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 يدنا ممدودة من أجل السالم وال أريد الحربو  ...عباس لإلسرائيليين: هذا وطنكم وهذا وطننا .1

 السرررل ةرئررريس  ، أنرام هللا، مررر  6/2/2019 ،وكالةةةة األنبةةةاء والمعلومةةةات الفلسةةةطينية  وفةةةا نشررر   
 "إنني أؤم  بالسالم أكث  م  أي وقت مضى وال أرير  الحر ،"، مب  را   :محمود عباس قال يةفلس ينال

ستكون ي نا مم ودة للبمل "بالسالم، و ع  أمله بأن تف ز االنتخابا  اإلس ائيلية المقبلة م  يؤم  حقا  
، ولكافرة شربو، اضر ، ضنره دون حرل للقضرية الفلسر ينية مبها م  أجل إحالل السالم في المن قرة
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أنره علرى اسرتب اد ترام للبمرل مبره  مؤك ا  ، ل  يكون هناك استق ار وأم ، ال في المن قة وال في البالم"
 السالم في المن قة. إحاللم  أجل 
فري  ،6/2/2019 خالل افتتاح أعمال منت ى الح ية والسالم الفلس يني، يوم اضر براء عباس،وأضاف 

مق  ال ئاسرة بر ام هللا، بحضرور رئريس لانرة التوا رل مرم الماتمرم اإلسر ائيلي محمر  المر ني، والنائر  
السابق في الكنيست، عضو ب لمان السالم الب  ي اإلس ائيلي طلر  الارانم، ورئريس الب لمران السرالم 

حاميم: هذه القاعة تتسم يوفان ر  "إس ائيل"اإلس ائيلي ران كوهي ، ورئيس منت ى مؤسسا  السالم في 
لكافررة أتبرراد الرر يانا  السررماوية الررثالت، فكيررف ال تتسررم فلسرر ي  لهررا، لقرر  عشررنا فرري هررذه الرربالد علررى 

 أساس المحبة والسالم، فلماذا يحاول اآلخ ون ج نا إلى البنف والك ه؟
هو نتاج للبمل مرم ، و ولكنه أفضل م  أال يأتي إطالقا   ،"هذا المؤتم  جاء متأخ ا   عباس قائال : وتابم

اضطياف المحبة للسالم في فلس ي  وإس ائيل، ول  نسمح للبقول المت  فة التي تسربى للبنرف البمرل 
وأضاف أن "هذا المؤتم  هو ب ايرة خير  لتبرايش الشرببي  فري سرالم، خا رة فري  على إنهاء السالم".

ها هرذا المنتر ى فري إياراد ل رة بالاهود المضرنية التري برذل ظل اضوضاد المت دية في المن قة"، مشي ا  
 حوار بي  الشببي ، أال وهي ل ة السالم.

أن ط يق السالم يب أ م  أر  السالم، وأن "اعت افنا بإسر ائيل ببر  اتفراو أوسرلو إليماننرا  عباسو ي  
ال ولتي  للشببي   البميق بالسالم الذي ننتظ ه إلى اآلن، ونح  ن ي  أن نعيش بسالم على أساس حل  

وأردف: "كنا نأمل أن تستم  المفاوضا  بيننا و ي  الاان  اإلس ائيلي، إال أن  ق ارا  ال ولية".وفق ال
الت رر ف اإلسرر ائيلي قتررل رابرري ، وحكررم علررى المن قررة بررالبنف، وي يرر  المزيرر  مرر  الت رر ف بسررف  دمرراء 

 أطفالنا وأبنائنا م  خالل االعت اءا  المتك رة على أبناء شببنا."
اتفاقيررة مررم الواليررا  المتحرر ة، و  ي انيررا،  83أب مررت أكثرر  مرر   الفلسرر ينيةسررل ة أن ال عبرراسوأوضررح 

وف نسررا، وألمانيررا، وكنرر ا، وروسرريا، واليابرران، والارري ، لهرر ف واحرر  هررو محار ررة اإلرهررا، واإلرهررابيي ، 
مرر  هررذا بررل البكررس، سرريوف  اضمرر  واضمرران ضبنائنررا وشررببنا، ونسررت يم أن نعرريش  و"لرر  نخاررل يومررا  

علرى أرضرنا، وإقامرة دولتنرا الفلسر ينية المسرتقلة وعا رمتها القر س الشر قية، علرى حر ود ال ابرم  بسالم
 ".1967م  حزي ان 
عبرراس ، أن كفرراح ز ررون  رام هللا، نقررال  عرر  م اسررلها فرري 7/2/2019 ،الشةةرق األوسةةط، لنةةدنوأضررافت 

لمنتر ى: "أنرا أدعمكرم و مرل : "هذا وطنكم وهذا وطننا". وأب ى عباس دعمه لمخاطبا  اإلس ائيليي قال، 
ومضى يقول: "هذا اللقاء كان يمك  أن يكون  أنكم ستابحون سيوال  بش ية في وجه رافضي السالم".

قبرررل سرررببي  عامرررا ، أي قبرررل قيرررام إسررر ائيل ودخرررول المن قرررة إلرررى أترررون  ررر اد دام ، ومرررم ذلررر  قرررال إن 
 فضل م  أال تأتي أب ا ".الف  ة ما زالت متاحة على اعتبارا  أن تأتي الخ وة متأخ ة أ
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 إلى الجامعة العربية ةعودة سوري.. ونؤيد مستعد للقاء نتنياهوو  ..عباس: حماس تعطل المصالحة .2
موافقترره علررى دعرروة محمررود عبرراس  يةفلسرر ينال السررل ةأكرر  رئرريس : أجرر ى الحرروار فررالح طرره - رام هللا

همرا مرم رئريس الروزراء اإلسر ائيلي، ال ئيس ال وسي فالديمي  بوتي  لبقر  قمرة ثالثيرة فري موسركو تامب
وقال في مقابلة لوكالة سربوتني : "لقر  وافقرت مر ا  ع ير ة علرى دعروة الر ئيس بروتي   بنيامي  نتنياهو.

للقاء ثالثي في موسكو، وعلى استب اد لتلبية دعوته في أي وقت، لكر  رئريس الروزراء اإلسر ائيلي هرو 
 الذي يته ، م  اللقاءا  في كل م ة".

على اتاال دائم مرم موسركو، و خا رة مرم الر ئيس بروتي ، مر  أجرل التشراور باس إلى أنه "وأشار ع
شررر د و  ."وتبرررادل الررر أي فررري القضرررايا السياسرررية المتبلقرررة ببمليرررة السرررالم المتوقفرررة، وسررربل دفبهرررا ل مرررام

ي عباس على رفضه ضي خ ة أم يكية للسالم ال تستن  إلى الق ارا  الش عية والم جعيا  ال ولية، فر
عر   ولفت إلى أن واشن   ت بق خ رة " رفقة القر ن" علرى اضر ، مب  را   إشارة إلى " فقة الق ن".

  رفضه للمشاركة في أي مؤتم  دولي ال يستن  إلى ق ارا  الش عية ال ولية.
اتارراال  أمنيررة لتسرريي  الشررؤون اليوميررة، ولكرر  ال يوجرر  اتارراال  سياسررية، "وجرر  وأشررار عبرراس إلررى 
 ."الب وانية اإلس ائيليةب  الممارسا  فهي منق بة بس

قررال الخارجيررة ال وسررية إلررى حرروار شررامل للفاررائل الفلسرر ينية منتاررف الشرره  المقبررل،  وحررول دعرروة
لق  تمت دعوة الفاائل الفلس ينية ببر  التشراور مبنرا، وقر  باركنرا هرذا الاهر  ال وسري لامرم عباس: "

وفررر  مررر  فررررتح ومررر  جميررررم فارررائل منظمررررة الفارررائل الفلسررر ينية فرررري موسررركو، ووجهنررررا برررأن يررررذه  
أكر  عبراس أن السرل ة تبمرل علرى تشركيل حكومرة ج ير ة وتنظريم انتخابرا  تشر يعية سريتم و  ."التح ي 

ح كة  أن عباس وأوضح في الق س وغزة والضفة ال   ية. اإلعالن عنها بب ما يابح تنظيمها ممكنا  
، ومنبرررت عرررودة 2017 بيرررق اتفررراو ولرررم توافرررق علرررى ت ،جميرررم المحررراوال  الماررر ية"حمررراس ع لرررت 

ررل ح كررة حمرراس المسررؤولية  إضررافةحكومررة الوفرراو الرروطني للميررام بمهامهررا فرري غررزة مثررل الضررفة،  لتحم 
وشرر د عبرراس  ."عرر  محاولررة اغتيررال رئرريس الرروزراء، ورئرريس المخرراب ا  الفلسرر ينية فرري البررام الماضرري

رها لتاربح جرزء  مر  البمرل الروطني على أن "ممارسا  حماس لم تب  مقبولة، لذل  عليها تب يل مسا
 الفلس يني ببي ا ع  اضه اف الفاائلية الضيقة".

إلرررى الاامبرررة الب  يرررة،  ةأن السرررل ا  الفلسررر ينية تؤيررر  عرررودة سررروري عبررراسعلرررى  ررربي   خررر ، أعلررر  
وقرررال عبررراس، فررري مقابلرررة لوكالرررة  وتت لرررم للتو رررل إلرررى هرررذا الهررر ف بالتشررراور بررري  الررر ول الب  يرررة.

وأضاف    كنا دائما وما زلنا مم وح ة وسالمة اضراضي السورية، وإنهاء النزاد بالحوار".سبوتني : "لق
، ولكننري ة: "ال يوجر  ب نرامل لزيرارة ق يبرة لسروريةعلرى سرؤال إن كران هنراك زيرارة مقر رة إلرى سروري ردا  

 أتابم ع  كث  ما يح ت فيها، خا ة أن ناف مليون الجئ فلس يني يعيشون فيها".
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نبمررل مررم ال ولررة السررورية ووكالررة غرروت الالجعرري  اضونرر وا علررى إعررادة إعمررار مخرريم الي مرروك وتررابم: "
 إلعادة المها ي  م  المخيم إليه بأس د وقت ممك ". تمهي ا  

 6/2/2019 ،موقع سبوتنيك
 

 في غزة موظفا   5,043التراجع عن قطع رواتب  السلطةالمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان يطالب  .3
، أن السررل ة الفلسرر ينية ق بررت 6/2/2019 وم اضر برراءيررالفلسرر يني لحقرروو اإلنسرران،  كشررف الم كررز

مرر  مرروظفي السررل ة الفلسرر ينية مرر  سرركان ق رراد غررزة البرراملي  فرري الق رراعي  المرر ني  5,043رواترر  
عتبر ه انتهاكرا  لقرانون الخ مرة الم نيرة ا ع  إدانتره لقر ار الحكومرة الفلسر ينية و  الم كز والبسك ي، وعب 

 قانون الخ مة في قوى اضم  الفلس ينية، فضال  ع  المواثيق ال ولية لحقوو اإلنسان.و 
 5وقال الم كز الفلس يني لحقوو اإلنسان في بيان  حفي "لق  فوجئ هؤالء الموظفي  أمس الثالثراء 

، 2019كانون الثراني  ، م  ع م ت ذية حساباتهم البنكية ب واتبهم ع  شه  يناي /2019شباط  فب اي /
بذريبررة انتمررائهم أو منا رر تهم لتيررار اإل ررالح الرر يمق اطي فرري ح كررة فررتح الررذي يت أسرره النائرر  محمرر  

وأضرراف الم كررز أنرره ينظرر  بقلررق بررالو لقرر ار الحكومررة  دحررالن، ولح كترري حمرراس والاهرراد اإلسررالمي".
الف الفلسرر ينية فرري رام هللا بحررق مرروظفي السررل ة مرر  سرركان ق رراد غررزة، والقاضرري بق ررم رواترر  اآل

مررنهم، دون االسررتناد إلررى أي ررة مسرروغا  قانونيررة، و شرركل يتبررار  مررم قررانوني الخ مررة الم نيررة المبرر ل 
 ". 2005لسنة  8، والخ مة في قوى اضم  الفلس ينية رقم 2005لسنة  4رقم 

مروظفي  ودعا الم كز ال ئيس محمود عباس إلى إ ر ار قر ار فروري بوقرف اإلجر اءا  التبسرقية بحرق  
فلس ينية في ق اد غزة، وإل اء ق ار ق رم رواتربهم، وإياراد  ليرا  تسراهم فري تحقيرق اضمران السل ة ال

 الوظيفي، وتحمي الموظفي  وأف اد أس هم م  ت دي أوضاعهم االقتاادية واالجتماعية.
وطالر  الم كرز الحكومرة الفلسر ينية براحت ام القرانون ووقرف كافرة اإلجر اءا  التري مر  شرأنها أن تر فم 

 ور اضوضاد اإلنسانية، وتحمل مسؤولياتها القانونية واإلدارية تااه الق اد.إلى ت ه
 6/2/2019 اإلنسان،المركز الفلسطيني لحقوق 

 
 : االعتقال السياسي جريمة وطنية يعاقب عليها القانون " في غزةالتشريعي" .4

فرري  الفلسر ينية نر د نروا، المالرس التشر يبي، بسياسرة االعتقررال السياسري التري تنتهاهرا السرل ة غرزة:
إبرر اميم أبررو سررالم، هررو بمثابررة  .رام هللا، مؤكرر ي  أن اعترر اء "اضمرر  الوقررائي" علررى النائرر  المق سرري د

 ج يمة وطنية كب ى يباق  عليها القانون الفلس يني.
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، في ق اد غرزة بمق ه 6/2/2019 جلسة عق ها التش يبي يوم اضر باء خاللجاء  تا يحا  النوا، 
  ي  اللانتي  السياسية والقانونية حول االعتقال السياسي واخت اف أبو سالم.ناقش خاللها تق

أحمرر  بحرر ، تسرراوو سررل ة المقاطبررة مررم االحررتالل  .النائرر  اضول لرر ئيس المالررس التشرر يبي ددان و 
الاررهيوني فرري اعتقررال الشرر فاء، مضرريفا  أن الكررل الرروطني يرر فا ج يمررة االعتقررال السياسرري، وا ررفا  

النائرر  أبررو سررالم، بتارراوز كررل الخ رروط الحمرر اء، ومؤكرر ا  أنرره مخالفررة  رر يحة  ة بحررق  إجرر اءا  السررل 
 ل ع اف والقواني  ال ولية وللميم واضخالو الوطنية واإلنسانية وانتهاك ساف  للحاانة الب لمانية.

 6/2/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 واه ومنع حرية التعبيرالنائب زيدان: االعتقاالت في الضفة لتكميم األف .5
شررر د عضرررو المالرررس التشررر يبي، عبررر  الررر حم  زيررر ان، علرررى أن االعتقررراال  السياسرررية التررري  رام هللا:

ُتمارسررها أجهررزة أمرر  السررل ة فرري الضررفة ال   يررة تهرر ف بشرركل أساسرري لررر"محاولة تكمرريم اضفررواه ومنررم 
ن االعتقاال  السياسية لم تتوقف ، إ6/2/2019 وقال زي ان، في تا يح، يوم اضر باء ح ية التببي ".

منرررذ سرررنوا ، وازداد  فررري اآلونرررة اضخيررر ة ضسررربا، ظررراه ة وأخررر ى مخقيرررة. متاببرررا : "فررري ظرررل انتهررراك 
 القانون اضساسي، فإن ما يحكمنا هو ش يبة ال ا، وهو واقم م  ل سف".

يتب   له كثي  م  ون د باالعتقاال  السياسية في الضفة بكل أشكالها، وما يتببها م  تبذي  ش ي  
المبتقلرري  السياسرريي ، الفتررا  النظرر  إلررى أن ال  يقررة الترري تررم فيهررا اعتقررال الميررادي فرري حمرراس ورجررل 

 اإل الح ما فى أبو ع ة م  م رسته في طو اس "يب  أم ا  مبيبا  بحق نضال شببنا".
 6/2/2019 ،فلسطين أون الين

 
 ية هي العنوانأبو ردينة: ال سالم دون القدس والقيادة الفلسطين .6

نبيرل أبررو ردينرة، إن أي خ ررة سرالم لرر  السرل ة الفلسرر ينية قرال النراطق ال سررمي باسرم رئاسررة : رام هللا
وأضرراف  يكترر  لهررا النارراح بليررا، الاانرر  الفلسرر يني، سررواء ع ضررت فرري وارسررو أو أي مكرران  خرر .

  مالمررح مررا يسررمى اضم يكيررة الكشررف عرر اإلدارةأبررو ردينررة فرري تبقيبرره علررى تقرراري   ررحقية حررول نيررة 
 أو أورو يرة" فقة الق ن"، أن استم ار الاوال  السياحية والببثية والتوا رل مرم أطر اف متبر دة سرواء 

، وعا رمتها القر س 1967ع  ية ل  ي ي  م  حميقة أنه ال سالم دون دولة فلس ي  علرى حر ود عرام 
و الشرب  الفلسر يني بالح يرة وش د أبو ردينة علرى أن السياسرا  الفاشرلة التري تتااهرل حقرو  الش قية.

اضم يكية أن ت رك جي ا  أن ال  يرق الوحير   اإلدارةنتائل فاشلة، وعلى  إلىواالستقالل ل  تؤدي سوى 
للسالم هو ط يق الب الة والش عية ال ولية، وم  خالل التوازنا ، و بي ا ع  ب ائل زائفرة تحراول قروى 
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سررتبقى دائمررا  قائمررة فرري مضررمون وم ررزى  اضساسررية إقليميررة ودوليررة البحرر، عنهررا، لررذل  فررإن المب كررة
 الهوية الفلس ينية، وحتمية انتاارها والحفاظ عليها.

 6/2/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 ترحيب فلسطيني حذر بتصريحات غانتس حول إزالة مستعمرات من الضفة .7
اضر برررراء،  حرررذرا   يني محمرررود عبررراس ت حيبرررا  رويتررر ز: أبررر ى متحررر ت باسرررم الررر ئيس الفلسررر  - رام هللا

بتارر يحا  أدلررى بهررا أقرر ، منررافس انتخررابي لرر ئيس الرروزراء اإلسرر ائيلي بنيررامي  نتنيرراهو، والترري أبرر ى 
وقال نبيرل أبرو ردينرة، إن  م  الضفة ال   ية المحتلة في المستقبل. بم ا فيها انفتاحه على إزالة مست

ع  التسوية مم الفلس ينيي  مشابة، خا ة إذا تمس  ب أيه  تا يحا  الان ال السابق بيني غانتس
 في حال نااحه في االنتخابا .

 7/2/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 ": االحتالل يتغذى على تجاهل المجتمع الدولي لجرائمهالفلسطينية "الخارجية .8
فرري القرر س، علررى مخ رر   موافقررة بل يررة االحررتالل الفلسرر ينيةدانرت وزارة الخارجيررة والم ترر  ي   رام هللا:
وح ة استي انية غ  ري الشريج جر اح شرمال الم ينرة، بشركل يت افرق مرم تهاير  قسر ي وإخرالء  13لبناء 

، 6/2/2019 وقالرت الخارجيررة فري بيرران لهرا، اضر برراء برالقوة للمررواطني  الفلسر ينيي  مرر  تلر  المن قررة.
ل السباو االنتخرابي فري دولرة االحرتالل وقادته يوا لون است ال "إس ائيل"إن أركان اليمي  الحاكم في 

لفرر   أيرر يولوجيتهم الظالميررة ومخ  ررا  تبميررق االسررتي ان وتوسرريبه فرري اضر  الفلسرر ينية علررى 
 ب امل الكتل واضحزا، االنتخابية.

