 
 مواجهة قد تقع مستقبال. 

 1/2/2019نت، الدوحة، الجزيرة 
 

 ى في محكمة الهاي تتهم غانتس بارتكاب جرائم حربدعو  .20
قدم إسماعيل زيادة، وهو فلسطيني مولود في مخيم البريج في غزة، ومواطن هولندي، دعوى قضائية 
إلى المحكمة المركزية في الهاي، ضد رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي األسبق، بيني غانتس، وقائد 

يشل، وحملهما من خالل الدعوى المسؤولية عن ارتكاب جريبة سالح الجو اإلسرائيلي السابق، أمير إ
حرب ومقتل والدته وأشقائه الثالثة، وزوجة أحدهم وابن شقيقه وشخص آخر كان ضيفا على العائلة، 

، أثناء العدوان على 2014تموز/يوليو  20في قصف الطيران الحربي اإلسرائيلي لبيت عائلته في 
لندية، ليسبث زخوولد، في الدعوى أن الجيش اإلسرائيلي يحقق مع وكتبت محامية زيادة الهو  غزة.

نفسه في حال إصابة مدنيين، وشددت على أن األنظمة والقوانين في إسرائيل تمتنع عن إعطاء 
الفلسطينيين فرصا نزيهة من أجل تقديم دعاوى تعويضات مدنية إلى المحاكم اإلسرائيلية، كما أن 

ينيين من تقديم دعاوى ضد إسرائيليين إلى المحاكم الفلسطينية. واضافت اتفاقيات أوسلو تمنع الفلسط
 أنه في هذه الحالة، يسمح القانون الهولندي لزيادة بتقديم دعوى إلى محكمة هولندية.  

يشل  وقدم زيادة الدعوى في نهاية آذار/مارس الماضي. وبعد ذلك بثالثة أشهر، كّلف غانتس وا 
ينة فان در بالس، بأن تمثلهما. وفي نهاية تشرين األول/أكتوبر الماضي، المحامية الهولندية، كاثال

قدمت طلبا برد الدعوى التي قدمها زيادة، بزعم أن ال صالحية للمحكمة بالنظر في الدعوى، وأن 



 
 
 
 

 

 17 ص             4854 العدد:             2/2/2019 السبت التاريخ:  

                                    

يشل لديهما حصانة ألنهما عمال  جهاز المحاكم اإلسرائيلي مفتوح أمام الفلسطينيين، وأن غانتس وا 
رسمي. وأصبح غانتس مرشحا في االنتخابات العامة للكنيست، التي ستجري في في إطار منصب 

 نيسان/أبريل المقبل، ويعتبر منافس لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على رئاسة الحكومة.
يشل حتى موعد أقصاه األسبوع  ومن المقرر أن تقدم محامية زيادة ردا على طلب محامية غانتس وا 

المقبل، وفي حال لم يتم ذلك ستحدد المحكمة الهولندية موعدا لجلسة للنظر  األول من آذار/مارس
 في صالحية المحكمة النظر في الدعوى.

 1/2/2019، 48عرب 
 

 خالل كانون الثاني/ ينايرمنزاًل ومنشأة  35وهدم  معتقالً  450جريح و 1,200شهيدًا و 11تقرير:  .21
منزاًل ومنشأة،  35آخرون، وهدم  450، واعتقل 1,200شهيدًا فلسطينيًا، وجرح  11ارتقى : وكاالت

على أيدي قوات االحتالل خالل الشهر المنصرم، وذلك حسب التقرير الشهري الذي أصدره مركز 
هللا الحوراني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية حول أبرز االنتهاكات "اإلسرائيلية" بحق الشعب  عبد

الثة أطفال وامرأة برصاص قوات االحتالل في الضفة الغربية بينهم ث 11الن والشهداء  الفلسطيني.
في الضفة الغربية والقدس  5شهداء في قطاع غزة و 6والقدس وعلى حدود قطاع غزة، ارتقى منهم 

من بينهم مواطن استشهد برصاص المستوطنين الذين هاجموا قرية المغير شمال مدينة رام هللا، 
لتي أعدمها جنود االحتالل على حاجز "الزعيم" المؤدي إلى ( عامًا ا16والطفلة سماح مبارك )

فلسطينيًا في  450 كانون الثاني الماضي نحو واعتقلت سلطات االحتالل خالل شهر يناير/ القدس.
 .كل من الضفة والقدس وغزة

 2/2/2019الخليج، الشارقة، 
 

 باالختناق إصابة بالر صاص الحي وعشرات 32جمعة "أسرانا ليسوا وحدهم" بغزة:  .22
، بقمع االحتالل اإلسرائيلي بالرصاص الحي الجمعةأصيب عدٌد من المتظاهرين، عصر : غزة

 والقنابل الغازية المشاركين في فعاليات مسيرة العودة شرق قطاع غزة.
لعدد اإلصابات، حيث تفيد وزارة الصحة  أوليةوينقل مراسل "المركز الفلسطيني لإلعالم" تحديثات 

 صابة بالرصاص الحي والعشرات باالختناق جراء القمع اإلسرائيلي.إ 32بإصابة 
، بالتوافد لمخيمات العودة شرقي قطاع غزة للمشاركة في الجمعة وبدأ آالف المواطنين، عصر يوم

وأفاد مراسلنا بأن قوات االحتالل بدأت بإطالق كثيف للنار  فعاليات الجمعة الخامسة واألربعين.
 المتظاهرين فور وصولهم لمخيمات العودة. والقنابل الغازية صوب
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كانت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة" دعت أهالي قطاع غزة إلى أوسع مشاركة جماهيرية و 
 في فعاليات اليوم الجمعة التي تحمل شعار "أسرانا ليسوا وحدهم".

وسع مشاركة في جمعة كما دعت الحركة األسيرة في سجون االحتالل اإلسرائيلي، جماهير شعبنا أل
 "أسرانا ليسوا وحدهم"، ضمن فعاليات مسيرة العودة شرق القطاع، "ليعلم المحتل أن خلفنا رجااًل".

 1/2/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 االحتالل يقمع مسيرات الضفة األسبوعية  .23
عين األسبوعية السلمية قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم الجمعة، مسيرة قرية بل ا:وف –رام هللا 

وأفادت مصادر محلية بأن جنود االحتالل أطلقوا القنابل  المناوئة لالستيطان والجدار العنصري.
الصوتية باتجاه المشاركين كما قاموا بتصوير المسيرة من أعلى األبراج العسكرية المقامة على 

 الجدار.
أصيب عشرات المواطنين باالختناق، نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته وفي السياق، 

قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل قمعها مسيرة قرية نعلين، غرب مدينة رام هللا، السلمية األسبوعية، 
 وقالت مصادر محلية إن قوات االحتالل أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل يوم الجمعة.

الصوت خالل مالحقتها المتظاهرين، فور وصولهم أراضيهم المصادرة في القرية، ما أدى إلصابة 
عشرات منهم بحاالت اختناق، عولجوا ميدانيا من قبل طواقم الهالل األحمر الفلسطيني، والحقتهم 

 في الحقول لمحاولة اعتقالهم، دون أن يبلغ عن اعتقاالت.

مواطنا بالرصاص الحي، وأربعة بالمعدني المغلف  15أصيب ، هللاالمغير شمال شرق رام وفي قرية 
بالمطاط، والعشرات بحاالت اختناق بالغاز المسيل للدموع، خالل مواجهات اندلعت عقب صالة 

 .قريةالالجمعة، بين المواطنين وقوات االحتالل في 
 1/2/2019الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 ْين مطير واألطَرشاالحتالل  ي سل م جثماَني الشهيد .24

عامًا(  26سّلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء يوم الجمعة، جثماَني الشهيدْين مجد مطير )
عامًا(، من مدينة  42من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وجثمان الشهيد معمر عريف األطرش )

الل، سّلمت جثمان الشهيد مطير، وُعِلم أن سلطات االحت الخليل، وفق ما أفادت وكالة "وفا" لألنباء.
وكان مطير قد استشهد برصاص جنود  قرب بوابة معسكر "عوفر" االحتاللي غرب مدينة رام هللا.
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من كانون األول/  13وشرطة االحتالل في شارع الواد، بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، في الن
 أن يستشهد.دقيقة قبل  40ديسمبر العام الماضي، وتم تركه ينزف لنحو 

 أيام. 103وفي الخليل، سّلمت سلطات االحتالل، جثمان الشهيد األطرش، والُمحتَجز لديها منذ 
وكان جيش االحتالل قد أعدم الشهيد األطرش بإطالق النار عليه، في شارع السهلة القريب من 

توبر العام من تشرين األول/ أك 22المسجد اإلبراهيمي، بدعوى نّيته تنفيذ عملية طعن، في الن
 الماضي.

