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 41 :كاريكاتير

*** 
 

 بالضفةوزراء ونواب اسرائيليون يوقعون وثيقة تتعهد بتوطين مليوني مستوطن  .1
سرائيل هيوم العبرية، يوم االثنين، أن ذكرت صحيفة ي :ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 

العشرات من الوزراء وأعضاء الكنيست اإلسرائيلي التابعين ألحزاب يمينية منها حزب الليكود، وقعوا 
 مليون مستوطن في الضفة الغربية. 2على عريضة يتعهدون فيها بالعمل على توطين 

نحااله" االستيطانية، الهدف منها وبحسب الصحيفة، فإن هذه العريضة التي بادرت إليها حركة "
 مليون مستوطن بالضفة. 2تطبيق خطة اسحاق شامير رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق لتوطين 

ووفًقا للصحيفة، فإن الخطة باألساس تعتمد على إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة بداًل من البناء 
في سياسات الحكومة اإلسرائيلية الحالية بقيادة  داخل المستوطنات القديمة، وهو ما يعكس تغّيًرا كبيًرا

 بنيامين نتنياهو.
ولجأت حركة نحااله في األسابيع األخيرة لتوسيع احتجاجاتها أمام مقر نتنياهو للمطالبة بترسيخ 

 المبادئ األساسية للحكومة على أسس االستيطان في كافة أنحاء الضفة وإلغاء إعالن حل الدولتين.
إلى أن رئيس الكنيست المنحل يولي إدلشتاين، والوزراء يسرائيل كاتس وجلعاد وتشير الصحيفة، 

أردان وزئيف إليكين وياريف ليفين وميري ريغيف وتساحي هنغبي وأيوب قرب ويؤاف غاالنت وأوفير 
 أوكونيس وجيال جملئيل وإيليت شاكيد ونفتالي بينيت، وقعوا على تلك العريضة.

 5/2/2019القدس، القدس، 
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: لن نشارك في أي مؤتمر دولي لم يتخذ الشرعية الدولية أساسا له ولم نكلف أحدا باسع .2
 بالتفاوض عنا

محمود عباس "لن نشارك في أي مؤتمر دولي لم يتخذ  يةفلسطينالسلطة القال رئيس : رام هللا
األول الشرعية الدولية أساسا له، ونحن لم نكلف أحدا بالتفاوض نيابة عنا، ونحن أصحاب الموقف 

 واألخير في القضية الفلسطينية وال أحد ينوب عنا وال أحد يتكلم باسمنا".
خالل مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، اليوم  أبو مازن وشدد 

الثالثاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام هللا، على أن أميركا لم تعد مؤهلة وحدها للقيام بدور الوساطة 
 حيازها إلسرائيل، وما اتخذته من قرارات مخالفة للقانون الدولي حول القدس والالجئين وغيرها.الن

إلى عقد مؤتمر دولي للسالم وإنشاء آلية متعددة األطراف للمضي قدما في طريق  عباسودعا 
جانب السالم، وهنا تأتي أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه االتحاد األوروبي وُدَوله األعضاء إلى 

 مجلس األمن.
إن هذه الزيارة ستعزز عالقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وهي عالقات تاريخية عباس وقال 

عاما من عهد المستشار الراحل، معربا عن شكره للنمسا لما تقدمه من دعم  40ومتجددة تمتد لـ
صادها، ومواصلة سياسي واقتصادي لتمكين فلسطين من بناء مؤسساتها الوطنية، والنهوض باقت

 رسالتها من أجل نشر ثقافة السالم ومحاربة االرهاب الدولي في منطقتنا والعالم.
عن شكره لالتحاد األوروبي ودَوِله األعضاء على موقفها السياسية تجاه شعبنا وقضيته  عباسوأعرب 

 العادلة، والشكر موصول على دعمهم االقتصادي في جميع المجاالت.
لى تشكيل حكومة جديدة، والتحضير النتخابات تشريعية خالل الفترة المقبلة وفق وقال إننا نعمل ع

 القانون، ونأمل أن يتعاون الجميع لعقدها في الضفة والقدس وقطاع غزة.
إن الديمقراطية هي طريقنا الستعادة االستقرار ووحدة األرض والشعب، والتخفيف من  عباسوأضاف 

 ومساندة أهلنا في القدس.معاناة شعبنا في قطاع غزة ودعم 
 5/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

  
 كون إال مع األسرى وعائالتهمنلن  ..الحكومة الفلسطينية: أموال المقاصة ملك للخزينة العامة .3

 أدان مجلس الوزراء خالل جلسته األسبوعية التي عقدها، يوم الثالثاء، في مدينة رام هللا: رام هللا
برئاسة رئيس حكومة تسيير األعمال رامي الحمد هللا، التسريبات اإلعالمية التي تمارسها الحكومة 
اإلسرائيلية بين الحين واآلخر حول اعتزامها خصم مخصصات األسرى وعائالت الشهداء من أموال 

 المقاصة الفلسطينية.
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األميركية في محاولة لممارسة شتى وأكد المجلس أن هذه التسريبات والتي تتم بالتنسيق مع اإلدارة 
الضغوط وبكافة الوسائل إلجبار القيادة الفلسطينية على القبول بصفقة القرن، ما هي إاّل استمرار 
لممارسات وجرائم إسرائيل التي بدأتها قبل نحو سبعين عامًا والتي قامت على سرقة أرض الشعب 

وهي تواصل ممارساتها، وتغلفها بقوانين عنصرية في  الفلسطيني وممتلكاته وأمواله وكتبه وتراثه وآثاره
محاولة لتشريع االعتداء على أرضنا ومصادرنا الطبيعية ومواردنا المالية، والحيلولة دون إقامة دولتنا 

 وعاصمتها القدس. 1967الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 
ي أموال فلسطينية بحتة، وملك للخزينة العامة وهي أموال عامة وشدد على أن أموال المقاصة ه

لشعبنا، وأن الخصم من هذه العائدات، ما هو إاّل استمرار للقرصنة اإلسرائيلية على مليارات األموال 
الفلسطينية التي نهبتها، وهو مخالفة واضحة وخرق فاضح اللتزامات إسرائيل وفق االتفاقيات الموقعة 

 ول باريس االقتصادي.وخاصة بروتوك
تؤكد اليوم رفضها الخضوع للمساومة واالبتزاز، وأنها ملتزمة ، وأكد المجلس أن القيادة الفلسطينية

بحقوق عائالت الشهداء واألسرى وتوفير حياة كريمة لهم، وأنها لن تكون إاّل مع األسرى وعائالتهم 
الحتالل ومعتقالته، وأن الجانب ومع معركتهم حتى إطالق سراحهم دون قيد أو شرط من سجون ا

الفلسطيني سيتوجه إلى المحاكم والمؤسسات الدولية، وسيتخذ كافة اإلجراءات القانونية والقضائية 
 والدبلوماسية للتصدي لهذا االعتداء على المال العام.

واطلع المجلس على تقرير وزارة األشغال العامة واإلسكان حول ما تم إنجازه في ملف اإلسكان 
، والذي أشار إلى أنه تم 2014ضمن عملية إعادة إعمار قطاع غزة خالل العدوان اإلسرائيلي عام 

من عملية إعادة إعمار المنازل المدمرة كليًا، وتوقيع عقود المستفيدين من  %90إنجاز ما نسبته 
 ( مليون دوالر.23المنحة األلمانية أصحاب المنازل المهدمة كليًا بقيمة )

( مليون دوالر، 347( وحدة سكنية مهدمة كليًا بقيمة )9308عادة إعمار ما مجموعة )وأشار إلى إ 
( برجًا سكنيًا وتجاريًا 17( مليون دوالر، وترميم )205( ألف وحدة سكنية بقيمة )100وإصالح )

متضررًا بشكل جزئي، موضحًا أنه بإنجاز هذه المشروعات تكون قد انتهت إعادة إعمار حي الندى 
 .بالكامل

( مليون دوالر، شملت بناء مدن وأحياء 200كما أشار التقرير إلى تنفيذ مشروعات إسكانية بقيمة )
( مليون دوالر تم تخصيصه لترميم منازل 19سكنية جديدة، وجزءا آخر من هذه المشاريع بقيمة )

( وحدة 111الفقراء، إضافة إلى توقيع عقود جديدة ضمن المنحة اإليطالية لتنفيذ مشروع إنشاء )
( 3.4سكنية جديدة في حي الندى الذي تعرض للتدمير في العدوان األخير على قطاع غزة بقيمة )

 مليون يورو.
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أما بخصوص المنحة الكويتية، فقد تم إنجازها بالكامل فيما يخص قطاع اإلسكان حيث تم االنتهاء  
ملت المنحة الكويتية ( مليون دوالر، كما ش75( وحدة سكنية بقيمة )2,253من إعادة إعمار )

مليون دوالر لقطاع المياه وخاصة الخط الناقل للمياه اإلضافية في  60تخصيص مبلغ بقيمة 
 خانيونس والمنطقة الوسطى.

( مليون دوالر في 48( مشروعًا لتأهيل وإنشاء وتعبيد الطرق بقيمة إجمالية )93كما تم إنجاز )
( مليون دوالر، 407( عطاًء حكوميًا بقيمة إجمالية )516المحافظات الشمالية والجنوبية، وتم طرح )

( 103( مشروعًا إلنشاء وصيانة وتأهيل المباني العامة والمرافق الحكومية بقيمة )120كما تم تنفيذ )
 ( مليون دوالر.53( مشروعًا بقيمة )33مليون دوالر، ويجري حاليًا تنفيذ )

 5/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 أمام اختبار جّدي« الجنائية»الخارجية الفلسطينية: اإلعدامات الميدانية تضع صدقية  .4
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن اإلعدامات : أ ف ب، رويترز -القدس المحتلة 

ية الدولية الميدانية التي تنفذها سلطات االحتالل اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين، تضع المحكمة الجنائ
وصدقيتها أمام اختبار حقيقي. فيما ُقتل فلسطيني وأصيب آخر بنيران الجنود اإلسرائيليين عند حاجز 

 عسكري في شمال الضفة الغربية المحتلة.
بأنه في الوقت الذي شيع به أبناء الشعب الفلسطيني في »وأفادت الخارجية في بيان صحافي أمس 

الذي استشهد خالل مشاركته في المسيرة البحرية األسبوعية، غزة جثمان الشهيد أحمد أبو جبل 
أقدمت قوات االحتالل على ارتكاب جريمة إعدام ميداني بشعة قرب حاجز الجلمة استشهد جرائها 
الشاب عبد هللا طوالبة من قرية الجلمة، وإصابة الشاب عمر أبو حنانة من قرية عرانة، وحاول 

عليها عبر نسج واختالق روايات كاذبة في تناقض واضح كشف  االحتالل تغليف جريمته والتغطية
زيفها العديد من الشهود، الذين أكدوا بدورهم أن عملية اإلعدام تمت بدم بارد ومن دون أن يشكل 

 الشهيد عبدهللا ورفيقه عمر أي خطر على جنود االحتالل.
 6/2/2019الحياة، لندن، 

 

 للمسجد األقصى يدين اقتحام وزير إسرائيلي محافظ القدس .5
التي يقوم بها وزير الزراعة واالستيطان في الحكومة « الزيارة الشهرية التقليدية»في أعقاب  تل أبيب: 

اإلسرائيلية، أوري أرئيل، إلى باحات المسجد األقصى، وآخرها زيارته أمس )الثالثاء(، قال محافظ 
يأتي ضمن سلسة اعتداءات  القدس عدنان غيث، إن اقتحام أرئيل للمسجد األقصى المبارك،
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تستهدف المسجد األقصى المبارك، وآخرها اقتحام قائد شرطة االحتالل يورام هليفي المسجد على 
رأس مجموعة من كبار ضباط شرطة االحتالل يوم األول من أمس. وحذر غيث من خطورة استمرار 

جير المقدسيين من هذه االنتهاكات بحق األقصى، التي تأتي ضمن سلسلة خطوات ترمي إلى ته
بيوتهم ومدينتهم قسرًا، لتحويلها إلى مدينة يهودية توراتية بحتة، في تعٍد سافر على هويتها وتاريخها 

 الحضاري العربي واإلسالمي.
  6/2/2019الشرق األوسط، لندن، 

 

 ضابطان إسرائيليان: "انهيار السلطة الفلسطينية ليس نظريا" .6
سرائيلي من أن استمرار الوضع الحالي في الساحة الفلسطينية حذر ضابطان سابقان في الجيش اإل

سيقود إلى انهيار السلطة الفلسطينية، وغياب حل الدولتين بالكامل، خاصة على ضوء استطالعات 
الرأي التي تظهر تزايد تأييد الفلسطينيين لحل الدولة الواحدة، فيما ستضطر إسرائيل إلى التعامل مع 

ما سيشكل خطرا كبيرا على األمن القومي اإلسرائيلي، ودعيا إلى استئناف الفلسطينيين مباشرة، 
المفاوضات مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس )أبو مازن(، بأسرع ما يمكن، في محاولة 

 إلنقاذ الوضع الحالي.
في  " في المركز المتعدد المجاالتواالستراتيجيةوأشار الضابطان، وهما رئيس "المعهد للسياسة 

هرتسيليا، اللواء في االحتياط عاموس غلعاد، وهو "منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية" السابق في 
الضفة الغربية وقطاع غزة، والباحث الكبير في المعهد نفسه، العميد في االحتياط أودي أفينطال، في 

متعددة األبعاد  راتيجيةاستمقال في صحيفة "هآرتس" اليوم، الثالثاء، إلى أنه "ال توجد لدى إسرائيل 
حيال الصراع الجوهري مع الفلسطينيين ومواجهة الواقع الناشئ، وسياستها مبنية على الفعل 
باألساس". واعتبرا أن السياسة اإلسرائيلية "تنظر إلى األمد القصير وتركز على جانب مركزي واحد، 

 وهو هام بحد ذاته، ويتمثل بمنع اإلرهاب والحفاظ على الهدوء".
وبحسب الضابطين، فإن "التحدي المركزي الذي قد ينشأ في السنوات القريبة هو انهيار، أو تفكك 
تدريجي، للسلطة الفلسطينية، إذ أن وجودها هش أكثر مما يمكن التخيل. والفكرة التي تأسست على 

بواسطة  أساسها السلطة، ومن دونها ال حق لها بالوجود، وهي تحقيق التطلعات الوطنية الفلسطينية
مفاوضات وتسوية سياسية مع إسرائيل، أخذت تضعف مقابل طريق المقاومة، التي تتبعها حماس. 
وينعكس هذا االتجاه جيدا في االستطالعات، التي تظهر تراجعا حادا في ثقة الجمهور الفلسطيني 

 بحل الدولتين".
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الغربية ترفع شعبية حماس إلى أن المواجهات في غزة والعمليات في الضفة  النظر ولفت الضابطان
والبديل الذي تطرحه. وفي المقابل، "تفقد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، التي تعمل من أجل احتواء 
المواجهات وتحافظ على تنسيق أمني بالغ القيمة مع قواتنا، شرعيتها وتعتبر متعاونة )مع االحتالل(. 