وحم لت الخارجية حكومة االحتالل المسرؤولية كاملرة عر  نترائل وتر اعيا  عمليرا  تبميرق االسرتي ان 
لة فلسر ي ، واعتب تهرا ج يمرة بكرل مرا تبنيره الكلمرة مر  مبنرى وفقرا  للقرانون الر ولي والتهوي  ضر  دو 

وأضررافت: يررتم ذلرر  فرري الوقررت الررذي يتقرراعس الماتمررم  والقررانون اإلنسرراني الرر ولي واتفاقيررا  جنيررف.
ال ولي ع  تحمرل مسرؤولياته، مر  خرالل تااهلره الكامرل ل بيبرة الار ائم التري ت تكبهرا دولرة االحرتالل 

 المواط  الفلس يني، وأرضه ومق ساته. بحق  
 6/2/2019 ،فلسطين أون الين
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 بينهم نائب عن حماس بالضفة فلسطينيين 9االحتالل يعتقل  .9
ت قروا  االحررتالل حملرة مرر اهما  واعتقراال  طالررت عر دا  مر  مرر ن الضرفة ال   يررة، وأسرف   عرر  شرن  

 ع  ح كة حماس إب اميم دحبور.اعتقال تسبة مواطني ، بينهم النائ  في المالس التش يبي 
 7/2/2019 ،موقع حركة حماس

 
 إدارة السلطة معبر رفح الستمرار فتحهومصر ال تشترط  بالتهدئة "إسرائيل"حماس: الوسطاء أكدوا التزام  .10

إس ائيل تتلكأ في تنفيذ تفاهما  “، إسماعيل رضوان، إن ”حماس“الميادي في ح كة  قالغزة: 
المنحة المالية الق  ية، وزيادة الاادرا  والواردا  م  وإلى ق اد غزة،  الته ئة، التي تشمل و ول

وتزوي  الق اد بخ  كه  اء ج ي ، وخ  غاز لتش يل مح ة تولي  الكه  اء، وفتح جميم المباب ، 
ويضيف  ”.وتوسيم مساحة  ي  اضسماك، و وال إلى إنشاء مم  مائي خاص بنقل اضف اد والبضائم

ته ئة )ما  وق   واضمم المتح ة( تح ثوا أن إس ائيل ستلتزم بتنفيذ تفاهما  وس اء ال“رضوان: 
 ”.الته ئة، و التالي نح  ملتزمون بها ما التزم االحتالل

م  حق شببنا أن “، يتابم: 2018المتوا لة منذ مارس/  ذار ” مسي ا  البودة“وفي ح يثه ع  
 ”.حتالل لتنفيذ تفاهما  الته ئة وتحقيق أه افهيستخ م كل اضدوا  الشببية السلمية للض   على اال

، يبي   الميادي رضوان، أن السل ا  الما ية ال تشت ط إدارة موظفي السل ة  على  بي  ثان 
ويوضح بهذا الشأن:  الفلس ينية لمبب  رفح على ح ودها مم غزة، الستم ار فتحه بكال االتااهي .

ا باالتااهي ، وق  شه نا نهاية اضسبود الماضي، الما يون وع ونا أن مبب  رفح سيبقى مفتوح“
 ”.ب اية فتح المبب  ونتمنى أن يستم  ذل 

السل ة الفلس ينية ت ي  أن تتماشى مم  فقة “وفي ملف االنتخابا  الفلس ينية، يبتب  رضوان أن 
ينة الق ن اضم يكية م  خالل تنظيم انتخابا  تش يعية بالضفة ال   ية بمبزل ع  ق اد غزة وم 

أي انتخابا  ال ب  “إلج اء االنتخابا ، يقول: ” حماس“وحول سب  رفا ح كة  ”.الق س المحتلة
 ”.أن تتم على أساس التوافق الفلس يني واتفاقا  الماالحة الفلس ينية

فإن إج اء االنتخابا  يا  أن يسبقه تهيعة ” فتح“ويشي  إلى أنه حس  االتفاقيا  الموقبة مم ح كة 
ناخا  المناسبة لذل ، وهذا يشمل وقف التنسيق اضمني مم إس ائيل ووقف م اردة البيعة والم

م  قبل اضجهزة اضمنية بالضفة ال   ية، وأن ” الاهاد اإلسالمي”و” حماس“الناش ي  م  ح كتي 
 تشمل االنتخابا  غزة والق س وأال تكون مقاورة على الضفة ال   ية، حس  قوله.

تشكيل حكومة ج ي ة م  فاائل منظمة التح ي ، يبتب  الميادي بح كة ” فتح“وحول اعتزام ح كة 
غي  دستوري وغي  قانوني ويمثل انقالبا على اتفاقيا  الماالحة، وخ وجا ع  “، أن الق ار ”حماس“
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اإلجماد الوطني، ويك س االنقسام، ويزي  م  ح ة الخالفا ، ويبمل على إقااء وتهميش فاائل 
هذه الحكومة ستكون توطعة لفال الضفة ال   ية ع  “وفق رضوان، أن ، ”حماس“وت ى  ”.كبي ة

ا الميادة الفلس ينية.”غزة ت بيقا لافقة الق ن   ، وهو ما تنقيه دائم 
تشكيل حكومة وح ة وطنية تشارك فيها كل الفاائل على “ويؤك  أن الم لو، بالم حلة الحالية 

لكل الفلس يني و وال إلى إج اء انتخابا  أساس الش اكة السياسية، وتشكيل مالس وطني يامم ا
عامة رئاسية وتش يعية ومالس وطني، حس  ما ينص اتفاو الماالحة الموقم في القاه ة عام 

2011.” 
 6/2/2019القدس العربي، لندن، 

 

 ثالثة سيناريوهات محتملة بشأن مستقبل األوضاع في غزةطرح  السنوار"هآرتس":  .11
 حيفة هآرتس البب ية، يوم اضر باء، أن يحيى السنوار رئيس  كشفت :ت جمة خا ة -رام هللا 

ح كة حماس في ق اد غزة ط ح ثالثة سيناريوها  محتملة بشأن مستقبل اضوضاد في غزة، على 
 ممثلي هيعا  دولية اجتمم بهم اضسبود الماضي في الق اد.

التي ط حها السنوار إلى  و حس  الاحيفة، فإن ممثلي تل  الهيعا  ال ولية نقلوا السيناريوها 
ويتضم  السيناريو اضول أن يتحمل ال ئيس محمود عباس المسؤولية  مسؤولي  كبار في إس ائيل.

ر أنه في ظل وضبه الحالي ال يوج  ل ى عباس أي استب اد أو ق رة  ع  ق اد غزة، لك  السنوار ق  
 للميام بذل .

على غزة إلى اضمم المتح ة أو ما ، ليحاول فيما تح ت ع  السيناريو الثاني وهو نقل السي  ة 
 هؤالء دعم الق اد م  خالل مواردهم وجها  المبونة الخا ة بهم.

أما السيناريو الثال،، واضقل رغبة فيه ل ى السنوار، فهو أن تخ ج حماس لمحار ة إس ائيل، وفي 
حماس والسل ة النهاية ستسي   قوة دولية على ق اد غزة وتحاول بناء قيادة مقبولة على 

وأوضح السنوار أنه في السيناريوها  الثالثة، ل  تتخلى حماس ع  أسلحتها حتى وإن  الفلس ينية.
 كان م  المتوقم أن تنخفا إي ادا  المنظمة وتا   بو ة في الحفاظ على جناحها البسك ي.

ع  قضية غزة و حس  الاحيفة، يسود التق ي  في إس ائيل بأن عباس ق  تخلى بشكل كامل تق يب ا 
وهو مقتنم بأن إس ائيل وغي ها م  ال ول تآم   لض ، الفلس ينيي  م  خالل إلحاو الض ر به 

وقال ما ر إس ائيلي للاحيفة، إن إس ائيل أوضحت مؤخ  ا لعباس أنه حتى لو أراد ذل ،  و نظامه.
 فإن إس ائيل ل  تخو  الح ، في غزة.

 6/2/2019القدس،  القدس،
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 ة للقاء يجمع الفصائل الفلسطينية في القاهرةحماس: دعوة مصري .12
قال عضو المكت  السياسي لح كة "حماس" ومسؤول مكت  البالقا  الوطنية حسام ب ران، إن 
الح كة تلقت دعوة ك يمة م  اضشقاء في جمهورية ما  الب  ية لحضور لقاء في البا مة القاه ة 

التي تواجه المش ود الوطني، وسبل إعادة يامم فاائل البمل الوطني؛ لبح، مواجهة التح يا  
وأك  ب ران في تا يح  حفي اليوم اضر باء أن ح كة حماس  الوح ة الوطنية وإنهاء االنقسام.

 رحبت بهذه ال عوة، وأنها تنتظ  الت تيبا  المتبلقة باللقاء.
 6/2/2019موقع حركة حماس، غزة، 

 
 فصائل بالقاهرةال للقاء مصريا   فتح ترفض مقترحا  "األناضول":  .13

قالت ماادر م لبة ل ناضول، اضر باء، إن ح كة "فتح" رفضت مقت حا : أيس  العيس - رام هللا
ما يا لبق  لقاء يامم خمسة فاائل فلس ينية في القاه ة، للتشاور حول قضية الماالحة بي  

عق  لقاء وأوضحت الماادر، طلبت ع م الكشف ع  هوياتها، أن ما  اقت حت  "فتح" و"حماس".
يامم ممثلي  ع  ح كا  "حماس" و"فتح" والاهاد اإلسالمي والابهتي  الشببية وال يمق اطية لتح ي  

فب اي / شباط  11فلس ي ، على أن يسبق لقاء الفاائل الم تق  في البا مة ال وسية موسكو، في 
فتح" وقبت وأضافت الماادر أن "فتح" ت فا أي لقاءا  مم "حماس" في ما ، لكون " الااري.

وزاد  بأن "فتح" ت خلت ل ى المخاب ا  الما ية  اتفاقا سابقا مم "حماس" في القاه ة ولم يناح.
ولم يتس  على الفور الحاول على تبقي  م  "فتح" وال الاان  الما ي بشأن ما  إلل اء اللقاء.

 أفاد  به الماادر.
 6/2/2019وكالة األناضول لألنباء، 

 
 قضايا مفصلية ثالثقادمة يكمن في مهام الحكومة الفتح:  .14

قال عضو المالس الثوري والمتح ت باسم ح كة فتح، أسامه القواسمي، إن مهام الحكومة  رام هللا:
تبزيز  مود المواط  في أرضه لمواجهة التح يا  »قضايا مفالية، هي  3القادمة يكم  في 

وعلى رأسها الق س، وإنهاء االنقسام  المختلفة، وإج اء انتخابا  ب لمانية في أراضي دولة فلس ي ،
 «.على أساس ديمق اطي، و ن وو االنتخابا  هو ال  يق والحكم

نح  في )فتح( ن ى أن تشكيل هذه الحكومة هو إعالن بانتهاء م حلة ضبابية رمادية »وأضاف: 
  وضم اللون في موضود إنهاء االنقسام وتنفيذ االتفاقيا  الموقبة في الشأن ال اخلي، وال ب  م
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النقاط على الح وف وإنهاء حالة الا ل والذها، إلى انتخابا  ب لمانية، تبي  الحق ض حابه، وهو 
 «.الشب  م  خالل  ناديق االقت اد، ليكون حكما  وفياال  نهائيا  

ت فا إج اء انتخابا  تش يعية فق ، وت ي  انتخابا  عامة، وهذا ما أبل ته « حماس»لك  
 رهم سينقلون هذه ال سائل لميادة ح كة فتح.للما يي ، الذي  ب و 

 7/2/2019، الشرق األوسط
 

 األحمد: لم نناقش أسماء أعضاء الحكومة الجديدة وما يشاع محض أقاويلعزام  .15
قال عضو اللانة التنفيذية لمنظمة التح ي ، عضو اللانة الم كزية لح كة فتح عزام اضحم ،  :رام هللا

ثوري، لم يناقش اسم رئيس الوزراء الا ي ، وال يوج  أي أسماء مقت حة إن الح كة واجتماد المالس ال
وأضاف اضحم  خالل ح يثه، مساء يوم اضر باء، عب  ب نامل "ملف اليوم" على  حتى اللحظة.

تلفزيون فلس ي ، إن اجتماعا للانة الم كزية لح كة فتح سيبق  فور عودة ال ئيس محمود عباس م  
مسألة الحكومة الا ي ة، وال ئيس هو  اح  الق ار في هذا الموضود، وما  أديس أبابا، للنظ  في

 يشاد م  أسماء محا أقاويل إعالمية ال  حة لها".
وأك  أن ح كة فتح ستتحمل مسؤولية شببنا ول  نتخلى ع  مسؤوليتنا أب ا، وهذا اضم  أثبتناه على 

جبها الوطني بشكل كامل، لك  حماس وأوضح أن حكومة التوافق قامت بوا م ار السنوا  الماضية.
عب  تمسكها باالنقسام، م  خالل لانتها اإلدارية أبقت سي  تها على الق اد، إلفشال الحكومة 

وأشار إلى أن االنقسام أقوى سالح بي  االحتالل اإلس ائيلي  وع م تمكينها م  البمل في الق اد.
إدارة ق اد غزة بشكل كامل، نح  مستب ون وأمي كا، وفي حال أنهت حماس انقالبها وأعلنت تسليم 

 للالوس مبهم، وأيضا إلى ت يي  الحكومة فورا.
وقال اضحم : "سبينا سابقا إلى االتفاو مم حماس إلنهاء االنقسام ووقبنا اتفاقا  كثي ة مبهم، لك  

 .كلها فشلت ضن حماس تا  على ع م تنفيذ أهم بن  وهو تسليم إدارة الق اد كامال للحكومة"
وأضاف أن ال ئيس دعا رئيس لانة االنتخابا  الم كزية لب ء اإلع اد النتخابا  تش يعية، وأك  
سيادته ض ورة إج اء انتخابا  رئاسية وتش يعية، واللانة ستتوجه إلى غزة خالل اضيام المقبلة للقاء 

 النتخابا .الفاائل هناك وحماس و ب ها ستبود وتق م تق ي ا لل ئيس حول جاهزيتها لتنفيذ ا
 6/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
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 من أحد أعضاء مركزية فتح  رئيس الحكومة يفضل أن يكون  :الرجوب .16
جب يل ال جو، أمي  ، أن أش ف الهورع  م اسلها غزة ، م  6/2/2019القدس العربي، لندن، قالت 

كومة يا  أن يكون قاسما مشت كا و اإلجماد س  اللانة الم كزية لح كة فتح، قال إن رئيس الح
على مق رته بأن يبمل مم الشب  الفلس يني، وأشار خالل مقابلة مم تلفزيون فلس ي  ال سمي إلى 
أنه يفضل أن يكون رئيس هذه الحكومة م  أح  أعضاء م كزية فتح، م البا كذل  فاائل منظمة 

مة، كما أك  ال جو، على أهمية إج اء االنتخابا  التح ي  باالتفاو على تشكيل و  نامل ومهام للحكو 
 الب لمانية كب اية النتخابا  أخ ى.

جب يل ال جو،، قال إن ح كته تخو  ح اكا  ، أن رام هللا، م  7/2/2019، الشرق األوسطوجاء في 
 سياسيا  مم فاائل منظمة التح ي ، إلق ار رؤية است اتياية ستكون الحكومة الا ي ة جزءا  منها.

يا  أن تكون الحكومة جزءا  م  االست اتياية لحماية المش ود الوطني، وأن تب أ »وأضاف ال جو،: 
 «.بإنهاء االنقسام، و ناء مفهوم يؤسس للش اكة، ويحافظ على بقاء دولتنا على ج ول أعمال البالم

و أم  غي  إن إمكانية الش اكة بي  الوطنية واإلسالم السياسي على ضوء سلوك )حماس( ه»وتابم: 
الحسم يا  أن يكون م  خالل  ن وو االقت اد، وليس م  خالل االنقال، »وأردف: «. ممك 

 «.البسك ي الذي قامت به )حماس(
 

 "فدا" يطالب بانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني .17
س طال  االتحاد ال يمق اطي الفلس يني "ف ا"، بإج اء انتخابا  رئاسية وتش يعية ومال: رام هللا

وذك  "ف ا" في بيان، اضر باء، بأن كل الفاائل الوطنية  وطني، مؤك ا أن الشب  ما ر الش عية.
واجتماد بي و  على حل مشكلة االنقسام بالبودة إلى الشب   2017و 2011واإلسالمية توافقت عام 

 ي. اح  السل ة ليق ر ممثليه عب  إج اء االنتخابا  ال ئاسية والتش يعية والمالس الوطن
وأك  ض ورة الذها، إلج اء انتخابا  عامة باعتبارها م خال إلنهاء االنقسام، وتشكيل حكومة وح ة 

 مهمتها التمهي  لالنتخابا  البامة.
 6/2/2019فلسطين اون الين، 

 
 كي اإلسرائيلي يكلمة السر في مواجهة العدوان األمر  إيران النخالة: .18

في حفل في الضاحية الانو ية  اإلسالمي زياد نخالة كلمةألقى اضمي  البام لح كة الاهاد : بي و 
كلمة “أك  فيها أن إي ان هي  ،النتاار الثورة اإلسالمية في إي ان 40لبي و  لمناسبة الذك ى الر 

باست اعتنا أن نقاتل ونواجه بشكل أفضل “، وأضاف ”الس  في مواجهة الب وان اضمي كي اإلس ائيلي
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وش د على أن إي ان لم تت دد يوما  واح ا  في دعمها ومسان تها ”. م  أي وقت مضى بفضل طه ان
وتوجه نخالة لم  يبتق  بأن تحالفه مم الب و يست يم إيقاف المقاومة بالقول إنه  لشببنا ومقاومته.

الشب  الفلس يني متمس  بحقه و وطنه رغم اال  فاف الكبي  خلف المش ود “، وأضاف ”واهم“
لة أن ظ وف الشب  الفلس يني ومباناته ج اء االحتالل ال مثيل لها، وش د واعتب  نخا”. الاهيوني

 ”.فنح  أ حا، اضر  وال ارئون إلى زوال“على ع م الت دد في مواجهة الظلم وال زاة واالحتالل 
 6/2/2019، رأي اليوم، لندن

 
 للتهدئة في غزة" تتعرض لضغوط مصرية الجهاد"الشرق األوسط": " .19

إن اللقاءا  التي ج   في القاه ة بي  « الش و اضوس »ماادر فلس ينية م لبة لرقالت  رام هللا:
مسؤولي جهاز المخاب ا  الما ية وقيادا  ح كتي حماس والاهاد اإلسالمي ركز  على تثبيت 

 الته ئة أكث  م  أي قضية أخ ى.
وأضافت «. دالما يي  مارسوا ض وطا  لمنم أي تابي  محتمل في الق ا»وأضافت الماادر، أن 

أن الض وط ت كز  أكث  على ح كة الاهاد اإلسالمي، وجاء  بتوافق مم ح كة حماس، التي 
وأك   الماادر أن حادثة قنص جن ي «. الاهاد»تخشى أيضا  م  تابي  محتمل ع  ط يق 

، قبل أسابيم، عزز  مثل «الاهاد»التاببة لر« س ايا الق س»إس ائيلي على الح ود م  قبل مقاتلي 
 حول الته ئة الحالية.« الاهاد»و« حماس»ذه المخاوف، وس  خالفا  بي  ه

 7/2/2019، الشرق األوسط
 

 استمرار سياسة قطع رواتب الموظفين جريمة ضد اإلنسانيةحماس:  .20
موا لة رئاسة السل ة الفلس ينية في رام هللا سياسة ق م ال وات  بحق  ح كة حماسأدانت : غزة

 اضس ى والشه اء. الف المواطني  وعائال  
وكت  الميادي في ح كة حماس سامي أبو زه ي على حسابه في "تويت " أن "استم ار سياسة ق م 

رات  هي ج يمة ض   5000روات  الموظفي  والتي زاد  خالل شه  يناي / كانون اآلخ  ع  
 سانية.وعبَّ  ع  استهاانه لامت ال ول المانحة على توظيف أموالها ضغ ا  إن اإلنسانية".

في حي  أك  الناطق باسم حماس عب  الل يف القانود أن ق م ال وات  ومالحقة الناس والتضييق 
عليهم بلقمة عيشهم "سلوك ال إنساني ما د م  كل اضخالو ويسته ف  مود شببنا ومحاولة 

 ت كيبه".
 6/2/2019فلسطين اون الين، 
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 بنا ووضعه رهينة للخالفات السياسيةابتزاز شع"الشعبية" و"الديموقراطية": السلطة تحاول  .21
موا لة رئاسة السل ة الابهتي  الشببية وال يموق اطية لتح ي  فلس ي ،  رام هللا، غزة: رفضت

 .الفلس ينية في رام هللا سياسة ق م ال وات  بحق  الف المواطني  وعائال  اضس ى والشه اء
بها قيادة السل ة بملف ال وات  واضوضاد  أك   الابهة الشببية أن أسالي  "الخ اد" التي تتباملو 

في غزة "ل  تن لي على أح ، وال يمك  تب ي ها على اإلطالو، سوى محاولة البتزاز شببنا ووضبه 
وأك   ض ورة تح ك المؤسسا  الحقوقية المبنية بالتح ك لمقاضاة كل  رهينة للخالفا  السياسية".

ش د  على أنه ال يمك  تب ي  اإلج اءا  اإلج امية و  المسؤولي  ع  هذه الا يمة غي  القانونية.
الا ي ة، وع م م اعاة اضوضاد الكارثية التي يباني منها الق اد ج اء استم ار الب وان اإلس ائيلي 

 واشت اد الحاار، وفي ظل سياسة اإلهمال التي تتبامل فيها السل ة مم أهل غزة.
م  مساس بلقمة عيش الموظفي  يمته  ك امتهم  قالت الابهة ال يمق اطية إن ما فبلته السل ةو 

ب    النيل م   مودهم وحقهم في الحياة الك يمة، مؤك ة أحمية ال ات  لكل موظف وأسي  وشهي  
 وج يح، دون تمييز.

