
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 
 

 إنهاء االنقسامبتعمل على سد كل المنافذ التي تساهم و حماس: فتح تتهرب من المصالحة 
 بشأن مسيرات العودة وهنية لن يشارك باجتماعات موسكو "الجهاد"خالفات بين حماس و"القدس": 

 يناير الماضيخالل كانون الثاني/ االحتالل  عملية ُنفذت ضد   260تقرير: 
 بؤر استيطانية جديدة للسيطرة على األغوار الشمالية

 لجنة فصائلية بغزة: الحكومة قطعت رواتب المئات من المعتقلين وأهالي الشهداء

روسيا تخف ض ": العربي الجديد"
مستوى مؤتمرها الفلسطيني 

 إرضاًء لمصر
 

 4...  ص 
 

 4859 8/2/2019 الجمعة

 



 
 
 
 

 

 2 ص             4859 العدد:             2/8/2019 الجمعة التاريخ:  

                                    

  السلطة:
 5 االحتاللن وتنديد فلسطيني ومطالبة بتحقيق دولي حول استشهاد أسير في سج  2.
 6 تنديد فلسطيني بمنع واشنطن صدور بيان أممي بشأن طرد المراقبين الدوليين من الخليل  3.
 7 أموال الضرائب الفلسطينية "إسرائيل"الحمد هللا يعلن جاهزية السلطة لسيناريو اقتطاع   4.
 7 يسرائيلاإلتتبنى مواقف اليمين المتطرف "... و مبادرة العربية"ال: واشنطن تريد تغيير عريقات  5.
 8 تحذر من المشاركة في مؤتمر وارسو حول الشرق األوسط"الخارجية الفلسطينية"   6.
 9 عباس يرفض اتهامات نتنياهو بتأييد غانتس  7.
 9 الشرطة الفلسطينية تنفي مزاعم إسرائيلية بحماية عناصرها للمستوطنين  8.
 9 نشق الطريق نحو مزيد من اإلنجازات والعطاءات... و مدرسة جديدة 56تم  افتتاح : مصيد  9.

 
  المقاومة:

 10 إنهاء االنقسامبتعمل على سد كل المنافذ التي تساهم و حماس: فتح تتهرب من المصالحة   10.

 10 بعض األطراف في مساعيها للتطبيع حماس: لغة عباس مع االحتالل تشجع  11.

 11 مقاومة متعددة األوجه.. تدويل القضية.. إنهاء االنقسام"الديموقراطية تدعو الستراتيجية وطنية:   12.

 11 عات موسكوبشأن مسيرات العودة وهنية لن يشارك باجتما "الجهاد"خالفات بين حماس و"القدس":   13.

 13 إلى القاهرة "قراطيةو الديم"و "الشعبية"وفدان من   14.

 13 هنية يلتقي شيخ األزهر في القاهرة  15.

 14 لجنة فصائلية بغزة: الحكومة قطعت رواتب المئات من المعتقلين وأهالي الشهداء  16.

 14 يناير الماضيخالل كانون الثاني/ االحتالل  عملية ُنفذت ضد   260تقرير:   17.

 15  الهدوء يعود لغزة بعد توتر عسكري محدود  18.

 15 االحتالل يزعم تعرض قوة عسكرية لعبوة ناسفة قرب جنين  19.

 15 حرره الموتو  استراح من سجنه وقيده ومرضه : األسير بارودحسن سالمة  20.

 16 إثر جلطة دماغيةتوفي  أحد عناصرهاالقسام تنعي   21.

 16 غزة قطاع االحتالل يعتقل شابين بزعم تسللهما شمال  22.
 

  :اإلسرائيليالكيان 
 16 نتنياهو يتهم غانتس بتنفيذ "فك ارتباط" ثان مع الضفة الغربية في حال فوزه برئاسة الحكومة  23.
 17 انتخابات الكنيستمخاوف إسرائيلية من تدخالت أجنبية في   24.



 
 
 
 

 

 3 ص             4859 العدد:             2/8/2019 الجمعة التاريخ:  

                                    

 17 انمار رغم إبادة الروهينغاتواصل بيع السالح لمي "إسرائيل"هآرتس:   25.

 18 نتنياهو يهاجم مندلبليت: يحيكون ملفات ضدي ويخضعون للضغوط  26.

 19 تحتفي باعتراف اإلمارات بالجالية اليهودية "إسرائيل"  27.

 20 تقف إيران وراء معظمها هجومًا إلكترونياً  130أحبطت  "إسرائيل"  28.