ل األجهزة، ليس مضمونا في نهاية عهد أبو مازن. كما أن الدعم السياسي الداخل، البالغ األهمية لعم
ومن شأن رحيله أن يفتح حرب مدمرة على خالفته وتسريع تحوالت متطرفة في القيادة الفلسطينية". 
يضاف إلى ذلك الضائقة االقتصادية الكبيرة المزمنة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، بسبب 

 ت المتحدة ضربة اقتصادية إلى أونروا.  تقلص التمويل األجنبي وتوجيه الواليا
 5/2/2019، 48عرب 

 
 تدعوان لتشكيل حكومة وحدة تشرف على انتخابات شاملة "الجهاد"حماس و .7

أكدت حركتا حماس والجهاد اإلسالمي على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على إجراء 
ية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وعدم انتخابات شاملة بالتوافق، وصواًل إلى تحقيق الشراكة الوطن

وفي بيان صحفي عقب اجتماع مطول في  تبديد الوقت في تجارَب ومقترحات تطيل زمن االنقسام.
القاهرة ناقش كل المستجدات، شددت حماس والجهاد اإلسالمي على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية 

 ة صفقة القرن وإسقاطها.وإنهاء االنقسام على قاعدة الشراكة الوطنية لمواجه
واتفقت الحركات على العمل المشترك بأقصى جهد ممكن لتوفير كل عوامل الصمود والثبات لشعبنا؛ 
حتى يتمكن من التغلب على المصاعب ومواجهة المخاطر والمؤامرات والتصدي لها بشكل جماعي 

العودة وكسر الحصار  وجددت الحركتان تأكيَدهما على أهمية استمرار مسيرة وفق رؤية موحدة.
كفعل جماهيري شعبي والسعي بالتوافق على تطويرها بما يخدم شعبنا ويحقق أهدافه في كل أماكن 

 تواجد شعبنا العظيم، والعمل على استنزاف العدو ومنعه من التقاط أنفاسه.
معبر وشكرت قيادة الحركتين الجهود المصرية في تخفيف الحصار، واستعدادها لالستمرار في فتح 

في بيانهما تعزيز وتمتين  ارفح في كال االتجاهين، وتقديم تسهيالت تحسن من ظروف السفر، وأكدت
 .العالقات الثنائية بين الحركتين في المجاالت كافة لحماية ثوابت شعبنا ومقاومته

 5/2/2019موقع حركة حماس، غزة، 
 

 ايا التي تتعلق بالمواجهة مع االحتاللتفاهمات جديدة في القضلتوصلتا  "الجهاد"حماس و"األخبار":  .8
إسماعيل هنية، « حماس»للمرة األولى يلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة : غزة هاني إبراهيم

زياد النخالة، منذ توليهما منصبيهما، لكن على أرض العاصمة « الجهاد اإلسالمي»األميَن العام لـ
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، «الجهاد اإلسالمي»و« حماس»حادثات بين وفق مصادر مطلعة على سير الم. و المصرية القاهرة
وبين القيادة المصرية، تدور اللقاءات حول آلية استمرار الهدوء في غزة، واستكمال رفع الحصار 

، طلبت الحركة من المصريين «حماس»المشدد، خصوصًا بعد عقوبات رام هللا األخيرة. فمن جهة 
وباته، ووقف تشكيله حكومة جديدة من ممارسة ضغوط على رئيس السلطة محمود عباس لوقف عق

والجبهتين وأخرى( على « الجهاد)»دون توافق، مقابل إبدائها موافقة مستندة إلى مواقف الفصائل 
 «.المجلس الوطني»الذهاب إلى انتخابات تشمل الرئاسة و

أن « حماس»التراجع عن عقوباتها واستمرت في خطواتها األحادية، اقترحت « فتح»وإذا رفضت 
عمل مصر على تقديم تسهيالت كبيرة تمّكن القطاع من الخروج من الضغط االقتصادي الكبير، ت

إضافة إلى أن تتواصل القاهرة مع تل أبيب لتحويل عائدات ضرائب غزة إلى مشاريع إنسانية وإغاثية 
ضبط الحالة األمنية في »في القطاع، وفق المصادر. في المقابل، شددت السلطات المصرية على 

المنطقة الحدودية، ووقف فعاليات مسيرات العودة، ومنع اقتراب المتظاهرين من السياج الفاصل 
 شرط وقف االعتداءات اإلسرائيلية.« حماس»، وهو ما وافقت عليه «حماية لهم

أن الحركة نقلت إلى المصريين رؤيتها « األخبار»، فعلمت «الجهاد اإلسالمي»أما عن موقف 
خشى المواجهة مع العدو، رافضة أسلوب االعتداء كورقة دعاية إسرائيلية انتخابية، للتهدئة، وأنها ال ت

ومشيرة في الوقت نفسه إلى استهداف جندي إسرائيلي قبل عشرة أيام على الحدود بالقنص كمثال 
حكومة إنقاذ »تشكيل « الجهاد»لتعاملها المستقبلي مع أي اعتداء. وعلى الصعيد السياسي، عرضت 

والرئاسة « التشريعي»و« الوطني»ت مهمة واحدة هي إجراء انتخابات شاملة للمجلسين ذا« وطني
 ضمن سقف زمني محدد، على أن تعمل هذه الحكومة في غزة والضفة المحتلة بمراقبة مصرية.

تفاهمات جديدة ضمن التحالف »توصلتا إلى  ة الحركتينجهة أخرى، قالت المصادر إن قياد من
لقضايا التي تتعلق بالمواجهة مع االحتالل... بعد ظهور تباينات خالل المدة الوثيق بينهما في ا

، مضيفة أن ذلك شمل التنسيق العسكري «األخيرة استغلتها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إلفساد العالقة
، مع االستمرار في معادلة القصف بالقصف، «الغرفة المشتركة لعمليات المقاومة»الكامل ضمن 

 «.ورفض أي محاولة البتزاز غزة ومقاومتها»هاون في الرد على أي اعتداء إسرائيلي، وعدم الت
 6/2/2019األخبار، بيروت، 

 
 حماس: أجواء إيجابية بلقاء وفدنا بوزير المخابرات المصرية .9

عقد في العاصمة المصرية، القاهرة، وفد من المكتب السياسي لحركة حماس برئاسة رئيس الحركة 
 لقاًء مع وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل. هنية إسماعيل
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 وقالت حركة حماس في بيان صحفي إن اللقاء تم في أجواء إيجابية، وتم بحث عدة ملفات خالله.
"جرى التأكيد على استمرار العمل من أجل تطوير  حيث وأكدت الحركة على عمق العالقة الثنائية

 ني والمصالح العليا المشتركة".هذه العالقة بما يخدم الشعب الفلسطي
وأكدت الحركة رفضها  وذكرت أنه تم استعراض األوضاع السياسية التي تشهدها القضية الفلسطينية

 لكل المشاريع التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية سواء ما يسمى بـ"صفقة القرن" أو غيرها.
األهمية القصوى الستعادة الوحدة الوطنية وأوضحت أن االجتماع تناول الوضع الداخلي الفلسطيني و 

الفلسطينية وتحقيق المصالحة والشراكة الوطنية وإنهاء االنقسام وتنفيذ االتفاقات الموقعة، وبناء مناخ 
مناسب لحوار وطني فلسطيني شامل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى التحضير لالنتخابات 

ز وحدة الكيان السياسي الفلسطيني من جديد، وفق الشاملة، تتصدى النفصال الضفة عن غزة وتعز 
وذكرت أن اللقاء تناول األوضاع االقتصادية والحالة اإلنسانية المتفاقمة في القطاع بسبب  البيان.

المصريون على ضرورة االلتزام بالتفاهمات من  األشقاءاستمرار الحصار اإلسرائيلي، قائلة: "أكد 
لحماية أرواح أبناء شعبنا والحفاظ على الطابع الشعبي للمسيرات االحتالل مع ضرورة ضبط الميدان 

 واستخدام األدوات السلمية".
وشكرت مصر على استمرار فتح معبر رفح في كال االتجاهين، وقالت: "أكد الوزير على قرب 

 غزة للتخفيفلالبضائع  إدخالاالنتهاء من تطوير العمل في معبر رفح تسهياًل على شعبنا واستمرار 
 عنهم".

وأكدت حركة حماس على أهمية الحفاظ على أمن الشقيقة مصر وتطوير العمل من أجل حماية 
األمن المشترك، مشيرة أنه "تم استعراض اإلجراءات التي قامت بها األجهزة المختصة في القطاع 

 ولة".المصريون عن شكرهم لهذه الجهود المبذ األخوةعلى طول الحدود الفلسطينية المصرية، وعبر 
 5/2/2019موقع حركة حماس، غزة، 

 
 حماس لـ"عباس": الديمقراطية ال تتجزأ .10

قال القيادي في حركة "حماس" الدكتور سامي أبو زهري إنه ال معنى لديمقراطية تستثني : غزة
وقال في تغريدة له على موقع تويتر: "رسالتنا لمحمود عباس أن  انتخابات الرئاسة والمجلس الوطني.

 طية ال تتجزأ، وأنه ال معنى ألي ديمقراطية تستثني انتخابات الرئاسة والمجلس الوطني".الديمقرا
وصباح اليوم، أّكدت حركة حماس وحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، في بيان مشترك، على 
ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إجراء انتخابات شاملة بالتوافق وصواًل إلى تحقيق الشراكة 
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طنية، وذلك بعد عشرة أيام من دعوة أطلقتها حركة "فتح" لتشكيل حكومة "فصائلية" من فصائل الو 
 منظمة التحرير الفلسطينية.

 5/2/2019، فلسطين أون الين
 

 االنتخابات البرلمانية هي الطريق العملي واألقصر إلنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة: أبو عيطة .11
ر سر المجلس الثوري لحركة فتح فايز أبو عيطة، إن مساعي قال نائب أمي: أشرف الهور -غزة 

فتح لتشكيل الحكومة الجديدة تأتي بعد إفشال حماس حكومة الوفاق الوطني، مضيفًا أن الحكومة 
ودافع عن وجهة «. ستعمل على تسهيل إجراء االنتخابات البرلمانية بهدف إنهاء االنقسام»الفصائلية 

هي الطريق العملي واألقصر إلنهاء االنقسام »االنتخابات البرلمانية  نظر حركته، بالتأكيد على أن
وطالب «. وتحقيق المصالحة الوطنية لكنها ليست بدياًل عن المصالحة بل هي وسيلة لتحقيقها

يشار إلى أن فتح قالت إنه في حال وافقت حماس  حماس بتسهيل مهمة لجنة االنتخابات في غزة.
، بما يشمل 2017غزة، وفق اتفاق تطبيق المصالحة الموقع في  على تخليها عن إدارة قطاع

الحكومة من إدارة القطاع، فإنها ستوقف مساعي التشكيل الجديد، وستتجه إلى تشكيل « تمكين»
 حكومة وحدة وطنية.

 5/2/2019القدس العربي، لندن، 
 

 شبه نهائي للحكومة مركزية فتح وضعت تصورا  "الشرق األوسط":  .12
إن فصائل رفضت بشكل مطلق المشاركة « الشرق األوسط»قالت مصادر لـ: كفاح زبون  - رام هللا
جديدة مثل الجبهتين الشعبية والديمقراطية، فيما طلبت فصائل وقتا أطول لحسم الحكومة الفي 

المسألة مثل حزب الشعب، ووافقت فصائل فورا على االنضمام مثل جبهة النضال، فيما تحفظ 
 شكيل الحكومة، وسيشارك آخرون.مستقلون على فكرة ت

وبحسب المصادر، وضعت مركزية فتح تصورا شبه نهائي للحكومة ونسبت للرئيس عباس اقتراحات 
بشأن رئاسة الحكومة وشركاء الحركة في تشكيلها. وأكدت المصادر أن الحركة تتجه الختيار عضو 

 ء في مشاورات أخرى مع الشركاء.مركزيتها محمد أشتيه رئيسا للوزراء على أن تستكمل باقي األسما
وقالت المصادر إنه يفترض أن يرد عباس ويختار بنفسه رئيس الحكومة ثم يصادق على أعضائها. 
وبحسب الخطة المرسومة فإنه يتوقع أن ترى الحكومة النور قبل نهاية الشهر الحالي. وأضافت 

نتصف الشهر، إلعطاء فرصة قد تتأخر لحين انتهاء مباحثات موسكو بين الفصائل م»المصادر: 



 
 
 
 

 

 13 ص             4857 العدد:             2/6/2019 األربعاء التاريخ:  

                                    

للخارجية الروسية، مع عدم وجود توقعات بإحداث اختراق في اللقاءات الفصائلية التي ستلتقي فيها 
 «.جميع الفصائل بما في ذلك فتح وحماس

 6/2/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 : الرفض الفصائلي للمشاركة في حكومة فتح صفعة لها"األحرار" .13
ركة األحرار الفلسطينية، "إن الرفض الفصائلي الواسع في المشاركة في حكومة قالت ح: الرأي –غزة 

فتح االنفصالية هو صفعة قوية يؤكد مدى العزلة التي تعيشها قيادة فتح المتنفذة على المستوى 
وأكدت حركة األحرار في بيان لها، أن تشكيل أي حكومة يجب أن يكون ضمن التوافق  الوطني".