 1/2/2019، 48عرب 
 

صابة آخر اختناقاً  .25  بالخليل والع ثور على جث ة في نابلس مصرع شاب وا 
عامًا( من  21عامًا( من سكان بلدة ترقوميا غرب الخليل، مصرعه وُأصيب آخر ) 20لقي شاب )

شعال منقل داخل سكان مدينة الخليل، اليوم الجمعة، نتيجة تعرضهما لالختناق أثناء قيامهما بإ
 مكتب في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، وفق ما أوردت وكالة األنباء الفلسطينية "وفا".

وُعِلم أن غرفة عمليات الشرطة، تلقت بالغا يتعلق بوجود حاالت اختناق داخل مكتب وسط مدينة 
ذ المصابين وللوقوف الخليل، وعلى الفور تحركت للمكان دوريات الشرطة وطواقم اإلسعاف إلنقا

 على مالبسات الحادثة، بحسب ما قاله الناطق اإلعالمي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات.
وتم نقل الشابين إلى المستشفى، حيث أعلن األطباء عن وفاة أحدهما متأثرا بإصابته الخطيرة. وما 

 زال اآلخر يتلقى العالج وُوصفت إصابته بالخطيرة.
عاما( في وادي الباذان، شرقي نابلس،  35وم الجمعة، على جثة فلسطيني )ير وفي سياٍق آخر، ُعثِ 

وقال ارزيقات "إن الشرطة واألجهزة األمنية  ُيشتبه أنها تعود لشاب من نابلس، اختفت آثاره قبل أيام.
 تعمل على انتشال الجثة لوجودها في منحدر عميق".

 1/2/2019، 48عرب 
 

 جا على هدم المنازلاحتجا قلنسوة فيمسيرة حاشدة  .26
نظمت يوم الجمعة، مسيرة حاشدة وتظاهرة احتجاجية في مدينة قلنسوة ضد : ضياء حاج يحيى

 سياسة هدم المنازل التي تهدد عددا من المنازل التي ُتواجه أوامر بالهدم الفوري.
لرئيسي وانطلقت المسيرة من مسجد صالح الدين في المدينة، باتجاه خيمة االعتصام على الشارع ا

لقلنسوة، وهناك هتف المتظاهرون عبارات رافضة لسياسة الهدم ومناصرة ألصحاب المنازل المهددة، 
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وخالل االحتجاج وتجمهر المتظاهرين، حاول أحد أصحاب المنازل  كذلك جرى رفع شعارات عديدة.
 المهددة بالهدم إحراق نفسه لوال تدخل المتظاهرين في المكان.

للمرة الثالثة على التوالي في غضون أسبوع، ضمن سلسلة خطوات أقرتها وجاءت هذه التظاهرة 
 القوى الوطنية في المدينة للتصدي لسياسة هدم المنازل التي تخيم على مدينة قلنسوة.
 1/2/2019، 48عرب 

 
 هللا حزبلواشنطن تدعو الحكومة اللبنانية إلى منع أي تحرك عسكري  .27

فني تصنريحات النظنر، بلوماسنية رفيعنة المسنتوى فني بينروت لفتنت مصنادر د: خليل فليحان - بيروت
كية تدعو الحكومة اللبنانينة إلنى مننع أي تحنرك عسنكري يقنوم ي، إلى أن اإلدارة األمر "الشرق األوسط"لن

، وفني كنل منرة ال تلقنى أي تجناوب فني ةبه الحزب ميندانيًا فني الجننوب أو فني أي دولنة أخنرى كسنوري
خننص، وحتننى لننو كننان سياسننيًا، حيننث إن واشنننطن رددت علننى أي طلننب ذي طننابع عسننكري علننى األ

أثناء تشكيل الحكومة أن أي مساعدة صحية لن تمنح إلنى وزارة الصنحة هنذا  في مسمع مسؤول بارز
 تعيين وزير ينتمي إلى "حزب هللا".  العام في حال تمّ 

مينل جبنق بنوزارة ج .وما إن أعلننت الحكومنة أمنس حتنى كنان للخزاننة األمريكينة تعقينب علنى تكلينف د
 الصحة دون أن تسميه، تضّمن تحذيرًا له من إحالة أموال الوزارة إلى الحزب.

مؤخرًا وتصل إلى داخل األراضي  "إسرائيل"أبدت واشنطن القلق من قضية األنفاق التي اكتشفتها كما 
 المحتلة. ونصحت الجهات اللبنانية بمعالجة هذه المسألة مع الحزب قبل تفاقمها.

 2/2/2019 ،األوسط، لندن الشرق
 

 ة في الخليلالدولي عثةبعمل الإنهاء  "إسرائيللبحث قرار "الكويت تطلب جلسة لمجلس األمن  .28
األناضنول: طلبنت الكوينت، الجمعنة، منن مجلنس األمنن الندولي، عقند جلسنة خاصنة حنول  -نيويورك 

د للبعثنة الدولينة المؤقتنة فني عندم التجدين "إسنرائيل"الوضع في مدينة الخليل، بعد أيام قليلنة منن إعنالن 
وأضناف رئنيس المجلنس السنفير نندونغ مبنا، المنندوب الندائم لغينينا  .1994الخليل العاملة بالمدينة منذ 

خننالل  ،االسننتوائية لنندى المنظمننة الدوليننة، الننذي تولننت بننالده الرئاسننة الشننهرية ألعمننال مجلننس األمننن
طلننب الكننويتي. وربمننا يوافننق عليننه أعضنناء حتننى اآلن، لننم يننتم اتخنناذ قننرار بشننأن ال"مننؤتمر صننحفي: 

 ."المجلس لطرحه على الطاولة تحت عنوان: قضايا أخرى
 2/2/2019 ،القدس العربي، لندن
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 السبسي: القضية الفلسطينية ستحظى باالهتمام خالل القمة العربية القادمة .29
ة شنفوية منن النرئيس للعالقنات الدولينة، نبينل شنعث، رسنال الفلسطيني نقل مستشار الرئيس :وفا –تونس 

 ،شننعث بعنند لقائننه ،أكنند السبسننيو  محمننود عبنناس، إلننى رئننيس الجمهوريننة التونسننية البنناجي قائنند السبسنني.
 شنننعبال، وقنننوف تنننونس الثابنننت والننندائم إلنننى جاننننب 1/2/2019 بقصنننر قرطننناج فننني تنننونس، ينننوم الجمعنننة

لندفاع عنهنا فني كافنة المحافنل ، ودفاعها عن القضية الفلسطينية العادلة، والتزامهنا بنصنرتها واالفلسطيني
أّن القضنية الفلسنطينية سنتحظى باالهتمنام خنالل القمنة العربينة القادمنة التني ، موضنحًا اإلقليمية والدولينة

الفلسطيني  ، ولن تّدخر أي جهد من أجل الحصول على الحقّ 2019مارس  ستحتضنها تونس في آذار/
 للعضوية غير الدائمة لمجلس األمن الدولي. والدفاع عنه في العالم ال سيما في أفق ترشح تونس 

 1/2/2019 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 مع نتنياهو في وارسو المعدلة" صفقة القرن"كوشنير وغرينبالت يبحثان  .30
تل أبيب: كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أمس الجمعة، أن اإلدارة األمريكية سنتبحث منع رئنيس 

نينناهو تفاصننيل خطتهننا للتسننوية السننلمية فنني الشننرق األوسننط، المعروفننة الننوزراء اإلسننرائيلي بنيننامين نت
، وفننني إمكانينننة اإلعنننالن عنننن قبولهنننا والتسنننهيل علنننى باسنننم "صنننفقة القنننرن"، التننني تمنننت بلورتهنننا منننؤخراً 

وقالننت هننذه المصننادر إن كبيننر مستشنناري الننرئيس  مننب ترويجهننا فنني العننالم العربنني.االننرئيس دونالنند تر 
كوشننننير، والمبعنننوث األمريكننني الخننناص لعملينننة السنننالم جيسنننون غنننرينبالت، األمريكننني، صنننهره جاريننند 

سيلتقيان مع نتنيناهو خنالل المنؤتمر حنول الشنرق األوسنط النذي سنيعقد فني العاصنمة البولندينة وارسنو 
 . وأن البحث سيشمل "السعي لدفع العالقات بين إسرائيل ودول عربية".13/2/2019في 

بينننت األبننني  قنننولهم إننننه يتوقنننع أن يعقننند كوشننننير وغنننرينبالت ونقلنننت المصنننادر عنننن مسنننؤولين فننني ال
لقنناءات مننع وزراء خارجيننة عننرب وأوروبيننين، خننالل المننؤتمر، كنني يبحثننا معهننم "صننفقة القننرن". وربمننا 