 20 شوارع للرجال وأخرى للنساء في بعض أحياء المتدينين اليهود بالقدس  29.

 21 تؤيد االنفصال عن الفلسطينيين وترى في المستوطنات عبئا أمنياإسرائيلية استطالع: اغلبية   30.

  استطالع: تحالف غانتس لبيد يتجاوز الليكود واألحزاب الصغيرة في الخارج  31.
 

  :األرض، الشعب
 21 مستوطنون يقتحمون األقصى بحماية جنود االحتالل  32.
 23 بؤر استيطانية جديدة للسيطرة على األغوار الشمالية  33.
 23 مواجهات واعتقاالت بالضفة واستهداف للمزارعين بغزة  34.
 25 االحتالل يعتقل متضامنين أجنبيين في الخليل  35.
 25 قيادات فلسطينية من الداخل تروي خبايا اللقاء مع الرئيس التركي  36.
 25 140اإلسرائيلية تهدم مساكن قرية العراقيب للمرة  الشرطة  37.
 26 : قطع رواتب الشهداء واألسرى "سياسي بامتياز"في غزة نقيب موظفي السلطة  38.
 26 يوسف: وفود طبية بغزة قريبًا وتوجهات إلقامة مستشفى ميداني مصري عصام   39.
 27 تقرير حقوقي عن تدمير مبادرات اقتصادية في غزة "مصالح صغيرة أحالم كبيرة"  40.
 27 بسيط ويندرج ضمن سياقه االعتيادي مراقب الشركات: معدل الشركات التي يتم تصفيتها سنوياً   41.

 
  : مصر
 27 إلضعاف القضية الفلسطينية "دة إرهابية خبيثةأجن"شيخ األزهر يحذ ر من   42.
 28 "ندوة القدس" بالقاهرة: نخشى البكاء عليها مثل األندلس  43.

 
  : لبنان
 28 تعتدي على رقعة نفطية مشتركة مع لبنان "إسرائيل"بري:   44.

 
   عربي، إسالمي:

 29 المسؤولية الكاملة عن استشهاد األسير بارود "إسرائيل"تحم ل  "الجامعة"  45.



 
 
 
 

 

 4 ص             4859 العدد:             2/8/2019 الجمعة التاريخ:  

                                    

 29 "إسرائيل"زار  قناة عبرية تزعم أن وفدا كويتياً   46.

 29 تجديد عمل المراقبين الدوليين بالخليل "إسرائيل"إندونيسيا تدين رفض   47.

 30 صحف عربية: ماذا ينتظر العرب من مؤتمر وارسو؟  48.

 31 خبير تقني: أبوظبي والرياض تستخدمان فيروس بيجاسوس اإلسرائيلي للتجسس  49.
 

  دولي:
 31 لطة الفلسطينيةالسإصالحات مليون دوالر من البنك الدولي لدعم  30منحة جديدة بقيمة   50.
 32 في غياب حوار مباشر "تويتر"البيت األبيض يرد على السلطة الفلسطينية عبر   51.
 33 ةضربات جوية على سوري من تداعيات مواصلتها شن   "إسرائيل"روسيا تحذر   52.
  غزة يفوز بجائزة أفضل فيلم في حفل جوائز لوميير فيلم وثائقي عنفرنسا:   53.

 
  حوارات ومقاالت

 33 عبد الستار قاسم د.... مصر تمنع هنية من السفر إلى طهران  54.

 34 أحمد جميل عزم د.... طمأنة األعداء  55.

 37 قباجه علي  ... لضفةمليونا مستوطن في ا  56.

 38 تسفي بارئيل... يجب أال نعلق في الوسط  57.
 

 40 :كاريكاتير
*** 

 
 روسيا تخف ض مستوى مؤتمرها الفلسطيني إرضاًء لمصر": العربي الجديد" .1

العربي الجديد"، أن روسيا خفضت أكد ت مصادر فلسطينية موثوقة لـ": ضياء خليل -القاهرة ، غزة
من الشهر  11من دعوتها التي وجهتها للفصائل إلجراء حوار حول المصالحة الوطنية المرتقب في 

الجاري، بعد أن  تلقت احتجاجًا مصريًا على الدعوة األولى، باعتبار أن  القاهرة "الوسيط الوحيد" في 
لت من الدعوة الموجهة للفصائل وذكرت المصادر أن  وزارة الخا الملف الفلسطيني. رجية الروسية، عد 

الرئيسية، حيث أعادت إرسال الدعوات للفصائل الفلسطينية باسم مركز أبحاث يتبع الوزارة وليس 
 باسمها مباشرة، بعد اتفاق مع القاهرة على ذلك.