وأوضحت أن رئيس السلطة يريد تشكيل . على المجلس التشريعي لنيل الثقة الوطني وأن تعرض
حكومة من لون واحد وعلى مقاسه لتمرير ما يريد من تنازالت خطيرة عما تبقى من القضية 

واعتبرت أن حديث قيادة فتح أن مهام الحكومة  الفلسطينية وصوال لتحقيق االنفصال بين الضفة وغزة
اف بالمجموع الوطني يفرض استمرار الضغط لقطع الطريق على ممارسات إنهاء االنقسام استخف

 وسياسات رئيس السلطة محمود عباس وفريقه المتنفذ المعززة لالنقسام.
 5/2/2019، غزة –وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم 

 
 هنية يزور جرحى مسيرات العودة في المستشفيات المصرية .14

حماس" إسماعيل هنية ووفد رفيع من أعضاء المكتب السياسي زار رئيس المكتب السياسي لحركة "
للحركة في الداخل والخارج جرحى مسيرات العودة وكسر الحصار المتواجدين في المستشفيات 

وأشاد هنية بصمود الجرحى ومعنوياتهم العالية، والتضحيات التي قدموها من أجل استعادة  المصرية.
 لفلسطيني.الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا ا

وشكر هنية جمهورية مصر الشقيقة وجهودها المبذولة في التخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة 
خاصة الجرحى منهم، مثمًنا دورها الكبير في خدمة القضية الفلسطينية وإنهاء الحصار المفروض 

 على القطاع منذ سنوات.
 5/2/2019موقع حركة حماس، غزة، 

 
 لطة بحق رواتب األسرى والمحررين تأتي لتركيع عوائل الشهداء واألسرى مجزرة الس: أسرى "الجهاد" .15

قالت الهيئة القيادية ألسرى حركة الجهاد اإلسالمي، إنها تفاجأت اليوم بقرار سلطة رام هللا قطع : غزة
 رواتب مئات من األسرى واألسرى المحررين والذي لم نجد له أي مبرر ودون أي ذنب لهم.
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بيان صحفي تلقت صحيفة "فلسطين" نسخة عنه، أن أي خطوة في هذا االتجاه وأكدت الهيئة في 
تأتي متساوقة مع االحتالل الذي سعى دائمًا لتركيع عوائل الشهداء واألسرى من خالل قطع رواتبهم، 

 والذي أكد رئيس السلطة دائمًا أنه لن يتحقق وأنه لو بقي قرش واحد سيكون لألسرى والشهداء.
لقيادية ألسرى حركة الجهاد اإلسالمي، الجهة التي اتخذت هذا القرار الجائر الرجوع ودعت الهيئة ا

 عنه فورًا، "ألنه يتنافى مع أبسط مبادئ وأخالقيات شعبنا"، وفق البيان.
 5/2/2019، فلسطين أون الين

 
 عاديا   تسعى لجعل اقتحام باحات األقصى خبرا   "إسرائيل"فتح:  .16

الرباط والتوجه للمسجد  إلىوم الثالثاء، أبناء الشعب الفلسطيني كافة دعت حركة فتح، ي: رام هللا
 األقصى، والتصدي القتحامات المستوطنين والمسؤولين في سلطات االحتالل اإلسرائيلية.

إسرائيل تسعى لجعل  إنوقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامة القواسمي: "
 ، األمر الذي لن يكون مطلقا".أفعالا روتينيا حتى يصبح دون ردود ، خبرا عادياألقصىاقتحام 

والمسيحية، خط  اإلسالميةوشدد القواسمي على أن القدس والمسجد األقصى وباحاته والمقدسات  
وحذرت حركة فتح من جعل القدس والمسجد األقصى ساحة  أحمر وليست مكانا للعبث والتجربة.

 ية، األمر الذي سيفجر األوضاع تماما.للدعاية االنتخابية اإلسرائيل
 5/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 جنوب جنينبزجاجات حارقة مركبات المستوطنين  فلسطينيون يستهدفون  .17

رشق شبان بالحجارة والزجاجات الحارقة، الليلة، مركبات المستوطنين قرب مستوطنة مابو : جنين
 ين شمال الضفة الغربية.دوتان، جنوب مدينة جن

وقالت مصادر محلية لمراسلنا: إن شبانا استهدفوا مركبات المستوطنين قرب مدخل مستوطنة دوتان 
 بالحجارة والزجاجات الحارقة على الشارع الرئيس بين يعبد وحاجز دوتان.

وقرب  وأشارت إلى انتشار قوات االحتالل في المنطقة والقيام بعمليات تفتيش في شارع السهل،
 مدخل يعبد، وبين كروم الزيتون في المنطقة.

 5/2/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 
 



 
 
 
 

 

 15 ص             4857 العدد:             2/6/2019 األربعاء التاريخ:  

                                    

 ةفي سوري "منع ترسيخ أقدام إيران"نتنياهو يلتقي بوتين لـ .18
الثالثاء، أنه سيلتقي الرئيس  يوم لندن: أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، -طهران 

موسكو في وقت الحق من هذا الشهر، إلجراء محادثات حول النشاط  الروسي فالديمير بوتين في
 العسكري اإليراني في سوريا.

وسيكون هذا أول لقاء مباشر بينهما منذ نوفمبر )تشرين الثاني(، ويأتي عقب سلسلة من الغارات 
في سوريا الجوية اإلسرائيلية التي استهدفت في يناير )كانون الثاني( ما تقول إسرائيل إنها منشآت 

 لفيلق القدس، التابع للحرس الثوري اإليراني.
فبراير )شباط( بعد مناقشاتي مع الرئيس بوتين  21سأتوجه إلى روسيا مرة أخرى في »وقال نتنياهو: 

 «.في باريس قبل عدة أشهر ومكالماتنا الهاتفية التي تبعت ذلك
من »ألكسندر فان دير بيلين: وأضاف، في مستهل اجتماع عقده في مكتبه مع الرئيس النمساوي 

 «.المهم للغاية أن نواصل منع إيران من ترسيخ أقدامها في سوريا
 «.هذه إحدى القضايا، بل القضية الرئيسية التي سأناقشها مع الرئيس بوتين»وتابع: 

 6/2/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 تطلق "سفارة افتراضية" على تويتر للحوار مع الخليج "إسرائيل" .19
أعلنت إسرائيل إطالق ما أسمته بـ"سفارة افتراضية" لها في الخليج في ظل ما : نبول / األناضولإسط

 تعتبره "تقاربا كبيرا" بدأ ينمو مؤخرا مع دول عربية.
وقال حساب "إسرائيل بالعربية" على "تويتر" التابع للخارجية اإلسرائيلية: "يسرنا أن نعلن عن إعادة 

 الخليج( بهدف تعزيز الحوار بين إسرائيل وشعوب الخليج".إطالق صفحة )إسرائيل في 
وأضاف الحساب: "نأمل أن تسهم هذه السفارة االفتراضية في تعميق التفاهم بين شعوب دول الخليج 

 وشعب إسرائيل في مختلف المجاالت".
وقفت ، لكنها ت2013وصفحة "إسرائيل في الخليج" عبر "تويتر" تم تدشينها أصال في يوليو/ تموز 

 ، دون معرفة سبب ذلك.2014ديسمبر/ كانون األول  10عن التغريد منذ 
عبرها معاودة إطالق الصفحة، الثالثاء، أرفق صورة لمعلمين بارزين إسرائيل  أعلنومع تغريدته التي 

 واإلمارات مع كتابة اسم البلدين بالبنط العريض على كل معلم.
الوزراء اإلسرائيلي لإلعالم العربي، قبل ساعات مشاركة  وأعاد أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس

الحساب الجديد للسفارة االفتراضية عبر تويتر، مغردا "إلى المتابعين الخليجيين األعزاء، تابعوا هذا 
 الحساب المخصص لكم والموجه إليكم بهدف توسيع رقعة الحوار بيننا وبينكم".



 
 
 
 

 

 16 ص             4857 العدد:             2/6/2019 األربعاء التاريخ:  

                                    

 ل بالعربية" بهجوم حاد من نشطاء خليجيين.وقوبلت تغريدة إعادة إطالق صفحة "إسرائي
 6/2/2019لألنباء،  األناضولوكالة 

 

ا لشركة حشيش .20  تعيين مفتش عام شرطة االحتالل السابق رئيس 
نقل موقع "ماركر" العبري عن شركة "توغدر فارما" لبيع حشيشة القنب : الرأي-الداخل المحتل

الحتالل "يوحنان دنينو"، رئيسًا جديدًا لمجلس إدارة إعالنها عن تعيين المفتش العام السابق لشرطة ا
ألف  36وذكرت الشركة أن الراتب الذي سيتقاضاه "دانينو" في عمله بالشركة سيصل إلى  الشركة.

 4.3من أسهم الشركة التي تقدر ب  %3ساعة عمل فقط، كما سيحصل على  40شيقل شهريًا مقابل 
ل حاليًا أيضًا كمستشار لشركة االستخبارات التجارية ويشار إلى أن "دانينو" يعم مليون شيقل.

الخاصة "بالك كيوف" التي يقع مقرها في مدينة تل أبيب، حيث أن معظم موظفي الشركة من 
 خريجي "الموساد" و"الشاباك" واالستخبارات العسكرية.

 5/2/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 يوبيا يصلون تل أبيبمهاجرا  جديدا  من أث اثنان وثمانون  .21
مهاجرًا جديدًا من أثيوبيا، مساء أمس  82وصل  :ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا

وسمحت الحكومة اإلسرائيلية بوصول المهاجرين إلى  االثنين، إلى مطار بن غوريون في تل أبيب.
شهر ديسمبر/ أيلول وبحسب يديعوت أحرونوت، فإنه بحلول  .2018إسرائيل في أكتوبر/ تشرين أول 

 مهاجرًا جديدًا إلى إسرائيل. 918المقبل سيصل 
 5/2/2019القدس، القدس، 

 
ا للوزراءاستطالع:  .22  نصف اإلسرائيليين ال يرغبون بنتنياهو رئيس 

أظهر استطالع للرأي أجرته صحيفة هآرتس العبرية،  :ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 
 ثاء، أن حوالي نصف اإلسرائيليين ال يريدون بنيامين نتنياهو رئيًسا للوزراء.ونشرت نتائجه اليوم الثال

من المستطلعة آراؤهم ال يريدون نتنياهو رئيًسا للوزراء، فيما اعتقد  %47وبحسب االستطالع، فإن 
منهم أن بيني غانتس زعيم حزب "الحصانة إلسرائيل" هو األنسب ليكون رئيس الحكومة  35%

 المقبلة.
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هر االستطالع، أن حزب الليكود ال زال يتفّوق بقوة أكبر على منافسيه اآلخرين ويتقدم بأمان ويظ
مقعًدا، ما يسمح له بتشكيل قوة يمينية كبيرة تشمل حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور  30نحو 

 مقعًدا في الكنيست المقبل. 64ليبرمان ليشكل تحالفا من 
غانتس في ظل تحالفه مع حزب "تيالم" بقيادة موشيه يعلون نحو ورجح االستطالع أن يحصد حزب 

 5مقاعد للقائمة العربية المشتركة، و 7إلى حزب "هناك مستقبل" بقيادة يائير البيد، و 9مقعًدا، و 22
 إلى حزب أحمد الطيبي.

 5/2/2019القدس، القدس، 

 

 "قانون القومية"لى غالبية اإلسرائيليين يؤيدون إدخال بند مساواة العرب عاستطالع:  .23
 53تل أبيب: يستَدل من نتائج استطالع جديد للرأي العام في المجتمع اليهودي في إسرائيل، أن نحو 

 في المائة من اليهود، يؤيدون تعديل قانون القومية اليهودية العنصري.
تياط، أمل ، برئاسة العميد في جيش االح«هيئة مكافحة قانون القومية»أجري االستطالع بمبادرة من 

عامًا وما فوق، وهي فئة تمثل  18من اليهود الذين تتراوح أعمارهم بين  509أسعد، وشارك فيه 
في المائة من اليهود اإلسرائيليين يعتقدون أن  75.2البالغين في إسرائيل. ووفقًا لنتائجه تبين أن 

يعتقدون أن ترسيخ هذه في المائة  42.6المساواة المدنية يجب أن تكون مرسخة في قانون أساسي، و
في المائة إنهم  32.6المساواة يجب أن يكون في إطار قانون القومية الحالي، وأنه يجب تعديله. وقال 
في المائة أنه ال  10يعتقدون أن المساواة المدنية يجب ترسيخها في إطار قانون منفصل. فيما يعتقد 

 داعي ألن تكون المساواة المدنية مرسخة قانونيًا.
في المائة من اليهود اإلسرائيليين يعارضون قانون  50ا يتضح من االستطالع أن أكثر من كم

في المائة إنه يجب إضافة جملة على  52.7القومية، ويعتقدون أنه لم تكن هناك حاجة إلقراره. وقال 
قوق لكل إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية تسود فيها مساواة كاملة في الح»القانون الحالي تقول إن 

 في المائة يعارضون إضافة تعديالت على القانون. 22.4وفقط «. مواطني الدولة
 6/2/2019الشرق األوسط، لندن، 

 

 "إسرائيل": تلويح السلطة بعقوبات إضافية ضد غزة يخدم نائب بالكنيست .24
تلويح  قال النائب العربي في الكنيست اإلسرائيلي، جمعة زبارقة، إنّ  أحمد المصري: -غزة-الناصرة

 السلطة في رام هللا باتخاذ المزيد من العقوبات تجاه قطاع غزة يخدم دون أدنى شك إسرائيل.
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وأشار زبارقة في تصريحات لـ"فلسطين"، إلى أّن الحصار على قطاع غزة أخذ يتجه نحو منحى 
التي خطير للغاية، وأنه من غير المقبول أن تكون السلطة الفلسطينية جزءا منه عبر العقوبات 

 تفرضها عليه.
وأضاف: "الحصار في أوله وآخره يصب في مصلحة )إسرائيل( وأمريكا، وال يوجد صوت ليقول كفى 
لما يحدث"، الفتا إلى أّنه تدخل شخصيًا لمنح بعض التحويالت المرضية من غزة إلى الداخل 

فض السلطة، المحتل تصاريح للعالج في مشافي الداخل المحتل، بعد أن استعصت عليها بسبب ر 
 رغم خطورة حالتها.

وتابع "الحصار على غزة إجرام بكل المقاييس"، الفتا إلى أن الحصار يمس حياة الناس بشكل 
 مباشر، والذين ال ذنب لهم بأي أمر سياسي.