 6/2/2019فلسطين اون الين، 
 

 تدعو لمحاسبة مرتكبي جريمة قطع الرواتببغزة فصائل المقاومة  .22
لمقاومة الفلس ينية، إن ق م السل ة روات  اآلالف م  الموظفي  قالت فاائل ا ال أي: –غزة 

والا حى وأهالي الشه اء هو ج يمة ج ي ة تضاف إلى سال اإلج اءا  اإلج امية التي تف ضها 
وأك   الفاائل في بيان و ل "ال أي" نسخة عنه، يوم اضر باء،  السل ة بحق أبناء شببنا في غزة.
ا  غي  قانونية تمب  في إذالل ومباقبة أبناء غزة بشكل غي  أن هذه اإلج اءا  هي ممارس

 أخالقي، مما يستوج  ذل  محاسبة م تكبي هذه الا يمة وتق يمهم للب الة.
وطالبت الفاائل أعضاء م كزية فتح وفاائل منظمة التح ي  بوقف حالة التافيق للباطل على 

علة؛ ُتوقف هذه الق ارا  الاائ ة حسا، الحق، والوقوف أمام مسؤولياتهم، واتخاذ مواقف فا
والممارسا  الب وانية م  قبل قيادة السل ة، وإعالء الاو  إلعادة ال وات  للموظفي  والا حى 

 وأهالي الشه اء.
كما طال  المؤسسا  والم اكز الحقوقية بتبني قضايا الموظفي  المق وعة رواتبهم والبمل على نقلها 

 ة بشكل عاجل إلناافهم وإرجاد حقوقهم.إلى الهيعا  الفلس ينية وال ولي
اامبة الب  ية ومنظمة التباون اإلسالمي بالت خل الفوري والباجل لوضم ح  لحالة الت ول الودعت 

وطالبت اضمم المتح ة وممثلها  المف وضة م  قبل السل ة في رام هللا بحق أبناء شببنا في غزة.
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ينوف واالتحاد اضورو ي والماتمم ال ولي، لض ورة لبملية السالم في الش و اضوس  نيكوالي ميالد
 البمل الااد ل فم الحاار الظالم المف و  على شببنا والذي أتى على كل مناحي الحياة في غزة.

 6/2/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 حماس تنعى الشهيد األسير فارس بارود وتحمل االحتالل المسؤولية .23
ي  الب ل اضسي  فارس بارود، الذي استشه  داخل ساون االحتالل نبت ح كة "حماس" الشه

وحمل المتح ت باسم الح كة فوزي ب هوم في تا يح  اإلس ائيلي نتياة اإلهمال ال بي المتبم .
 حفي مساء اضر باء االحتالل اإلس ائيلي المسؤولية الكاملة ع  ظ وف اعتقاله السيعة واإلهمال 

البالج الالزم له، والتسب  بوفاته رغم كل التقاري  ال بية التي تؤك  ال بي بحقه، ورفا تق يم 
واعتب  أن ما ح ت ل سي  بارود ج يمة كب ى بحق اإلنسانية  خ ورة وت هور وضبه الاحي.

والح كة اضسي ة؛ تبكس السلوك اإلج امي الخ ي ، وانتهاكا  االحتالل اإلس ائيلي بحق اضس ى 
وطال  مكونا  شببنا وفاائله ونخبه  ى الفلس ينيي  بشكل عام.الم ضى بشكل خاص، واضس  

ومستوياته ال سمية كافة، والمؤسسا  الحقوقية واإلنسانية وال ولية بالبمل الفوري والااد إلنقاذ حياة 
  الف اضس ى الفلس ينيي  في ساون االحتالل، ومحاسبته على ج ائمه بحق أس انا البواسل.

 6/2/2019موقع حركة حماس، غزة، 
 

 تحقيق دولي باستشهاد األسير بارودالفصائل الفلسطينية تطالب ب .24
حملت فاائل وقوى وطنية وإسالمية االحتالل المسؤولية الكاملة ع  استشهاد اضسي  فارس : غزة

 بارود، م البي  بتشكيل لانة دولية للتحقيق في أوضاد وظ وف حياة اضس ى في سون االحتالل.
ا م  جهتها، ع    ا لابهة الشببية لتح ي  فلس ي  الا يمة االحتاللية بحق المناضل بارود تاسي  

حيًّا لحام االنتهاكا  وفظاعة الا ائم التي ي تكبها االحتالل بحق الح كة اضسي ة، وخاو ا  
اضس ى الم ضى، الذي  يبانون م  سياسة اإلهمال ال بي التي تسببت باستشهاد عش ا  اضس ى 

وطالبت الابهة الالي  اضحم  والمؤسسا  ال ولية اضممية ومؤسسا  حقوو  ضخي ة.في السنوا  ا
اإلنسان بتحم ل مسعولياتهم م  أجل محاسبة االحتالل على ج ائمه المستم ة بحق الح كة اضسي ة 
 .وخاو ا  ج يمة اإلهمال ال بي، والتي وضبت معا  اضس ى على لوائح انتظار اإلع ام الب يء

عت الابهة ال يمق اطية لتح ي  فلس ي  السل ة الفلس ينية لت ويل قضية اضس ى في ب ورها د
المحافل ال ولية وخا ة قضية اإلهمال ال بي والقتل المتبم  بحق اضس ى، م البة المنظما  
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اإلنسانية والحقوقية ال ولية والامعية البامة ل مم المتح ة ومالس حقوو اإلنسان ال ولي بإدانة 
 مة النك اء والتح ك الس يم إلنقاذ اضس ى في ساون االحتالل.الا ي

أما لاان المقاومة الشببية قالت: "ج يمة استشهاد اضسي  فارس بارود نتياة اإلهمال ال بي دليل 
 واضح على فاشية وإج ام الب و الاهيوني بحق أبناء شببنا".
د ي و ناقوس الخ   على حياة بمية وقالت ح كة الاهاد اإلسالمي: "استشهاد اضسي  فارس بارو 

 اضس ى الم ضى".
م  جهتها، حملت جبهة النضال الشببي حكومة االحتالل اإلس ائيلي المسؤولية الكاملة ع  
"اإلرها، المنظم"، الذي تقوم به قوا  االحتالل بحق اضس ى وأبناء الشب  الفلس يني في الضفة 

عام ا( م  مخيم الشاطئ  51هاد اضسي  فارس بارود )ال   ية وق اد غزة، والتي كان  خ ها استش
غ ، غزة، داخل ساون االحتالل، بب  وقت قاي  م  نقله م  مبتقل ريمون إلى أح  المستشقيا  

 اإلس ائيلية.
 6/2/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 عالمة فخر فارقة حماس: استشهاد "جرار" .25

"حماس" حسام ب ران، أن إحياء شببنا للذك ى السنوية  أك  عضو المكت  السياسي لح كة: رام هللا
اضولى الستشهاد المقاوم "أحم  ج ار"، تبب  ع  أ الته بالوفاء لفلس ي ، م البا السل ة بوقف 

 التنسيق اضمني، خ وة أولى نحو الش ود في مش ود وطني التح ر وط د االحتالل.
ى الستشهاد المقاوم أحم  ج ار، أن در، المقاومة وأضاف ب ران، في بيان له، بمناسبة الذك ى اضول

والتضحية م  أجل تح ي ها تتوارثه اضجيال الفلس ينية، حتى با  عالمة فخ  فارقة لبائال  
 فلس ينية مقاومة مثل عائلة ج ار، وعائلة الب غوثي، وعائلة نبالوة.

شتباك البسك ي مم االحتالل عام الم اردي  والب ولة في الضفة، وعام اال 2018وع   ب ران البام 
الذي قادته نخبة م  أبناء حماس في عمليا  نوعية، أر قت االحتالل وأجهزته اضمنية وجبلتها في 

ودعا ب ران الفاائل الوطنية كافة للمشاركة في مش ود مقاوم جاد ي فم شبار  حالة استنفار دائم.
نحو الخالفا  ال اخلية، مشي ا أن  تح ي  اضر ، كما طال  السل ة بالت فم ع  ح ف البو لة

ضياد الوقت يستثم ه االحتالل لمالحته، وأضاف: "ليك  وقف التنسيق اضمني خ وة أولى نحو 
 الش ود في مش ود وطني للتح ر وط د االحتالل".

 6/2/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 



 
 
 
 

 

 19 ص             4858 العدد:             2/7/2019 الخميس التاريخ:  

                                    

 
 تدعو إلنصاف الالجئين الفلسطينيين في لبنان "قراطيةو الديم" .26

بحثت الابهة ال يمق اطية في لبنان مم النائ  اللبناني غازي الب يضي أوضاد الالجعي  :  و بي
 الفلس ينيي  في لبنان والت ورا  السياسية البامة، داعية إلى إناافهم في البيان الوزاري الحكومي.

مخيما  وأبلو وف  ال يمق اطية الذي التقى بالب يضي أن هناك حملة سياسية ممنهاة تسته ف ال
الفلس ينية عب  حاال  اإلفقار المتزاي ة وازدياد الض وط االقتاادية واضمنية التي ته ف لض ، 

 الماتمم الفلس يني و يعته الوطنية ودفم الشبا، للها ة خارج لبنان.
وش د الوف  على ض ورة ت وي   يو البمل الفلس يني لاهة مواجهة كل ما م  شأنه أن يسهم في 

ة ومكوناته اضساسية، وذل  بحل ومبالاة مختلف القضايا التي يشكون منها، ض ، حق البود
وع   الوف  ت اعيا  ما يسمى بر" فقة الق ن"  خا ة الشبا، المهنيي  وحملة الشهادا  الاامعية.

على الحقوو الفلس ينية، وت بيقاتها المي انية التي ال يمك  أن تواجه إال باف فلس يني موح  
   نضالية تفسح الماال للمشاركة في البملية الوطنية الفلس ينية.و است اتيايا

 6/2/2019فلسطين اون الين، 
 

 االحتالل يقصف مرصدين للمقاومة جنوب قطاع غزة .27
قافت قوا  االحتالل "اإلس ائيلي"، عب  م فبيتها مساء اليوم اضر باء، موقبي ر   : خانيونس

ل م اسلنا: إن م فعية االحتالل أطلقت قذيفتي  على اضقل وقا للمقاومة الفلس ينية جنو، ق اد غزة.
بفارو ع ة دقائق تااه م   ي  للمقاومة الفلس ينية ش قي بل ة الفخاري جنو، ش قي خانيونس، 

وجاء هذا الت ور بب  إعالن االحتالل ر    جنو، ق اد غزة، دن اإلبالغ ع  وقود إ ابا .
 ول المحاذية لانو، ق اد غزة.إطالو قذيفة  اروخية تااه مستوطنة أشك

 6/2/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 " من مغادرة غزة إلى رام هللافتح االحتالل يمنع أعضاء في "ثوري  .28
منبت سل ا  االحتالل، يوم اضر باء، أعضاء م  المالس الثوري لح كة "فتح" م  ق اد غزة، 

ي يز" شمال الق اد، للمشاركة في جلسة المالس التوجه إلى م ينة رام هللا، عب  مبب  بيت حانون "إ
وأك   أمانة س  المالس أن سل ا  االحتالل منبت مبظم أعضاء المالس الثوري  المق رة اليوم.

م  ق اد غزة م  م ادرة الق اد والتوجه إلى رام هللا عب  مبب  بيت حانون، ب فضها ا  ار 
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بم  فيهم نائ  أمي  س  المالس للو ول إلى تااريح عب  هيعة الشؤون الم نية ضعضاء الثوري 
 رام هللا.

م  المق ر أن يبق  المالس الثوري جلسة مهمة اليوم في رام هللا يلقي خاللها ال ئيس محمود عباس 
 كلمة مهمة وشاملة حول اضوضاد ال اخلية والسياسية.

 6/2/2019األيام، رام هللا، 
 

 طعنتنفيذ عملية ما بتهمة عا 20محكمة إسرائيلية تقضي بسجن فلسطيني  .29
عام ا بحق شا، فلس يني،  20الق س: قضت محكمة إس ائيلية، اضر باء، بالسا  لم ة وكاال : 
 ض  مستوط ، بحس  إعالم إس ائيلي.” تنفيذ عملية طب “بتهمة 

نفيذ عاما( اتهم بت 20وذك  الموقم اإللكت وني للقناة اإلس ائيلية الساببة، أن الشا، عبادة أبو راس )
بالق س، ما أدى إل ابة مستوط  با وح ” جفبا  زئيف“عملية طب  في مح ة وقود بمستوطنة 

ا ب فم أبو راس  خ ي ة حينها. ألف شيكل  100و حس  القناة البب ية فإن المحكمة قضت أيض 
 الف  5.500ألف شيكل ) 20كما ألزمته بس اد  ألف دوالر أم يكي( كتبويا للمستوط . 27.600)

( أخ ى ك سوم للمحكمة بب  أن طالت م تها بسب  المفاوضا  بي  ف يق ال فاد عنه والنيابة دوالر
والحكم الاادر أولي ياوز ال ب  عليه أمام  اإلس ائيلية لمحاولة الو ول لافقة قبل أن تفشل.

 .2016ونفذ  البملية في يناي / كانون الثاني عام  محكمة أعلى درجة.
 6/2/2019القدس العربي، لندن، 

 
 بينهم قيادي في حماسفي الضفة مواطنين  ستةأمن السلطة يعتقل  .30

مواطني ، بينهم قيادي  6اعتقلت أجهزة أم  السل ة في الضفة ال   ية المحتلة، اضر باء، : رام هللا
في ح كة حماس، وذل  على خلقية سياسية ودون لوائح قانونية، فيما و ف نائ  في المالس 

 تقال الميادي أم  ا مبيب ا بحق نضال شببنا.التش يبي، ط يقة اع
وأفاد موقم "أمامة" المختص في ر   انتهاكا  أم  السل ة، بأن اضخي ة في طو اس اعتقلت 
الميادي في ح كة حماس ب و اس، ما فى أبو ع ة، ب  يقة هماية وعنيفة م  داخل م رسة 

 عقابا الثانوية.
 ورجل إ الح مشهور. وأبو ع ة، أسي  مح ر ومبتقل سياسي سابق،

 6/2/2019فلسطين اون الين، 
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 غانتس مستعد لالنسحاب األحادي الجانب من مناطق في الضفة الغربية .31
، بيني غانتس، استب اده «مناعة إلس ائيل»لن ن: أعل  رئيس حز، الان اال  الا ي   -تل أبي  

يضا ، واالنسحا، منها م  لت بيق نموذج االنسحا، م  ق اد غزة على أجزاء م  الضفة ال   ية أ
 ط ف واح ، لك  مم التنسيق مم السل ة الفلس ينية.

البب ية، « ي يبو  اح ونو »وقال غانتس، في أول تا يحاته السياسية التي أدلى بها لاحيفة 
م  ق اد « خ ة ف  االرتباط»هناك ض ورة الستخالص ال روس م  »وتنش  غ ا  )الامبة(، إن 
اضم  الذي أثار اليمي  الحاكم ض ه، وراحوا يؤك ون «. ها في مواقم أخ ى غزة، وذل  به ف ت بيق

أنه يثبت والءه لليسار. وق  رد  حز ه قائال  إن هذا التا يح ال يبني أنه مبني  بإزالة مستوطنا . 
إن حكومة ب ئاسة غانتس ل  تقوم ببمليا  أحادية الاان  تتال بإخالء »وجاء في بيانه: 

ع  المسألة اضمنية اإلس ائيلية « المناعة إلس ائيل»ت بيني غانتس رئيس حز، وتح  «.مستوطنا 
نح  ال نبح، ع  السي  ة على أح ، وعلينا أن نا  السبل لنتفادى »كمسألة م كزية، وقال: 
ولم يأِ  غانتس على ذك  الشب  الفلس يني، لك  ردا  على سؤال إن  «.السي  ة على أناس  خ ي 

إن »، قال: 2005 ة شبيهة بخ ة االنفاال واالنسحا، اإلس ائيلي م  غزة عام كان ي ي  ت بيق خ
خ ة االنفاال كانت مؤلمة، ولكنها كانت قانونية و ائبة.   ر  ع  الحكومة اإلس ائيلية، 

ولم يذك    احة  «.ونفذ  م  قبل الايش، ويا  استخالص البب  منها في أماك  أخ ى أيضا  
ته، وامتنم ع  تح ي  أي ش وط الحتمال االنسحا، م  اضراضي الضفة ال   ية في تا يحا

الفلس ينية. وتبه  غانتس االحتفاظ بمن قة غور اضردن االست اتياية على الضفة ال   ية م  نه  
 اضردن، إلى جان  الق س الش قية المحتلة.

« يمي  هح اشم»وتب ضت تا يحاته لهاوم م  قبل وزي  التبليم نفتالي بينيت، الذي أسس حز، 
لق  »)اليمي  الا ي ( القومي المت  ف، الذي يؤي  ضم  جزء م  الضفة ال   ية المحتلة. وقال بينيت: 

ألقى غانتس القناد، واتفق مم رئيس حز، البمل  في غاباي )يمثل يسار الوس ( وي ي  ط د اليهود 
 «.ال   ية( م  منازلهم م  خالل انسحا، أحادي الاان  م  يهودا والسام ة )الضفة

وإن لم يش  إلى ذل  في مقابلته، فإن غانتس يمك  أن يؤي  االنسحا، م  البؤر البشوائية التي لم 
تحال على موافقة السل ا  اإلس ائيلية. واقت حت إس ائيل في السابق انسحابا  جزئيا  م  الضفة 

ي  أراضي في  ح اء النق  ال   ية، مم اإلبقاء على التامبا  االستي انية مقابل إع اء الفلس يني
 بي  غزة وجنو، الضفة.