تجن ب  وبحسب مصدر مصري رفيع المستوى، تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن القاهرة كانت قد قررت
ملف المصالحة الداخلية في الوقت الحالي، نظرًا للتعنت من جانب السلطة وتمسكها بمواقف متشددة 



 
 
 
 

 

 5 ص             4859 العدد:             2/8/2019 الجمعة التاريخ:  

                                    

إزاء مجموعة من المعطيات على الساحة الداخلية، وعدم االستجابة ألية محاوالت للتدخل ورأب 
ددًا الصدع. وكشف المصدر المصري أن القاهرة تلقت رسائل غير مباشرة تدعوها للتدخل مج

للتوسط بين أطراف االنقسام الفلسطيني، وأن السلطة الفلسطينية فوجئت بمواصلة السلطات المصرية 
العمل بمعبر رفح من دون وجود موظفي السلطة، و"هو ما ساهم في إعادة إحياء مشاورات 
 المصالحة". وكشف المصدر أن مسؤولين في مصر أبلغوا قيادة "حماس" و"الجهاد" بأن القاهرة ال
تشترط إدارة موظفي السلطة الفلسطينية لمعبر رفح لمواصلة فتحه في االتجاهين، شرط االلتزام 
بتشديد اإلجراءات األمنية من الجانب الفلسطيني على طول الشريط الحدودي مع مصر، بما يحفظ 

 األمن المصري، وكذلك االلتزام بالتهدئة مع االحتالل لعدم تصعيد األمور في قطاع غزة.
كد ت مصادر فلسطينية موثوقة لـ"العربي الجديد"، أن روسيا خفضت من دعوتها التي وجهتها أو 

من الشهر الجاري، بعد أن  تلقت  11للفصائل إلجراء حوار حول المصالحة الوطنية المرتقب في 
 .احتجاجًا مصريًا على الدعوة األولى، باعتبار أن  القاهرة "الوسيط الوحيد" في الملف الفلسطيني

ووفق التعديل الجديد، فإن  الدعوة أصبحت لنقاش بحثي حول ملف المصالحة والقضية الفلسطينية 
 عمومًا، وليس لطرح أي حوار أو مبادرات حول تفعيل المصالحة، وفق ذات المصادر.

وقالت المصادر إن  القاهرة لديها "حساسية" مفرطة من أي تدخل عربي أو غربي في الملف 
ى أنها "الوسيط" الوحيد لهذا الملف بكل تشعباته، وسياسيًا وأمنيًا بالذات، وال تريد من الفلسطيني، وتر 

 أي أحد التدخل فيه.
 8/2/2019، العربي الجديد، لندن  

 
 االحتاللن وتنديد فلسطيني ومطالبة بتحقيق دولي حول استشهاد أسير في سج .2

الرئاسـة  ، أناألناضـولونقـاًل عـن وكالـة  ،رام هللاو غـزة ، مـن 8/2/2019 ،القدس العربي، لندننشرت 
المسؤولية كاملة عن استشهاد األسير فارس بارود، من قطاع غزة، داخل  "إسرائيل"الفلسطينية حملت 

الرئاســة مــن اســتمرار كمــا حــذرت  ســجن ريمــون، وســط مطالبــات بفــتح تحقيــق دولــي حــول الحــادث.
الســــالم واالســـتقرار إال بتبيــــي  ســــجون مسلســـل "القتــــل البطــــيء لتســـرى". وأكــــدت أنــــه "لـــن يتحقــــق 

 االحتالل من أسرانا ومعتقلينا كافة، خاصة األسرى المرضى والقدامى وكبار السن".
المسـؤولية الااملـة  "إسـرائيل"كذلك حم ل أمـين سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر صـائب عريقـات، 

الــدول األطــراف فــي اتفاقيــات جنيــ  عــن استشــهاد األســير بــارود، وطالــب المجتمــع الــدولي الحقــوقي و 
والمقــررين الخاصــين لتمــم المتحــدة، بفــتح الســجون اإلســرائيلية أمــام التفتــيص الــدولي، ورفــع الحصــانة 
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، مجددًا مطالبته للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية واإلنسانيعن منتهكي قواعد القانون الدولي 
 المجرمين اإلسرائيليين. لجنائي ضد  فاتو بنسودا باإلسراع في فتح التحقيق ا