 5/2/2019، فلسطين أون الين

 

 حذر الحكومة من عملية عسكرية بغزة في ظل انهيار الخدمات الصحية اإلسرائيلي الجيش .25
أظهر "تقدير موقف" ألجهزة األمن اإلسرائيلية، أن "النظام الصحي في قطاع غزة على حافة 

الجيش اإلسرائيلي" في القطاع المحاصر، في ظل ترجيحات " عمليات"االنهيار، ما قد يحد من 
بالحاجة إلى "تدخل دولي واسع النطاق، سيؤدي إلى تأجيل عملية عسكرية إسرائيلية واسعة"، بحسب 

 جاء في الموقع اإللكتروني لصحيفة "هآرتس"، مساء اليوم الثالثاء. ما
وعرضت أجهزة األمن اإلسرائيلية، تقديراتها، أمام المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون 
األمنية والسياسية )كابينيت(، فيما نقلت "هآرتس" عن مسؤولين اطلعوا على المواد التي عرضتها 

ناقشات "الكابينيت"، أنه "في ظل الوضع الذي تعكسه المؤسسة األمنية، سيكون أجهزة األمن خالل م
 من الصعب شن حرب على قطاع غزة، وتلقي الدعم الدولي لعملية عسكرية إسرائيلية".

وتشير المناقشات التي أجراها "الكابينيت"، بحسب مصادر "هآرتس"، إلى أن موقف األجهزة األمنية 
ذا كانت القيادة السياسية تدرس مواجهة عسكرية في غزة، يجب معالجة وضع اإلسرائيلية هو أنه "إ

 النظام الصحي بداية".
وكشف التقرير أن النظام الصحي في غزة يواجه نقصا خطيرا في األطباء، وأن النقص الرئيسي هو 

سبة باألطباء المتخصصين بالتخدير، وأن المستشفيات في قطاع غزة تعاني من نقص في األدوية بن
، من األدوية األساسية والمضادات الحيوية والمسكنات، في حين ال يغطي مخزون األدوية 60%

 .)تكفي شهرا واحدا فقط( %42سوى حاجز 
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ووفًقا للتقرير، يكافح النظام الصحي في غزة لمواجهة عدد كبير من اإلصابات الناجمة عن تظاهرات 
والتي  48ول السياج األمني الفاصل عن مناطق الـومسيرات العودة، والتي تستمر منذ أشهر على ط

 ألفا. 30فلسطينيا وأصيب أكثر من  180، حيث قتل 2018انطلقت نهاية آذار/ مارس 
وإلى جانب النقص في اإلمدادات الطبية، يواجه النظام الصحي مخاوف شديدة بشأن الطاقة، مع 

، 2018كانون األول/ ديسمبر  تعطل الخدمات الصحية في بعض المستشفيات والعيادات نهاية
 وصلت نسبة األدوية األساسية عند مستوى المخزونات الصفرية.

وحّذر التقرير من انهيار وشيك في النظام الصحي في غزة، وذلك مع االرتفاع األسبوعي للمصابين 
ألف مصاب لم يتلقوا الرعاية الصحية الالزمة  30برصاص االحتالل الحي، وانضمامهم إلى 

 ورية.والضر 
 5/2/2019، 48عرب 

 
 "إسرائيل"شاكيد: لن نتحالف مع نتنياهو وسنضم مناطق "ج" إلى  .26

وكاالت: شددت وزيرة القضاء اإلسرائيلية ايليت شاكيد أن حزبها "اليمين الجديد" لن يتحد  -تل أبيب 
أبدا على ويندمج مع حزب الليكود لخوض االنتخابات الحالية، مؤكدة ان مثل هذا االقتراح "لم يكن 

 الطاولة" ولم تتم مناقشته. وكانت تقارير إعالمية إسرائيلية تطرقت الحتمال حدوث هذا.
االسرائيلي قيادة نتنياهو خالل السنوات  i24newsوبدال من ذلك، انتقدت شاكيد في حديث مع موقع 

إلسرائيليين الماضية، مدعية ان االئتالفات الحكومية السابقة بقيادة الليكود جاءت بعد تصويت ا
 لصالح حكومات يمينية، لكنها بدال من ذلك حصلت على حكومة يسارية.

"عندما كان الليكود قويا، قائدهم قاد نحو االنفصال عن غزة. وعندما جلس نتنياهو  وتابعت شاكيد:
 مع ايهود باراك، كانت حكومة يسارية".

وقالت ان "اليمين الجديد" بقيادتها  وشددت شاكيد خالل المقابلة على سياستها المؤيدة لالستيطان،
في الضفة الغربية الى إسرائيل، وقالت: "سنطبق القانون اإلسرائيلي في المنطقة  Cيؤيد ضم المنطقة 

C."هذا كان دائما ايماننا، وننوي فعل ذلك ، 
 5/2/2019األيام، رام هللا، 

 
 شراكات انتخابية واسعة بين األحزاب الصهيونية لتعزيز قوتها .27

كثفت األحزاب الصهيونية تحركاتها في مختلف االتجاهات، إلقامة : برهوم جرايسي- ناصرةال
شراكات انتخابية، منها ما هو إلنقاذ أحزاب صغيرة، من خطر عدم اجتياز نسبة الحسم، العالية 
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نسبيا، وأخرى من أجل خلق كتل برلمانية، تتحدى حزب الليكود. في حين ما يزال الجمود يخيم على 
 ، ما يهدد بتشتتها لثالثة قوائم.48تصاالت بين أحزاب القائمة المشتركة، التي تمثل فلسطينيي اال

كشفت مصادر حزبية لوسائل إعالم إسرائيلية، إن رئيس أركان الحرب األسبق غابي أشكنازي، 
ان أقامه رئيس األرك الذييتوسط إلى إقامة شراكة انتخابية بين الحزب الجديد مناعة إلسرائيل، 

في عضويته سلفه في المنصب موشيه يعلون، مع حزب يوجد مستقبل  األسبق بيني غانتس، وضم
بزعامة يائير لبيد. وتشير استطالعات رأي الى أن شراكة كهذه من شأنها أن تزيد قوة الحزبين 

 مجتمعين، بزيادة عدد المقاعد التي تجعلهما يقتربان من قوة حزب الليكود.
يعمل على إقامة تحالف بين األحزاب، باعتبار أن هذا بات حاجة في هذه وقال أشكنازي، إنه 

المرحلة بالذات. وأضاف، أنه في األيام القريبة سوف يعرف الجمهور نتائج جهوده. مؤكدا إنه ال 
 نقاش على ضرورة الوحدة، وأن العمل على تحقيقها أمر مهم جدا.

متطرفين اتصاالتها، إلقامة تحالف واسع يضم ما من جانبها كثفت أحزاب المستوطنين والمتدينين ال
ال يقل عن ثالثة أحزاب، كل واحد منها يتهدده خطر عدم اجتياز نسبة الحسم، في حال خاض 
االنتخابات بقائمة مستقلة. ومن بين هذه األحزاب، هئيحود هليئومي، وحزب قوة إلسرائيل، المنبثق 

 من دول العالم.عن حركة كاخ اإلرهابية المحظورة في العديد 
في المقابل تزايدت األصوات الداعية لشراكة انتخابية بين حزب العمل )الحزب المؤسس إلسرائيل، 

مقاعد(،  7األولى من عمر الكيان( المتهاوي في استطالعات الرأي، ) 29وحكم في السنوات الـ 
دما في االنتخابات وحزب ميرتس اليسار الصهيوني، الذي تشير االستطالعات إلى أنه لن يحقق تق

المقبلة، وسيبقى مع مقاعده الخمسة في أحسن األحوال. وهناك من يدعو إلى أن تضم شراكة كهذه، 
حزب الحركة بزعامة تسيبي ليفني، التي فض حزب العمل الشراكة معها قبل أكثر من شهر، وتشير 

 استطالعات الرأي إلى أنها تواجه خطر عدم اجتياز نسبة الحسم.
هذا األسبوع، سلسلة من المقاالت، وبشكل خاص في صحيفة هآرتس ذات التوجهات وانتشرت 

اليسارية الصهيونية، الداعية للشراكة بين العمل وميرتس وليفني. في حين رأى الكاتب التقدمي 
غدعون ليفي في مقال نشره هذا األسبوع، أن حزبي العمل وميرتس يدفعان ثمن االبتعاد عن 

 السابقة إلنهاء االحتالل، وأنهما غرقا أكثر في الجدل الدائر في حلقات اليمين.برامجهما السياسية 
وفي حال تحققت هذه التحالفات، التي منها ما تم، وتحالفات أخرى على وشك اإلعالن عنها، 
فسترفع سقف األصوات المطلوبة للمقعد البرلماني الواحد، وهذا ما سيخدم الشراكات االنتخابية 

 جب قانون االنتخابات اإلسرائيلي، في ما يخص توزيع المقاعد البرلمانية.الكبيرة، بمو 
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، تحالف 2015، التي شكلت في العام 48وهذا تحد جديد يقف أمام األحزاب الناشطة بين فلسطينيي 
القائمة المشتركة، وقد تفكك هذا التحالف قبل نحو شهر، بإعالن النائب أحمد طيبي، رئيس الحركة 

يير خروجه من القائمة، ما قد يؤدي إلى نشوء ثالث قوائم انتخابية، ستواجه أحداها أو العربية للتغ
ومن القوى  48أكثر خطر عدم اجتياز نسبة الحسم. ورغم النداءات الصادرة من أوساط فلسطينيي 

 الوطنية العربية، إال أن االتصاالت ما تزال متوقفة. 
  6/2/2019الغد، عّمان، 

 

 "الرصاص المصبوب"تحذر: لم يتغير شيء بعد عشر سنوات على عملية منظمة إسرائيلية  .28
اإلسرائيلية أن شيئا لم يتغير بعد عشر « يكسرون الصمت»تؤكد منظمة  :وديع عواودة -الناصرة 

 الوحشية على قطاع غزة.« الرصاص المصبوب»سنوات على حرب 
مت قوة مفرطة في ذلك العدوان المناهضة لالحتالل أن إسرائيل استخد« يكسرون الصمت»وتستذكر 

الجنرال باالحتياط بيني « مناعة إلسرائيل»على غزة وسكانها، محذرة من أن تباهي رئيس حزب 
 غانتس بتدميره أحياء كاملة في غزة ضمن الدعاية االنتخابية تنذر بما هو قادم.

تذكر أن خسارة وتشير إلى أن إسرائيل غيرت قواعد اللعبة في تلك الحرب وكررتها الحقا. وتس
جندي ومدني  500بلغت تسعة جنود وثالثة مدنيين وإصابة « الرصاص المصبوب»إسرائيل في 

 إسرائيلي، فيما كانت خسارة الفلسطينيين عشرات األضعاف.
 5,000لم يشاركوا في القتال، فيما أصيب  750فلسطيني منهم  1,300وذّكرت المنظمة بقتل 

فيما تم التداول بشكل واسع بدوافع شن تلك الحرب »بيت للهدم. وتتابع  4,000فلسطيني وتعرض 
 «.وقدر تحقيق أهدافها فإنه تم تهميش موضوع طريقة إدارتها

نبع من دروس « الرصاص المصبوب»وتوضح أن التغيير العميق في النظرية القتالية المعتمدة في 
بنان الثانية التي انتهت بدون حسم وإن كان الجهاز األمني في االنتفاضة الثانية ومن نتائج حرب ل

 ليس بهزيمة وفق تقديرات كثيرة.
التي وضعها الجنرال « كيفية التصرف في حرب مقابل اإلرهاب»وتشير الى أن الوثيقة اإلرشادية 

عاموس يادلين والبروفسور اسا كاشير لم يقبلها الجيش اإلسرائيلي رسميا لكنه تبناها فعليا. وتتابع 
ا يعترف به الناطق بلسان الجيش سابقا الجنرال افي بنياهو الذي قال إن المدنيين هذا م»

اإلسرائيليين هم في األولوية األولى بالنسبة لنا والجنود في األولوية الثانية وفي األولوية الثالثة 
 «.الفلسطينيون « اإلرهابيون »المدنيون الفلسطينيون وفي المرتبة الرابعة 
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يكسرون »تعتقد « الرصاص المصبوب»للجرائم التي اقترفتها إسرائيل في  وفي سياق تفسيرها
الجديدة دفع الجيش « النظرية األخالقية»أن الدمج بين جراح حرب لبنان الثانية وبين « الصمت

حياة جنودنا تسبق حياة المدنيين الفلسطينيين في غزة بكل ثمن »اإلسرائيلي لحرب تقوم على مبدأ أن 
  «. تقريبا

  6/2/2019لقدس العربي، لندن، ا 
 

 "صفقة القرن "رئيس الموساد األسبق: الدول العربّية الُمعتِدلة سُيجِبرون الفلسطينيين على قبول  .29
أّكد شفتاي شافيط، رئيس الموساد األسبق أّن الشرق  من زهير أندراوس: –” رأي اليوم“ –الناصرة 

الفلسطينيين يجب أْن يذعنوا لصفقة معدة  ، وأنّ ”بيكو–سايكس “األوسط الجديد ليس شرق أوسط 
أمريكًيا وإسرائيلًيا مع األنظمة العربية المعتدلة، وأّن األونروا يجب إغالقها، وتصفية قضية الالجئين، 
وأّن على الفلسطينيين القبول بأبو ديس عاصمة لهم، وأّنه يجب العمل على خلق شقاق بين حماس 

 وسكان غزة.
من أوسلو إلى القدس: دراسة نقدية عن “شافيط في مقابلٍة مع مؤّلف كتاب  هذه األقوال، أدلى بها

، والذي سيصدر ”وساطة السالم، والتيسير والمفاوضات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية
قريًبا عن مطبعة جامعة كامبردج في نيويورك، علًما أّن المقابلة ُأجريت في الثاني من تموز )يوليو( 

 ِشرت هذه األجزاء المترجمة في مجلة )فاثوم(، ونقلها للعربّية الزميل عدنان أبو عامر.، ونُ 2018
في رّده على سؤاٍل ما إذا كانت مبادرة السالم العربّية صالحة لكي تكون بمثابة أساٍس للمحادثات، 

كون هذه  يقول شافيط إّن اإلطار العام للمبادرة من الممكن أْن يكون العنصر األساسي للمفاوضات،
المبادرة جاءت أصاًل من السعودية، أغنى وأقوى بلد عربي واألكثر نفوًذا بين الدول العربية المعتدلة، 

 دولًة عربّيًة. 22ومن ثم اعتمدتها 
يزعم شافيط أّن سايكس وبيكو، يستحقان جائزة نوبل لنجاحهم في رسم حدود الدول القومّية في 

م. لكن تلك الفترة انتهت اآلن، ُمضيًفا أّن الشرق األوسط الشرق األوسط التي استمرت مائة عا
نحن أمام فرصًة “ولكن شيًئا آخر، الفًتا إلى أّن ” بيكو –سايكس “الجديد لن يكون له صلة بـاتفاقية 

تاريخّيًة واحدًة لتغيير الحدود في الشرق األوسط، العراق لن يكون العراق نفسه، سورّية لن تكون هي 
واألكراد لديهم فرصة جيدة للحصول على االستقالل الوطنّي، ُموضًحا أّن عملية إعادة  سورّية نفسها،

ترتيب الشرق األوسط الجديد ستستغِرق ما بين خمس إلى عشر سنوات، وعلى األرجح أقرب إلى 
 عشرة أعوام وهذه أيًضا نافذة الوقت لحّل الصراع اإلسرائيلّي الفلسطينّي.
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لمتحدة هي مفتاح هذه العملية برمتها، وبدون تّدخلها لن يكون هناك أّي وشّدّد على أن الواليات ا
نجاٍح، وتابع: هناك صراع اليوم بين السنة والشيعة، بين اإلسالم الراديكالي واألكثر اعتدااًل، لكن 
إسرائيل لديها معاهدة سالم مع األردن ومصر، المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وكذلك 

 المتحدة، هو االئتالف الذي يحتاج لقيادة عملية السالم مع الفلسطينيين.الواليات 
، يضيف، يجب على األمريكيين أْن يذهبوا إلى كّل واحٍد على حدة بداًل من  وألّن كّل شيٍء سريٍّ
الحديث مع العرب معا، عليهم أْن يذهبوا إلى محمد بن سلمان ويقولون: لقد قلت لنا جهزوا صفقة 

مازن، لذا إليك الصفقة، دعنا نناقش ذلك، وإذا بدا معقواًل، سنأتي باألردنيين وسأحضر أبو 
والخليجيين ومصر، وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة واشنطن إلقناعهم فسوف نساعدك. وعندما نتفق 
جميًعا، فإننا سندعو عّباس ونقول إّن هذه هي الصفقة، مؤّكًدا: أود أْن أرى أبو مازن يرفض شيًئا 

سيقول له ابن سلمان هذه هي الصفقة، إما أّنك تقبلها، أْو كّل الدول العرّبية ستغسل أيديهم كهذا. 
 منكم.