 يكشفان عن تفاصيل من الصفقة خالل المؤتمر.
لخطننة تتضننمن لمصننادر إسننرائيلية فننإن "اإلدارة األمريكيننة أجننرت تحسننينات علننى النننص األولنني ل ووفقنناً 

تعننديالت تتننيح للعننرب الموافقننة علننى التفنناو  بشننأنها". ويعتبننر األمريكيننون هننذه التعننديالت "ضننرورية 
ألجننننل التننننوازن"، لكننننن اإلسننننرائيليين يننننرون أنهننننا تصننننب فنننني صننننالح الفلسننننطينيين. وذكننننرت المصننننادر 

راضننني منننن أ %90-%85اإلسنننرائيلية أن هنننذه التعنننديالت، تتحننندث عنننن إقامنننة دولنننة فلسنننطينية علنننى 
القنندس بأحيائهننا العربيننة عاصننمة للدولننة الفلسننطينية، باسننتثناء شننرقي الضننفة الغربيننة، علننى أن تشننكل 

البلنندة القديمننة، حيننث يقننع المسننجد األقصننى المبننارك وكنيسننة القيامننة وسننائر األمنناكن المقدسننة، وكننذلك 
قة األمريكينة علنى المناطق المجاورة لها خارج األسنوار، مثنل سنلوان وجبنل الزيتنون، التني تننص الصنف
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إبقائهننا تحننت السننيطرة اإلسننرائيلية ولكننن مننع إدارة مشننتركة لننألردن والدولننة الفلسننطينية. وتشننير الخطننة 
ات مبني على تقسيمها إلى ثالث فئات: األولى، وتشمل الكتل الكبيرة منهنا، عمر لقضية المست إلى حلّ 

وفننننق الصننننفقة  "رائيل بالكامننننلإسن"مثننننل غننننوش عتصننننيون، ومعاليننننه أدومننننيم وأريئيننننل، وسننننيتم ضننننمها لنننن
تبقنى مكانهنا  ات النائينة مثنل إيتمنار ويتسنهار، وهني أيضناً عمر من المست األمريكية، والثانية تضم عدداً 

وتخضننننع للسننننيادة اإلسننننرائيلية مننننع أنهننننا تكننننون ضننننمن نفننننوذ الدولننننة الفلسننننطينية. والفئننننة الثالثننننة منننننن 
 إخالؤها. نية وفقًا للقانون اإلسرائيلي، سيتمّ ت، والتي تشمل البؤر االستيطانية غير القانو عمراالمست

ومقابننل ضنننم المسنننتوطنات يننتم تعنننوي  الفلسنننطينيين بضننم أرا  بننننفس الحجنننم والقيمننة منننن أراضننني 
 ( مجاورة للضفة الغربية.48منطقة المثلث، التي يسكنها مواطنون عرب )فلسطينيو 

 ضية الالجئين.وقد لوحظ أن الخطة األمريكية لم تتطرق إلى مصير قطاع غزة وق
 2/2/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 "الوكالة األمريكية للتنمية" توقف مساعداتها في الضفة وغزة .31

قننننال مسننننؤول أمريكنننني أمننننس إن "الوكالننننة األمريكيننننة للتنميننننة الدوليننننة" أوقفننننت كننننل  :رويتننننرز –القنننندس 
: "أنهينننا بننناء علننى مسنناعداتها للفلسننطينيين فنني الضننفة الغربيننة المحتلننة وقطنناع غننزة. وقننال المسننؤول

طلب من السلطة الفلسطينية مشاريع وبرامج معينة كانت تمّول عبر المساعدات بموجب الصالحيات 
وأضنناف: "كننل  المنصننوص عليهننا فنني قننانون مكافحننة اإلرهنناب األمريكنني فنني الضننفة الغربيننة وغننزة".

إلنى  النظنر ولفنت توقفنت".مساعدات الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في الضنفة الغربينة وقطناع غنزة 
أنهم ال يتخذون حاليًا خطوات إلغالق بعثة الوكالة في األراضي الفلسطينية، ولم ُيتخذ قرار فني شنأن 

 تعيين موظفين في المستقبل في بعثة الوكالة في السفارة األمريكية في القدس.
األجاننب النذين يتلقنون حددها قانون أمريكي جديند يجعنل  31/1/2019والقرار مرتبط بمهلة انتهت في 

وتعننني المهلننة أيضننًا  مسنناعدات أمريكيننة أكثننر عرضننة لنندعاوى قضننائية فنني مجننال مكافحننة اإلرهنناب.
ملينننون دوالر لقنننوات األمنننن الفلسنننطينية التننني يسننناعد تعاونهنننا منننع  60وقنننف مسننناعدات أمريكينننة بنحنننو 

 القوات اإلسرائيلية في الحفاظ على هدوء نسبي في الضفة الغربية.
 2/2/2019 ،، لندنالحياة

 
 ةعن أمله في التوصل إلى اتفاق للحفاظ على بعثة الخليل الدولييعرب غوتيريش  .32

قننال األمننين العننام لألمننم المتحنندة، أنطونيننو غننوتيريش، إنننه "يواصننل العمننل مننع النندول األعضنناء ذات 
 ،غوتيريش وأكد الصلة واألطراف على األر  لضمان حماية وسالمة ورفاه المدنيين )الفلسطينيين(".
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في بيان أصندره المتحندث الرسنمي باسنمه، اسنتيفان دوغرينك، فني وقنت متنأخر مسناء الجمعنة بتوقينت 
والحفناظ علنى المبنادئ والنرؤى المكرسنة فني  ]الفلسنطينية واإلسنرائيلية  الندولتين "التزامه بحنلّ  ،نيويورك

 السارية". إطار اتفاق أوسلو وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة واالتفاقات األخرى
وأعننرب غننوتيريش عننن أملننه فنني أن "تننتمكن األطننراف مننن التوصننل إلننى اتفنناق للحفنناظ علننى مسنناهمة 

TIPH ."طويلة األمد والقيمة في منع نشوب الصراع وحماية الفلسطينيين في الخليل 
 2/2/2019 ،48عرب 

 
 ملهاالدول الراعية لبعثة التواجد الدولي بالخليل تأسف لقرار االحتالل بإنهاء ع .33

أعربننت النندول الخمننس الراعيننة لبعثننة التواجنند النندولي المؤقننت فنني الخليننل عننن أسننفها للقننرار  :نيويننورك
اإلسنرائيلي األحنادي بإنهناء عملهنا فني مديننة الخليننل، وذلنك فني رسنالة مشنتركة موقعنة منن قبننل وزراء 

يطاليننا، وتركيننا، وسويسننرا والسننويد. رار اإلسننرائيلي مننناف وقالننت هننذه النندول إن القنن خارجيننة النننرويج، وا 
، والذي دعا إلى إنشناء بعثنة 1994الذي اعتمد في عام  904التفاق أوسلو الثاني وقرار مجلس األمن 

التواجنند النندولي المؤقننت فنني األر  الفلسننطينية المحتلننة لتننوفير الحمايننة للمنندنيين الفلسننطينيين، مشننيرة 
 إلى أن الجانب الفلسطيني طلب تجديد والية البعثة.

ضرورة التزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة باالحتالل، بموجب القانون الدولي، بحماية سنكان  وأكدت
كما رفضت الدول الخمس االدعاءات  الخليل وضمان أمنهم ومحاسبة من يرتكب االنتهاكات ضدهم.
منن منوظفي تحمنل مسنؤولية أ "إسنرائيل"اإلسرائيلية التي تتهم هنذه البعثنة بمخالفنة واليتهنا، وطلبنت منن 

وأكنند وزراء خارجيننة هننذه النندول، فنني رسننالتهم، أن الحننل  البعثننة إلننى حننين إجالئهننم مننن مدينننة الخليننل.
 الوحيد للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي يتمثل بتحقيق حل الدولتين.