إذا اتضح أنه ال »، لكنه أضاف أنه «ستبمل م  أجل السالم»وأشار في حملته إلى أن حكومته 
 «.توج  ط يقة للتو ل إلى السالم في هذا الوقت، فسنبمل على تشكيل واقم ج ي 
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حكومة مم بنيامي  نتنياهو، في  في شأن  خ ، أك  غانتس في المقابلة ع م استب اده للالوس في
حال تق يم الئحة اتهام ض ه بسب  ملفا  الفساد. وحول إمكانية انضمامه إلى ائتالف حكومي 

يك   التق ي  ل ئيس الوزراء، وال يك هه، إال أنه يبتق  أنه حان »ب ئاسة نتنياهو، قال غانتس إنه 
في االنتخابا . وهاجم « واثق م  الفوز»ه وأك  أن«. الوقت ليتخلى نتنياهو ع  منابه باورة الئقة

الحكومة الحالية، واعتب  أنه م  غي  المبقول أن تهاجم وزي ة الثقافة المؤسسا  المسؤولة عنها، 
وكذل  أن تهاجم وزي ة القضاء ووزي  اضم  ال اخلي المؤسسا  المسؤولة عنهما، كما أن يهاجم 

 الاميم. المالس الوزاري الايش، ويهاجم رئيس الحكومة
وسعل غانتس ع  الح ، الب وانية اضخي ة على ق اد غزة، التي تمت بميادته، في  يف عام 

حماس( تسي   على ق اد غزة، و اتت »)، فقال إن «الا ف الاام »، والتي أطلق عليها 2014
ل  بما ستوا ل ذ»، مضيفا  أن إس ائيل «ت رك قوة الض  ا  اإلس ائيلية التي تنفذ بي  الحي  واآلخ 

وردا  على سؤال بشأن ق ار م اق  ال ولة أن الايش اإلس ائيلي لم يك  «. يتناس  مم ماالحها
نفقا  وتوفي  مبلوما  استخبارية  30مستب ا  للح ، في حينه، أشار ب  يقة النفي إلى الكشف ع  

خال قوا  ووضم خ   دفاعية وإع اد ق را  هاومية والبح، ع  حلول تكنولوجية. ولفت إلى أن إد
 «.تكون ض ورة لذل »ب ية إلى ق اد غزة سيكون له ثم ، وأن ذل  يتم فق  عن ما 

وردا  على سؤال بشأن موقفه م  وزي  اضم  السابق، موشيه يبالون، الذي اعتب  اتفاو أوسلو 
م  ق اد غزة، وال يبتق  بوجود ش ي  فلس يني، قال « خ ة ف  االرتباط»، وعار  «كارثة رهيبة»

المسألة الم كزية هي المسألة اضمنية؛ حي، يا  ضمان أم  إس ائيل، والمسألة هنا »تس إن غان
مسألة مالحة. قلنا ذل  في خ ا، بار إيالن، وأيضا  نتنياهو، نح  ال نبح، ع  السي  ة على أي 

 «.شخص  خ . يا  أن نا  ال  يقة التي ال تكون لنا فيها سي  ة على  خ ي 
تولى المنا  اض ب  في إس ائيل. ال أك هه فهو رئيس الحكومة »و، قال إنه وع  رأيه في نتنياه

 «.اإلس ائيلية، ولك  أعتق  أن الوقت حان إلنهاء دوره باورة الئقة
 7/2/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 تمدد فرض السرية على وثائق دير ياسين وكفر قاسم واغتيال المبحوح ويحيى عياش "إسرائيل" .32

، ما زالت إس ائيل التي 1948رغم م ور سببة عقود ونيف على نكبة  ”:لق س الب  يا“-النا  ة 
قامت على أنقا  الشب  الفلس يني تخشى الكشف ع  الاورة الحميمية لما ارتكبته الاهيونية 

 بحق الفلس ينيي  م  قتل وتهاي  وج ائم أخ ى.
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و اليوم اضر باء الذي أم  فيه بتم ي  فهذا ما يست ل م  ق ار رئيس حكومة االحتالل بنيامي  نتنياه
فت ة حظ  نش  وثائق ومستن ا  أرشيقية خا ة بر جهاز اضم  البام )الشاباك( والموساد ببش ي  

عاما على تأسيس أجهزة االستخبارا  اإلس ائيلية.  90عاما، ما يبني أن الكشف ل  يتم قبل م ور 
  فت ة الس ية على الوثائق والمستن ا  لاهاز فق  تم تم ي” هآرتس ” وحس  تق ي  نش ته  حيفة 

، 1949اضم  البام) الشاباك( والموساد لم ة عق ي  وعلى سبيل المثال، سيتم فتح وثائق م  عام 
. واستنادا ضم  تم ي  الحظ  الحكومي فإن الكشف  2039، للامهور فق  في ”الشاباك“عام تأسيس 

 ممكنا حتى تاريج فت ة ق ار التا ي .( ل  يكون 1948-4-9ع  مذبحة دي  ياسي ))
م  الفلس ينيي  به ف ت هيبهم ودفبه  44وهكذا بالنسبة لمذبحة كف  قاسم التي قتلت فيها إس ائيل 

. 2046ونتياة لهذ الق ار الحكومي ل  يكون متاحا الكشف ع  كافة ملفاتها قبل  1956لل حيل عام 
ف ع  مستن اته التاريخية والخا ة ببنائه بمساع ة أما مفاعل ديمونا النووي فل  يكون ممكنا الكش

فل  يتاح االطالد على مستن اتها  1973. وحتى ح ، رمضان في 2049قبل البام  1959ف نسا عام 
فل  يكون ممكنا  1981أما استه اف مفاعل تموز النووي في ب  اد عام  2063التاريخية قبل البام 

. وفيما يتبلق بمازرة مخيمي  ب ا وشاتيال عام 2071بل االطالد على وثائقه وتفا يله الس ية ق
والتي تورطت فيهما إس ائيل مم الكتائ  اللبنانية خالل اجتياح لبنان فل  يتم الكشف ع   1982

. بل هناك ما تخقيه إس ائيل وت غ  بتأجيله وهو م تب  باتفاو 2072خباياها اضرشيقية إال في البام 
، كما أن اغتيال رئيس حكومة 2083كشف ع  وثائقه فق  في البام حي، سيتم ال 1993أوسلو م  

 .2085ل  يكشف ع  وثائقها قبل  1995االحتالل ال احل اسحق رابي  
الكشف ع  وثائق م تب ة بقضية اغتيال الميادي في ح كة حماس  2086كما ل  يكون متاحا قبل 
 اخل الم ن اإلس ائيليةانتقاما للبمليا  التفاي ية د 1996المهن س يحيى عياش في 

محمود المبحوح، الذي ينس  اغتياله في دبي إلى  وفيما ي تب  بوثائق اغتيال القائ  في ح كة حماس
فهي أيضا سيؤجل االطالد عليها مثلها مثل مؤسسا  إس ائيلية أخ ى مثل لانة  2100الموساد عام 

انيم أسلحة بيولوجية في غ  ي ال اقة الذرية، وح ا  مبينة في الايش، والمبه  البيولوجي لت
 النق .

ليس للق ار الا ي  أي أهمية حميمية، حي، أن هذه المحفوظا  “م  الناحية البملية، تقول الاحيفة: 
اضرشيقية م لقة بشكل كلي أمام الامهور، لكنها محاولة تأكي  على حا  مبلوما  ت ي  إس ائيل 

 . "وتح جها حتى بب  عقود
  7/2/2019 القدس العربي، لندن،
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 تحتج على مؤتمر عن تعدد العالقات الجنسية "إسرائيل"جماعات دينية في  .33
ا  :)د ، أ( -"الق س" دو  كوم  -تل أبي   تظاه   جماعا  دينية يهودية في إس ائيل احتااج 

ودعت الاامبة الق يبة م  تل  على مؤتم  لاامبة بار ايالن ع  مبالاة تب د البالقا  الانسية.
الاي  متخااي  في ماال الانس والبالقا  إلى مؤتم ها الذي انبق  الثالثاء للح ي، ع  أبي  مب

وتخوف مناوئو المؤتم  م  تحوله إلى تشايم على الخيانة الزوجية ودعوا  تب د البالقا  الانسية.
 إلى تنظيم احتااجا  بالق ، م  الاامبة.

 6/2/2019القدس، القدس، 
 

 ود ضربة لنتنياهونتائج االنتخابات في الليك .34
شكلت نتائل االنتخابا  ال اخلية في الليكود، التي ُنش   أمس )اضر باء(، : تل أبي : نظي  مالي

حول ت كيبة القائمة التي ستخو  االنتخابا  الب لمانية المقبلة، ض  ة ل ئيس الوزراء، بنيامي  
  ة منه. وي ى الم اقبون أنها ل  نتنياهو، وتشي  إلى أن ر ي ه ب أ ينف  حتى في وس  القاع ة المق

تساع  نتنياهو في مواجهة ق ار المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي من لبليت، بشأن تق يم الئحة 
 اتهام ض ه في قضايا الفساد، بل تبب، على القلق ل ى نتنياهو.

ووزي  للخارجية  فبلى ال غم م  أن نتنياهو د،َّ كل قوته وم كز القوة التي يتمتم بها، ك ئيس حكومة
ووزي  لل فاد، لاالح المق  ي  له والستبباد خاومه، فق   و  عش ا  ألوف أعضاء الحز، 
لاالح خاومه وض  رجاالته. وم  أب ز النتائل التي ال تبا  نتنياهو، و ول ج عون ساعار 

ستب اله في مقب  إلى الم تبة الثالثة، رغم أن نتنياهو اتهمه علنا بالتآم  عليه إلسقاطه ع  الحكم وا
رئيس الحكومة، واست ل كل منب  ممك  للتح يا عليه واتال شخايا  بمعا  م  أعضاء الحز،، 

 طالبا  ع م التاويت له.
لق  فزُ  م تي  بالم تبة اضولى في الليكود، لك  فوزي »وق  عق   ساعار على هذه النتياة قائال : 
وزي . فق  تب ضت لتح يا أرع  وغي  إنساني، لك  بالم تبة الثالثة اليوم كان أحلى م  هذي  الف

 «.ر ي ي الاماهي ي كان أقوى 
وكما قال رئيس القسم السياسي في هيعة اإلذاعة اإلس ائيلية البامة )كان(، يو ف ك كوفسكي، فإن 
تاويت أعضاء الليكود كان يبني دعما  لنتنياهو كزعيم للحز، ورئيس للحكومة ووزي  ل م  ووزي  

ولك  بما يتال ب وره ك ئيس للحز، فق  فشل، إذ إن النتائل شبه النهائية في المواقم  خارجية،
ألف عضو في الليكود  70اضولى لقائمة الليكود تشك ل ض  ة  لنتنياهو كزعيم سياسي. وكان نحو 

م تبة في الئحة الليكود. وق  فاز في  30ألفا ( شاركوا في التاويت على أول  120)م  مامود 
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اك  اضر بة اضولى شخايا  مم  دخلوا في   اما  كثي ة مم نتنياهو في الماضي. اضول اضم
 هو وزي  الموا ال  والمخاب ا ، يس ائيل كاتس، الذي دخل في مواجها  مبه ع ة م ا .

وفي اللحظا  الحاسمة أدرك نتنياهو أن هذه المواجها  تض  به. و ل ت أوجها قبل سنتي  وناف 
، حي، ه د بتفكي  الحكومة. وفي حينه حظي كاتس ب عم «البمل أيام السبت» السنة في أزمة

شببي واسم، ر ما دفم الليكوديي  إلى التاويت له في االنتخابا  التمهي ية بسب  ذل . وفي الم تبة 
الثانية فاز رئيس الكنيست )الب لمان اإلس ائيلي(، يولي إدلشتاي ، الذي تواجه مبه نتنياهو، ب اية، 

يوم »خالل مي ي ريليف، وفي الم ة الثانية، بسب  منبه لنتنياهو م  إلقاء كلمة خالل احتفاال   م 
و النتياة، منحه ماوتو الليكود ال عم لتمسكه باإلج اءا  ال سمية، «. االستقالل وإيقاد الشبلة

ر بالم تبة والميام ب وره ك ئيس للكنيست، دون اضخذ بالحسبان المواجهة مم نتنياهو. وفاز ساعا
ض ه ولم يا قوا نتنياهو بأنه « نظ ية المؤام ة»الثالثة مما يشي  إلى أن ماوتي الليكود لم يتبنوا 

متآم . و النتياة، فق  أخ أ نتنياهو عن ما اعتب  مب كته مم ساعار هي الح ، اضساسية في 
م  ال اخلي غلباد إردان، االنتخابا  التمهي ية، بل حال البكس. وفي الم تبة ال اببة، فاز وزي  اض

الذي دخل، ب وره، أكث  م  م ة خالل الوالية الحالية، في مواجها  مم نتنياهو. وكان اضخي  يأمل 
أن يت خل إردان في تأجيل أو تقويا التحميقا  ض ه إال أن أمله خا، باعتبار أن عمل الش طة 

ي الوزراء ل ى ت كي  الحكومة في مثل هذه القضايا مستقل. ُيذك  أن إردان لم يك  ضم  باق
الحالية، حي، كان يأمل أن ُيبي   في منا  نافذ، كوزارة الخارجية، إال أن نتنياهو أرسله إلى مقب ة 

وهي الوزارة التي عاد منها قل ة قليلة فق  على قي  الحياة  -وزارة اضم  ال اخلي  -السياسيي  
ن حول قضية التحميقا  فق ، وإنما وج  اضخي  نفسه سياسيا . ولم يتمحور الخالف بي  نتنياهو وإردا

 ، حي، كان يش ل منا  وزي  االتااال  في والية نتنياهو السابقة.«4000الملف »متورطا في 
وتلقى نتنياهو ض  ا  أخ ى عن ما خس  ع دا  كبي ا  م  رجاالته، مثل وزي  االتااال  أيو، ق ا، 

د نتنياهو رؤية أمي  أوحانا في موقم متق م بب  الباش ، ولكنه م تبة. وأرا 30الذي لم ُينتخ  في أول 
ت اجم إلى الموقم التاسم عش . وأراد تاقية ميخال شي  المق  ة م  ساعار، لكنها تفوقت على 
منافسها ديفي  شي ان الذي حظي ب عم نتنياهو. كما أن هناك ثمانية أعضاء كنيست ل  يحتلوا مواقم 

  نتنياهو أورن حزان، وأيو، ق ا، ونافه بوكي ، وعنا  باركو، ونوريت مضمونة، وهم المق  ون م
كورن، ويارون مزوز، وشاري  هاسكل، ويهودا غلي . و النتياة، يخلص المبلقون إلى نتياة أنه 

ساعته ال ملة الليكودية ق  انقلبت الليلة، وفي ظل الا ول الزمني »يتوج  على نتنياهو أن ي رك أن 
 «.اسي فل يه أسبا، ليست قليلة ت عوه للقلقالسي -القضائي 

  7/2/2019الشرق األوسط، لندن، 
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 يتفاقم وجودة الحياة ومستواها يتراجع "إسرائيل"االكتظاظ في  .35
تبتب  إس ائيل دولة مكتظة بكافة المقاييس، في السك  والشوارد والم ارس والمستشقيا . ووفقا 

 ائيل هو اضعلى بي  ال ول المت ورة، وهو ضبف لمقارنا  دولية، فإن االزدحام في شوارد إس
االزدحام في اسبانيا، وهي ال ولة الثانية في ت ريل ال ول المزدحمة. كذل  فإن االكتظاظ في ال  ف 

تلميذا بالمب ل في دول منظمة التباون االقتاادي  23تلميذا في ال  فة مقابل  28الم رسية يبلو 
الم تبة اضولى واضعلى في االكتظاظ في المستشقيا ، بي  دول (. وتحتل إس ائيل OECDوالتنمية )

OECD في أقسام المستشقيا  وغ ف ال وارئ. ووفقا لتق ي   %94، وتبلو نسبة اضِس ة المش ولة
نش ته  حيفة "ذي مارك " اليوم، اضر باء، فإن اكتظاظ السك ، الذي أسف  ع  أزمة السك ، يه د 

 ل االقتاادي ل جيال القادمة.  النسيل االجتماعي والمستقب
ويتوقم أن يزداد االكتظاظ في المستقبل. وحام االكتظاظ السكاني للكيلومت  في إس ائيل هو الثال، 

، 2035بي  ال ول المت ورة، بب  هولن ا وكوريا الانو ية. وتشي  التق ي ا  إلى أنه حتى البام 
لر"ذي مارك "، هو نسبة الوالدة الم تفبة، فوتي ة ستابح إس ائيل أكث  دولة مكتظة، وسب  ذل ، وفقا 

 .OECDسنويا في  %0.5سنويا، بينما مب ل هذه الوتي ة  %2النمو السكاني 
وأشار  الاحيفة إلى أن إس ائيل هي دولة   ي ة، وتوج  فيها وتي ة استهالك شبيهة بال ول 

. ووفقا لتحليال  الباح، والمحاض  المت ورة، لكنها النمو ال بيبي فيها مشابه ل ول البالم الثال،
 2065في جامبة تل أبي ، الب وفيسور دان ب  دافي ، فإنه بهذه الوتي ة، ستكون إس ائيل في البام 

دولة في البالم، باستثناء بن الدش. وهذا المزيل، بي  دولة غ  ية  180أكث  دولة مكتظة بي  الر
لم، يضم إس ائيل أمام تح  ال مثيل له. إذ ال تواجه مت ورة واكتظاظ شبيه في ال ول الفقي ة في البا

 أية دولة أورو ية ض وط اكتظاظ كهذه، وتكون قادرة على الحفاظ على جودة حياة م تفم.
ووفقا للاحيفة، فإنه ثمة سببان لهذا الوضم في إس ائيل. اضول هو ضبف التخ ي  وع م انش ال 

لثاني هو االعتقاد أن "اضوالد ب كة". وتبلو وتي ة أي أح  م   ناد الق ار في قضية االكتظاظ، وا
ول . ويتوقم أن  1.7هو  OECDأوالد، بي  المب ل في دول  3.1الوالدة ل ى الم أة في إس ائيل 

، ور ما أكث  م  ذل ، وذل  في الوقت الذي تواجه فيه 2050يتضاعف سكان إس ائيل بحلول البام 
تقلاا سكانيا، "أي أنه ال توج  دولة يمك  تبلم كيقية مواجهة ال ول المتق مة واقبا مباكسا وتتوقم 

 هذا التح ي البمالو منها".
 نمو طبيعي مرتفع جدا

حذر منت ى في جامبة تل أبي  بإدارة رئيس قسم السياسا  البامة، الب وفيسور ألون طال، م  أن 
"االزدحاما  الم ورية، وتي ة النمو السكاني سيال  كارثة على إس ائيل. ولفت المنت ى إلى أن 
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اضس ة في أروقة المستشقيا ، انب ام ال اعة في الم ارس المكتظة، أسبار السك  الم تفبة لل اية، 
االكتظاظ في الق ارا  في ساعا  الاباح، االكتظاظ في شواطئ البح   يفا وفي ال ابا  شتاء، 

مستوى الحياة أيضا، في إس ائيل،  كل هذا سيتفاقم. ويتوقم أن تت هور جودة الحياة، وعلى ما يب و
 بشكل بالو إذا لم نب أ بمواجهة عواق  نمونا ال بيبي".  

وقال طال للاحيفة إنه "نقت ، م  الفت ة التي ستكون كمية اضحياء تمس باودة الحياة. وال يمك  أن 
نتح ت ع  مستوى حياة م  دون التح ت ع  جودة حياة أيضا، والق رة على قضاء وقت في 

حضان ال بيبة م  دون احتاللها م  جان  حشود، الالوس في الق ار وع م الوقوف في المم  أ
سوية معا  المساف ي ، وحتى تش يل الشبان. ومم كمية كثي ة م  اضوالد الذي  يول ون، أية أعمال 

 بإمكاننا أن ن  حها عليهم في البا  الذي يحل فيه الذكاء اال  ناعي مكان اإلنسان؟".
  pixabayأبراج في تل أبيب  

ر ال ئيس السابق للمالس القومي لالقتااد، الب وفيسور مانويل ت اختنب غ، أن لو انخفا النمو  وق  
، لكان الناتل للف د حتى OECD، كما هو الحال في %0.5سنويا إلى  %2ال بيبي في إس ائيل م  

ال ولة لل ولة بواس ة مخااا  يضاعف نفسه. وأشار إلى "التناقا" بي  تشايم  2050البام 
اضوالد وإعفاءا  للبائال  الكثي ة اضوالد، وفي المقابل تهمل أولع  اضوالد عن ما تتخلى ع  التبليم 

 لس  ال فولة المبك ة وت سلهم إلى غ ف م رسية مكتظة في س  أكب .  
، فيما يست  عي تحِ  الذكاء وقال ت اختنب غ إن النتياة هي أوالد ذوي مستوى تبليمي مت ن 

اال  ناعي مستوى تبليمي أفضل. و حسبه، فإن ال ولة ستكون ملزمة ب فم جباية الض ائ  بشكل 
 كبي ، م  أجل تمويل الخ ما  الم لو ة لاميم اضوالد.  

 سكن في أبراج
قالت المحاض ة في مبه  الهن سة الت بيمية "التخنيون"، الب وفيسور راحيل ألت مان، إن التوقبا  

م  السكان  %98، سيؤدي إلى سك  205مليون نسمة في البام  18و ول ع د سكان إس ائيل إلى ب
في أب اج يحتوي كل واح  منها على معا  الشقق. ورفضت المقارنة بي  وضم كهذا و ي  الوضم 

دولة ول يها ساحا  خلقية م  المناطقة  –الحالي في سن افورة وهونو كونو، مشي ة إلى أن هذه م ن 
 لمفتوحة في ال ول المااورة، ماليزية والاي ، إلى جان  طاعة ونظام، وعائال    ي ة باضساس.   ا

وأردفت "لذل  أنا أدعي أننا ننفذ تاار، على البش  بحام هائل، وم  دون وجود ط يق للبودة. 
ويكاد يت ل  أي بح،   ي  ماادقة لانة هلسنكي على ماادقة، أي تا يح أخالقي إلج اء 

ر، على حيوانا . لماذا يكون مسموحا لل ولة أن تتبنى سياسة ال سابقة لها باإلمكان التبلم تاا
 منها؟".  
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وأضافت ألت مان أن "إس ائيل ال تواجه أب ا عواق  االكتظاظ، كما أنها ال تمارس أية سياسة 
لته ي  ديم  افية، بل على البكس، توا ل ال ولة تشايم الوالدة، وهو تشايم متبلق أيضا با

الب  ي. والته ي  اضخي  مبزول ع  الواقم، على  –ال يم  افي الذي هو جزء م  الا اد اليهودي 
خلقية االنخفا  الكبي  بالوالدا  الب  ية: إناا، النساء المسلما  انخفا م  مب ل تسبة أوالد 

 المب ل".  إلى ثالثة أوالد خالل ثالثة عقود، والنساء ال رزيا  والمسيحيا  تنا  ول ي  ب
 6/2/2019، 48عرب 

 

 انتعاش السياحة اإلسرائيلية في مصر.. سياسة أم اقتصاد؟ .36
القاه ة : في الوقت الذي ُيحام فيه السياح ال   يون ع  زيارة ما  منذ أزمة -محم  سيف ال ي 

، يقبل اإلس ائيليون بش ة على قضاء 2015سقوط ال ائ ة ال وسية نهاية أكتو  /تش ي  اضول 
 زاتهم في منتابا  جنو، سيناء )شمال ش قي البالد(.إجا

اضسبود الماضي، نش  حسا، "إس ائيل بالب  ية" التابم لوزارة الخارجية اإلس ائيلية على موقم 
التوا ل االجتماعي تويت ، تق ي ا متلفزا أع ته هيعة الب، اإلس ائيلية )مكان( ويقول إن "السياحة م  

 ى خمسة أضباف" )دون مزي  م  التفا يل(.إس ائيل إلى ما  ارتفبت إل
و حس  توقبا  م ي  مبب  طابا بي  ما  وإس ائيل يتسحاو حي، فإن ع د اإلس ائيليي  الذي  

 .2017زاروا ما  خالل البام الماضي و ل لمليون سائح، مقابل سببمعة ألف عام 
   ما يق ، م  أر م سنوا ، االنتباش في أع اد السياح اإلس ائيليي  يأتي بب  فت ة انق اد استم

 )يحل  ب اية أب يل/نيسان كل عام(. 2015حي، و ل أول فوج سياحي في عي  الفاح اليهودي عام 
وانق م السياح اإلس ائيليون ع  زيارة ما  إث  إنذارا  ع ي ة أطلقتها السل ا  اإلس ائيلية بب  ثورة 

ا ي اضسبق محم  حسني مبارك، بسب  ، التي أطاحت بال ئيس الم2011يناي /كانون الثاني  25
 اضوضاد اضمنية التي ساد  البالد.