بــدور ، طالــب المتحــدث باســم حكومــة تســيير األعمــال الفلســطينية يوســف المحمــود، فــي بيــان، بتــدخل 
منظمات وهيئـات حقـوق اإلنسـان الدوليـة، وبــ"الخرود مـن دائـرة اإلدانـة واالسـتناار إلـى مسـاحة الفعـل 

يـــة الفلســـطينية، إنهـــا تتـــابع ملـــف استشـــهاد األســـير وقالـــت وزارة الخارج وتطبيـــق القـــوانين والمحاســـبة".
فارس بارود، مع الجهات والمحاكم الدولية المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدوليـة، لضـمان 
مســـاءلة ومحاســـبة المســـؤولين عـــن هـــذ  الجريمـــة وغيرهـــا مـــن الجـــرائم، وطالبـــت الجهـــات والمنظمـــات 

"، وإجبـار سـلطات األسـرى ولي بــ"تحمل مسـؤولياتها تجـا  المختصة وفـي مقـدمتها الصـليب األحمـر الـد
 االحتالل على االلتزام بالقانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي واتفاقيات جني .

ـــاًل عـــن ال8/2/2019 ،الخلييييا، الشيييارقةوأضـــافت  عضـــو اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة ، أن وكـــاالت، نق
األســــرى قضــــية سياســــية وحقوقيــــة وإنســــانية،  التحريــــر الفلســــطينية حنــــان عشــــراوي أكــــدت أن قضــــية

تستدعي التحرك العاجل لفتح سجون االحتالل أمام العالم، وإخضاع حكومة االحتالل وإدارة السجون 
والمعـــتقالت للتفتـــيص والرقابـــة والمســـاءلة عـــن انتهاكاتهـــا، وضـــمان انطبـــاق القـــانون الـــدولي والقـــانون 

 اإلنساني الدولي على األسرى الفلسطينيين.
 

 تنديد فلسطيني بمنع واشنطن صدور بيان أممي بشأن طرد المراقبين الدوليين من الخليل .3
ــ نــدد الفلســطينيون بمنــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة صــدور مشــروع بيــان : ناديــة ســعد الــدين - انعم 

ن مـن لمجلس األمن الدولي، كان سيعبر عن األسف للقرار اإلسرائيلي األخيـر بطـرد المـراقبين الـدوليي
واعتبر الفلسطينيون أن الموقـف األمريكـي بأنـه يـنم عـن  المحتلة، بذريعة عدم حياديتهم. مدينة الخليل

لسـلطات  سـافراً  أمريكيـاً  ، انحيـازاً وأوضحوا بأنه يعكس، أيضاً  موافقة الواليات المتحدة على هذا القرار.
 وعة.االحتالل اإلسرائيلي على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية المشر 

من جانبـه، اعتبـر عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية، أحمـد مجـدالني، أن التصـرف 
المجتمـع الـدولي، وكـذلك حجــم  زاألمريكـي بشـأن مشـروع بيـان مجلـس األمـن الــدولي يكشـف عـن عجـ

ير روســيا الهيمنــة األمريكيــة علــى المنظمــة الدوليــة. وقــال مجــدالني، خــالل لقائــه أمــس فــي رام هللا ســف
 االتحاديــة لــدى دولــة فلســطين حيــدر رشــيد اغــانين، إن البيــت األبــي  غيــر معنــي ألن يكــون وســيطاً 

المجتمــع الــدولي إلــى الخــرود عــن صــمته والــدعوة  نزيهــا بــين الجــانبين الفلســطيني واإلســرائيلي، داعيــاً 
 لمؤتمر دولي للسالم بمشاركة كافة الدول المعنية.
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تنفيذيــة لمنظمــة التحريــر، تيسـير خالــد، موقــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة بـدور   دان عضــو اللجنــة ال
 عن القرار اإلسرائيلي. الذي جاء مدافعاً 

 8/2/2019 ،الغد، عم ان
 

 أموال الضرائب الفلسطينية "إسرائيل"الحمد هللا يعلن جاهزية السلطة لسيناريو اقتطاع  .4
رامي الحمد هللا، جاهزيـة السـلطة الفلسـطينية  .ينية درام هللا: أكد رئيس حكومة تسيير األعمال الفلسط

أجــزاء مـــن أمــوال المقاصــة الفلســـطينية، وذلــك بعـــد  "إســـرائيل"لاافــة الســيناريوهات فـــي حــال اقتطعــت 
وقال خالل افتتاح مبنى وزارة  تهديدها بذلك، بسبب دفع السلطة مخصصات ألسر الشهداء واألسرى.