 2/2/2019 ،القدس، القدس
 

 بخصوص الوضع الصحي في فلسطين لـ"إسرائيل"إحباط مشروع قرار في األمم المتحدة  .34
أحننننبط المجلننننس التنفيننننذي لمنظمننننة الصننننحة العالميننننة المشننننروع المقنننندم مننننن دولننننة االحننننتالل  :جنيننننف

شننرقي اإلسننرائيلي بإلغنناء البننند المتعلننق بنناألحوال الصننحية فنني األر  الفلسننطينية المحتلننة، بمننا فيهننا 
ونينة إلنى القدس، وفني الجنوالن السنوري المحتنل، ومحاولنة نقلنه منن اللجننة )ب( المعنينة بالقضنايا القان

وصننننوت ضنننند المقتننننرح اإلسننننرائيلي، المنننندعوم مننننن الواليننننات المتحنننندة  اللجنننننة )أ( المتعلقننننة بننننالطوارئ.
 دول، وامتنعت باقي الدول عن التصويت. 5دولة، وساندته  14األمريكية، 
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وأفنادت البعثنة الدائمنة لدولنة فلسنطين لندى األمنم المتحنندة فني جنينف أنهنا عملنت بكنل جهند منع النندول 
 والبعثات الدائمة على إحباط هذه المحاولة السياسية اإلسرائيلية.  الصديقة

 1/2/2019، وكالة معًا اإلخبارية
 

 محاوالت لمنع النائبة رشيدة طليب من قيادة وفد من الكونجرس لزيارة الضفة الغربية  .35
ن رائنند صننالحة: دعننت رشننيدة طليننب )ديموقراطيننة مننن واليننة ميشننيغان( رئننيس لجنننة الشننؤو  –واشنننطن 

الخارجيننننة فنننني مجلننننس النننننواب، إليننننوت إنجننننل )ديمننننوقراطي مننننن نيويننننورك( لالنضننننمام إليهننننا فنننني وفنننند 
وقالننت فنني  الكننونجرس المزمننع إرسنناله إلننى الضننفة الغربيننة المحتلننة، بعنند أن انتقنند الزيننارة فنني مقابلننة.

 تغريدة "كيف ستحصل على السالم فني أي وقنت، إنجنل، َامنل أن تنأتي معني فني رحلنة للنتعلم، سنوف
ترحب جدتي بك بكل حب". وأضافت: "ال تتردد في االتصال بي إذا كنان لنديك أي شنيء لتقولنه، أننا 

 زميلتك اآلن".
 2/2/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 شركة إسبانية ترفض المشاركة في مناقصة لبناء مقطع للسكة الحديدية في القدس .36

، رفضنها المشناركة 1/2/2019 وم الجمعنة(، يCAFأعلنت لجنة شركة بناء السكك الحديدية الباسكية )
 في مناقصة لبناء مقطع للسكة الحديدية في القدس المحتلة، باعتبار المشروع مخالفًا للقنانون الندولي.
وقالنت الشننركة، التني تعنند أحنند أهنم الشننركات اإلسنبانية فنني مجننال السنكك الحديديننة، إنهنا "تننرف  بننناء 

منننة اإلسنننرائيلية أدرجنننت فننني المقطنننع أراضننني فلسنننطينية مقطنننع للسنننكة الحديدينننة فننني القننندس ألن الحكو 
 ستقوم بمصادرتها بصورة مخالفة لقرارات الشرعية الدولية".

وأوضح ممثلو عمال الشركة الذين اعترضوا على مشاركة الشركة في بناء المقطع، أن المشكلة تكمن 
طان فننني شنننرقي ات وتوسنننيع االسنننتيعمر فننني كنننون المقطنننع سنننيّمر منننن أرا  فلسنننطينية لخدمنننة المسنننت

القنندس، رغننم وجننود إجمنناع دولنني علننى عنندم شننرعية المشننروع سننواء علننى مسننتوى التخطننيط، أو حتننى 
 لطابعه العنصري حيث سيقتصر استخدامه على المستوطنين".

ذات األغلبينننة فننني إقلنننيم الباسنننك عنننن تأييننندها لقنننرار لجننننة  ELAفننني السنننياق، أعربنننت النقابنننة العمالينننة 
اركة فنني مناقصننة بننناء المقطننع، مشننيرًة إلننى أن عمننال الشننركة ال يسننتحقون الشننركة بننالتراجع عننن المشنن

 تحمل مسؤولية المشاركة في عمل مرفو  من األغلبية العظمى للمجتمع الدولي 
 1/2/2019 ،األيام، رام هللا
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 مشجعون إسبان يرفعون األعالم الفلسطينية في وجه فريق إسرائيلي .37
سنّلة بنين فريقني باسنكونيا اإلسنباني و"مكنابي تنل أبينب" اإلسنرائيلي، تحولت مباراة بكرة ال :وفا –مدريد 

، في إسبانيا، ضمن منافسنات "الندوري األوروبني"، إلنى مهرجنان تضنامني 31/1/2019 مساء الخميس
مننننع القضننننية الفلسننننطينية، حيننننث رفعننننت جمنننناهير الفريننننق اإلسننننباني األعننننالم الفلسننننطينية، والشننننعارات 

 .73-97وانتهت المباراة بفوز الفريق اإلسباني، بنتيجة  شعبها.المطالبة بالحرية لفلسطين و 
 1/2/2019 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 تنسحب  من معاهدة القوى النووية: تنديٌد روسي  ودعم أوروبي   الواليات المتحدة .38

، ، في بينان صنادر عنن البينت األبني 1/1/2019 أعلن الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، يوَم الجمعة
موسننننكو  انسنننحاب بنننالده مننننن معاهننندة القنننوى النوويننننة متوسنننطة المنننندى، المبرمنننة منننع روسننننيا، ُمحّمنننالً 

وذكنر ترامنب أن الوالينات المتحندة بنذلك،  المسؤولية عن الخطوة التي اتخنذها، متهًمنا إياهنا بانتهاكهنا.
 تتحرر من قيودها بموجب المعاهدة؛ بما في ذلك اختبار ونشر صواريخ متوسطة المدى.

" واشنننطن "للتنصننل اسننتراتيجيةونننّددت الدبلوماسننية الروسننية، بننالقرار األمريكنني، معتبننرة أنهننا جننزء مننن "
 من التزاماتها الدولية".

وأعلننن حلننف شننمال األطلسنني )الننناتو(، فنني بيننان أصنندره، يننوم الجمعننة، دعمننه قننرار الواليننات المتحنندة 
ودعننننا الحلنننُف، موسننننكو إلنننى تحمننننل  االنسنننحاب منننن معاهنننندة القنننوى، النتهنننناك موسنننكو هننننذا االتفننناق.

 مسؤولياتها في هذا الشأن بشكل كامل.
وعّلقنننت المستشنننارة األلمانينننة أنجنننيال ميركنننل، خنننالل منننؤتمر صنننحفي ببنننرلين، الجمعنننة، علنننى انسنننحاب 

 الواليات المتحدة، قائلًة: "انتهاك روسيا للمعاهدة واضح بالنسبة لنا، ولهذا ال ُبّد من الحديث
نسننننية، روسننننيا، السننننتغالل فتننننرة السننننتة أشننننهر التنننني حننننددتها الواليننننات المتحنننندة ودعننننت الحكومننننة الفر 

 لالنسحاب من معاهدة القوى، للوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة التاريخية.
 1/2/2019 ،48عرب 

 
 اإلصرار األمريكي على "صفقة القرن"! .39

 د. ناجى صادق شراب
غم منن تأجينل إعالنهنا أكثنر منن منرة، وبنالرغم منن لم تتخل الواليات المتحدة، عن "صفقة القنرن"، بنالر 

اإلعالن الرسمي للسلطة الفلسطينية برف  الصفقة على لسان الرئيس محمود عباس، في حين تعلن 
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األطننراف األخننرى المعنيننة، وخصوصننًا "إسننرائيل" موقفهننا مننن "الصننفقة"، وهننذه إشننارة إلننى أن "الصننفقة" 
 أقرب للموقف "اإلسرائيلي". 

موقننف العربنني الرسننمي، فننإن النندول العربيننة لننم تتخننل عننن المبننادرة العربيننة للسننالم، لكنهننا وبالنسننبة لل
 للحظة لم تعلن موقفًا رسميًا، فكيف يمكن اإلعالن الرسمي عن صفقة لم تعلن بعد. 

وبالعودة للموقف الفلسطيني، فإن اإلعالن المسبق قد تكون له مبرراته السياسية، فمن ناحية قد يكون 
ط على اإلدارة األمريكية إلدخال مزيد من التعديالت واالستجابة أكبر للمطالب الفلسنطينية، ورقة ضغ

ومننن ناحيننة أخننرى قنند يكننون تسننجياًل لموقننف مسننبق للضننغط علننى النندول العربيننة لممارسننة مزينند مننن 
 الضغط على اإلدارة األمريكية لتأتي بصفقة أكثر واقعية. 

ت، فإن اإلدارة األمريكية مصرة على المضي قدمًا على وضع بالرغم من كل هذه المعطيات والمتغيرا
 رؤيتها وتصورها لحل القضية الفلسطينية. 