وت كز السياحة اإلس ائيلية في ما  على مناطق ده  ونويبم وطابا وش م الشيج بمحافظة جنو، 
 سيناء، وذل  بحس  ما أوضحه الم ش  السياحي جمال إب اميم.

ُسياح اإلس ائيليي  يالون إلى شبه جزي ة إلى أن أغل  ال -في ح يثه للازي ة نت-ويشي  إب اميم 
سيناء ع  ط يق الح ود الب ية بوسائل النقل الخا ة بهم، ويحملون أحيانا ال بام والش ا،، 

 ويميمون في ببا البيو  واضماك  الب وية رخياة الثم .
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مم تل أبي  وي خل اإلس ائيليون لما  بهذه السهولة في إطار اتفاقية السالم التي أب متها القاه ة 
، حي، يحق لإلس ائيليي  دخول سيناء بالهويا  الشخاية فق ، ودون 1979مارس/ ذار  26في 

 الحاجة لتأشي ا  لل خول. 
 مردود اقتصادي ضعيف

أن  2018تكشف أرقام مب ال  الح كة السياحية الواف ة لما  خالل الناف اضول م  عام 
، و اقي %27، أما الب ، فهم نحو %70مثلون اضورو يي  وال وس اآلسيويي  واضمي كيي  ي

، وم  بي  هذه الانسيا  اإلس ائيليون، وذل  استنادا إلى إحااءا  رسمية %3الانسيا  تشكل 
  ادرة م لم البام الااري.

ويب  السائحون اإلس ائيليون م  أقل السائحي  عائ ا م  الناحية االقتاادية لما ، ليس فق  لقلة 
ضنهم في اضغل  يأتون في إطار سياحة السفاري، لزيارة الاحاري والمناطق أع ادهم، بل أيضا 

 الابلية، بحس  ما أوضحه الاحفي االقتاادي عم و خليفة.
ارتفاد أع اد السياح اإلس ائيليي  لما  ال يمك  فاله ع  نظ ية ال عم التي تتبناها الحكومة 

، وذل  وفقا ل ؤية الاحفي والباح، في اإلس ائيلية تااه ال ئيس الما ي عب  الفتاح السيسي
 البالقا  اإلس ائيلية الما ية أبو بك  خالف.

، بب  االنقال، على ال ئيس المنتخ  2014الذي تولى الحكم في يونيو/حزي ان -وفي عه  السيسي 
و لت البالقا  إلى ح  التباون البسك ي، وذل  بحس  ما كشفه ال ئيس  -2013في  يف 

دقيقة" على قناة "سي بي أس" اضمي كية، في يناي /كانون  60ء له مم ب نامل "الما ي خالل لقا
 الثاني الماضي.

ويشي  خالف في ح يثه للازي ة نت إلى أن ما  تبتب  ما ر جذ، لإلس ائيليي ، وذل  لكون 
ها السياحة في سيناء أرخص م  إيال  اإلس ائيلية بكثي ؛ فالتكاليف التي يمك  لإلس ائيلي أن ينفق

في فن و ثالت ناوم في تل أبي ، م  الممك  أن يميم بها في فن و خمس ناوم في سيناء، فضال 
 ع  أن طبيبة أر  الفي وز تفوو ال بيبة في الشواطئ اإلس ائيلية.

ويبلو متوس  سب  ال  فة في فن و ثالت ناوم في تل أبي  معة دوالر أمي كي فأكث ، في حي  يب أ 
فن و خمس ناوم في ما  م  تسبي  دوالرا أمي كيا تق يبا، وذل  وفقا متوس  سب  ال  فة في 

 لثالثة مواقم حاز فنادو اطلم عليها م اسل الازي ة نت.
هناك سب   خ  يقف وراء زيادة أع اد السياح الواف ي  م  إس ائيل لما ، وهو أن ببا السياح 

يلي في النق  الانو ي، وذل  ال وس يفضلون السف  إلى ما  ع  ط يق م ار "عوف اه" اإلس ائ
 بحس  الم ش  السياحي محم  سمي .
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ويوضح سمي  في ح يثة للازي ة نت أن منم موسكو مواطنيها م  زيارة ما  بب  حادت ال ائ ة 
لتسيي  رحال  إلى ما   -بالتباون مم نظي تها في موسكو-ال وسية دفم الش كا  اإلس ائيلية 
 عب  تل أبي ، مست لة ق ار الحظ .

وفي نهاية أكتو  /تش ي  اضول الماضي، استقبل م ار ش م الشيج بانو، سيناء أول طائ ة قادمة 
م  روسيا، بب  غيا، لنحو ثالت سنوا ، ولك  ما زالت أع اد السياح ال وس ضعيلة، ولم تال 

 . 2015إلى ما كانت عليه قبل أكتو  /تش ي  اضول 
 رفض شعبي

، ووجود عالقا  رسمية بي  ما  وإس ائيل، فإنه في 2011منذ ورغم تبث  ملف السياحة الما ي 
عاما( أن أغل  الما يي   38اعتقاد أماني ر يم )م ي ة تسويق في إح ى ش كا  الق اد الخاص( )

 ي ون إس ائيل ع وا أب يا، وال يا  االرتقاء بالبالقا  إلى ما أبب  م  إطار مباه ة السالم.
أع ته  حيفة ي يبو  أح ونو  البب ية بمناسبة م ور أر بي  عاما  وي عم هذا التوجه است الد رأي

على اتفاقية السالم، وكشف ع  أن أغل  الما يي  ي فضون إس ائيل، على ال غم مم وجود 
 عالقا  دبلوماسية بي  تل أبي  والقاه ة.

ن الثاني يناي /كانو  25وتمثل السياحة أكث  م  ُعش  الناتل المحلي اإلجمالي لما  قبل ثورة 
 8.8إلى  2011مليار دوالر، لك  هذا الب د انخفا في  12.5، التي حققت عائ ا  تق ر بنحو 2011

بب  تح م  2015مليارا  دوالر، وظل في انخفا  مستم ، حتى تلقت السياحة ض  ة قا مة في 
 ال ائ ة ال وسية ومقتل جميم ركابها.

 4.8نحو  2018ل الناف اضول م  عام استباد  السياحة عافيتها بشكل طقيف، وحققت خال
، لتتفوو على عائ ا  الفت ة نفسها م  عام 2017ع  الفت ة نفسها م   %78مليارا  دوالر، بارتفاد 

 مليارا  دوالر، وفقا إلحااءا  رسمية. 3.4قبل أزمة ال ائ ة ال وسية، التي بل ت  2015
 7/2/2019الجزيرة.نت، 

 
 اما  في سجون االحتاللع 28استشهاد أسير فلسطيني بعد  .37

 51رام هللا: قالت هيعة شؤون اضس ى والمح ري  أن اضسي  في الساون اإلس ائيلية، فارس بارود )
بب  وقت قاي  م  نقله م  مبتقل ريمون إلى « استشه »عاما ( م  مخيم الشاطئ غ ، غزة، 

أد  إلى استشهاد  أن الظ وف واضسبا، التي»وأوضحت الهيعة  مستشفى سي وكا اإلس ائيلي.
اضسي  بارود لم تتضح بب ، ولكنه تب   إلى إهمال طبي متبم  خالل السنوا  الماضية، ولم تق م 

 «.له ال عاية ال بية التي كان م  المفت   أن توف  له داخل اضس 



 
 
 
 

 

 31 ص             4858 العدد:             2/7/2019 الخميس التاريخ:  

                                    

وقالت إن اضسي  بارود م  الحاال  الم ضية في ساون االحتالل، وكان يباني م  وضم نفسي 
لبملية استعاال جزء م  الكب ، كانت نتاج إهمال  2018إلضافة إلى خضوعه نهاية عام  ب ، با

 طبي ممنهل ومتبم ، بحس  البيان.
. ومحكوم بالسا  المؤ   بتهمة قتل مستوط ، وكان م  1991-3-23واضسي  بارود مبتقل منذ 

  االحتالل بإطالو س احهم المفت   إطالو س احه مم ال فبة اضخي ة م  اضس ى الُق امى الذي  تبه
. إال أن االحتالل عل ق اإلف اج ع  ال فبة ال اببة، 2013خالل  فقة إحياء المفاوضا  أواخ  عام 

 أسي ا  حينها، ورفا إطالو س احهم ضسبا، سياسية. 30والتي تضم 
االحتالل إنه بارتقاء الشهي  بارود ي تفم ع د شه اء الح كة اضسي ة في ساون »وجاء في البيان: 

 «.شهي ا   218إلى 
وخلف خب  بارود غضبا  عارما  في الساون اإلس ائيلية وقالت الهيعة إن حالة م  ال ليان تسود 

تم إغالو مبتقلي نفحة وريمون بالكامل، وذل  بب  »وأك   الهيعة أنه  ساون االحتالل اإلس ائيلي.
ون بالتكبي ا  في كل اضقسام، والتوت  و ول خب  استشهاد اضسي  بارود إلى المبتقلي ، حي، يقوم

 «.وال ض  يزداد ويتااع 

 7/2/2019، لندن، الشرق األوسط

 

 مستوطنون يقتحمون "األقصى" ويؤدون صلوات تلمودية في "باب الرحمة" .38

ج  د  ماموعا  يهودية مت  فة،  باح اليوم اضر باء، اقتحامها للمسا  اضقاى المبارك، : الق س
 ة بح اسة مش دة م  قوا  االحتالل اإلس ائيلي.م  با، الم ار 

وقال م اسلنا إن ماموعة م  المستوطني  أد   لوا  وشبائ  تلمودية علنية في من قة "با، 
ال حمة" بي  با، اضسباط والُمالى الم واني داخل المسا  اضقاى، وس  ح اسة مبززة م  قوا  

المسا  المبارك االقت ا، م  المن قة، تحت االحتالل، التي تمنم المالي  وحتى ح اس وس نة 
ولفت إلى أن المستوطني  نفذوا جوال  استفزازية في المسا   ع  المسا . واإلببادطائلة االعتقال 

 ش وحا  حول المبب  والهيكل المزعوم قبل م ادرة المسا  م  جهة با، السلسلة. إلىواستمبوا 
 6/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 بلدة يهودية 35مستوطنات جديدة بالضفة و 7خالل العقد الماضي: إقامة  .39

أظه   مب يا  نش تها دائ ة اإلحااء الم كزية اإلس ائيلية، اضر باء، أن ع د البل ا  في إس ائيل 
ل ة ب 35بل ة، فيما أقيمت خالل اضعوام البش ة الماضية،  1217الماضي،  2018بلو في نهاية البام 
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مستوطنا  في الضفة ال   ية المحتلة؛ وتشي  المب يا  إلى أن أكب  م ينة  7ج ي ة، م  ضمنها 
ألف نسمة  900عتبة الر 2017م  حي، ع د سكان هي م ينة الق س، حي، تااوز  نهاية البام 

 2000م  البل ا ، هي تامبا  سكانية تتألف م   257ووفق ا لبيانا  دائ ة اإلحااء، فإنه  مسالة.
م  البل ا  هي ق ى، وتضم "كيبوتسا " و"بل ا  تباونية" وق ى "ضبناء  958نسمة على اضقل، وأن 

بل ة )ال تشمل الم ن  137اضقليا "، في إشارة إلى البل ا  الب  ية في ال اخل الفلس يني، التي تبلو 
 والق ى مسلو ة االعت اف في النق (.

ة في ع د البل ا ، تأتي في ظل إنشاء بل ا  يهودية ج ي ة فيما أوضحت المب يا  أن مبظم الزياد
 مستوطنا  في الضفة ال   ية المحتلة. 7في المناطق الانو ية باإلضافة إلى 

منها أنشأ  في أعقا، تنفيذ خ ة ف   9بل ة يهودية ج ي ة في المناطق الانو ية،  15وأنشأ  
ي  الذي  تم إخالؤهم م  ق اد غزة وم  االرتباط" م  ق اد غزة، ومبظم قاطنيها م  المستوطن

 البؤر االستي انية جنو، الضفة ال   ية المحتلة.
 6/2/2019، 48عرب 

 
 المالية األزمةتوقف الدراسة في جامعة بيت لحم بسبب  .40

 خ   إشبارع  تبليق ال راسة حتى  اضر باءجامبة بيت لحم مساء اليوم  إدارة أعلنت :بيت لحم
المالية التي تبانيها، وع م ق رتها على االستم ار في تق يم ب اماها ب ون  مةاضز وذل  بسب  تفاقم 

 انق اد و الشكل الم لو،.
ما ي فبه ال لبة للاامبة يقل ع  ناف التكلفة  أن إلىجامبة بيت لحم في بيان  إدارة وأشار 

امبة( للبح، ع  الحميمية المت تبة على الب امل التبليمية التي تق مها الاامبة حي، "تض   )الا
ماادر التمويل هو  أح م  هذه التكلفة، وكان  اآلخ ماادر تمويل م  الخارج لت  ية الناف 

مليون دوالر كل عام لك  هذا ال  1.3تحال منها الاامبة على  أنالسل ة الفلس ينية التي يفت   
 ".اآلنيح ت 

 6/2/2019، القدس، القدس
 

 ن استمرار تدهور األوضاع الصحية في غزةتحذر م "أطباء لحقوق اإلنسان"منظمة  .41
” أعضاء منظمة  48قام وف  كبي  م  اضطباء الفلس ينيي  في أراضي  ”:الق س الب  ي“ -النا  ة

ق اد غزة، وأج ى عش ا  البمليا  الا احية الباجلة وتق يم  إلىبزيارة ” أطباء لحقوو اإلنسان 
الاحية في  اضوضادإلنسان م  استم ار ت هور لحقوو ا أطباءالمساع ا  ال بية. وحذر  منظمة 
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ق اد غزة حتى درجة انهيار الاهاز الاحي بشكل كامل، نتياة استم ار الحاار السياسي الظالم 
عاما. وأك   المنظمة ال بية التي تواظ  على زيارة غزة وتق يم مساع ا  لها أن  11منذ أكث  م  

مل  وهي  حته في ظل تفاقم اضزمة داخل الاهاز المواط  ال زي يس د ثم  الحاار بأغلى ما ي
الاحي والنقص الش ي  باضجهزة والمب ا  ال بية، والتي تحول دون قيام الاهاز الاحي بواجبه. 
كما أشار  للتببا  الخ ي ة ج ا لح مان سل ا  االحتالل الم ضى غزة م ادرتها للبالج في 

 المباب . إغالوالخارج واستم ار 
 6/2/2019، ، لندنالقدس العربي

 
 الرواتب"حشد" تطالب حكومة رام هللا بالتراجع الفوري عن سياسة قطع  .42

طالبت الهيعة ال ولية ل عم حقوو الشب  الفلس يني )حش ( حكومة رام هللا بالت اجم "الفوري" : غزة
 ع  ت بيق "سياسة ق م روات  الموظفي  في ق اد غزة"، مؤك ة أنها عمل "غي  قانوني".

ك   الهيعة في بيان  حفي نش ته اليوم اضر باء استم ار ت بيق هذه السياسة على موظفي واستن
الخ مة الم نية والبسك ية م  أبناء ق اد غزة، التي بل ت ح  إحالة ببا هؤالء الموظفي  قس  ا إلى 

ل نسبة وت ى "حش " أن هذه اإلج اءا  مناقضة لما أُعل  سابق ا م  إمكانية تقلي التقاع  المبك .
 الحسم على روات  الموظفي .

 6/2/2019، فلسطين أون الين

 

 "أفضل المبدعين"فلسطين األولى عربي ا في مسابقة  .43
فاز  فلس ي  بالم تبة اضولى بمسابقة )أفضل المب عي  الب ، في البالم( لبام  رام هللا/ فلس ي :

لى التي تشارك بها في هذه المسابقة ، بحاولها على أر م مي اليا  ذهبية، رغم أنها الم ة اضو 2018
" في البا مة الب ي انية The Arabs Groupالبالمية تحت رعاية وتنظيم ش كة الماموعة الب  ية "

والفائزون هم: د. سن س نظي  دنون وفاز  بلق  )أفضل كاتبة ع  ية في البالم في ماال  لن ن.
ئزة ولق  )أفضل مخت د ومحلل نفسي ع  ي اضبحات وال راسا (، وهشام أحم  أبو طعيمة وفاز باا

في البالم(، وناوى )مآ،( أبو الهيااء وفاز  بلق  )أفضل شاع ة ع  ية في البالم في اختااص 
الشب  النث ي(، وسلوى ال  يفي فاز  بلق  )أفضل كاتبة ع  ية في البالم في الناوص اضدبية 

 المفتوحة(.
 6/2/2019، فلسطين أون الين

 



 
 
 
 

 

 34 ص             4858 العدد:             2/7/2019 الخميس التاريخ:  

                                    

 علماء فلسطين في غزة يزور األمين العام للجماعة اإلسالمية في لبنانرئيس رابطة  .44
زار رئيس راب ة علماء فلس ي  في غزة، د. م وان أبو راس، اضمي  البام  بي و / فلس ي :

 للاماعة اإلسالمية في لبنان عزام اضيو ي والذي انُتِخ  قبل أيام.
ي  في لبنان بسام كاي ، اليوم، التهاني ل مي  وق م أبو راس الذي رافقه رئيس راب ة علماء فلس 

البام المنتخ  على ثقة أبناء الاماعة اإلسالمية به، واضمانة التي تحملها بميادة الاماعة الفاعلة في 
وناقش ال  فان طبيبة البمل والم حلة الذي سيقودها اضمي  البام الا ي ، واتفقا  الماتمم اللبناني.

  البلماء والميادا  السياسية الفاعلة للنهو  بالماتمبا  الب  ية ونا ة على ض ورة التوا ل بي
 القضية الفلس ينية.

 6/2/2019، فلسطين أون الين

 

 مصر ُتخّطط لعقد لقاء قريب لعدة فصائل فلسطينية لالتفاق على رؤية محددة إلنهاء االنقسام .45
 رته ح كة حماس، عق  لقاء أش ف الهور: بال غم م  البيان الذي أ « الق س الب  ي»-غزة 

وف ها الميادي ال فيم الذي ي أسه إسماعيل هنية رئيس المكت  السياسي، مم رئيس جهاز المخاب ا  
الما ية اللواء عباس كامل، الذي يتولى جهازه رعاية الملفا  الفلس ينية، إال أنه لم يكشف ع  

خالف الفلس يني ال اخلي، الذي يه د طبيبة التوافقا  أو المقت حا  التي ق مت م  أجل تااوز ال
بنسف اتفاو الماالحة بشكل كامل خا ة مم استم ار فتح وحماس في اختالفهما حول تشكيل 

 حكومة ج ي ة، وإج اء االنتخابا  النيابية بب  حل المالس التش يبي.
ى انهيار ويت دد داخل أوساط سياسية أن ما  ال ت ي  في هذا الوقت تااع  الخالفا  بما يؤدي إل

ملف الماالحة بالكامل، م  خالل خ وا  ق  يق م عليها ال  فان خالل الفت ة الق يبة المقبلة، وأنها 
 تميل حاليا إلى تامي  أي خ وا  م  شأنها أن تزي  م  ح ة الخالف ال اخلي.