ورأى شافيط أّن هؤالء الالعبين العرب سُيجبرون الفلسطينيين على التوصل إلى اتفاق، وحتى هنا 
انفتاًحا، وستبدأ يبقى األمر سرًيا، وبعد التوصل إلى بعض التفاهمات، يجب أْن تصبح العملية أكثر 

المفاوضات: اإلسرائيليون والفلسطينيون يجلسون في غرفة ويتفاوضون مع الواليات المتحدة 
واآلخرون يكونون كمراقبين يتدخلون فقط عندما تكون المفاوضات عالقة في قضية معينة، هذا 

 النموذج يشبه المفاوضات مع األردن،
العقبات الكبيرة، ويرى أّنه ُيمِكن حّل المشكلة مالًيا  كما زعم شافيط أّن مشكلة الالجئين هي أسهل

وأقول لألمريكيين إّنه ال يوجد مبرر في العالم لوجود منظمة الجئين تتعامل مع الفلسطينيين وُتديم 
المشكلة بداًل من حلها، وينبغي نقل جميع ميزانياتها إلى المفوضية في غضون سنتين إلى ثالث 

نيون الذين ال يزالون الجئين وفًقا للتعريف الفعلي لالجئين، يمكن أْن سنوات؛ الالجئون الفلسطي
 تتعاَمل معهم المفوضية السامية لشؤون الالجئين، على حّد قوله.

باإلضافة إلى ذلك، قال شافيط إن المسؤولية ال ينبغي أْن تكون فقط على إسرائيل، إْذ ال تستطيع 
االقتصادية في غزة، وبالتالي، يجب معالجة المشاكل تمويل كّل ما يجب القيام به لحل المشكلة 

 الفورّية للسكان المدنيين وهذا يجب أن يكون جهًدا دولًيا، وإسرائيل ُتساِهم بنصيبها.
وأضاف أّن هناك هدًفا استراتيجًيا، وهو خلق شقاق بين السكان المدنيين وحماس في قطاع غّزة، 

زّودي الُسّكان بكّل ما يحتاجونه ”و” ال نريدك بعد اآلن“موقف يقول فيه الُسّكان لحماس  يهدف لخلق
.  من أجل تغيير المعاناة التي يعيشون فيها بشكٍل أساسيٍّ
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أّما عن القدس فقال: ال أعرف أّي أّمٍة تكون مستعدًة للتنازل عن جوهرها، قلب وجودها، وبالتالي 
مزعوم( يجب أْن تكون إلسرائيل، إحدى طرق حّل ذلك هي أّن السيادة على القدس وجبل الهيكل )ال

ولكن على أرض الواقع، ينبغي أْن تكون إسرائيل مستعدًة ألْن تكون مرنًة قدر اإلمكان، مؤّكًدا أّن 
 عاصمة فلسطين ستكون في أبو ديس فقط، بحسب تعبيره.

 5/2/2019، رأي اليوم، لندن
 

 مخطط لربط مستوطنات عبر االستيالء على ألف دونم جنوبي القدس .30

لالستيالء  إسرائيلياشرق القدس بسام بحر، إن هناك مخططا  أراضيقال رئيس لجنة الدفاع عن 
زراعية تشمل بيوتا تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين، في  أراضيعلى ما يزيد على ألف دونم من 

 خلة عبد جنوب شرق القدس.
طريق استيطاني من ملعب بلدية القدس، عن المخطط االستيطاني في شق  إعالنوأشار بحر إلى 

جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرق القدس حتى مستوطنة "معاليه ادوميم"، وبالتالي االستيالء على 
وبين أن هدف المخطط ربط مستوطنات عبر  أراضي خلة عبد والتي تعود ملكيتها ألهالي المنطقة.

 .أدوميمشبكة طرق كمستوطنة كيدار ومعاليه 
 5/2/2019، األيام، رام هللا

 
 وزير بحكومة االحتالل يقود اقتحاما للمسجد األقصى .31

قاد وزير الزراعة في حكومة االحتالل، المتطرف أوري ارئييل، صباح يوم الثالثاء، اقتحاما : القدس
للمسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة، على رأس مجموعة من المستوطنين المتطرفين، 

 صة في شرطة االحتالل.بحماية عناصر الوحدات الخا
ويأتي اقتحام الوزير المتطرف، بعد يوم من اقتحام قائد شرطة االحتالل في القدس، المتطرف "يورام 
هليفي" للمسجد على رأس مجموعة من كبار ضباط شرطة االحتالل، تزامنًا مع قرارات لشرطة 

بتهمة "الجلوس في  لمدة أسبوعين األقصىاالحتالل بإبعاد سبع سيدات مقدسيات عن المسجد 
 منطقة باب الرحمة" داخل المسجد األقصى خالل فترة اقتحامات المستوطنين.

 5/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 قوات االحتالل تنكل بالمقدسيين وتقتحم سلوان .32

ئيليا خطيرا، شهدت األراضي الفلسطينية المحتلة، أمس، تصعيدا إسرا: نادية سعد الدين -عمان
باقتحام بلدة سلوان، في القدس المحتلة، ومداهمة أحيائها واالعتداء على مواطنيها، بينما تقدم وزير 
إسرائيلي مجموعات المستوطنين في اقتحام باحات المسجد األقصى المبارك، وذلك بعد ساعات قليلة 

الغربية، وسط حملة واسعة على إعدام شاب فلسطيني وإصابة آخرين خالل مواجهات عنيفة بالضفة 
 من االعتقاالت بين صفوف المواطنين الفلسطينيين.

وانتشرت قوات االحتالل عند مداخل بلدة سلوان، جنوب المسجد األقصى المبارك، في القدس 
المحتلة، إيذانا باقتحامها ومداهمة العديد من منازلها وتفتيشها وتخريب محتوياتها، مما أسفر عن 

 بان الفلسطينيين، الذين ردوا على عدوانها برشق الحجارة والزجاجات الفارغة.مواجهات مع الش
واستكملت القوات اإلسرائيلية عدوانها في أنحاء مختلفة من األراضي المحتلة، عبر تنفيذ حملة واسعة 

 من المداهمات واالعتقاالت بين صفوف الفلسطينيين، من بينهم أطفال وأسرى محررون.
 6/2/2019، الغد، عّمان

 
 هيئة األسرى: االعتقال العائلي الجماعي للفلسطينيين أصبح ظاهرة خطيرة وممنهجة .33

قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، اليوم الثالثاء، أن مبدأ العقاب العائلي الجماعي الذي : رام هللا
 للغاية.ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، أصبح ظاهرة ممنهجة وخطيرة  إسرائيلتنتهجه 

واألم  األبعلى مثل هذه االعتقاالت التي تطال  اإلسرائيليةقوات االحتالل  إقدامحت الهيئة أن وأوض
وغيرهم من ذات العائلة، يدلل على سياسة العقاب الجماعي العائلي  والصهر.. واألختواالبن 

هذه المجّرم ضد الفلسطينيين، وعلى التطرف الجنوني لدى حكومة االحتالل اليمينية، والتي تتم 
أن االحتالل وخالل السنوات األخيرة عمد بشكل متطرف  إلىوأشارت  االعتقاالت بقرار رسمي منها.

استخدام هذه السياسة، كاعتقال عائلة األسير عمر العبد وعائلة الشهيد أشرف نعالوة،  إلىوكبير 
عتقل ومحيطه إيذاء الم إلىوعائلة األسير ابو عاصف البرغوثي وغيرهم، حيث يتعمد من خالل ذلك 

 العائلي واالنتقام منهم وقتل الحياة لعائلة األسير.
 5/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 جيش االحتالل يعتقل والدة األسير عاصم البرغوثي .34

: اعتقل جيش االحتالل اإلسرائيلي، الثالثاء، سيدة فلسطينية، وشقيقيها، من بلدة األناضول-رام هللا
 بر قرب مدينة رام هللا، وسط الضفة الغربية المحتلة.كو 
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” سهير البرغوثي“وقال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية، داهمت بلدة كوبر، واعتقلت السيدة 
فتشتت منازل المعتقلين “وأوضح الشهود أن القوات اإلسرائيلية  ”.زاهي، وسامر البرغوثي“وشقيقيها 

 ”.الثالثة، وخربت محتوياتها
، هي والدة األسير عاصم البرغوثي، الذي تتهمه بالمشاركة في تنفيذ عمليتي ”سهير البرغوثي”و

إطالق نار ُقتل فيهما جنديان إسرائيليان وأصيب آخر في موقف حافالت قرب مستوطنة جفعات 
مستوطنين على األقل، في عملية اطالق نار قرب مستوطنة  8اساف، باإلضافة إلى جرح نحو 

يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد  8، يوم ”عاصم البرغوثي“واعتقل  اية العام الماضي.عوفرا نه
 مطاردة دامت نحو شهر.

 5/2/2019، القدس العربي، لندن
 

 كماشة االحتالل تطبق على مدارس "تقوع" شرق بيت لحم .35
قوات  هجمة شرسة من قبل إلىشرق من بيت لحم  إلىتتعرض بلدة تقوع  :نجيب فراج -بيت لحم 
 اإلجراءاتوقطعان المستوطنين على حد سواء، منذ عدة سنوات واشتدت  اإلسرائيلياالحتالل 

ويستهدف جيش االحتالل بشكل مباشر ويومي مجمع المدارس في  التنكيلية منذ اكثر من شهر.
االعتداء عليهم واقتحام مباني  ىلإضافة إالبلدة، حيث يعيق حركة الطالب والمسيرة التعليمية 

لقاء الحجارة نحو إالغاز المسيل بالدموع نحو الطلبة والتنكيل بهم جسديا بزعم  وإطالقالمدارس 
خر االعتداءات قبل آوكان  المستوطنين.الشارع الملتف القربي من المدارس والذي تمر منه سيارات 

اص تالميذ برص 3 أصيبعلى طالب المدارس عقب انتهاء الدوام الدراسي، حيث  أسبوعاقل من 
ضباط االحتالل بالتلويح بارتكاب  يفتأوال  بالخطيرة.حينها  إصاباتهماالحتالل الحي، ووصفت 

 المدارس.مجازر بحق الطلبة، وتهديد مدراء 
شائكة في طريق الذي مر منه الطلبة  أسالكقام جيش االحتالل بوضع  األخيرة اآلونةوفي 

تضييق الخناق على  إلى أدىما  لإلناث سيةاألساالمختلطة والجرمق  األساسيةبمدرستي الخنساء 
طلبة وتعريضهم للخطر، حيث يضطر نحو الف طالب وطالبة من الولوج في ممر ضيق للغاية ال 

الذي يجعل االكتظاظ في هذا الممر خطير وغالبا ما  األمر، لفرد واحد للمرور عبره إاليتسع 
طة بهم من كال االتجاهين، والتي حولت الشائكة المحي باألسالك أويصطدم الطلبة ببعضهم البعض 

 األسالكبجروح بين الطلبة من  إصاباتما يشبه السجن، كما انه تم تسجيل وقوع  إلىالمدارس 
 مرورهم . أثناءالشائكة 

 5/2/2019، القدس، القدس
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 قوات االحتالل تقتلع مئات األشجار في قرية بردلة شمال طوباس .36

تالل، اليوم الثالثاء، المئات من أشجار الزيتون، وجرفت قطعة كتب محمد بالص: اقتلعت قوات االح
كلم" شمال طوباس في األغوار الشمالية،  25أرض مزروعة بمحصول الحمص في قرية بردلة "

 وذلك بذريعة زراعتها في أراضي مصنفة على أنها أراضي دولة.
ز بشارات، إن قوات وقال مسؤول ملف االستيطان في محافظة طوباس واألغوار الشمالية، معت

شجرة  410االحتالل المعززة بعدة آليات عسكرية ترافقها جرافات عسكرية، اقتحمت القرية، واقتلعت 
 زيتون تعود للشقيقين عمر ومحمد صالح يوسف صوافطة.