هنننذا اإلصنننرار تقنننف وراءه أسنننباب عننندة، السنننبب األول: أن إدارة النننرئيس ترامنننب كمنننا هننني حنننال بقينننة 
يننأتي فنني سننياق "اإلسننرائيلي". وهنذا  -اإلدارات، تريند أن يقتننرن اسننمها بإنجنناز لتسنوية الصننراع العربنني 

أن النرئيس األمريكنني وعنند، وهننو يريند أن يفنني بوعننده. ثانيننًا: أن اإلدارة األمريكينة هنندفها اإلعننالن عننن 
الصننفقة وتحميننل مسننؤولية الفشننل لمننن يننرف  وهننو الجانننب الفلسننطيني، وثالثننًا: الهنندف االسننتراتيجي 

نهاء الصراع.   للصفقة هو التخلص من القضية الفلسطينية، وا 
فرينننق النننذي أعننند الصنننفقة، أن هنننذا هنننذا هنننو الوقنننت المناسنننب لتحقينننق هنننذا الهننندف. فالوضنننع ويعتقننند ال

الفلسطيني في أسنوأ حاالتنه منن االنقسنام والضنعف بمعننى عندم القندرة علنى تحمنل الضنغوط والنرف  
إلنننى منننا النهاينننة، والوضنننع اإلقليمننني أكثنننر اسنننتعدادًا واسنننتجابة، ودول الجنننوار لهنننا أولوياتهنننا الداخلينننة. 

يًا، فإن التحوالت بموازين القوى تبدل األولويات، ذلك أن قضية فلسطين لنم تعند ذات أولوينة، بنل ودول
مجنننرد قضنننية إنسنننانية. اإلدارة األمريكينننة تننندرك كنننل هنننذه المعطينننات وتضنننعها فننني اعتبارهنننا، وفريقهنننا 

ل مستوياتها األقرب ل"إسرائيل" يؤمن بنفس أهدافها ويدرك هذه المعطيات، ذلك أن البيئة السياسية بك
 مهيئة لإلعالن عن الصفقة وتحقيق نجاحات في تطبيقها. 

يدرك هذا الفريق، أننه لحنل قضنية مركبنة مثنل القضنية الفلسنطينية تتشنابك مكوناتهنا وتفاصنيلها، وكنل 
تفصنننيل يحتننناج إلنننى صنننفقة، ال بننند مننننذ البداينننة تفكينننك هنننذه القضنننايا كالقننندس والالجئنننين، وهمنننا أكثنننر 

التخلص منهما تبدو الطريق سهلة لفر  الحل النهائي واختزالنه فني كينوننة سياسنية القضايا تعقيدًا وب
 تتالءم مع ما تريده "إسرائيل".

ولكننن منناذا يرينند الفلسننطينيون، وهنننا نحننن أمننام كينونننة غننزة المسننتقلة، وأعتقنند أن الهنندف والمتمثننل فنني 
ده حركتننا "حمنناس" و"اإلخننوان وجننود دويلننة أو دولننة أيننًا كانننت التسننمية فنني غننزة، يتناسننب مننع مننا ترينن
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المسننلمين". وأمننا بالنسننبة للضننفة الغربيننة والكننل ينندرك بمننن فننيهم الفلسننطينيون أن قيننام دولننة فلسننطينية 
مستقلة، يبدو صعبًا أو مستحياًل لرف  "إسرائيل" القناطع قينام دولنة فلسنطينية عاصنمتها القندس حتنى 

 لو توفرت فيها كل الشروط التي تريدها.
ل قيننام الدولننة الفلسننطينية أواًل قائمننًا والحقننًا فنني صننورة مننن الحننل الكونفنندرالي مننع األردن، ويبقننى احتمننا

 نتيجة القرب جغرافيًا وسكانيًا، وهو ما يرفضه األردن الذي يصر على الدولة الفلسطينية أواًل. 
لتحالف االسنتراتيجي وأخيرًا "الصفقة" هي بوابة "إسرائيل" إلى العالم العربي، وبوابة العالم العربي إلى ا

مننع الواليننات المتحنندة، والننثمن النهننائي هننو تصننفية القضننية الفلسننطينية. إنهننا بدايننة مرحلننة جدينندة لمننا 
 يسمى ب"خريطة الشرق األوسط الجديد".

 2/2/2019 ،الخليج، الشارقة
 

 أياديكم عن جالياتنا الفلسطينية ارفعوا .40
 علي الصالح

سنننيما فننني أوروبنننا والوالينننات المتحننندة، فننني السننننوات القليلنننة  ، الينتظنننر الجالينننات الفلسنننطينية فننني الخنننارج
وفنني غايننة األهميننة، يكننون مكمننال لنضننال شننعبنا المتواصننل علننى أرضننه، دور  المقبلننة، دور كبيننر جننداً 

أساسي يسناعد فني جهنود حسنم المعركنة منع العندو حنول وعني وضنمير الجمهنور الغربني، النذي سنيكون 
 مثلة بالدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية والعيش بكرامة وحرية.نفسه حاسما في تحقيق أهدافنا م

ويفتر  أن تكون هذه الجاليات فني أمناكن تواجندها علنى قندر المسنؤولية الملقناة علنى عاتقهنا، ورافندا 
قويننننا مننننن روافنننند القضننننية الفلسننننطينية. كمننننا هننننو الحننننال أو يفتننننر  أن يكننننون عليننننه الحننننال مننننع بقيننننة 

الشعبية منها، الطالبية ممثلة باالتحاد العام لطلبة فلسطين، الذي كان مؤسسا  المؤسسات والمنظمات
رئيسيا للثورة الفلسطينية الحديثة، ورافدا منن روافندها األساسنية، إلنى جاننب نقابنات اخنرى مثنل العمنال 

 والمرأة والمهندسين وغيرها.
وعصننرية، أسننوة بغيرهننا، ولكنني تكننون كننذلك فهننذا يتطلننب أن تبنننى هننذه الجاليننات علننى أسننس حديثننة 

نجنناز النندور المنننوط بهننا، أو الننذي يأملننه منهننا  تجعلهننا قننادرة علننى أن تتبننوأ دورهننا الريننادي والقيننادي، وا 
شنعبها، ولكني تكننون حقنا خنط دفنناع، بنل رأس حربنة وخطننا هجومينا أمامينا صننلبا، وممنثال حقيقينا لهننذا 

ذرع األخطبوطينننننة للدعاينننننة الشنننننعب األبننننني، جالينننننات قنننننادرة علنننننى خنننننو  المعركنننننة فننننني مواجهنننننة األ
الصننهيونية، وهنني معركننة يجننب أال يسننتهان بهننا، معركننة سننتكون طويلننة جنندا ومضنننية أساسننها بنننناء 
قاعدة صلبة، معركة ستتركز حول كسب وعي وضمير الناخب األوروبي واألمريكي، الذي سيكون له 

لية لهننذه النندول. فهننذا مننا النندور األسنناس فنني اختيننار القيننادات المقبلننة التنني سننتحدد السياسننات المسننتقب
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فعلته الحركة الصهيونية، إذ بننت قاعندة صنلبة تمكننت منن خاللهنا منن اختنراق األحنزاب الحاكمنة فني 
 البلدان األوروبية، وطبعا الواليات المتحدة وعلى وجه الخصوص مؤسسات الشباب والتغلغل فيها.

الحال. وليس هناك ما يشنير إلنى أن وهذا طبعا لن يتحقق طالما بقيت الجاليات الفلسطينية على هذا 
أوضنننناعها ستشننننهد تغييننننرا، علننننى األقننننل، فنننني المنننندى المنظننننور. ألن القننننائمين علننننى دائننننرة المغتننننربين 
المسؤولة عن عمل الجاليات، ال يزالون يعملون بالعقلية القديمنة التني أثبتنت فشنلها لنيس منرة فحسنب، 

عنام األخينر للجالينات الفلسنطينية فني أوروبنا خينر بل مرات والنتائج جلية أمامنا. وما شهده المنؤتمر ال
دليننل علننى فشننل سياسننة دائننرة المغتننربين الحاليننة والسننابقة. فالمصننالح الفصننائلية والشخصننية والذاتيننة 
والمحسوبيات، طغت على المصنلحة العامنة واألهنداف الوطنينة التني يفتنر  أن تكنون هنذه الجالينات 

 قد ُشّكلت لتحقيقها.
حنناد العنننام للجاليننات الفلسنننطينية فنني أوروبنننا أواخننر ديسنننمبر الماضنني فننني العاصنننمة انعقنند منننؤتمر االت

اإليطالية روما، بحضور سياسي قوي ممثال بالدكتور نبيل شعث، المسؤول المخنول عنن دائنرة شنؤون 
المغتربين، والدكتور سمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية ومفو  األقاليم الخارجية فني حركنة فنتح، 

زهير الوزير نائب المفو ، وحشد كبير من سفراء فلسطين في أوروبنا. توسنمنا بداينة خينرا، والدكتور 
بهننذا الحضننور والنندعم السياسنني والمعنننوي الكبيننر، لكننن التننأثيرات الخارجيننة ومجريننات المننؤتمر الننذي 