 ، وقال مسؤول في أح  الفاائل الفلس ينية التي أج   مشاورا  مؤخ ا مم مسؤولي جهاز المخاب ا
يشارك فيه ع د م  الفاائل الفلس ينية، في مق متها فتح « لقاء مشت ك»إن ما  اقت حت عق  

وحماس، م  أجل التشاور حول ط و حل الخالفا  القائمة، مؤك ا في الوقت ذاته أنه لم يا  م  
أشار . و إنااحهقبل ما  تح ي  موع  لهذا اللقاء الذي ال يزال في طور النقاش حول  لياته وكيقية 

إلى أن ما  ت ي  أن يخ ج اللقاء باتفاو يضم  ت بيق بنود الماالحة وفق االتفاقيا  السابقة التي 
والتي تضم  نقل  الحيا  إدارة الق اد بالكامل إلى  2017و 2011وقبت على أراضيها عامي 

القاه ة السل ة الفلس ينية، الفتا إلى أن الحوارا  الم تمبة في موسكو ليست ب يال ع  رعاية 
للماالحة، حي، لم يتوقم أن يخ ج عنها ما م  شأنه أن يقلل فاوة الخالف القائم حاليا في الساحة 
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وأك  كذل  أن ما  قامت خالل اجتماعاتها اضخي ة مم وف ي حماس والاهاد كل على  الفلس ينية.
إتمام الوح ة بي  غزة ح ة، باستب ا  اضفكار التي ت ى فيها مخ جا إلنهاء االنقسام، والهادفة إلى 

 والضفة ال   ية، بما يقود إلى إج اء انتخابا  ج ي ة.
 6/2/2019، القدس العربي، لندن

 
 نصر هللا: إيران لن تكون وحدها عندما تشّن أميركا عليها الحرب .46

رفم اضمي  البام لحز، هللا، السي   حس  نا هللا، سقف التح ي السياسي في لبنان واإلقليم، م  دون 
إي ان ل  تكون وح ها عن ما تش   أمي كا عليها »ن يحي  في رسائله القوة المهيمنة في البالم. أ

، هي رسالته إلى الواليا  المتح ة اضمي كية، ومبها الب و اإلس ائيلي. وفي ال اخل، إي ان «الح ،
المستوى  مستب ة ل عم لبنان على كافة المستويا ، م  الكه  اء إلى النقل واضدوية... وعلى

، جاهز للمساع ة في الحاول منها على «كا يق إلي ان»ال فاعي، فإن حز، هللا، وم  موقبه، 
اضمي  البام لحز، هللا السي    كل  ما يحتاجه الايش اللبناني، و خا ة في ماال ال فاد الاوي!

والذها، إلى »ي، ، أن يستورد سالح دفاد جو  للايش اللبنان«كا يق  إلي ان»حس  نا هللا، ُمستب   
أعل  نا هللا ذل  «. إي ان لإلتيان بكل  ما ي ي ه الايش اللبناني لُيابح أقوى جيش في المن قة

خالل االحتفال الذي أقامه حز، هللا في الذك ى اضر بي  النتاار الثورة اإلسالمية، تحت عنوان 
 «.حميمية والا أة السيادة ال»هو  ، مؤك  ا  أن  ما نحتاجه في لبنان«أر بون ر يبا  »
ليست ح  ا  »تح  ت نا هللا، خالل كلمته، ع  اضوضاد الحالية في المن قة، فأوضح أن  ما يا ي و 

إي انيا ، بل هي ح ، أمي كية على الامهورية اإلسالمية  -إس ائيلية، وال   اعا  سبوديا   -إي انية 
، «ال ولة اإلسالمية»ي هذه الح ،... إلى اليوم، والسبودية و با دول الخليل أداة ف 1979منذ عام 
واعتب  وجود إ  ار «. هي ما ت ي ه أمي كا وقامت السبودية بت وياه في البالم« داعش»بنموذج 

ضن ها دولة مستقلة و احبة ق ارها، وهي دولة ال ش قية وال غ  ية، بل »أمي كي على محار ة إي ان، 
موقفها اإلقليمي إلى جان  المستضبفي  والق س دولة وطنية غي  خاضبة ك ي ها ضمي كا، وضن  

ستنهزم في ح  ها ض   إي ان، »، مم جزمه بأن  الواليا  المتح ة اضمي كية «وفلس ي  ودعم المقاومة
إلى « اس ائيل»ضن  محور المقاومة أقوى مما مضى. أمي كا إلى المزي  م  الخ وج م  المن قة، و

الببا يستا   ح  ا  أمي كية على إي ان، وهذا بحاجة »هللا إن  وقال نا  «. المزي  م  الخوف والهلم
، مؤك  ا  أن  إي ان ل  تكون وح ها «إلى كالم كبي ، ضن  المن ق وال دد وتوازن القوة ال تسمح بالح ،

 «. عن ما تش   أمي كا عليها الح ،، ضن  كل من قتنا م تب ة بها
 7/2/2019األخبار، بيروت، 
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 مراد: سأكون صوت الفلسطينيين في أي منبر وسندعم كافة مطالبهم الوزير اللبناني .47
قال وزي  ال ولة لشؤون التاارة الخارجية في لبنان حس  عب  ال حيم م اد، إنه سيكون  و  : رام هللا

 الفلس ينيي  في أي منب  يتواج  فيه، مؤك ا  دعم الم ال  الفلس ينية في كافة المحافل ال ولية.
ل ح ي، ُي لي به، بب  تبيينه وزي ا ، إلى ب نامل "م  بي و " على شاشة ونوه الوزي  ا للبناني في أو 

والاي ، وتسل م ال ئيس  77تلفزيون فلس ي ، بر"إجماد البالم على انتخا، فلس ي  ل ئاسة ماوعة 
 محمود عباس رئاستها.

 6/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 تي إندونيسي بمجلس األمن حول مدينة الخليلمشروع بيان كوي .48
نيويورك )اضمم المتح ة(: أعل  المن و، الكويتي ل ى اضمم المتح ة السفي  منا  البتيبي، أن 

الكويت وإن ونيسيا ستوزعان على أعضاء مالس اضم  ال ولي، في وقت الحق، اضر باء، مش ود “
 ”. ينيةبيان  حفي خاص بالوضم في م ينة الخليل الفلس

ويت ل    ور بيانا   حافية أو رئاسية م  مالس اضم  موافقة جميم أعضاء المالس، البالو 
وعق  المالس، اضر باء، جلسة مشاورا  م لقة حول الوضم في الخليل، جنو ي  دولة. 15ع دهم 

 الضفة ال   ية المحتلة، بب  ق ار إس ائيل إنهاء والية القوة ال ولية في الم ينة.
الكويت وإن ونيسيا طلبتا م  رئيس المالس )السفي  ن ونو مبا، “اف البتيبي، عق  الالسة، أن وأض

المن و، ال ائم ل ينيا اإلستوائية( التشاور مم بمية أعضاء المالس ليقوم وف  م  المالس بزيارة 
لس يت ل  إنااز مثل هذه الزيارة م  جان  الما“وأوضح أن  ”.الضفة ال   ية هذا الشه  أو المقبل

 ”.دولة( 15موافقة جماعية م  كل أعضاء المالس )
كان اجتماعا إياابيا حي، تبادل فيه ممثلو ال ول “و شأن الالسة الم لقة، قال السفي  الكويتي: 

أع ، الب ي  م  ممثلي ال ول اضعضاء ع  قلقهم إزاء إنهاء “وتابم:  ”.اضعضاء وجها  النظ 
ل، والتي نبتب ها أداة وقائية ونبتب  إل ائها بمثابة تقويا لالتفاو الثنائي والية القوة المؤقتة في الخلي

 ”.الموقم بي  السل ة الفلس ينية وإس ائيل
 6/2/2019، القدس العربي، لندن

 
 يديعوت: هكذا تنظر واشنطن والجيش اإلسرائيلي لمحمد بن زايد .49

اضخوة اإلنسانية" الذي عق  في أبو  التبليق على أبباد "مؤتم  اإلس ائيليةتوا ل الاحافة : لن ن
 ظبي، بحضور بابا الفاتيكان، وشيج اضزه ، وحاخاما  يهود.
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و حس  ما نقل موقم "الما ر" ع   حيفة "ي يبو "، فإن ولي عه  أبو ظبي محم  ب  زاي ، 
"يبار  الت  ف ويبزز البالقا  مم الواليا  المتح ة وإس ائيل، إضافة إلى كونه إح ى 

وقالت الاحيفة إن اب  زاي  يب  إح ى الشخايا     اضكث  تأثي ا في الش و اضوس ".الشخايا
 .اإلس ائيلياضكث  تأثي ا بالنسبة لواشن  ، والايش 

وتاببت: "م  المؤسف أنه ال يحظى باهتمام مبظم اإلس ائيليي . خالفا للسيسي، أبو مازن، والمل  
المتح ة ال يبتب  زعيما يسبى إلى الحفاظ على الوضم عب  هللا، فإن ولي ع ش اإلمارا  الب  ية 

 ال اه ، بل يبتب  مسؤوال يبمل على إح ات ت يي ا ".
وت زلت الاحيفة بسياسا  اب  زاي ، رغم     اإلمارا ، قائلة إن تأثي ه تب ى ح ود أبو ظبي أو 

، سياسة خارجية دبي، وجبل بالده نموذجا ع  يا ج ي ا يتضم : اعت اال دينيا، مبارضة الت  ف
وو فت الاحيفة، اب  زاي  بر"اضخ  نش ة وج يعة، واضهم أنه يتضم  اضموال والماالح التاارية".
 اضكب ، والم ش "، لولي عه  السبودية، اضمي  محم  ب  سلمان.

، بحس  ما يملي عليها محم  ب  زاي ، إس ائيلوقالت "ي يبو "، إن السبودية تسي  نحو الت بيم مم 
 .اإلس ائيليي ذي يحظى ببالقا  جي ة مم ال

وأضافت الاحيفة: "تبود قوة محم  ب  زاي  إلى ف نته، ق رته على تفبيل اضشخاص، واضهم أنه 
يب ف كيف ُيسخ   اضموال بشكل جي  لكس  التأثي . ولك  أكث  م  ذل ، تستن  طاقة ولي الب ش، 

 ان، اإلخوان المسلمي ، والح كا  اإلسالمية عاما، إلى وجهة نظ  قاطبة. فهو يبار  إي 58اب  
المت  فة. بالمقابل، يؤي  التسامح، الحوار بي  اضديان، ال سيما أنه يؤي  خلق ماادر دخل ب يلة 
للنف . يبتق  ب  زاي  أن البالقا  بي  الش و وال  ، ودفم  ورة اإلسالم المبت ل، المتفهم، 

 ، بل نموذجا تااريا".والمتسامح ال تشكل وجهة نظ  دينية فحس 
دولة، بينهم  200وشبهت "ي يبو "، أبو ظبي بر"نيويورك" جزي ة الب ،، بحكم تواج  عمال م  نحو 

 مسيحيون كث .
وختمت الاحيفة تق ي ها، بنقل تا يح ع  يهودي أم يكي كبي ، كانت ل يه عالقا  مم محم  ب  

لمواجها ، يسبى إلى الفوز، ويحت م زاي  طوال سنوا ، قوله إن اب  زاي  "بافته ال يخشى ا
النااحا . م  هنا، تأتي البالقا  الهادفة بينه و ي  إس ائيل، و المقابل التحفظ م  القضية 

 الفلس ينية التي تبتب  ما ر ع ء ل ى الب ،".
 6/2/2019، "21موقع "عربي 
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 خليلالواليات المتحدة تمنع صدور قرار من األمم المتحدة بشأن مراقبين في ال .50
منبت الواليا  المتح ة   ور بيان في مالس اضم  يب ، ع  أسفه لق ار االحتالل : وكاال 

اإلس ائيلي إنهاء مهمة م اقبي  دوليي  يوثقون انتهاكا  المستوطني  بم ينة الخليل في الضفة 
 ال   ية.

وا، م لقة في مالس اضم  أمس اضر باء مش ود البيان الاحفي خلف أب 15وناقش اضعضاء الر
بناء على طل  م  الكويت وإن ونيسيا، لك  دبلوماسيي  أمي كيي  قالوا إن واشن   ال تبتق  أن بيانا 

 بشأن هذه القضية مناس .
وكان مش ود البيان الذي اطلبت عليه رويت ز سيق  بأهمية "ببثة الوجود ال ولي المؤقت في 

ن قة ش ي ة الحساسية والوضم الهش على الخليل"، و"جهودها ال امية إلى تبزيز اله وء في م
 اضر ، الذي يخاط  بمزي  م  الت هور".

وخالل االجتماد الم لق، تناولت واشن   المسألة م  وجهة نظ  قانونية، مبتب ة أن م  حق 
 الاانبي ، اإلس ائيلي والفلس يني، ع م تم ي  مهمة الببثة التي تنتهي م تها كل ستة أشه .

الكويت وإن ونيسيا، البضوان غي  ال ائمي  في المالس، أنه "ليس م  حق"  في المقابل، أك  
 إس ائيل إنهاء هذه المهمة، بحس  دبلوماسي.

إن "الق ار  -عاما 22التي رأست ببثة الم اقبة المتب دة الانسيا  على م ى -وقالت الن ويل 
 تفاو أوسلو".اإلس ائيلي اضحادي الاان  يمك  أن يبني توقف تنفيذ جزء مهم م  ا

وأع ، الب ي  م  أعضاء المالس ع  "أسفهم" للق ار اإلس ائيلي، وشمل ذل  اضورو يي  مثل بلايكا 
 وألمانيا و  ي انيا، إضافة إلى روسيا والاي .

 7/2/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 
 وال حاجة ألن نكون وسيطا  نزيها   "إسرائيل"البيت األبيض: نفخر بدعم  .51

قال مسؤول أم يكي كبي  هذا اضسبود إن البيت اضبيا غي  مبني في أن يكون  :رفائيل أه ي 
” التكافؤ“الفلس يني، رافضا فك ة أن هناك حاجة إلى نود م  -في الا اد اإلس ائيلي” وسي ا نزيها“

 بي  الاانبي  للتوس  بشكل ناجح في اتفاو سالم.
هناك حاجة لمحاولة تحقيق توازن في أي  باضح ى، اإلدارة فخورة ب عمها إلس ائيل وال ت ى أن

تا يح مؤي  إلس ائيل مم ببا الازر للفلس ينيي ، أو إلضافة س   حول مباناة الفلس ينيي  في 
 كل م ة ي ثي فيها ضحايا إرها، إس ائيليي ، بحس  ما قاله المسؤول الكبي .
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الواليا  “س ائيل إن متح ثا ش ي ة ع م الكشف ع  اسمه، قال المسؤول الكبي  لتايمز أوف إ
المتح ة هي حليف قوي إلس ائيل. اإلدارة، م  ال ئيس نزوال، ال تشب  بالح ج في ال فاد ع  إس ائيل 

إس ائيل لل فاد عنها، سواء كان ذل  على ح ود غزة، أو عن  أنفاو حز، هللا، أو  تحتاجحي، 
 ”.الح ود السورية، أينما كان

، رفا المسؤول ”وسي ا نزيها“بأن الواليا  المتح ة لم تب   ردا على سؤال حول االعتقاد السائ 
 ”.بقايا نقاط حوار م  عقود مضت“اضم يكي هذه الفك ة بو فها 

نح  ال نبتق  بأنه م  أجل أن نبمل على جهود السالم نحتاج إلى تكافؤ، حي، يمكننا أن “وقال: 
 ”.يضا شيعا ع  الفلس ينيي نقول فق  أشياء مبينة ع  إس ائيل إذا قلنا في نفس الوقت أ

ليس أن ذل  ل  يناح فق ؛ بل أننا ال نبتق  أنه  ائ . نح  نقول ما نفك  به؛ نقول “وأضاف: 
الحميقة. ق  تكون الحميقة غي  م يحة لببا اضشخاص. ولك  ال يمكننا حل   اد م  دون أن 

ها خ ة جي ة قابلة للت بيق نكون   يحي  و ادقي . في النهاية، اضم  كله يتبلق بالخ ة: إما أن
 ”.لكال الاانبي ، أو أنها ليست كذل 

فلس يني شامل، والذي -وكان المسؤول يشي  إلى االقت اح الذي طال انتظاره التفاو سالم إس ائيلي
 9للكنيست في  االنتخابا م  المتوقم أن تكشف واشن   النقا، عنه في اضسابيم التي ستلي 

 أب يل.
The Times of Israel, 6/2/2019 

 
 مع "لوبيات" أميركية "إسرائيل"وثائق رسمية تظهر تعاقد  .52

بب  توقف استم  ما يزي  على ر م ق ن، تبود الحكومة اإلس ائيلية : واشن  -محم  المنشاوي 
لالستبانة بش كا  لو ي )ماموعا  ض  ( أمي كية لخ مة ماالحها، وال فاد ع  ببا سياساتها 

 ا  المتح ة، حس  ما أظه ته وثائق اطلم عليها موقم الازي ة نت.وممارساتها داخل الوالي
ويؤم  كثي ون مم  يتاببون الشأن اإلس ائيلي في الواليا  المتح ة بأن إس ائيل ال تحتاج لخ ما  

م  سكانها )أقل م  سببة ماليي   %2الذي  يقلون ع  -تل  الش كا ، حي، يقوم يهود أمي كا 
 بخ مة إس ائيل وال فاد ع  ماالحها ومهاجمة أع ائها. -وذ كبي ي شخص(، ويتمتبون بقوة ونف

وإضافة إلى اليهود، يقوم تيار الاهيونية المسيحية، المب وف ب عمه غي  المح ود وغي  المش وط 
إلس ائيل )أي خمسي  مليون أمي كي بحس  ببا التق ي ا ( بالض   االنتخابي لضمان و ول 

 ية التحالف مم إس ائيل.م شحي  ال يهتز إيمانهم بحتم
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واستبانت إس ائيل في ال  م اضخي  م  الق ن الماضي بش كا  لو ي فق  للت ويل السياحي في 
دوائ  الماتمم اضمي كي، م  أجل ضمان أن يقوم أكب  ع د م  اضمي كيي  بزيارة إس ائيل، لما لذل  

 م  فوائ  مالية ومبنوية.
كا  لو ي لخ مة أه اف سياسية، واعتم   على شبكة واسبة ولم تستب  الحكومة اإلس ائيلية بش  

ومبق ة م  المؤسسا  اضمي كية، التي يشار إليها باللو ي اإلس ائيلي أو اليهودي داخل الواليا  
وتتمثل تل  الشبكة في معا  المنظما  البحثية والخي ية والحقوقية والسياسية والنسائية،  المتح ة.

كذل  لم تتوقف كب يا   )لانة البالقا  البامة اضمي كية اإلس ائيلية(. وعلى رأسها منظمة  يباك
الش كا  اإلس ائيلية، خا ة تل  المتبلقة بالق اد التكنولوجي والاناعي، ع  اللاوء لش كا  

 اللو ي خ مة لماالح تاارية في اضساس.
 6/2/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 
 لمسلمين في المسجد األقصىمسؤولة أوروبية تؤكد انحيازها لحقوق ل .53

أك   المببوثة الخا ة لالتحاد اضورو ي لبملية السالم في الش و اضوس  سوسانا تي ستال،  رام هللا:
جاء ذل  خالل اجتماد  لحقوو وح ية العبادة للمسلمي  في المسا  اضقاى.« انحيازها الم لق»

المية في الق س. وذك   ال ائ ة في بيان، المببوثة، أمس اضر باء، مم مسؤولي دائ ة اضوقاف اإلس
ما تب   ، ويتب    له، المسا  اضقاى »أن م ي ها عزام الخ ي  أطلم المسؤولة اضورو ية على 

 «.ومحي ه م  انتهاكا ، وتزاي ها في اآلونة اضخي ة
 7/2/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 غيُر صالحٍة للتعامل مع الكارثة  فريق اإلنقاذ اإلسرائيليّ  البرازيل تؤّكد أّن ُمعّدات .54

ما أْن تقم كارثة في البالم، إال  وُتبِل  إس ائيل، التي تقتل الفلس ينيي   زهي  أن راوس: –النا  ة 
على م ار الساعة، ع  استب ادها للُمشاركة في أعمال اإلنقاذ والُمساع ة في عالج الا حى، زاعمة  

نساني ة  ُم لقة ، مؤك  ة  في الوقت عينه على أن  ف يق اإلنقاذ التاِبم أن ها تقوم بهذه البمل م  ُمن لقا   إ
م ا، ويقوم اإلعالم البب ي  بوظيفته البادي ة في ت  ية  لايش االحتالل هو اضكث  ت ور ا وتأهيال  وتق  

، في ُمحاولة  بائسة  ويائسة  لتبييا وجه د ولة عمليا  اإلنقاذ التي يقوم فيها الف يق اإلس ائيلي 
ا في البالم قاطبة .  االحتالل في ال أي الب ام بال ولة البب ي ة، وأيض 
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عسك ي ا م  جنود االحتالل بالب ازيل، وهم  136و حس   حيفة )ي يبو  أح ونو (، فق  ح   ق ابة 
دي  بما يال إلى  طن ا م  المب ا  واضجهزة الذكية )ش ي ة التفوو كما و فها نتنياهو(،  16مزو 

 البمل في  بيحة اليوم التالي، لُيثي وا السخ  والسخ ية. و اش وا
و   ح قائ  ف يق اإلنقاذ الان ال غوالن جوالن فاش، أن  ف يقه ب أ جهود تح ي  أماك  المفقودي  
ا لهذه  الذي  ال زالوا على قي  الحياة باستخ ام أجهزة الكشف المت ورة التي جلبها مبه خايا 

ة رئيس حكومته في االستب ا . وما هي إال  ساعا  حتى جاء ال د  على ، اتساق ا مم ط يق”ال اية
ا  التي جلبوها غي   الحة  م إدواردو أنايلو قائال  إن  المب   لسان قائ  عمليا  اإلنقاذ الب ازيلي المق  

 للتبامل مم هذه الكارثة، بحس  تببي ه.
في الب ازيل يوسي شيلي، الذي أك   تا يحا  البسك ي الب ازيلي أثار  ردود فبل سفي  االحتالل 

أن  ببا اضجهزة تبمل بالتأكي ، على اضقل تل  التي تبتم  على الو ول إلى الضحايا م  خالل 
 مالحقة إشارة الهواتف النقالة أو م  خالل تحسس ح ارة الاس .