وذكر بشارات، أن قوات االحتالل أعلنت بردلة منطقة عسكرية مغلقة، وهددت باعتقال عدد من 
 ن ممن حاولوا الوصول إلى المكان والتصدي لجريمة اقتالع أشجار الزيتون.النشطاء والمواطني

 5/2/2019، األيام، رام هللا
 

 غزة: وقفة احتجاجية تطالب برفع الحصار .37

شارك العشرات من الفلسطينيين، أمس، في وقفة احتجاجية، للمطالبة برفع : وكاالت -عواصم
ام، ورفع المشاركون في الوقفة، التي نّظمتها هيئة الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة للع

 الحراك الوطني لكسر الحصار وهيئة فصائلية، في ميناء مدينة غزة، الفتات تطالب برفع الحصار.
كما لّوح األطفال المشاركون في الوقفة باألعالم الفلسطينية، ورفعوا الفتات ُكتب على بعضها "أنقذوا 

 ئر عن غزة".غزة"، و"ارفعوا الحصار الجا
وقال نسيم ياسين، نائب رئيس رابطة "علماء فلسطين" )غير حكومية( خالل كلمة ألقاها بالوقفة:" 

وأضاف  نقف اليوم لنجدد مطالب الشعب الفلسطيني بضرورة رفع الحصار الظالم عن القطاع".
واصل مقاومته ياسين: "نقول لالحتالل اإلسرائيلي إنه لن ينال ما يريد وأن الشعب الفلسطيني سي

السلمية ومسيرات العودة حّتى تحقيق أهدافها األساسية وعلى رأسها كسر الحصار"، وطالب 
 المؤسسات الحقوقية واإلنسانية الدولية بالضغط على الجانب اإلسرائيلي لرفع حصاره عن القطاع.

لحصار، خالل من جانبه، قال نبيل دياب، في كلمة باسم الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر ا
الوقفة:" الحصار اإلسرائيلي لن ينجح في تقسيم الشعب الفلسطيني"، وشدد دياب على أن الوحدة 

  .الوطنية هي "البوابة التي تفتح للفلسطينيين المجال لطرد االحتالل من أرضه"
 6/2/2019، الشرق، الدوحة
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 من أبناء غزة 60لـ "تمليك عقار"حكومة األردن توافق على  .38
قال مدير عام دائرة األراضي والمساحة، م.معين الصايغ إن الحكومة  :هبة العيساوي  --عمان

موافقة مبدئية لطلبات تقدم بها أبناء قطاع غزة لتملك العقار منذ بدء تطبيق قرار مجلس  60منحت 
 الوزراء بالسماح لهم بالتملك قبل شهر.

قدم بها أبناء غزة للدائرة من قبل أبناء قطاع وبين الصايغ، في تصريح لـالغد، أن عدد الطلبات التي ت
طلب، مشيرا إلى اإلقبال الملحوظ الذي شهدته الدائرة  100غزة حتى مساء يوم الخميس الماضي بلغ 

 منذ نفاذ القرار منذ نحو شهر واألرقام في تزايد يوميا.
على آلية تملك أبناء  ووافق مجلس الوزراء الحالي في السابع من شهر كانون الثاني )يناير( الماضي

قطاع غزة للعقار محددا مقدار التملك، في خطوة لتنشيط حركة قطاع العقار في المملكة والذي يشهد 
 تراجعا منذ سنوات عدة.

إلى ذلك، بين الصايغ أن القرار سمح لرب األسرة من أبناء قطاع غزة التملك فقط وليس لألبناء، 
تزيد مساحة قطعة األرض على دونم واحد، أو منزل مستقل  مشيرا إلى أن قرار التملك حدد بأن ال

 على قطعة أرض ال تزيد مساحتها على دونم، أو شقة سكنية واحدة.
 5/2/2019، الغد، عّمان

 
 األردن: اقتحامات االحتالل المتكررة لألقصى لعب بالنار وستؤدي إلى ما ال يحمد عقباه .39

لناصر أبو البصل، اليوم الثالثاء، سلطات االحتالل حذر وزير األوقاف الدكتور عبدا -الغد -عمان
جراء تعدياتها المستمرة في اآلونة األخيرة على موظفي األوقاف اإلسالمية وعلى المسجد األقصى 

 المبارك بكافة مرافقه.
المبارك وحوله، ومصادقة  األقصىكما دان استمرار تحليق الطائرات الشراعية في سماء المسجد 

تحتية لبناء التلفريك بالقدس القديمة والذي يربط جبل الزيتون بساحة البراق وتضاعف لجنة البنى ال
 أعداد المقتحمين للمسجد األقصى المبارك بستة أضعاف ما كانت عليه سابقًا.

( مقتحم، 30,000) 2018( مقتحم وعام 5,000حوالي ) 2009وقال إّن أعداد المقتحمين بلغت عام 
نصب سقائل على الجزء الجنوبي من الجدار الغربي للمسجد األقصى ب االحتاللوقيام سلطات 

المبارك بهدف ترميم الجدار أسفل المتحف اإلسالمي، في الوقت الذي تمنع سلطات االحتالل فيه 
 كوادر لجنة اإلعمار في المسجد األقصى المبارك من الوصول للمكان للبدء بأعمال ترميمه.

وزارته، إن هذا العمل هو تدخل سافر في عمل اإلدارة العامة  وقال أبو البصل في بيان أصدرته
وتعديًا على صالحيات دائرة األوقاف  المبارك،ألوقاف القدس ولجنة إعمار المسجد األقصى 
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ويعد ذلك سابقة خطيرة للسيطرة على المسجد  هذه،اإلسالمية الجهة الوحيدة المخولة بأعمال الترميم 
 قانوني القائم.وتغيير الوضع التاريخي وال

وعبر الوزير عن رفضه الشديد لهذه التصرفات االستفزازية ولغيرها من االعتداءات واالقتحامات التي 
يقوم بها المتطرفون ووزراء ونواب الكنيست والعسكريون المتطرفون الذين أصبحوا يدخلون إلى األبنية 

الب الوزير بوقف هذه االستفزازات المسقوفة في المسجد األقصى المبارك عنوة وبقوة السالح , وط
التي تؤجج مشاعر المسلمين وتثير غضبهم في كافة أرجاء العالم وتذكرهم بواجبهم المقدس دفاعًا 
عن المسجد األقصى المبارك والذي يحظى األردن بقيادته الهاشمية بشرف رعايته والوصاية عليه، 

 قصى المبارك.خاصة بعد تصاعد وتيرة االقتحامات االحتاللية في األ
 5/2/2019، الغد، عّمان

 
 ةإن استمرت في مهاجمة أهداف في سوري "رد حازم"من  "إسرائيل"إيران تحذر  .40

الجمهورية  أن"علي شمخاني"  األميرالالقومي ،  لألمن األعلىالمجلس  أمينكد أرويترز:  -لندن
سوريا ، محذرا  إعمار عادةإ مساعدة خالل مرحلة  أيلن تدخر وسعا في تقديم  اإليرانية اإلسالمية

 السورية. األراضيفي الوقت نفسه الكيان الصهيوني من مواصلة اعتداءاته على 
طهران،  إلىوبحث شمخاني مع وزير الخارجية السوري "وليد المعلم" الذي وصل اليوم الثالثاء 

 في المنطقة. واألمنيةالتعاون االستراتيجي بين البلدين وآخر التطورات السياسية 
 األراضيالقومي، استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني على  لألمن األعلىالمجلس  أمينواعتبر 

سوريا بانه امر غير مقبول، وقال: إذا  أراضيالسورية والجيش وقوات المقاومة وكذلك انتهاك سيادة 
اسب بحيث المتوقعة للردع والرد بشكل حازم ومن اإلجراءات، فسوف يتم تفعيل األعمالاستمرت هذه 

 الكذابين والمجرمين. إسرائيليكون درس عبرة لحكام 
 5/2/2019، فارس، طهران أنباءوكالة 

 
 "300-إس"منظومات سورية من نوع  3تفعيل  "للمرة األولى"شركة إسرائيلية تنشر صورة توثق  .41

اعية اإلسرائيلية صورة ملتقطة بواسطة أقمار اصطن” Image Sat“تل ابيب ـ وكاالت: نشرت شركة 
منها منصوبة  3الصاروخية في سوريا، ” 300-إس“منصات إطالق لمنظومات  4قالت إنها تظهر 

 وواحدة مموهة.
صدرتها روسيا  4منصات إطالق من أصل  3وأوضحت الشركة أن الصورة توثق وللمرة األولى نشر 

رها تم في الروسية، مشيرة إلى أن نش” 20-إيل“عقب حادث إسقاط  2018إلى سوريا في أكتوبر 
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رصدت وهي في  4منطقة مصياف قرب مدينة حماة غرب سوريا، فيما لفتت إلى أن المنظومات الـ
نظرا للتوتر اإلقليمي الحالي “في تعليقها على هذا التحرك: ” Image Sat“وقالت  شبكة تمويه.

ليات والنصب المرصود لمنصات اإلطالق قد تكون األنشطة المذكورة تشير إلى رفع مستوى العم
 ”.واليقظة

غير الواضح حاليا لماذا تمت تغطية منصة إطالق واحدة فقط بشبكة “وأضافت الشركة أنه من 
رصد مثل هذه المواقف أمر نادر وهو يثير أسئلة حول المستوى العملياتي للبطارية “، قائلة: ”تمويه

 ”.كلها، ال سيما بشأن منصة اإلطالق المخطة وغير المنصوبة
إلى أن ذلك يعني عمليا تفعيلها  3عالم إسرائيلية في تقارير حول نصب المنظومات الـولفتت وسائل إ 

 من قبل الجيش السوري.
 5/2/2019، رأي اليوم، لندن

 
 "إسرائيلـ"مجلس الشيوخ األمريكي يقر مشروع قانون مؤيد ل .42

ألوسط، رويترز: أقر مجلس الشيوخ األمريكي مشروع قانون السياسة الخاصة بالشرق ا -واشنطن
الثالثاء، والذي يتضمن إجراء سيسمح للواليات بأن تفرض عقوبات على شركات تشارك في حمالت 
لمقاطعة إسرائيل، وتعديال يخالف الرئيس دونالد ترامب بمعارضة أي خطط لسحب القوات بشكل 

 مفاجئ من سوريا.
صوتا مؤيدا  77بنحو ونال قانون تعزيز أمن أمريكا في الشرق األوسط دعم مشرعي مجلس الشيوخ 

صوتا معارضا، الثالثاء، قبل ساعات من إلقاء ترامب خطاب حالة االتحاد السنوي الذي  23مقابل 
 يناقش فيه سياساته لهذا العام.

ولكن لكي يصبح قانونا، سيحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه 
رك دون تغييرات كبيرة بسبب المخاوف من البند الذي الديمقراطيون، حيث من غير المرجح أن يتح

بسبب معاملتها ” مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض عقوبات عليها“يتناول حركة 
ويجادل معارضو هذا البند بأن مشاركة األمريكيين في حمالت المقاطعة محمية  للفلسطينيين.

 بموجب الحق الدستوري في حرية التعبير.
 6/2/2019، العربي، لندن القدس
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 مب يتخذ خطوة لتأييد نتنياهو في االنتخابات المقبلةاتر  .43
اتخذ الرئيس األميركي، دونالد ترمب، بشكل علني وصريح، موقفًا لصالح : نظير مجلي-تل أبيب
ورئيسه بنيامين نتنياهو، في المعركة االنتخابية. وتم التعبير عن هذا الدعم بنشر « الليكود»حزب 

 ، الخاص بالرئيس األميركي.«انستغرام»عالن انتخابي لحزب الليكود حساب إ 
وكان الليكود قد نشر إعالنات ضخمة في شوارع تل أبيب يظهر فيها نتنياهو وترمب يتصافحان، مع 

 التوقيع باسم حزب الليكود، وذلك في إطار دعايته االنتخابية الرسمية.
نشر إعالن الليكود االنتخابي المذكور على حسابه في وقد جاء رد ترمب سريعًا ومفاجئًا، إذ 

االنستغرام. فاعتبر ذلك في إسرائيل تدخال صريحا لصالح نتنياهو والليكود، في الوقت الذي يسعى 
فيه غالبية السياسيين اإلسرائيليين إلى التخلص من حكم نتنياهو ويرى فيه غالبية السياسيين في 

 ية.الغرب عبئًا على السياسة الدول
 6/2/2019، ، لندنالشرق األوسط

 
 مصدر دبلوماسي أممي: األمم المتحدة تعمل على تنفيذ مشاريع قريبة المدى في غزة .44

قال مصدر دبلوماسي أممي: إن األمم المتحدة تعمل على تنفيذ مشاريع قريبة  غزة/ نبيل سنونو:
ى أن الدور الرئيس في ملف المدى في قطاع غزة، مبيًنا في الوقت نفسه أن المنظمة الدولية تر 

 المصالحة الوطنية الفلسطينية يعود لجمهورية مصر العربية.
وأوضح المصدر الدبلوماسي لصحيفة "فلسطين" طالبا عدم كشف هويته، أن األمم المتحدة تدعم 

وقال المصدر: ما تحاول األمم المتحدة فعله هو  الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
ف من األزمة اإلنسانية الحالية في قطاع غزة عبر مشاريع مقترحة في لجنة االتصال التي التخفي

وذكر أن االجتماع  تضم الدول األعضاء في األمم المتحدة وترأسها النرويج، وتجتمع كل ستة أشهر.
لى األخير كان في سبتمبر/أيلول الماضي في نيويورك، وبحث األولويات وما يمكن تنفيذه، منبًها إ

وأفاد بأن األمم المتحدة اقترحت  أن ذلك يكون بحضور من جانب السلطة الفلسطينية و)إسرائيل(.
مشاريع في ثالثة مجاالت هي: الطاقة والمياه واالقتصاد، مبيًنا أن الحديث يدور في المجال األخير 

 عن البطالة ومشاريع قصيرة المدى كبرامج التشغيل المؤقت.
مليون دوالر لمدة ستة أشهر لتشغيل  60تعدت في االجتماع آنذاك لمنح وأضاف أن دولة قطر اس

محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، وهو أحد المشاريع التي اقترحتها األمم المتحدة لتحسين 
 وضع الكهرباء، وقد جرى البدء بتنفيذه وال يزال المواطنون في القطاع يلمسون أثره.
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ن بند جرى بحثه في لجنة االتصال وهو "النقد مقابل العمل" لتحسين وتحدث المصدر األممي ع
وبين المصدر أن األمم المتحدة مهتمة بتنفيذ هذه  االقتصاد وتقليل البطالة عبر فرص عمل مؤقتة.

المشاريع، ملمحا إلى أن األزمة اإلنسانية في غزة قد تؤدي إلى تصعيد وأنه ال يمكن العمل على 
وتابع: األمم المتحدة تحاول أن تخفف من هذه الناحية  ود هذا "الخطر".المصالحة في ظل وج

لنعطي مجاال للفصائل والسلطة ليناقشوا مواضيع داخلية فلسطينية دون أن يكون هناك احتمال 
وأكد أن األمم المتحدة معنية "بتحسين الوضع اإلنساني واالقتصادي في  تصعيد بين الفينة واألخرى.