يقنة انعقد على مدار يومين، ومن طريقة إدارة المؤتمر واإلجراءات التنظيمية من تثبيت العضوية وطر 
االنتخابننات، خيبننت اآلمننال والظنننون، رغننم التفنناؤل الننذي عّبننر عنننه النندكتور شننعث فنني خطاباتننه، أو 

 تدخالته السياسية الكثيرة خالل المؤتمر. وما بني على أسس خاطئة يأتي بنتائج خاطئة.
إلنى  لقد كان المنؤتمر النذي أشناد الندكتور شنعث بنالجهود التني بنذلت إلنجاحنه، فاشنال منن ألفنه :أوالً *

يائه بكل المقاييس التنظيمينة واإلدارينة والقانونينة والنقابينة، كمنا كنان فاشنال فني نتائجنه. ونحنن هننا ال 
نما نتحدث عن أسلوب أو أساليب العمل. وحتى ال نتهم بالتجني نسوق،  نتهم شخصا أو شخوصا، وا 

جم الحقيقي لها، لعدم على سبيل المثال ال الحصر، تمثيل كل جالية في المؤتمر، الذي لم يعكس الح
معرفة الهيئة اإلدارية لالتحاد أصال بأعداد كل جالية، وال حصص العضوية المخصصة لكنل جالينة، 
وحتى عندما أضيف عدد من المشاركين في المؤتمر، فقد تم ذلك ضند إرادة مسنؤولي هنذه الجالينة أو 

ار إن كانت تنطبق علنى المضنافين، تلك والممثلين الرسميين والمثبتين لها، وبدون األخذ بعين االعتب
شروط العضوية أم ال. وفي هذا السياق فقط منحت عضوية المؤتمر لعدد من األشخاص بدون حق، 

 وعلى نحو فيه خرق واضح للدستور والقانون األساسي، وُأسكت من حاول االعترا  عليها.
ة الوحندة الوطنينة، قائمنة ال تمثنل عليها قائمن أطلقفرضت على المؤتمر قائمة للهيئة اإلدارية  :ثانياً *

الجاليات، بل الفصائل، وحتنى فني ذلنك كنان هنناك خنرق قنانوني. فعلنى سنبيل المثنال انتخنب شنخص 
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غير مشارك أصال في المؤتمر، بل غير موجود في روما لعضوية الهيئة اإلدارية لالتحاد العنام، منن 
 أجل عيون الوحدة الوطنية الزائفة، ألنه يمثل فصيال.

شننخص آخننر لعضننوية الهيئننة اإلداريننة لالتحنناد  : وفنني خننرق فاضننح آخننر للدسننتور اختيننر أيضنناً لثــاً ثا*
العام، شخص ال يمثنل إال نفسنه، لنيس هنذا فحسنب، بنل إننه لنيس عضنوا أصنال فني أي جالينة، وكنان 
انتخابه فقط الن والده مسؤول كبير في فصيل من فصائل الوحدة. وكاننت عضنوية هنذا الشناب علنى 

 ية جالية أساسية لعبت دورا اساسيا في تأسيس االتحاد العام للجاليات.حساب عضو 
كاننننت الصنننراعات الشخصننية والمصنننالح الذاتينننة والمنافسنننات والمماحكنننات حتنننى داخنننل الفصنننيل  :رابعـــاً *

الواحنندة وتصننفية الحسننابات سننيدة الموقننف. ومننن هننذا المفهننوم نعتقنند أن السياسننة التنني ينتهجهننا النندكتور 
دنا إلى نتائج عكسية، فبدال من تحقيق هدف توحيد هذه الجاليات، ستزيد حالة التشنرذم نبيل شعث سيقو 

 التي تعيشها وتكريس الفرقة بين هذه الجاليات التي نسعى جميعا من أجل توحيدها وتعزيز وجودها.
ولزيننادة الطننين بلننة يعلننن النندكتور شننعث عننن اتفنناق بننين الفصننائل لتشننكيل "لجنننة سياسننية عليننا" لشننؤون 
المغتربين، غرضها توحيد الجاليات وتفعيل أطرهنا. ولنيس ثمنة خنالف علنى تشنكيل لجننة، لكنن الخنالف 
علنى مكوننات هنذه اللجننة، التني سنتكون نسننخة مصنغرة وعناجزة، عنن اللجننة التنفيذينة لمنظمنة التحريننر. 

لمفتنر  أن وتكمن المشكلة في أن الدكتور نبيل لم يشنرك فني هنذه اللجننة ممثلنين عنن هنذه الجالينات، ا
 يكونوا األكثر اطالعا على األوضاع الداخلية لهذه الجاليات والمشاكل واألمرا  التي تعاني منها.

ذا كاننننت هنننذه "القينننادات والفصنننائل الوطنينننة" قننند فشنننلت، وعلنننى مننندى عقنننود منننن النننزمن، فننني تفعينننل  وا 
 وتوحيد أطر منظمة التحرير، فهل يعقل أن تنجح مع الجاليات في الخارج.

منع الندكتور نبينل علنى أن وحندة الجالينات ضنرورية وملحنة، ولكنن هنذه الوحندة لنن تكنون ممكننة نتفق 
كما لن تكون قابلة للتحقيق طالت الفترة أو قصرت، اذا ما واصنلنا العمنل باألسناليب البالينة والقديمنة، 

 ومؤتمر روما ليس مثاال يحتذى به.
لينننات تكنننون مجنننرد جالينننة لتقنننديم الخننندمات ينننا دكتنننور نبينننل نحنننن بحاجنننة إلنننى جالينننات حقيقينننة، ال جا

التشريفية. نعم هذه الجاليات بحاجة إلى أن ترفعنوا أينديكم عنهنا وتسنمحوا لهنا بنأن تطنور نفسنها بعيندا 
عننن طننرقكم وأسنناليبكم التنني أثبتننت فشننلها. نحننن نحتنناج إلننى جاليننات تسننير وفننق نهننج إعالمنني حننديث 

وني.. نحتناج إلنى قينادات لهنذه الجالينات بعيندة وعصري، قادر على اختنراق الجندار اإلعالمني الصنهي
عن المحسوبيات والمصالح الذاتية األنانية والفصائلية.. نحتاج إلى جاليات يقودها ليس الرعيل األول 
من المهاجرين، فقد قام بواجبه مشكورا، بل الجيل الثاني والثالث منن أبنناء هنذه الجالينات القنادر علنى 

ش فيهننا وتحقيننق االختراقننات فيهننا.. نحتنناج إلننى أسننلوب عمننل خننالق فنني محاكنناة المجتمعننات التنني يعنني
 إدارة هذه الجاليات.
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واختتم بنالقول يجنب أن نفكنر خنارج الصنندوق، ويجنب أن نرفنع أيندينا عنن هنذه الجالينات، وأال نسنمح 
لها بأن تكون نسخة مضروبة عن المنظمات والفصائل القائمة، وأن تعطى الحرية الكاملة في اختيار 
قياداتهننا، التنني يجننب أال تكننون إال مننن الجيننل الثننناني والثالننث مننن فلسننطينيي المهجننر والشننتات، هنننذا 
الجيل القادر على االنخراط في المجتمعات واألطر السياسية في البلدان التي ولد وترعرع فيها، وعلى 

 أن يسلم الراية إلى هذا الجيل جيل المستقبل. األولالرعيل 
 2/2/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 االنتخابات اإلسرائيلية فيلم مكرور .41

 برهوم جرايسي 
وقعننت فنني ضننغط عمننل، فقنند "أنسننخ" مقنناال مننن  إذاخيننل لنني فنني لحظننة سنناخرة، انننه فنني هننذه األيننام، 
، مننع تغييننر أسننماء وأوقننات ألنشننره مجننددا، عننن 2015مقنناالتي حننول االنتخابننات اإلسننرائيلية فنني العننام 

هننذا لننن يكننون، ولكنننه محاولننة للتعبيننر عننن أننننا أمننام انتخابننات لننن تننأتي االنتخابننات الحاليننة. وطبعننا 
 بسياسة جديدة، سوى اإلبقاء على التطرف القائم، مع استفحاله أكثر.