الحكومــة عملــت خــالل الســنوات األخيــرة علــى "ترشــيد النفقــات وزدنــا  التربيــة والتعلــيم فــي رام هللا، إن
، ولـــن نقبـــل أي %71والنـــاتل المحلـــي، لنواجـــه بـــه انخفـــاا المســـاعدات الخارجيـــة بمقـــدار  اإليـــرادات

 مساعدات مالية أو أي أموال سياسية تهدف للمقايضة على ثوابتنا الوطنية".
والتعليم الفلسطينيين "الرتباطهما بالصمود والمستقبل وأشار إلى أن إسرائيل استهدفت قطاعي الصحة 

الفلســطيني"، مشــيرًا إلــى أن إســرائيل أمعنــت فــي اســتهداف المؤسســات الوطنيــة فــي القــدس، ومحاولــة 
 "إســرائيل"إفراغهــا مــن مــدارس األونــروا، وإلحــاق مــدارس البلــدة القديمــة فيهــا ببلديــة االحــتالل. وأكــد أن 

قــوة احــتالل، يتوجــب علــى المجتمــع الــدولي وقــف جرائمهــا ومحاســبتها "ليســت صــاحبة ســيادة بــل هــي 
وأشــاد بمــا ورد فــي البيــان األممــي المشــترك، الصــادر عــن منســق  وإنهــاء احتاللهــا ألرضــنا ومواردنــا".

الشــــؤون اإلنســــانية لتمــــم المتحــــدة والممثلــــة الخاصــــة لليونيســــف واليونســــكو، حــــول حجــــم انتهاكــــات 
 التعليم في فلسطين. االحتالل والمستوطنين بحق

حضـن  إلـىوجدد الحمد هللا دعوته لحركة حماس االستجابة لمبـادرة الـرئيس محمـود عبـاس، و"العـودة 
الشـرعية"، مؤكـدًا أن فلســطين والقضـية "تمــر فـي وقـت عصــيب وواقـع صــعب، وأن خدمـة فلســطين ال 

 تحتاد إلى أقوال وإنما إلى أفعال". 
 8/2/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 يسرائيلاإلتتبنى مواقف اليمين المتطرف "... و مبادرة العربية"ال: واشنطن تريد تغيير يقاتعر  .5

واشـــنطن: اتهمـــت منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية، أمـــس ألالخمـــيسب، اإلدارة األمريكيـــة بتبنـــي  -رام هللا 
اليـات وفرا وإمـالء الموقـف وفـق رهيتـه. وقـال عريقـات إن الو  "إسرائيل"مواقف اليمين المتطرف في 

المتحدة عطلت الليلة قبل الماضية ألاألربعـاءب إصـدار بيـان مـن مجلـس األمـن الـدولي، يـدين أو ينتقـد 
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بشـــأن عـــدم التجديـــد لقـــوات مراقبـــة دوليـــة فـــي الخليـــل فـــي الضـــفة الغربيـــة، متهمـــًا  "إســـرائيل"تصـــرف 
 .2002عام  واشنطن بمحاولة فرا حل إقليمي عبر تغيير "مبادرة السالم العربية" التي ُأطلقت

وانتقــــد أمــــين ســــر اللجنــــة التنفيذيــــة للمنظمــــة صــــائب عريقــــات، فــــي تصــــريحات ل ذاعــــة الفلســــطينية 
واليمـــين الحـــاكم فيهـــا. واتهـــم عريقـــات، حســـب وكالـــة  "إسرائيلـ"الرســـمية، "انحيـــاز" واشـــنطن الاامـــل لـــ

بسـبب صـمود  أمـام  األنباء األلمانية، واشنطن، بأنها "تمارس ضغوطًا على الشـعب الفلسـطيني يوميـاً 
محاولة تصفية قضيته الوطنية". وقال إن "الواليـات المتحـدة تسـعى علـى الصـعيد الـدولي إلـى أمـرين، 
تت وتقف إلى جانب فلسطين في المنظمة األممية، واآلخر محاولة فرا  األول معاقبة كل دولة صو 

وأضـاف أن "كـل ذلـك سـيقود  .2002حل إقليمي عبـر تغييـر مبـادرة السـالم العربيـة" التـي ُأطلقـت عـام 
إلى الفشل، ألننا كفلسطينيين وعرب نرف  تغييـر مبـادرة السـالم العربيـة، وأن أي تطبيـع مـع الجانـب 