وأردف: تعمل األمم المتحدة على تنفيذ مشاريع قريبة المدى لتحسين هذا  األمني".غزة، وبالتأكيد 
 الوضع، وليشعر الناس في غزة بأي تحسن يحصل.

وعما إذا كانت هذه المشاريع مرتبطة بتثبيت تفاهمات وقف إطالق النار في قطاع غزة، قال: األمم 
هذا ليس شرطا لتنفيذ مشاريع األمم المتحدة المتحدة تؤكد ضرورة وجود "هدوء نسبي" في غزة، "ولكن 

 التي لم تتوقف في غزة".
 5/2/2019، فلسطين أون الين

 
 ونقل السفارة "إسرائيلـ"رئيس النمسا: نرفض االعتراف بالقدس عاصمة ل .45

أكد الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، اليوم الثالثاء، رفض بالده، اعتراف الواليات المتحدة 
ركية بالقدس، عاصمة إلسرائيل، ونقل سفارتها من تل أبيب، للمدينة؛ وذلك خالل مؤتمر األمي

 صحفي، عقده اليوم، مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام هللا.
وقال دير بيلين خالل المؤتمر: "النمسا حزينة لما أقدمت عليه الواليات المتحدة من نقل سفارتها من 

 ل أبيب للقدس، وقطع مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا(".ت
وأكد أن بالده لن تقدم على خطوة مماثلة، مؤكدا التزام النمسا بسياسات االتحاد األوربي تجاه 
ا فلسطين، وشدد على "دعم بالده لفلسطين"، ووصف العالقات الثنائية بـ"الحميمية"، وأوضح أن النمس

 تؤيد ")خيار( حل الدولتين عبر المفاوضات".
 5/2/2019، 48عرب 

 
 فرنسا: عدم تجديد والية بعثة التواجد الدولي بالخليل استمرار لسياسة االستيطان .46

قرار إسرائيل، بعدم التجديد لبعثة التواجد الدولي المؤقت في  إنقالت الخارجية الفرنسية : رام هللا
ضمن قرار مجلس األمن الدولي، هو استمرار لسياسة  1997منذ عام الخليل )تيف(، التي تأسست 

 المحتلة. األرضفي  اإلسرائيلياالستيطان 
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وأوضحت الخارجية في بيان لها، أن بعثة المراقبة لعبت دورا مهما لضمان احترام القانون الدولي 
 ادث والصدامات.التواجد الدولي في الخليل ساهم في منع حصول الحو  أن إلىاإلنساني، مشيرة 

هذا القرار قد يزيد التوتر في المنطقة في ظل وضع غير مستقر في الخليل،  أن إلى وأشارت
وبالتالي استمرار سياسة االستيطان اإلسرائيلي على األرض في الخليل، كما هو الحال في باقي 

ا القرار وتدعو فرنسا تأسف لهذ إنوقالت الخارجية في بيانها:  الضفة الغربية بما فيها القدس.
ودعت الخارجية في إلى إعادة إحياء عملية سياسية ذات مصداقية  النظر فيه. إعادةإسرائيل إلى 

تهدف إلى تنفيذ حل الدولتين، وهو الحل الوحيد القادر على ضمان التوصل إلى حل عادل ودائم 
عاما في  22ملوا لمدة الخارجية بالرجال والنساء الذين ع وأشادت للصراع، وفقا لتطلعات الشعبين.

 بعثة "تيف"، في ظروف صعبة في معظم األحيان.
 5/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مجلس الشيوخ ضد المقاطعة: إسرائيل تتقدم على الدستور األميركي .47

 فكتور شلهوب
على مشروع يتعلق  23عضوًا مقابل  77صّوت مجلس الشيوخ األميركي، بعد ظهر الثالثاء، بأكثرية 

بالشرق األوسط، يعاقب في أحد بنوده أي جهة أميركية تقاطع المنتجات اإلسرائيلية المصنعة في 
المستوطنات، ويخّول حكومات الواليات والسلطات المحلية على مستوى المناطق والمدن، فرض 

عدم التعامل التجاري حظر على الشركات وحتى األفراد الذين يمارسون مثل هذه المقاطعة من خالل 
معهم وحرمانهم من العقود الحكومية، بالرغم من أن ذلك يندرج في منزلة التعّدي على حرية الرأي 

 التي يكفلها الدستور صراحة لكل مواطن أميركي.
لكن جوقة إسرائيل ضربت حرية التعبير في هذه الحالة، بعرض الحائط، طالما أن المعني بالموضوع 

 تتقدم على الدستور بمثل هذه الفجاجة في الزمن الترامبي.  هي إسرائيل التي
قصاص متعسف لفرض مشيئة اللوبي اإلسرائيلي الذي دفع بهذا المشروعـ وأصر على تمريره من 
دون ضجة خلف ضجيج االنشغال بقضايا وملفات داخلية وخارجية طاغية على الساحة السياسية. 

حه في الكونغرس عمومًا ومجلس الشيوخ خصوصًا، لطرح وقد كان له ما أراد بفضل انصياع مفاتي
هذا المشروع على جدول األعمال وللمرة الثالثة منذ بداية العام الحالي بذرائع واهية مثل الزعم بأن 
هذه المقاطعة تعكس نزعة "معاديٍة للسامية" أو أن المشروع ليس غير "تأكيد على الوعد األميركي 

 قال السناتور ميتش ماكونيل زعيم األغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ.بحماية أمن إسرائيل"، كما 
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تلفيق وظيفته حجب التضارب الفاضح مع الدستور، كما شدد المعارضون في خطابهم التحذيري من 
عواقب هذا التوجه. لكن االعتبارات السياسية العابثة كان لها الغلبة في صفوف الجمهوريون 

(. وبذلك تعذر على الباقين من 47من أصل  25نصف الديمقراطيين )باإلجماع وبين أكثر من 
إفشال القرار المتوقع سقوطه في مجلس  2020الحزب الديمقراطي ومنهم مرشحين للرئاسة في 

النواب، وقطع الطريق على تحّوله إلى قانون ملزم. لكن ال ضمان لمنع وصوله إلى هذه النقطة ألنه 
تأييد واسع، مثل فرض عقوبات جديدة على النظام السوري، وتحذير ينطوي على بنود أخرى تحظى ب

 الرئيس دونالد ترامب من االنسحاب السريع من سورية وأفغانستان.
مع ذلك، لن يكون إقراره، لو حصل، نهاية المطاف. فبعد الكونغرس تنتظره معارك قضائية عديدة 

اشرة منه بل أيضًا من ِقبل هيئات مدنية للطعن بدستوريته. ليس فقط من جانب الجهات المتضررة مب
وقانونية مثل جمعية الحقوق المدنية ومؤسسة السالم في الشرق األوسط، وغيرها التي سبق ورفعت 
دعاوى ضد محاوالت من هذا النوع، وكسبت الحكم في واليتين ضد تطبيق مثل هذا العقاب الذي 

 الرأي واالختيار.يتناقض مع ممارسة حق المشاركة السياسية، عبر حرية 
كذلك، من المعروف أن حركة المقاطعة هذه التي انتقلت من أوروبا، قد وجدت أرضًا خصبة في 
الحقل الجامعي وحظيت بتعاطف متزايد في السنوات األخيرة. وهذا ما حمل نواطير إسرائيل في 

أدى إلى والدة هذا  واشنطن، بقيادة اللوبي اإلسرائيلي الذي لجأ إلى تحريك الرد في الكونغرس بما
 المشروع.

وفي ضوء ذلك، من المتوقع أن يساهم هذا الحراك، في توسيع دائرة الجدل حول االمتيازات 
اإلسرائيلية في واشنطن، خاصة أن هناك عناصر جديدة من الديمقراطيين في مجلس النواب، عازمة 

ات الرئاسة القادمة. وفي ذلك، على طرح بند الدعم المفتوح إلسرائيل كواحد من ملفات حملة انتخاب
ما يزيد من تسليط األضواء على التمادي في حماية إسرائيل إلى حد تجاوز قضية الحريات التي 
يضمنها الدستور، كما جرى اليوم. ومثل هذا التبّرم بدأت طالئعه تظهر حتى في الكونغرس، من 

 مرة األولى في مجلس الشيوخ.خالل السناتور راند بول الذي تصدى لهذا المشروع عند طرحه لل
الطريق في هذا االتجاه طويلة وشاقة. لكن الواعد فيها أن هذا المشروع أعطى دفعًا هامًا لفتح باب 

 النقاش السياسي والقانوني العام، حول ما يشبه االرتهان إلسرائيل.
 6/2/2019، العربي الجديد، لندن
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 ينـيفـلسط "2أستانـا "حوارات موسكو والحاجة لـ  .48
 عريب الرنتاوي 
ال سبب جديًا واحدًا يدعو لالعتقاد بأن موسكو ستنجح حيث أخفقت القاهرة )ومن قبلها الدوحة ومكة 
وصنعاء( في إنجاز مصالحة فلسطينية داخلية ... موسكو تحتفظ بعالقات وطيدة مع السلطة 

توى أقل مع فصائل والمنظمة، وتقيم تواصاًل مستدامًا مع حركة حماس، ولديها روابط على مس
فلسطينية أخرى، بيد أنها ال تتوفر على ما يكفي من النفوذ على أي من هذه األطراف، إلقناعها أو 
الضغط عليها، لتجاوز انقساماتها واالستجابة لنداءات العقل والمنطقة والحكمة والضمير، وتقديمها 

 على المصالح الفئوية والحسابات الصغيرة.
اإلدراك العميق، بأن العملية السياسية، أية عملية سياسية، لن تبصر النور،  لكن موسكو، ومن موقع

ولن تتوج بنهايات سعيدة إن هي انطلقت، في ظل تفشي حالة االنقسام واصطراع الشرعيات 
المعمول بها بين فتح وحماس ... موسكو تدرك أن دورها فيما « الخيار الصفري »الفلسطينية، ولعبة 

األمريكية، بل عبر آلية دولية « النافذة»، لن يأتي أبدًا من «الشرق األوسط عملية سالم»يسمى 
جديدة، من نوع المؤتمر الدولي الذي دعت له السلطة، ووساطة متعددة األطراف بين الفلسطينيين 
واإلسرائيليين، تلكم هي البوابة الممكنة لدور روسي في هذا الملف، وأحد مفاتيح هذه البوابة األكثر 

 ية، إنما يكمن في المصالحة واستعادة الوحدة.أهم
دولي مهم، والفلسطينيون امتهنوا  –ستستجيب كافة الفصائل لدعوة موسكو، فهي العب إقليمي 

، ولديهم شغف عظيم بذلك ... لن يتخلف أحٌد عن تلبية الدعوة في موعدها «سياحة المؤتمرات»
النية، وسيتبارون في كيل المديح والثناء للوسيط  المقرر بعد عدة أيام... وسيتنافسون في إبداء حسن

الروسي ومساعي موسكو الحميدة، وسيحرص كل عضو في الوفد على إيصال رسالة للقيصر 
بوتين، فأغلب الظن، أنه يعتقد أنه جاء بدعوة شخصية خاصة من سيد الكرملين ... لكن حصيلة 

 «.الصفر المكعب»م، لن تزيد عن اللقاءات واالجتماعات، في ظني، وليس سوى بعض الظن إث
تعذر المصالحة ناجم عن تزايد نفوذ قوى « ... شرط مستحيل»المصالحة المتعذرة تبدو معلقة على 

المصالح التي نمت على جذع االنقسام، فضاًل عن اصطراع المحاور اإلقليمية في فلسطين وعليها 
الدولي بالحاجة أواًل:  -قرار اإلقليمي ... أما الشرط المستحيل، فهو توفر القناعة لدى عواصم ال

إلتمام المصالحة، وثانيًا: االتفاق على شروط إتمامها، وهو أمر أقرب ما يكون إلى االستحالة في 
 التي تسود المنطقة برمتها.« حروب الوكالة«ظل مناخات االستقطاب والعسكرة و

ركين، ولخاطبتهم بجملة قصيرة أو لو كنت مكان الوسيط الروسي، لطلبت اجتماعًا عامًا لكل المشا
اثنتين: ال تنتظروا مساعدتنا إن لم تساعدوا أنفسكم ... وهي ذاتها الجملة التي تتكرر على ألسنة 
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كبار المسؤولين في الدول والمجتمعات المعنية بالقضية الفلسطينية والداعمة لحق الشعب الفلسطيني 
 في الحرية واالستقالل.

، يلعب فيه الراعون والضامنون دورًا محوريًا «2 –مسار أستانا «حاجة لـيبدو أن الفلسطينيين ب
ضاغطًا على األطراف ... يبدو أن الفلسطينيين لن يصطلحوا ويصلح حالهم، إال إن تجردوا من 
قدرتهم على التقرير بشأن راهنهم ومستقبلهم، تمامًا مثلما حصل في أستانا، عندما غابت األطراف 

 ها والضامنون لها محلها، وتباحثوا وقرروا باسمها ونيابة عنها ...السورية وحل رعات
 6/2/2019، الدستور، عّمان

 
 انهيار السلطة هو مس بأمننا .49

 افينتل وأوديعاموس جلعاد 
عرفت دولة إسرائيل تشخيص تهديدات خلف األفق واستخدمت استراتيجية  األخيرينفي العقدين 

نتائج في منع تحققها أو في تأخيرها. هكذا مثال عملت ضد مشتركة، سياسية وعسكرية، قادت إلى 
 التهديد النووي اإليراني، تسلح حزب هللا بقدرات دقيقة وجهود إيران للتمركز في سورية.

 األبعادمقابل ذلك يبدو أنه في النزاع الرئيسي مع الفلسطينيين ليس إلسرائيل استراتيجية متعددة 
باألساس. لقد نظرت إلى المدى القصير  أفعالا هي سياسة ردود لتواجه الواقع المتشكل، وسياسته
 والحفاظ على الهدوء. اإلرهابمنع  -مهم جدا بحد ذاته  -وركزت على جانب رئيسي واحد 

التحدي الرئيسي الذي من شأنه أن يتشكل في السنوات القريبة القادمة هو انهيار أو التفكك التدريجي 
ودها هش اكثر بكثير مما يبدو. الفكرة التي على أساسها قامت التي وج -للسلطة الفلسطينية 

السلطة، التي بدونها ليس لها حق في الوجود، هو تسهيل المفاوضات مع إسرائيل، وهي آخذة في 
طريق المقاومة المسلحة لحماس. هذا المنحى ينعكس جيدا في االستطالعات، التي  أمامالضعف 

 ر الفلسطيني بحل الدولتين.تظهر انخفاضا حادا في ثقة الجمهو 
إن ضعف فكرة التسوية تقود إلى ضعضعة االستقرار السياسي والجماهيري للسلطة. مواجهات في 

السلطة، التي تعمل  أجهزةغزة وعمليات في الضفة تزيد شعبية حماس وشعبية البديل الذي تطرحه. 
الشرعية وتعتبر كعميلة. كذلك الدعم  القيم مع قواتنا، تفقد األمنيالحتواء المواجهات وتحمي التنسيق 

السياسي الداخلي، الحاسم، لنشاطهم غير مضمون في نهاية والية أبو مازن، ذهابه من شأنه أن 
 يفتح معركة على الخالفة مدمرة ويسرع توجهات التطرف في القيادة الفلسطينية.