: عن ما نقول إن  أي ا م  هذه اضجهزة غي  مف ا قائال  ي ، فنح  نبني ما نقول. ورد  القائ  الب ازيلي ما د 
أمتار ولك  ليس إلى  3ق  تكون هذه اضجهزة  الحة للو ول إلى إشارة الهاتف النقال على عمق 

مت  كما هي الحالة هنا. وإذا كانوا يتح ثون ع  أجهزة تحسس ح ارة الاس  فأنا أؤك   أن   15عمق 
أيام على ب ء  4الف يق بب  وجاء انسحا،  ساعة. 48هذه اضجهزة لم تبث  على أي جس  خالل 

 الُمهم ة، فيما مازالت عمليا  اإلنقاذ الب ازيلية مستم ة، مؤش ا  على فشل مهمته.
، كارلوس  ام الكاريكتي  الب ازيلي  البالمي  وال امة الكب ى، بحس  )ي يبو  أح ونو ( هو قيام رس 

ود االحتالل الذي  يبتذرون ع  ل وف، بنش  رسم  ظه  فيه بولسونارو عن  سل م ال ائ ة م حب ا بان
تأخ هم في الو ول نظ ا  النش الهم في قتل الفلس ينيي ، وق  ت اوله النش اء في وسائ  التوا ل 

ام بُمباداة السامي ة. ، اضم  الذي دفم الاحيفة إلى نبت ال س   االجتماعي 
 6/2/2019، رأي اليوم، لندن

 
 با المتطرف يتحالفان ضد اإلسالمويمين أورو  "إسرائيل"مقال بصحيفة ألمانية:  .55

تساءل الكات  اضلماني مالتا ليمينو في مقال باحيفة دي تاجسشبي يل اضلمانية عما إذا كان م  
قبيل الماادفة نش  بيات يس فون شتورش نائبة رئيس حز، "ب يل ضلمانيا" المبادي لإلسالم 

ة بلسان المستوطني  اإلس ائيليي ، في نفس والمهاج ي  مقاال على موقم إذاعة القناة الساببة الناطق
 اليوم الذي أحيت فيه ألمانيا في ب لمانها )البون ستاغ( ذك ى المح قة اليهودية.
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حس  -وفي مقالها ببنوان "الحكومة اضلمانية تالحق أ  قاء إس ائيل"، شنت فون شتورش 
نية )هيعة حماية ال ستور( النظ  هاوما ش ي ا على إعالن االستخبارا  ال اخلية اضلما –تاجسشبي يل

 في إمكانية ف   رقابة أمنية على أنش ة حز ها اليميني المت  ف.
واست  د  نائبة رئيس "ب يل ضلمانيا" قائلة إن االستخبارا  اضلمانية باتت أداة تست ل سياسيا للهاوم 

الب اء للسامية، وينتق  على الحز، الوحي  الذي يكافح بفبالية ض  اض ولية اإلسالمية المت  فة و 
تمويل ألمانيا واالتحاد اضورو ي ل ون وا وللمنظما  غي  الحكومية الم تب ة بر"بي دي أس" )ح كة 
مقاطبة البضائم والمنتاا  اإلس ائيلية(. وأضافت فون شتورش أن حز ها هو الحز، الوحي  المؤي  

 ئيل.لحقوو وأم  اليهود في ألمانيا وال اعم ض  قائه في إس ا
ودعا الكات  ليمينو للتمب  في هذه ال عوة م  السياسية اليمينية، لتوح  حز ها "ب يل ضلمانيا" مم 
ح كة المستوطني  اإلس ائيليي  ض  ما يافونه "بالش  المتمثل في اض ولية اإلسالمية والب اء 

للقاسم المشت ك  للسامية، ودعما لتأسيس إس ائيل الكب ى". وتساءل عما إذا كان هذا با  مظه ا
 الا ي  بي  إس ائيل واليمي  المت  ف بأورو ا؟

ور   ليمينو بي  مقال بيات يس فون شتورش ونش  مقال مماثل في التوقيت نفسه باحيفة "إس ائيل 
اليوم" المبب ة ع  حز، "ليكود" اليميني اإلس ائيلي المت  ف والق يبة م  بنيامي  نتنياهو، ل انيال 

مي كي المبادي لإلسالم وم ي  منت ى الش و اضوس ، و اح  البالقا  المميزة بابيس الاحفي اض
 مم قادة اليمي  المت  ف بأورو ا.

 6/2/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 مخرج إسباني: المشاركة بيوروفيجن شرعنة لألبرتهايد اإلسرائيلي .56
االحتالل اإلس ائيلي ض   حاز فيلم إسباني وثائقي ي    انتهاكا  حقوو اإلنسان التي يمارسها

 الفلس ينيي  في ق اد غزة المحا  ، على جائزة "غويا" الُمبتب ة في إسبانيا، اضح  الماضي.
وطال  مخ ج فيلم "غزة"، خوليو بي يز ديل كامبو، بب  فوز فيلمه بالاائزة، بنقل مه جان اضغنية 

 م منح "الش عية ل ول تنته  الحقوو اضورو ية "يوروفيا " م  إس ائيل، ان القا م  الحاجة إلى ع
  اإلنسان بشكل ممنهل".

وقال ديل كامبو في كلمته التي ألقاها احتفاال بفوز فيلمه باائزة أفضل فيلم وثائقي قاي  للبام 
، إن "هذه الاائزة مه اة لهؤالء الذي  أبقوا نضال الشب  الفلس يني على قي  الحياة، ل حياء 2018

شار إلى أنه يه ي الاائزة إلى "هؤالء اضحياء وإلى الذي  واجهوا اإلرها، واضموا  منهم". وأ
الاهيوني"، مؤك ا أنه يبتق  أنه ُيمك  دعم الشب  الفلس يني م  البالم الثقافي بشكل كبي ، لك  
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أول ما ُيمك  فبله هو "ع م إضفاء الش عية على دول تنته  حقوو اإلنسان بشكل ممنهل". 
  علينا أال نشت ك باضب تهاي  اإلس ائيلي، وأن نقول ال لوجود إس ائيل في وأضاف: "لهذا، يا

 اليوروفيا ، عاش نضال الشب  الفلس يني".
وتناول فيلم ديل كامبو، المااع  اليومية التي يواجهها سكان ق اد غزة، بفبل الحاار، موف ا نبذة 

 تاريخية ع  تفا يل الحياة تحت االحتالل. 
 6/2/2019، 48عرب 

 
 انهيار القطاع الصحي أم انهيار القدرة اإلسرائيلية؟ .57

 فايز أبو شمالة د.
ال يش  أح  في احتمالية انهيار الوضم الاحي في غزة ج اء عقو ا  محمود عباس ض  الناس، 
ولك  م ار الش  توظيف المؤسسة اضمنية اإلس ائيلية اضحوال الاحية في غزة، لتب ي  عاز الايش 

ة، لذل  كان الزعم بأن المؤسسة اضمنية تق مت ب ل  للمستوى السياسي، تحذره ع  حسم المواجه
م  ت اعيا  أي ح ، على غزة، وانبكاسها على الوضم الاحي البام لسكان الق اد، الذي  أمست 

، وعليه فإن أي ح ، على غزة ق  ت فم 2014أحوالهم هذه اضيام أسوأ م  أحوالهم بب  ح ، 
  خل، والض   على إس ائيل لوقف الح ،.الماتمم ال ولي للت

تق ي  المؤسسة اضمنية الذي نش ته  حيفة هآرتس يحاول استثمار اضحوال في غزة بما يخ م 
غزة،  الماالح اإلس ائيلية، فهو ي ي  أن يب ر الموافقة اإلس ائيلية على إدخال اضموال الق  ية إلى

سه أن ينفي ع  الايش اإلس ائيلي ع م الق رة، بحاة المساع ا  اإلنسانية، وي ي  في الوقت نف
ليضفي على السلوك اإلس ائيلي اإلرهابي  فة اإلنسانية، وال سيما أن البالم كله با  يب ف أن 
الته ئة التي تمت قبل شه  ونيف بي  رجال المقاومة والايش اإلس ائيلي لم تتم بناء على ق ار م  

الته ئة تمت بناء على ق ار م  المستوى اضمني، حي،  المستوى السياسي الذي تخب  في مواقفه،
أو ت جميم أذرد اضم  اإلس ائيلية م  جهاز الشباك إلى جهاز االستخبارا  وجهاز اضم  القومي 
وجهاز الموساد، ورئيس أركان الايش، لق  اتخذ جميبهم ق ار الته ئة، وأو وا المستوى السياسي 

 وة ردعها، وسالمة جيشها.بذل ، ح  ا  على أم  إس ائيل، وق
اهتمام الاحافة اإلس ائيلية بأوضاد الناس المعيشية في ق اد غزة ال يأتي م  دوافم إنسانية، بق ر 
ما يخ م التوجه السياسي البام ل ى الحكومة، لذل  فإن كل ما يس  ه اإلعالم اإلس ائيلي هو جزء م  

ني، م  هنا جاء ح ي، الاحافة اإلس ائيلية الح ، اإلعالمية التي تش  على وعي المواط  الفلس ي
ع  خيارا  يحيى السنوار الثالثة التي ق مها للوفود اضورو ية، وكأنه يشي  إلى ضبف غزة 
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وانكسارها، وهذا غي   حيح، وفي تق ي ي أن الخيار الثاني الذي يقضي بتحمل اضمم المتح ة دورها 
ضبف، بمق ار ما يبكس االجتهاد في البح، ع  ومسؤولياتها ع  حياة الناس في غزة ال يبني ال

مخ ج للضائقة االقتاادية التي يباني منها الناس، وال سيما بب  التأك  م  رفا محمود عباس 
 الخيار اضول، القاضي بتحمل المسؤولية كاملة ع  حياة أهل غزة.

عنه م  نتائل، الخيار الثال،، وهو الخيار الذي يفت   المواجهة البسك ية، وما ستسف   بقي
ستفضي إلى ت خل الماتمم ال ولي بب  أسبود أو أسبوعي  م  المواجهة، وم  ثم ف   الته ئة، 

 و  ء تحمل المسؤولية ع  حياة الناس المعيشية في غزة.
وما دامت نتياة أي مواجهة هي الته ئة، فاضج ر بكل اضط اف، بما في ذل  الماتمم ال ولي 

م  الب اية، دون خو  تا  ة المواجهة، وما سيسف  عنها م  ت مي  وقتل  السبي إلى تثبيت الته ئة
 وتخ ي  ل ى ال  في  المتاارعي .

لق  عب  أح  المسؤولي  اإلس ائيليي  ع  الحالة الفلس ينية ب قة حي  قال "عادي مينتس" في مقال له 
فة ال   ية، والسل ة باحيفة مكور ريشون:  ن اضوان إلس ائيل أن تفهم أن غزة منفالة ع  الض

الفلس ينية ل  تتحول إلى دولة، و التالي فإنه يا  التف يق بي  اضموال الذامبة إلى غزة، وتل  
المتاهة إلى الضفة ال   ية، بحي، توا ل إس ائيل جباية ض ائ  على البضائم الذامبة إلى غزة، 

قف سي  ة عباس على مباب  على أن تبي  إرسالها إلى غزة، وليس إلى السل ة الفلس ينية، وو 
 وأزعم أن هذا ما تسبى إليه الحكومة اإلس ائيلية، وما ي فم باتااهه محمود عباس. الق اد".

 6/2/2019، فلسطين أون الين
 

 عباس يعيد "هيكلة" عقوبات غزة: الرواتب للفتحاويين والمستقلين .58
 ضياء خليل

ا  على ق اد غزة، م  خالل ق م روات  ب أ  السل ة الفلس ينية تنفيذ سلسلة ج ي ة م  البقو 
اآلالف م  الموظفي  غي  المنتمي  لح كة "فتح"، فيما تشمل هذه البقو ا  أيضا  اضس ى والا حى 
وأس  الشه اء م  ح كتي "حماس" و"الاهاد اإلسالمي". ولم يتسل م اآلالف م  الموظفي  والا حى 

يلي واضس ى المح ري  مخاااتهم المالية ع  وأس  الشه اء واضس ى في ساون االحتالل اإلس ائ
شه  يناي / كانون الثاني الماضي، والتي تم، أول م  أمس الثالثاء، الب ء في دفبها للموظفي  
البموميي  في الق اد والضفة ال   ية. وأح ثت هذه البقو ا  الا ي ة   مة وانهيارا  في  فوف 

ه لم ياِ  تبلي هم باضم  م  قبل، فيما ُنقل الببا المسته في  بالح مان م  ال وات ، خاو ا  أن
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منهم م  أمام الماارف المحلية إلى المستشقيا  نتياة أزما   حية أ ابتهم عق  علمهم بق م 
 رواتبهم.

ويسود التق ي  في غزة بأن  ال ئيس الفلس يني محمود عباس، ب أ يتخل ى ع  الق اد بشكل ت رياي 
ُيبقي على "شب ة مباوية" م  خالل أعضاء ح كته "فتح"، وع دهم  م  خالل هذه البقو ا ، لكنه

ليس بالقليل في الق اد الذي تسي   عليه ح كة "حماس". وتقل ص ع د موظفي السل ة في غزة في 
ألفا  كانوا يتلقون رواتبهم طوال سنوا   70ألفا  فق ، ب ال  م  حوالي  30السنتي  اضخي تي  إلى حوالي 

، عن ما 2017ام، قبل أن يتب  ضوا ب ورهم للبقو ا  للم ة اضولى في إب يل/ نيسان االنقسام بانتظ
 في المائة. 50تب  ضت رواتبهم للخفا بنسبة تزي  ع  

لك  هذا الشه ، قامت السل ة بزيادة ال وات  لموظفيها المبتم ي  في غزة، أو على اضقل لازء كبي  
ة ال ات  اضساسي، في إطار ما با  يب ف بإعادة "ميكلة في المائة م  قيم 75منهم، إلى ما يقار، 

البقو ا ". وتشمل هذه الهيكلة الا ي ة، االهتمام بموظفي السل ة م  عنا   "فتح" والموالي  لها، 
وق م ال وات  والمساع ا  ع  المتبقي  بشكل تام. ووفق مبلوما  كشفتها ماادر لر"الب  ي 

ة البقو ا  على نحو يبي  ال وات  للمنتمي  إلى فتح، ويق بها ع  الا ي "، فإن  السل ة "ب أ  ميكل
اآلخ ي ، لتحميل ح كة حماس مسؤولية تأمي  روات  لهؤالء، في سبيل الض   عليها أكث ، 
وتوري ها في مزي  م  اضزما  ال اخلية"، موضحة  أن  "عباس واللانة الم كزية لفتح اعتم وا خ ة 

  عب  ق م ال وات  ع  غي  الفتحاويي ، وتحويل اضموال المقت بة ج ي ة للض   على حماس، وذل
 م  الموظفي  إلى أعمال أخ ى في غزة، لزيادة قوة ح كة فتح".

وتسته ف الخ ة الا ي ة تقويا حكم "حماس"، م  خالل الض   عليها أمال  في "انفاار" داخلي 
كت ات كبي  بهذه البقو ا ، رغم معيشي اقتاادي في وجه الح كة التي أظه   في السابق ع م ا

 تأث  ها المباش  وحكومتها في غزة باضزمة التي نتات ع  هذا التقليص المالي.
وستح ت هذه اإلج اءا  مزي ا  م  الخالف بي  مكونا  الشب  الفلس يني في غزة، خاو ا  أن  

لتهم البقو ا  وتب ضوا البقو ا  لم تستثِ  موظفي  ينتمون لفاائل في "منظمة التح ي "، والذي  شم
لق م مستحقاتهم المالية أيضا . وق بت السل ة المخااا  المالية الشه ية التي تتلقاها الابهتان 
"الشببية" و"ال يمق اطية لتح ي  فلس ي " م  الان وو القومي للمنظمة، منذ أكث  م  عام، ولم يا  

   فها إلى اآلن رغم الوعود المتك رة.
 اعيا  هذه اإلج اءا  في الم حلة المقبلة، ال سيما أنها تشت  بالتزام  مم عودة وُيخشى ج يا  م  ت

الح ي، أمي كيا  عم ا يسمى بر" فقة الق ن"، والتي كانت ببا التس يبا  ق  أظه   أن م  بي  
 أه افها محاولة فال ق اد غزة ع  الضفة ال   ية.
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خيارا ، أب زها االعتماد بشكل أساسي على كما تضم هذه اإلج اءا  ح كة "حماس" أمام ع د م  ال
ما  إليااد حل  ضزما  الق اد وتوفي  االلتزاما  الحياتية. و  ا واضحا  أن  القاه ة تتاه ز لمثل 
هذا الخيار م  خالل توسيم المبب  التااري مم الق اد بالق ، م  مبب  رفح الب ي. وم  بي  

ل عمل اللانة اإلدارية، إلدارة الحكم في غزة، والتي الخيارا  اضخ ى احتمال لاوء "حماس" لتفبي
، أو ر ما الذها، إلى تشكيل لانة فاائلية للحكم، 2017كانت ق  حل تها في سبتمب / أيلول عام 

وحتى التحالف مم تيار الميادي المفاول م  ح كة "فتح"، محم  دحالن، لتسيي  اضوضاد في 
 الق اد.

ئق كثي ة، إذ إن  الفاائل ت فا المشاركة في هذه اللانة إلدارة لك  دون الخياري  اضخي ي  عوا
شؤون الق اد، كما ت فا المشاركة في الحكومة الفاائلية التي يا ي بح، تشكيلها م  قبل ح كة 
"فتح" والسل ة الفلس ينية في رام هللا، لخالفة حكومة الوفاو. ويب و مم كل الض   ال اخلي في 

ضا ، والتلويح بي  الحي  واآلخ  بخيار الح ، اإلس ائيلية على الق اد، أن  غزة، والض   الخارجي أي
م، واالنقسام سيبقى قائما  في الساحة الفلس ينية إلى  اضوضاد ل  تستق  ق يبا ، وأن  الماالحة ل  تتق  

ز هذه اضوضاد م  االعتقاد السائ  بأن  اللقاء ا لم تق  في حي  "توف   إرادة اضط اف المختلفة". وتبز 
ر بب  نحو أسبود، وكذل  اللقاء الذي  موسكو للفاائل الفلس ينية لبح، الماالحة الوطنية، والمق  
ست عو إليه ما  لل    نفسه، وفق ما أعل  عضو المكت  السياسي لر"حماس" حسام ب ران، أمس 

في ظل  غيا، الم خل  عاما ، 12اضر باء، ل  ُيحِ ثا أي تق م في مسار إنهاء االنقسام المستم  منذ 
الحميقي إلنهاء أزمة أر قت الماتمم الفلس يني ودفبته ل  يق مس ود. وم  المق ر أن  ت عو ما  
للقاء وطني فلس يني ج ي  في القاه ة، لبح، التح يا  التي تواجه المش ود الوطني الفلس يني 

أنها رد غي  مباش  على ال عوة  وسبل إعادة الوح ة الوطنية وإنهاء االنقسام. ويفهم م  هذه ال عوة
 ال وسية للفاائل.

 7/2/2019، العربي الجديد، لندن
 

 حكومة فلسطينية في ظل االنقسام .59
 نبيل السهلي
ط ح ق ار ح كة فتح قبل أيام تشكيل حكومة م  فاائل منظمة التح ي  الفلس ينية أسعلة مش وعة 

ي، خاو ا في ظل استم ار االنقسام بي  بشأن مستقبل منظمة التح ي  والنظام السياسي الفلس ين
ح كتي فتح وحماس؛ و ي  الضفة ال   ية وق اد غزة، ورفا غالبية الفاائل المشاركة في 
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الحكومة المقت حة، حي، باتت اضبوا، مش  عة لت سيج فال ق اد غزة ع  الضفة ال   ية بأياد 
 فلس ينية هذه الم  ة. 