هننذا المشننهد أكنند عليننه فنني األيننام القليلننة الماضننية، مننن يننرى بنفسننه منافسننا لننرئيس حكومننة االحننتالل 
بينني غنانتس، النذي تحنالف منع سنلفه األسنبق موشنيه  بنيامين نتنياهو، رئيس أركنان جنيش االحنتالل،

يعلون؛ وكالهما كمن سبقهما وخلفهما، مجرما حرب يتوقان للتربع على سدة الحكم، وقد ينضم اليهما 
 آخر أو أكثر من ذات القطيع.
 كانون الثاني )يناير(، خطابنه األول ليفتنتح فينه حملتنه االنتخابينة. 28فقد ألقى غانتس مساء الثالثاء 

فتكلم كثيرا عن ضروريات نزاهة الحكم، وتوغل في تطلعاته لسنن قنوانين بديلنة لقنوانين االكنراه النديني، 
وهننني ديباجنننات يطلقهنننا ساسنننة صنننهيون فننني كنننل حملنننة انتخابينننة، لينقلبنننوا عليهنننا فنننور انضنننمامهم إلنننى 

 العصابة الحاكمة، المسماة عندهم حكومة.
الندموي، فقند كنان القسنم المركنزي فني خطابنه، إلبنراز  ولكن ليس هذا بيت القصيد، لدى هذا العسكري

مهنيته، من خالل إطالق التهديدات نحنو الجننوب والشنمال والشنرق األبعند، وكأننه أرينس، إلنه الحنرب 
واالنتقام عند اإلغريق. ثم عّرج في لحظة عابرة على كلمة سالم، أتبعهنا بشنروط، سنبقه فيهنا بنينامين 

 طلعات اليمين االستيطاني: كيان فلسطيني ممسوخ، على أقل مننتنياهو، منذ سنين، وهي ذات ت
من الضفة، متناثر األطراف، محاصر من الجهات األربع، والجو، وباطن األر ، قند يتفّضنل  40%

 علينا الصهاينة بتسميتها دولة، أو ال.
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ن دّل هننذا علننى شننيء، فإنننه يؤكنند أننننا أمننام حملننة انتخابننات رابعننة علننى التننوالي، سننتغيب عنهننا كليننا  وا 
ن تنننم ذكرهننا، فسنننيكون فننني إطننار التهديننند والوعيننند. وهننذا عملينننا يجعلننننا نعنننرف  القضننية الفلسنننطينية. وا 
طبيعننة الحكومننة المقبلنننة، إن كانننت برئاسننة نتنيننناهو، أو برئاسننة غننانتس، أو كخينننار ثالننث، قنند تكنننون 

 برئاسة نتنياهو. فهذا ليس خطأ مطبعيا، بل هذه هي الحكومة المقبلة.
خطنننناب الحننننرب والنننندم الننننذي أطلقننننه غننننانتس، منحتننننه اسننننتطالعات الننننرأي مزينننندا مننننن المقاعنننند فغننننداة 

البرلمانية. أكثرها على حساب المعارضة البرلمانية القائمة، وقليل من االئنتالف. ولكنن هنذا ال يكفني، 
نمننا أي حننزب سننيكون  ألن قننراءة االسننتطالعات، تتطلننب لننيس فقننط معرفننة الكتلننة البرلمانيننة األكبننر، وا 
صاحب الفرصة األكبر لتشكيل الحكومة. وبناء على كنل االسنتطالعات، فإننه كمنا يتأكند حتنى اآلن، 
فنننإن الحكومنننة سنننتكون برئاسنننة نتنيننناهو، ألن اليمنننين االسنننتيطاني منننع المتننندينين المتنننزمتين، هنننم منننن 

 سيقررون تركيبة الحكومة المقبلة.
هذا منا كنان متوقعنا منن حنزب جننراالت اللطيف في ساسة صهيون، أن أداءهم يأتي وفق التوقعات. و 

الحرب والدم، الجديد، بزعامة غانتس. فهو ينضم للمنافسة في مربعات اليمين االسنتيطاني اإلرهنابي. 
وكنل مسننعاه اآلن، هننو لتهيئننة نفسننه، الحتمننال أن ينننق  علننى رئاسننة الحكومننة، فنني حننال صنندر قننرار 

سنننيحتاج ألشنننهر ليسنننت قليلنننة، وسنننتتجاوز  نهنننائي، بمحاكمنننة نتنيننناهو فننني قضنننايا الفسننناد، وهنننذه قنننرار
 االنتخابات بوقت ما.

وعلى هذا األساس هناك من يتوقع أن الوالينة البرلمانينة المقبلنة سنتكون قصنيرة، فني حنال صندر قنرار 
جنندي بمحاكمننة نتنينناهو، بننتهم الرشننوة وخننرق األمانننة، بموجننب توصننية الشننرطة والنيابننة العامننة، التنني 

 ئي للحكومة.ُعرضت على المستشار القضا
وغينناب القضننية الفلسننطينية عننن انشننغاالت الننرأي العننام اإلسننرائيلي سيسننتمر، طالمننا اسننتمرت الحالننة 
الفلسطينية الحالية األشد بؤسا منذ سنوات طوال، صراع داخلي قاتل، هذا منن ناحينة، وهني األسناس. 

 ومن ناحية أخرى، طالما إدارة ترامب تواصل سيطرتها على البيت األبي 
ف هذا المشهد الفلسطيني الُمخزي، واستنها  المقاومنة الشنعبية الجماهيرينة الواسنعة، فني الضنفة فوق

والقطننناع، كمنننا عرفهنننا الفلسنننطينيون قبنننل ثالثنننة عقنننود، منننن شنننأنها أن تقلنننب الكثينننر منننن أوراق وأوهنننام 
 الصهاينة، وتدفعهم لتغيير حساباتهم.

 2/2/2019 ،الغد، عم ان
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كثفت الحكومة اإلسرائيلية في األسابيع الماضية الحديث عن ضربها لمواقع للحرس الثوري اإليراني فني 
سننورية، والتنننافس فنني اسننتعرا  عنندد الضننربات اإلسننرائيلية بننين رئننيس الننوزراء بنيننامين نتنينناهو ورئننيس 

خير يتحدث عنن آالف الضنربات التني تنم توجيههنا ضند أركان الجيش اإلسرائيلي كان واضحا جدًا، فاأل
، وهننذا كشننٌف ال شننك أنننه يسننتهدف إهانننة الجننيش 2018الجننيش اإليراننني فنني سننورية فنني العننام الماضنني 

فاإلهاننة الموجهنة للجنيش اإليرانني  اإليراني، واستفزاز الحرس الثوري للقيام بعمل عسكري ضند إسنرائيل.
 لف إيران "المقاومة المزعومة"، بما فيه حزب هللا اللبناني.موجهة للحرس الثوري أيضًا، بل لح

وقد تعمد الجيش اإلسرائيلي توجيه هنذه الضنربات الجوينة منن األراضني اللبنانينة الواقعنة تحنت سنيطرة 
حنزب هللا اللبنناني، التنابع للحنرس الثنوري اإليرانني، وهننذا ننوع منن االسنتفزاز لحنزب هللا اللبنناني، الننذي 

ل بتندمير أنفاقنه بندون ردة فعنل، أو عمنل شنيء صنغير لمجنرد ادعناء أننه رد للندفاع عنن أهانته إسنرائي
 لبنان بإمكانيات صاروخية حديثة، ال تعلم الحكومة اإلسرائيلية إن كان حزب هللا يمتلكها أم ال؟

كشف الجيش اإلسرائيلي عن هذه األنفاق وتدميرها، بدون دفاع من حزب هللا اللبناني عنها، هو دليل 
ضننعف الحننزب علننى مواجهننة الجننيش اإلسننرائيلي أواًل، ودليننل علننى أنننه خننائف أو حننذر فنني أن ُيسننمح 
للجننيش اإلسننرائيلي بتوجيننه ضننربة لننه، بنناألخص أن الحكومننة اإلسننرائيلية طلبننت شننهادة القننوات الدوليننة 

يل فني على تواجد هذه األنفاق، في ظل نفي للحكومة اللبنانية، على لسان وزير خارجيتها جبنران باسن
 وقت سابق.