من. في غياب آفاق السلطة تعمل تحت ضغوطات مالية شديدة وتعاني من نقص يقين اقتصادي مز 
ليها: الواليات المتحدة مست إسياسية فقد تقلصت بشكل كبير المساعدات الدولية التي هي بحاجة 
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التي تساعد في الحوكمة، تشريع في الكونغرس من شأنه أن يقود  األونروابالجزء المدني وبميزانية 
الضرائب التي تجبيها  والأم؛ خصم األمنإلى وقف باقي المساعدة األميركية، بما فيها ألجهزة 

 إسرائيل لصالح السلطة يحلق كتهديد دائم فوق رأسها.
كذلك، فإن سيناريو غرق السلطة ليس نظريا، بل من شأنه أن يتحقق. هذا في غياب  األمركان  إذا

أفق سياسي، وقاعدة شرعية تتقلص، انعدام اليقين االقتصادي، ضغوط سياسية متزايدة ويأس، هذه 
قيقيا على وجود السلطة لفترة طويلة، ومن شأنها أن تضعضع المصلحة االقتصادية تضع خطرا ح

 والشخصية لكبار رجاالتها في مواصلة طريقها.
على إسرائيل. على المستوى العملي،  األبعادسيناريو كهذا يطرح تهديدا استراتيجيا خطيرا ومتعدد 

ليها، إلسطينيين في الضفة الغربية ستنتقل المسؤولية على مجمل نواحي الحياة اليومية لماليين الف
بيروقراطية مناسبة، أو مصادر للميزانيات الضخمة المطلوبة  وأنظمة أجهزةدون أن يكون في يدها 

 هذه تقدر بعشرات مليارات الشيكالت سنويا. -
ي من المتوقع أن يزداد االحتكاك بين الجيش اإلسرائيلي والسكان الفلسطينيين وسيقتض األرضعلى 

الجاري  األمنتكتيكا متواصال للقوات، الذي سيبقي الجيش اإلسرائيلي ملتصقا بمهام شرطية ومهام 
على حساب المواجهة مع تحديات في الدائرة الثانية والثالثة. على المستوى السياسي سيزداد بشكل 

سيزداد  كبير الضغط، وستتآكل شرعية إسرائيل وستتضرر بشكل كبير مكانتها. على هذه الخلفية
ميل محكمة الجنايات الدولية لمناقشة نشاطات إسرائيل في المناطق، وبهذا سيكشف جنود  أكثر

 قضائية في الخارج. وإجراءاتأوامر اعتقال  أمامالجيش اإلسرائيلي ومواطنيها 
معان خطيرة ليست اقل من ذلك أيضا من ناحية الجوانب الفكرية والوعي، التي يصعب وصف 

ها العملية الملموسة. تفكك السلطة وتوسيع السيطرة اإلسرائيلية إلى درجة ضم فعلي، وقياس تعبيرات
من شأنها أن تقود إلى اختفاء فكرة الدولتين وتعزيز فكرة الدولة الواحدة، التي هي اليوم تجد تأييدا 

 متزايدا في الساحة الفلسطينية.
ضرر كبير في مستوى حياته، من شأنه معظم الجمهور الفلسطيني الذي يريد االمتناع عن التعرض ل
أخرى، بسبب توقع نضوج عمليات  أمورأن يفضل المطالبة بالمساواة في الحقوق المدنية، ضمن 

اليهودية بين النهر والبحر. باختصار، أمام ناظرينا يتم  األغلبيةديمغرافية في العقود القادمة تقلص 
ل أثمان استراتيجية باهظة. إسرائيل يجب عليها تشكل واقع تداعياته من شأنها أن تجبي من إسرائي

العمل وفقا الستراتيجية بعيدة المدى من اجل تأخير تشكل التهديدات الخطيرة الموجودة في األفق  إذا
 في المستقبل. إصالحها اإلمكانلن يكون في  أخطاءومنع 



 
 
 
 

 

 38 ص             4857 العدد:             2/6/2019 األربعاء التاريخ:  

                                    

ومنع  اإلرهاب حباطإل األرضبصورة ملموسة، إلى جانب الحفاظ على وجود الجيش اإلسرائيلي على 
وهو شرط ضروري لكل عملية إيجابية، على إسرائيل  -الضفة الغربية  أراضيسيطرة حماس على 

تطوير البنى التحتية لديها  األقلأن تعزز السلطة الفلسطينية بكل السبل، وتشجع اقتصادها، على 
ف السلطة مثل عمليات ومؤسساتها وتطهيرها من الفساد. في المقابل، يجب كبح العمليات التي تضع

واتهامها بالمسؤولية عن اإلرهاب، هذا في الوقت الذي تحبط  األموالتشريع في الكونغرس، خصم 
 وتوفر على إسرائيل الدماء، هذا حرفيا. اإلرهابامنها  أجهزةفيه 

العملية السياسية. وجود  إحياءرغم الصعوبات، من المحظور على إسرائيل التنازل عن الجهود في 
، ومنع بديل الدولة األجندةاوضات هو أمر حاسم من اجل الحفاظ على فكرة الدولتين على مف

خطوات قضائية، وسيسرع توجهات التطبيع مع  أمامالواحدة. استئنافها سيوفر إلسرائيل شرعية ودفاع 
ف ما بعد ذهاب أبو مازن. من اجل خلق احتمال الستئنا إيجابيالدول العربية وسيبقي تراث وتوجه 

االتصاالت السياسية على إسرائيل أن تعيد بناء قنوات اتصال فعالة على مستوى القيادات بدل القيام 
 بشيطنة القيادة الفلسطينية.

وأخيرا، مطلوب مبادرة واسعة لحشد الساحة الدولية لتحسين الظروف في غزة، بحيث يكون ذلك 
 يز في تحديات الشمال وإيران.، كذلك من اجل أن نتمكن من التركاألمنخاضعا الحتياجات 

 معاريف
 5/2/2019، الغد، عّمان

 
 الخوف اإلسرائيلي من استخدام القوات البرية في غزة: خلل ينبغي عالجه .50

 رون بن يشاي
مثيرة « وا نت»انتقادات اللواء يئير غوالن ولواء آخر في الخدمة التي كشفها، أول من أمس، موقع 

يها كانت سياسية وغير موضوعية، ألن المقصود ثالثة للقلق. ومن المؤسف أن الردود عل
 موضوعات مصيرية ليس فقط بالنسبة إلى الجيش اإلسرائيلي، بل إلى أمن الدولة ومواطنيها.

يزعم اللواء يئير غوالن، الذي كان نائبًا لرئيس األركان، أن المستوى السياسي وهيئة األركان العامة 
للجيش، حتى عندما يكون ذلك مطلوبًا ومبررًا. ويّدعي غوالن أن يخافان من استخدام القوة البرية 

السبب، وهو محق في ذلك، هو حساسية الجمهور المفرطة في إسرائيل حيال الخسائر والخطف التي 
تؤثر في المجلس الوزاري األمني. ثمة سبب آخر بحسب غوالن، هو إغراء استخدام القدرات 

ي التي ال تنطوي على خسائر، لكنها أيضا غير قادرة على حل االستثنائية لسالح الجو اإلسرائيل
 أرض. -مشكلة صواريخ أرض 
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من أجل إسكات إطالق الصواريخ، سواء من غزة أو لبنان أو سورية، يجب على الجيش أن يقوم 
بمناورة سريعة في عمق أراضي العدو ومنظومته الصاروخية، ووجوده على األرض وعملياته لتدمير 

ق الصواريخ والقذائف ومخازنها، سيمنع تكبدد الجبهة الداخلية أضرارًا كبيرة. لقد أثبتت هذه مواقع إطال
( وفي جميع جوالت 2006الحقيقة نفسها مرة تلو اأُلخرى، بدءًا من حرب لبنان الثانية )حرب تموز 

 القتال التي خاضها الجيش اإلسرائيلي في قطاع غزة.
«. اإلرهاب»، ليس فقط في مجال الصواريخ بل أيضًا في مجال يعرف اللواء غوالن ذلك من خبرته

ال مجال لتحقيق الحسم إاّل بوساطة عملية هجومية برية واسعة النطاق )مناورة(. كان غوالن قائدًا 
( خالل االنتفاضة الثانية، 2002، )ضد الضفة في سنة «السور الواقي»قبل عملية « الناحل»للواء 

فاضة. ولقد طلب هو وقادة ألوية ُأخرى، من قوات البر، من المدرعات في األيام األولى لالنت
والمشاة، من رئيس األركان شاؤول موفاز ورئيس الحكومة أرئيل شارون آنذاك الدخول إلى مناطق 
)أ( الفلسطينية، بما فيها رام هللا التي كان عرفات فيها في المقاطعة، من أجل جمع المعلومات ومنع 

من األماكن التي كانوا ينظمون صفوفهم فيها، ويعدون األحزمة الناسفة ويخرجون « المخربين»خروج 
 للقيام بعملية بمساعدة مساعدين.

لم يسارع شاؤول موفاز إلى االستجابة لمناشدات عشرات قادة األلوية حتى ليلة عيد الفصح 
ى فندق بارك في التي ُقتل فيها عشرات األشخاص في هجوم انتحاري عل 2002المشؤومة في سنة 

كان يئير غوالن أحد قادة «. السور الواقي»نتانيا. بعد العملية استجاب االثنان لطلبهم وبدأت عملية 
األلوية التي دخلت إلى مخيمات الالجئين والمدن الفلسطينية، وكان هذا بداية نهاية عملية السور 

أللوية الذين دخلوا مع قواتهم إلى مخيم الواقي. أيضًا رئيس األركان الحالي، كوخافي، كان بين قادة ا
الالجئين بالطة بالقرب من نابلس، ومخيم عايدة القريب من بيت لحم، وإلى القصبة في نابلس في 

 بداية نهاية االنتفاضة الثانية.
ال يّدعي اللواء يئير غوالن أن الجيش ليس مستعدًا للحرب، بل العكس هو الصحيح. هو يّدعي أن 

لحرب، لكن المستويين السياسي والعسكري اللذين قادا عملية الجرف الصامد أثبتا الجيش مستعد ل
أنهما يتخوفان من إدخال ألوية سالح البر والمدرعات وقوات الهندسة إلى داخل قطاع غزة بسبب 

 خوف الجمهور اإلسرائيلي غير العقالني من وقوع خسائر وخطف بين قواتنا.
ات البر تضعف وال تعرف معايير قتال سريع وهجومي. وبداًل من نتيجة ذلك، يّدعي غوالن، أن قو 

الدخول إلى غزة والقضاء على إطالق الصواريخ، انشغلوا فقط باألنفاق وحولوها إلى موضوع 
العملية. المراوحة على أطراف القطاع واالنشغال باألنفاق، بداًل من االهتمام بالمهمة األساسية وهي 
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، أّديا إلى استمرار العملية وإلى وقوع «حماس«ريخ والقذائف التابعة لـالقضاء على منظومة الصوا
 خسائر بين قواتنا وبين المواطنين.

المسؤول عن ذلك ليس الجيش، بل في األساس المستوى السياسي الذي خاف من المناورة كما 
 نعرفها، وما يزال يخاف منها ويتجنب القيام بها.

ى الكشف عنه، أول من أمس، هو من يفّعل القوات البرية للجيش السؤال الثاني الذي يعلو مما جر 
في زمن الحرب وفي أوقات الطوارئ؟ يطرح هذا السؤال اللواء الثاني في الجيش الذي لم ُيكشف عن 
هويته. وهذا الموضوع هو موضع خالف في الجيش منذ إقامته تقريبًا. نظريًا، وفي العرف المعتمد، 

قائد سالح البر وهو من يفعله، وقائد سالح الجو هو قائد سالح الجو،  رئيس األركان هو عملياً 
 وقائد سالح البحر هو قائد سالح البحر.

لكن رئيس األركان هو قائد الجيش كله، وبحسب اللواء، ليس لديه الوقت وال االنتباه واالهتمام 
في زمن الحرب. وبحسب  المطلوب من أجل إعداد قوات البر في المراحل العادية وبنائها وتفعيلها

هذه البنية، قادة األلوية العاملة، هم الذين يفّعلون قوات البر التي تقاتل في الجيش، كل واحد في 
 قطاعه.

مؤخرًا أضيف إلى قادة المناطق قيادة ُأخرى هي قيادة العمق. لكن من يبني القوات البرية، 
ا ويدربها، ويدير عملية سياسة القوة ويخصص لها األدوات، ويقوم بعمليات الشراء لها، ويسلحه

 البشرية فيها هو قائد سالح البر الذي ال يقوم هو بتفعيلها في زمن الحرب.
هذان االدعاءان مهمان جدًا ويفرضان معالجة سريعة وصارمة، لكن الردود عليهما كانت سياسية، 

ها. لم يتطرق أحد وضد« الجرف الصامد»مع غانتس وضد غانتس، مع نتنياهو وضد نتنياهو، مع 
بصورة موضوعية إلى المشكالت بحد ذاتها التي ستحدد معالجتها، في تقديري، نتائج الحرب المقبلة 
للجيش اإلسرائيلي، سواء في الساحة الشمالية أو في الساحة الجنوبية. بعد االنتخابات مباشرة هناك 

دفاع المقبل، بل أيضًا بالنسبة إلى حاجة ملحة ليس فقط بالنسبة إلى هيئة األركان العامة ووزير ال
الجمهور كله الذي يجب أن يجري نقدًا ذاتيًا، وأن يعالج خوفه من استخدام قوات البر في الجيش 

 اإلسرائيلي، ومسألة من ُيعد ومن يفعل قوات البر في زمن الحرب.
 4/2/2019يديعوت أحرونوت، 

 5/2/2019، األيام، رام هللا
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