سبتمب / أيلول  13إس ائيل ومنظمة التح ي  )أوسلو(، في  وكان توقيم اتفاو إعالن المبادئ بي 
ق  شك ل تحو ال  نوعيا  في الحالة السياسية الفلس ينية، وتمت  ياغة النظام السياسي م   1993

، لتابح ح كة فتح حز، 1994ج ي ، والتببي  عنه بإنشاء السل ة الوطنية الفلس ينية في ر يم 
ز، الثورة الفلس ينية خارج فلس ي ، اضم  الذي أد ى إلى كس  ح 1969السل ة، بب  أن كانت منذ 

الممثل  1974قاع ة التمثيل السياسي الشامل الذي تمتبت به منظمة التح ي ، حي، اعُتب   منذ 
الش عي والوحي  للشب  الفلس يني في ال اخل والشتا . في مقابل ذل ، اعتب   السل ة الفلس ينية 

سلو التي رفضتها ح كة حماس وقوى فلس ينية أخ ى، فضال  ع  أنها م  أهم مبالم اتفاقا  أو 
سل ٌة ناجزة في الضفة والق اد، تسبى إلى تحسي  ظ وف الماتمم الفلس يني في المااال  كافة، 

 . 1967و وال  إلى إقامة دولة  فلس ينية  في المناطق الفلس ينية المحتلة في يونيو/ حزي ان 
 سياسية م  تشكيل حكومة فلس ينية م  فاائل منظمة التح ي ،  يمك  الازم بأنه ال ج وى 

"ال تت ل  التح يا  التي تواجه القضية الفلس ينية تشكيل حكومة فاائل" نظ ا  إلى ع م وجود 
إجماد  وطني   حولها، وحالة االنقسام المك  سة عمليا  على اضر  في الضفة والق اد، فم  با، 

يا   است اتيايةحميمية، واالتفاو على  أْولى عق  ماالحة فلس ينية كفاحية سياسية لمواجهة التح  
التي تباف بالقضية الفلس ينية، وخاو ا " فقة الق ن"، والسياسا  اإلس ائيلية التهوي ية، وم  
ثم البمل على ت تي  البيت الفلس يني ال اخلي، وإعادة ميكلة منظمة التح ي ، وفق أولويا   تمليها 

طنية، بب  فشل اضجن ا  الضيقة ل حزا، والفاائل الفلس ينية. والثابت أن الشب  المالحة الو 
، م  ت اعيا  االنقسام الحاد بي  القوى والفاائل المختلفة، 2007الفلس يني عانى، منذ  يف عام 

ر ع  إنهاء حالة االنقسام  وخاو ا بي  ح كتي فتح وحماس. وعلى ال غم م  الح ي، المتك  
الم ي ، فإن المتابم با  على يقي   م  وجود مبوقا   أساسية  تحول دون ت سيج ماالحة الفلس يني 

حميمية، ومنها الض وط الخارجية، وغيا، القوة الاامتة القادرة على ضمان االتفاو، ومحاولة 
أ حا، الماالح واالمتيازا  التي تول   بفبل ت اعيا  االنقسام اإلبقاء على الا  افيا السياسية 

لمستح ثة في كل م  الضفة وغزة، فضال  ع  الماالح الضيقة التي ف ضتها التحوال  في المشه  ا
 الب  ي، وانس اد أفق المفاوضا  مم إس ائيل. 

والثابت أن ق ار تشكيل حكومة فاائل هو بمثابة عملية تكي ف، وإدارة أزمة لحالة االنقسام الذي امت  
يت ل  فيه الظ ف السياسي الوح ة الوطنية، لمواجهة  (، في وقت  2019-2007اثنتي عش ة سنة )

يا  المح قة بالقضية الفلس ينية بتفا يلها المختلفة. فم  جهة  أ  ر  إس ائيل، خالل  التح  
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ز التوجه  السنوا  المذكورة، حزمة  م  الق ارا  التي م  شأنها اإلطباو على م ينة الق س، وتبز 
. ويب و المشه  السياسي 2018الق س في مايو/ أيار  إلىي كية اإلس ائيلي بب  نقل السفارة اضم

الفلس يني رماديا  مم استم ار حالة االنقسام الحميقي على اضر ، وع م وجود إرادة  سياسية   ادقة  
إلنهائه. و ا  م  الض وري ت لي  المالحة الوطنية على الماالح الضيقة للفاائل، خاو ا  

يل البنا ية ض  الشب  الفلس يني، سواء في الضفة والق اد، أو إزاء في ظل انكشاف  ورة إس ائ
 اضقلية الب  ية داخل الخ  اضخض . 

وال يمك  أن تكتمل دائ ة الماالحة الحميمية، وتفبيل دور منظمة التح ي  وضج دماء ج ي ة فيها، 
تا ، والمقاود هنا م  دون مشاركة واسبة م  اضغلبية الاامتة م  الفلس ينيي  في ال اخل والش

بالقوة الاامتة الفباليا  السياسية واالقتاادية ومنظما  الماتمم الم ني واضكاديميون. و ذل  يمك  
الح ي، ع  إمكان الميام ب ور فب ال لمنظمة التح ي  وأط ها المختلفة، لاهة حماية المش ود 

يكون ذل  بمثابة ج ار  متي   في  الوطني، ورسم مستقبل الشب  الفلس يني لنيل حقوقه الثابتة. وق 
اإلس ائيلية، التي تسبى إلى االنقضا  على الحقوو الوطنية  -مواجهة ال ؤى والتاورا  اضمي كية 

 الفلس ينية. 
يخ م اإلبقاء على حالة االنقسام الفلس يني الموقف اضمي كي واإلس ائيلي، ال افا أساسا  اتفاو 

 جس ع ي ة، في مق مها أنه سيكون بمثابة طوو نااة  للح    الماالحة الذي جاء على خلقية هوا
، م  ت اعيا  االنقسام الحاد بي  القوى والفاائل 2007"الشب  الفلس يني عانى، منذ  يف عام 

المختلفة" م  الض وط اإلس ائيلية واضمي كية على الفلس ينيي ، وي فم، في الوقت نفسه، م  سقف 
بب  مفاوضا   عبثية  امت   أكث  م  عق ي ، بحي، يكون م  الخ ا، السياسي الفلس يني، 

السهولة بمكان الم البة بتفكي  مبالم االحتالل، ومنها المستوطنا ، عوضا  ع  تامي ها، وكذل  
تمك  الم البة بت بيق ق ارا   دولية   ادرة، ومنها الق ارا  المتبلقة باضس ى الفلس ينيي ، والسيادة 

ينية التي تسي   عليها إس ائيل، واعتبار المستوطنا  غي  ش عية، وت بيق على المياه الفلس 
الق ارا  ال ولية القاضية ببودة الالجعي  إلى ديارهم، خاو ا  بب  أن أ بحت فلس ي  عضوا  في 

 منظما   ع ي ة  تاببة ل مم المتح ة. 
شكيل حكومة فاائل، لت سيج ال تت ل  التح يا  الام ة التي تواجه القضية الوطنية الفلس ينية ت

حالة االنقسام، إنما اإلس اد لبق  ماالحة فلس ينية حميمية، تتب  ى االحتفاال  الشكلية، بحي، 
يشارك فيها الكل الفلس يني، إلنهاء حالة االنقسام الحا ل م  دون رجبة، نزوال  عن  م البا  

غزة والضفة ال   ية، بمسميا    الشب  الفلس يني، عوضا  ع  البح، ع  ت و ر كياني  في ق اد
ز الوح ة الوطنية م   مود الشب  الفلس يني، وتساع  على االعت اف بفلس ي  دولة   كعيبة. إذ تبز 
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في مزي  م  المؤسسا  ال ولية، وهذا أضبف اإليمان، والوقت بالنسبة للفلس يني م  دم، والتاريج 
 ال ي حم.

 7/2/2019، العربي الجديد، لندن
 

 الصحية في غزة.. هل تقف حائال  أمام هجوم إسرائيلي آخر؟ الكارثة .60
 ينيف كوفوفيتش
الوضم الخ ي  في جهاز الاحة في ق اد غزة سياب  على الايش اإلس ائيلي محار ته لفت ة 
طويلة، ويمكنه حتى أن يؤدي إلى ت خل دولي ش ي  ر هذا هو اضم  حس   ورة الوضم التي 

الكابنت السياسي اضمني. في النقاش ع ضت على أعضاء الكابنت  ط حها جهاز اضم  أمام أعضاء
مبلوما  ت لل على أن جهاز الاحة في غزة يقف على شفا االنهيار، وأن ماابي  م نيي  يتوقم 
أن يكونوا أغل  الماابي  في مواجهة عسك ية ل  يست يبوا الحاول على اإلسباف اضولي. جها  

إنه إزاء الوضم الذي ي  حه جهاز اضم  « هآرتس»احيفة كبي ة اطلبت على المواد قالت ل
 «.سيكون م  الاب  إدارة ح ، والحاول على دعم دولي للبملية»

المب يا  التي ط حت على المستوى السياسي مقلقة على خلقية محاوال  كل اضط اف للتو ل إلى 
ذا كانوا في المستوى السياسي ته ئة في غزة وال خول إلى عملية تسوية. موقف اضجهزة اضمنية هو إ

 يفحاون مواجهة عسك ية، يا  إع اء إجابة ع  وضم جهاز الاحة في الق اد.
في إس ائيل حالوا على انبكاس  ورة الوضم الحالية في التق ي  الذي ق مه ما ر  حي دولي، 

أيضا  إلى الذي دخل إلى الق اد م  أجل أن يق ر وضم الماابي  بإطالو النار فيه. التق ي  نقل 
 جها  دولية، التي ع د منها يشارك في التوس  في االتااال  بي  إس ائيل وحماس.

 الف ماا، بالنار الحية  6م  التق ي  الذي ع   على أعضاء الكابنت يتبي  أن في غزة اآلن 
في المظاه ا  منذ  ذار الماضي، ينتظ ون عمليا  ج احية مستبالة. أغلبية الماابي  ال يمكنهم 

لحاول على عالج مناس ، ور بهم أ ي  بالتها، البظام، و  ون عالج فوري سيض  ون إلى ا
 عمليا  بت . في هذه الم حلة ال توج  جهة يمكنها أن توف  البالج آلالف الماابي .

حس  التق ي ، جهاز الاحة في غزة يباني م  النقص الش ي  في اضطباء بب  م ادرة كل م  وج  
 60. أساس النقص هو في اضخاائيي ، وهناك نقص في مستشقيا  الق اد بر عمل في دولة أخ ى 

 في المعة م  حي، ال واء، ال سيما اضدوية البامة، والمضادا  الحيوية ومسكنا  اضلم.
في كل أسبود يال معا  الماابي  إلى المستشقيا  في الق اد بب  المظاه ا  على الح ود. 

ألف شخص مثلهم. هذه اضرقام إضافة  30ار الذي  ينضمون إلى عش ا  منهم ماابون بإطالو الن
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إلى النقص الش ي ، تقود إلى التق ي  بأنه ق يبا  سينهار جهاز الاحة تماما . اآلن قلات 
المستشقيا  النفقا  وأغلقت أقساما ، بحي، إن أساس نشاطها يت كز على اإلسباف اضولي في 

سك ي والكلى فيق ر بب م توف  إمكانية لتق يم البالج لها، لذا اضقسام. أما أم ا  مثل الس طان وال
 سيتم إرسال الم ضى إلى بيوتهم.

جها  سياسية اطلبت على التق ي  ووجهت إ بم االتهام للسل ة الفلس ينية، وقالت إنها هي التي 
 150سنة ت ي  أن تؤدي إلى انهيار جهاز الاحة في الق اد. ويقولون إن السل ة ملزمة بإرسال كل 

مليون شيكل م  أجل المب ا  ال بية واضدوية. ولك  رئيس السل ة محمود عباس أم  بوقف 
 التحويل م  أجل تابي  الوضم على حماس.

كان وضم الاهاز الاحي  عبا ، لكنه ليس مثل  2014في  يف « الا ف الاام »في عملية 
يوم  52  إس ائيل لهذه البملية ر وخالل اآلن. في حينه، جهاز الاحة كانت ت عمه اضون وا ر ب عم م

منشأة طبية وف   البالج للماابي ، وقاموا بإخالئهم م   70قتال، عمل رجال وكالة المساع ة في 
مناطق القتال. اآلن، في أعقا، التقليص الش ي  لل ئيس اضم يكي ت ام  ضموال الوكالة ستا  

 الوكالة  بو ة في الميام ب ورها بنفس ال  يقة.
 سيناريوهات السنوار

في اضسبود الماضي ع   قائ  حماس في الق اد، يحيى السنوار، ثالثة سيناريوها  محتملة 
لمستقبل الق اد. هذه السيناريوها  ع ضت على جها  دولية التقاها، وهي ب ورها ع ضتها على 

ية ع  الق اد، مسؤولي  كبار في إس ائيل. السيناريو اضول هو أن يتحمل محمود عباس المسؤول
لك  السنوار يق ر أنه في وضبه الحالي ليس ل ئيس السل ة الفلس ينية االستب اد والق رة على الميام 

المتح ة أو ما ، وهما ستحاوالن الحفاظ  اضممبذل ؛ الثاني هو تحويل السي  ة في ق اد غزة إلى 
 على الق اد م  خالل مواردهما ومساع تهما.

اضقل قبوال  م  ناحية السنوار هو أن حماس ستش  ح  ا  ض  إس ائيل، وفي  السيناريو الثال، وهو
النهاية قوا  دولية ستسي   على الق اد وتحاول أن تبني فيه قيادة مقبولة على حماس وعلى 
السل ة. في السيناريوها  الثالثة أوضح السنوار بأن حماس ل  تتنازل ع  سالحها حتى لو أن 

 تنخفا وأنها ستا   بو ة في  يانة ذراعها البسك ي. م اخيل حماس يتوقم أن
في هذه اضثناء تبمل جها  الوساطة على ته ئة النفوس بي  إس ائيل والق اد. في يوم الامبة 
الماضي، خالفا  لما كان في السابق، بقي ممثل المخاب ا  الما ية في غزة حتى أثناء المظاه ا ، 

  على اضر . حماس بذلت جهودا  كبي ة لخفا الله  في وق  غادر في نهايتها م  أجل التأثي
المظاه ا ، ووتي ة النقل إلى مناطق االحتااج كانت م  الساعة ال اببة بب  الظه  لساعة وناف 
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فق ، وليس إلى جميم البؤر، بذريبة أن الظالم يحل مبك ا . عمليا  حاولت حماس تان  اإلح اج أمام 
 ممثل المخاب ا  الما ية.

وجهة النظ  الما ية، فإن الته ئة يا  أن تتضم  الاهاد اإلسالمي ك  ف في حس  
المحادثا . هذا اضسبود و لت إلى ما  وفود ب ئاسة رئيس المكت  السياسي لحماس، إسماعيل 
هنية، ونائ  السك تي  البام للاهاد اإلسالمي زياد النخالة. هذا اضسبود نش  الاهاد فيلما  قاي ا  تم 

و النار على ضاب  م  المظليي  الشه  الماضي على ح ود الق اد. جها  سياسية تق ر فيه إطال
أن نش  هذا الفيلم ليس   فة وأن الاهاد اإلسالمي حاول التوضيح لما  وحماس م  خالله، قبل 
المحادثا ، بأن رجاله هم عامل مهم يا  أخذه في الحسبان في المفاوضا . ويب و أن ذل  ق  

 ناح.
ياسي م لم قال إن ق ار التحادت مم حماس م  خالل وس اء كان  حيحا ، على ضوء ما ر س

الابو ة في تنفيذ عملية مشابهة مم حماس. التق ي  في إس ائيل هو أن محمود عباس تنازل تق يبا  
تماما  ع  مسألة غزة، وهو على قناعة بأن إس ائيل ودوال  أخ ى ق  تآم   به ف المس بالفلس ينيي  

الل المس به و حكمه. هذا الما ر قال إن إس ائيل أوضحت مؤخ ا  لعباس بأنه حتى لو أراد م  خ
 ذل  فإن إس ائيل ل  تتورط في مواجهة مم الق اد.

 6/2/2019هآرتس 
 6/2/2019، القدس العربي، لندن
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 ياكي ساغي
عم ة م  اليسار وم  رجال الفك  والقلم، وقادة ال أي في هذه اضيام، أن نضم ي عونا اآلن كت ا، أ 

جانبا قيمنا وأن نفتح قلو نا ونب ي أ واتنا ل جل الايش ذي البيني  الزرقاوي  والاميل: عن ما 
سيسق  الان ي اضول في البملية اضولى )سيسق ، و التأكي  سيسق  في مكان ما في أح  اضزقة( ال 

إلينا بالمقاال  الم اوغة لتش حوا لنا كيف ولماذا فشلت تا  تكم. اع فوا منذ اآلن أننا ال ن ي   تأتوا
 سماعكم.

البمود »أو « ج ف ال يوم»عن ما سيسق  الان ي في البملية البسك ية القادمة التي ستسمى بالتأكي  
لتأكي  رسمية وتحافظ على وسيتم تأيي ها م  قبل كل قيادة النظام القادم، التي ستكون با« القوي 

القانون وغي  م تشية وال يوج  فيها تشهي  وافت اءا ، وال يوج  فيها تشهي  بمؤسسا  الحكم. عن ما 
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طفل م  غزة، حاف، بائس، ي ت ي الخ و البالية، وتأتي إلينا  ور غيوم  500م   أكث يقتل فيها 
 اللبار وأعم ة ال خان، يكون ذنبكم على جنبكم.

، هذه هي «ت ه يي »يون مثلنا، قلتم إننا نضم الباي في ال والي ، وق  أدهشتم بتسميتنا أنتم يسار 
الافة التي ألاقت بكم دائما  باستهزاء وشتيمة، ولكنكم حملتموها بفخ ، أنتم الذي  كتبتم بوقاحة 

م ال م  فضلك –االحتماال  الا ي ة  إزاء« نا خ مثل غ انيق مفزوعة»و  ون أن ي ف جفنكم بأننا 
 تقولوا لنا في البملية القادمة بأنكم لم تق  روا سوء الب يل.

اح ى الح و، يبانق رئيس  أركانلق  رأيتم مثلنا اللون الخاكي الذي زي  ح وف الحملة، رأيتم رئيس 
حض  الحز،. م  فضلكم، في الاولة  إلىالح ، الثانية. والوطني المبال يست عي زميله  أركان

الحزن  ض وا  أيضاال وطم الفظيم سنوافق على سماد كل شيء وسنا ي القادمة على مذبح 
 والثكل، فق   و  ن مكم ال ن ي  أن نسمبه.

أشخا ا تكتيكيي  دبلوماسيي  وال محللي   أنفسناضننا بخالفكم لم ن   أردناأردنا انتخا، اليسار. 
ينا ضمي نا، وهذا يكفي. لق  هو التا ف حس  ما يملي عل أردناهبارعي  للسياسة الواقعية. كل ما 

اعتق نا أن هذا مناس . لق   منا بأن يوم االنتخابا  هو الوقت للتببي  ع  رؤيتنا، وأن موقفا أخالقيا 
 واضحا هو كل ما ل ينا في هذه اضيام السيعة.

 نا أو على نوعية الخ ا، البام. لق  اعتق« قيم ال يمق اطية»واعتق نا أن المب كة ال تت كز فق  على 
أنها دائما تتبامل باضي يولوجيا، وليس ل ينا امتياز تااهل ذل . وع فنا أنهم سيقولون إننا   يقان 

ال يست يم أن يكون  أنقا  إلىوتحملنا ذل . ضننا  منا بأن م  يتفاخ  بب  اضموا  وتحويل الم ن 
 زعيمنا. نق ة.

ق  فحانا نايحتكم. أيضا تأث نا بهذا ولك  غالبيتنا ال تستخف بكم كما تستخفون بنا. بالبكس، ل
الشخص الاميل و لينا م  اجل ت يي  المواقم. ولك  في النهاية  ممنا على موقفنا: نح  

 ساسيا .أيساريون، أردنا التاويت كيساريي ، هذا يب و لنا شيعا  
لينا إ ال تأتوالذل  عن ما سيأتي القتل )وهو سيأتي، بالتأكي  سيأتي( سنقف في المقابل، ك جال يسار، 

أن تب فوا م  اآلن أننا ال ن ي  سماعكم. إذا لم نتمك  م  توفي   اضفضللتقاوا القاص. م  
 ال ماء، نست يم على اضقل أن نوف  عليكم الحب .

 «هآرتس»
 6/2/2019، األيام، رام هللا
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