هنذه التننوترات والضنربات اإلسننرائيلية، واألهنم مننن ذلنك الحننديث عنهنا إعالميننًا بدرجنة عاليننة يكشننف أن 
للحكومنننة اإلسنننرائيلية أهننندافًا منهنننا، لنننيس بالضنننرورة أن تكنننون عسنننكرية فقنننط، بنننل األرجنننح أن اهننندافها 

إبقنناء حالنة التننوتر مننع إيننران فنني السياسنية واإلعالميننة أكبننر، فالحكومننة اإلسنرائيلية حريصننة جنندًا علننى 
سورية ولبنان والمنطقة، في ظل أزمات سياسنية وقانونينة يواجههنا رئنيس الحكومنة اإلسنرائيلية نتنيناهو 
أمننام القضنناء أواًل، وفنني ظننل مشنناريع أمريكيننة لتشننكيل تحننالف دولنني ضنند التوسننع اإليراننني فنني العننراق 

قه وموانئه وغيرها، فنالتحرك العسنكري اإليرانني فني وسورية ولبنان واليمن ومياه الخليج العربي ومضائ
جزيرة أبو موسى اإلماراتية المحتلة هو جزء من التهديد أو رد الفعل اإليراني ضد ما تصنفه المشناريع 
التننني تقودهنننا أمريكنننا، بتحجنننيم النفنننوذ اإليرانننني فننني المنطقنننة، وكنننأن إينننران تكشنننف عنننن بعننن  جواننننب 

األمريكنني، فننالتحرك العسننكري اإليراننني فنني جزيننرة أبنني موسننى  خطتهننا العسننكرية فنني مواجهننة المشننروع
هو عمل اسنتفزازي لدولنة اإلمنارات العربينة المتحندة، ويحمنل رسنائل تهديند للندول العربينة علنى الخلنيج 
العربي، وتهديد مصادر الطاقة وطرقها في الخليج العربي، والتهديد بإغالق مضائقها بعمل عسكري، 

لجيش اإليراني بأنهنا قند وضنعت خططهنا العسنكرية الهجومينة، بعند أن كاننت فضاًل عن ادعاء قيادة ا
 تعتمد على الخطط الدفاعية، بحسب زعمها.
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هكننذا يتضننح أن إيننران تبننادل التهدينندات اإلسننرائيلية، بننل الضننربات الجويننة اإلسننرائيلية علننى إيننران فنني 
أر  الواقننع فنني األراضنني  سننورية، بتهدينندات عسننكرية ضنند إسننرائيل إعالميننًا، وتمارسننها حقيقننة علننى

العربيننة المحتلننة مننن قبننل جيشننها وحرسننها الثننوري، سننواء فنني جزيننرة أبنني موسننى، أو فنني الننيمن أو فنني 
العراق أو في سورية أو في لبننان، وعندم قينام الحنرس الثنوري اإليرانني بتوجينه ضنربات مباشنرة مؤذينة 

صراع عسكري مباشر مع إسرائيل، ومن  إلسرائيل له دالالت كثيرة، منها أن إيران ال تريد الدخول في
بنناب أولننى أنهننا ال تسننعى لننذلك مننع أمريكننا، علمننا بننأن أمريكننا تعلننن أنهننا تعمننل علننى إضننعاف إيننران 
ودفعها لتغيير سياستها عبر العقوبات االقتصادية الخارجية، ودفع المعارضة اإليرانية ألن تبدأ بالثورة 

وبنات االقتصنادية بهندف التسنريع بنالثورة الداخلينة، منا ضد حكومة الماللي من الداخل، وتسنتعمل العق
يكشننف أن أمريكننا غيننر جننادة بإسننقاط حكومننة الماللنني، بننل تسننتخدم القننوة اإليرانيننة المزعومننة لتهدينند 
المنطقة فقط، وأن المشروع األمريكي واإلسرائيلي ضد إيران هو في حقيقتنه اخنتالف علنى مسنتوى منا 

ط، وليس على وجودها في النبالد العربينة إطالقنًا. منا ينرجح ذلنك أن تملكه من قوة داخلية وخارجية فق
حسن نصرهللا لم يمارس منذ مدة زمنية طويلة حملة دعائية إعالمية تهدد إسرائيل أواًل، ولم يوجه أي 
خطنناب يحمننل تهدينندا عسننكريًا لهننا، وال يعمننل السننتفزازها بننأي عمننل عسننكري ولننو كننان صننغيرًا، وربمننا 

اإلسرائيلية معنية بتوجينه ضنربة محندودة لحزبنه فني لبننان، والضنغوط الدولينة علنى  لعلمه أن الحكومة
إسرائيل بعدم قيامها بأي عمنل عسنكري علنى لبننان قبنل تشنكيل حكومتنه، وهنذا التحنذير الندولي يشنير 
إلنننى أن حكومنننة إسنننرائيل عازمنننة علنننى توجينننه ضنننربة محننندودة لحنننزب هللا، وبننناألخص لمتابعنننة تننندمير 

األراضي اللبنانية، ولكنها لن توجهها قبل أن تضمن ردة الفعل المحندودة منن حنزب هللا األنفاق داخل 
اللبنننناني أيضننننًا، وفنننني هننننذه الحالننننة سننننتكون الضننننربة اإلسننننرائيلية مجننننرد خدمننننة متبادلننننة بننننين الحكومننننة 

يران وذراعها اللبناني في حزب هللا اللبناني.  اإلسرائيلية وا 
لثننوري اإليراننني فهنني لضننمان التننزام إيننران بعنندم إقامننة مصننانع أمننا الضننربات المتواليننة علننى الحننرس ا

بقاء التواجند اإليرانني المسنلح فني سنورية محندودا، بحسنب المتفنق علينه منع  صواريخ لها في سورية، وا 
روسيا، والذي تحتاجه روسيا أيضًا لحماية قواعدها العسكرية، وحماينة أسنرة األسند وجيشنها وحكومتهنا 

لصننراع فنني سننورية، والننذي تعمننل أمريكننا إلبقائننه مسننتمرًا ألطننول منندة زمنيننة لحننين إيجنناد حننل سياسنني ل
يننران وتركيننا مننن فننر  حننل سياسنني تقبننل بننه  ممكنننة، مننا لننم تننتمكن النندول الضننامنة الننثالث روسننيا وا 
أمريكا وترضى عنه إسرائيل، فالضربات العسكرية اإلسنرائيلية للقواعند العسنكرية اإليرانينة، أو لمصنانع 

اإليراني في سورية، لن تتجاوز ما هو متفق عليه بين إسرائيل وروسيا من جهة، وبين  الحرس الثوري
يننران مننن جهننة أخننرى، وبالتننالي لننن تسننتطيع أو لننن تجننرؤ إيننران علننى توجيننه ضننربة حاسننمة  روسننيا وا 

 للدولة اإلسرائيلية، وسيبقى حديثها عن تدمير إسرائيل مجرد دعاية إعالمية داخلية ال أكثر.
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يننران ألن كننال النندولتين مسننتفيدة منهننا، والمضننحك المبكنني الحننرب الك الميننة لننن تتوقننف بننين إسننرائيل وا 
فيهننا أنننه فنني كننل مننرة تقننوم إسننرائيل بضننرب مواقننع عسننكرية إليننران فنني سننورية تقننوم روسننيا بمطالبننة 
ل إسرائيل بعدم تكرارها، ويأتي الجواب من إسرائيل بأن روسيا كانت على علم بالضربة اإلسنرائيلية قبن

وقوعها، وهذا بقدر ما يكشف عن تعاون روسي إسرائيلي على استهداف إينران فني سنورية، إال إننه ال 
ينفنني تعنناون إيراننني روسنني علننى جعننل األهننداف اإليرانيننة المسننتهدفة فنني سننورية خاليننة مننن الخسننائر، 

ية فني سنورية، وهذا ما صرح به جنراالت إيرانيون بعد اعتراف إسرائيل باستهداف آالف المواقع اإليران
إذ قال بأنه لم يسقط جندي إيرانني فني هنذه الضنربات اإلسنرائيلية، وكنأن المقصنود أيضنًا فنوق الحنرب 
الكالمينننة أهنننداف وهمينننة، وبالتنننالي تبقنننى المننننافع هننني حصنننيد السياسنننيين فننني إسنننكات شنننعوبهم بنننأنهم 

منن الحنروب التني  مستهدفون منن الخنارج، ويبقنى االرهناق فني التصننيع العسنكري فنوق الحاجنة، نوعناً 
تتحملها الشعوب اقتصاديًا ثانيًا، وتبقى أراضي دول ثالثة هي ميدان المعارك والخسائر علنى حسنابها 

 وحساب شعوبها.
وهذا ما يجري اآلن في سنورية، حينث ال توجنه إينران طلقنة واحندة باتجناه الدولنة اإلسنرائيلية، وال توجنه 

سننرائيل إسننرائيل طلقننة واحنندة باتجنناه األراضنني اإليران يننة، وهننذا يشننير بننأن الفائنندة المشننتركة بننين إيننران وا 
هي استعمال سورية ميندان تندريب وحربنا محندودة غينر قابلنة للتطنور لتشنمل أراضني الندول األصنلية، 
وهذا النوع من الحروب تستعمله روسيا وأمريكنا أيضنًا، كميندان إلجنراء تجنارب عسنكرية ألننواع جديندة 

المناورات العسكرية الروتينية، فسورية أصبحت ساحة للتهديات الحربية  من الطائرات أو الصواريخ أو
يران، ولن تجرؤ  الكالمية، وساحة للتدريب العسكري، وساحة ألهداف التدمير المشترك بين إسرائيل وا 

 واحدة منهما باستهداف مباشر لألخرى.
 2/2/2019 ،القدس العربي، لندن
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