 اإلسرائيلي من قبل أي عربي، اآلن، هو طعنة في الظهر واستباحة للدم الفلسطيني".
 8/2/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 كة في مؤتمر وارسو حول الشرق األوسط"الخارجية الفلسطينية" تحذر من المشار  .6

الدول من خطورة المشاركة فـي مـؤتمر "وارسـو"،  الفلسطينية حذرت وزارة الخارجية والمغتربين :رام هللا
مؤكــدة أن هــذا المــؤتمر أمريكــي بامتيــاز، الهــدف منــه دفــع الــدول المشــاركة إلــى تبنــي مواقــف اإلدارة 

 ورأت الوزارة في بيان لها، يوم الخميس القضية الفلسطينية. األمريكية من القضايا المطروحة وتحديداً 
ـــل مـــن اســـتقاللية قـــرارات المشـــاركين بـــالمؤتمر  7/2/2019 ـــة تســـتهدف الني أن هـــذا المـــؤتمر مـــؤامرة أمريكي

 السيادية حيال قضايا جوهرية تعتمد على مواقف مبدئية لهذ  الدول، مثل الموقف من القضية الفلسطينية.
ولـة فلسـطين أنهـا لـن تتعامـل مـع أي مخرجـات لهـذا المـؤتمر، وسـوف تتمسـك بمواقفهـا وأعلنت باسم د

الثابتة وتواصـل مسـاعيها مـع الـدول وكـأن مـؤتمر وارسـو لـم يعقـد، مؤكـدة أن هـذا الموقـف الفلسـطيني 
األمريكيـة المتصـهينة الراعيــة  اإلدارةينطبـق علـى هـذا المـؤتمر وغيـر  مـن المـؤتمرات التـي تخطـط لهـا 

 ة االحتالل، والمدافعة عن جرائمها وخروقاتها للقانون الدولي.لدول
ــا الخبيثــة لهــذ   مــب فــي خطــاب اكررهــا الــرئيس األمريكــي دونالــد تر  اإلدارةوأوضــحت الــوزارة أن النواي

، "إسرائيلـ""وضـع االتحـاد" الــذي ألقـا  أمـام الاــونجرس، وأكـد فيــه مواصـلة سياسـته المنحــازة بـالمطلق لــ
 فاير لخلق أي شكل من أشكال التوازن في العالقة مع الجانب العربي الفلسطيني.عن أي ت بعيداً 

 7/2/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 عباس يرفض اتهامات نتنياهو بتأييد غانتس .7
رام هللا: نـأى الــرئيس الفلســطيني محمــود عبـاس بنفســه عــن التــدخل بشـكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي 

، رافضـــًا اتهامـــات مـــن رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيـــامين "إســـرائيل"االنتخابـــات الداخليـــة فـــي  معركـــة
ونفـى مصـدر  نتنياهو بأنه منح مباركته لمنافسه في االنتخابات، رئيس األركان السابق بيني غـانتس.

فلســطيني مســؤول أن يكــون عبــاس قــد مــنح مباركتــه لغــانتس، وطلــب مــن نتنيــاهو التوقــف عــن نشــر 
ألكاذيـب. وقــال بيــان إن "التصــريحات عــن حبيقــة أن أبــو مـازن مــنح مباركتــه لغــانتس لــم تحــدث أبــدًا ا

ولــم تاــن موجــودة أصــاًل". وأضــاف البيــان: "الســيد نتنيــاهو، هنــاك مقولــة بالعربيــة مفادهــا: يمكنــك أن 
 تاذب على الموتى وليس على األحياء. من فضلك توقف عن نشر أكاذيب باسم أبو مازن".

 8/2/2019 ،شرق األوسط، لندنال
 

 الشرطة الفلسطينية تنفي مزاعم إسرائيلية بحماية عناصرها للمستوطنين .8
، مـــا جـــاء علـــى لســـان قائـــد منطقـــة "لـــواء 7/2/2019 نفـــت الشـــرطة الفلســـطينية، يـــوم الخمـــيس :رام هللا

حمايـة  بنيامين" في جـيص االحـتالل اإلسـرائيلي، مـن وضـع عناصـر مـن الشـرطة الفلسـطينية، لغـرا
وأوضـــحت الشـــرطة الفلســـطينية، فـــي  المســـتوطنين مـــن هجمـــات الشـــبان الفلســـطينيين جنـــوبي نـــابلس.

بيانهـــا، أنـــه وقبـــل شـــهرين تلقـــت األجهـــزة األمنيـــة ألالفلســـطينيةب مناشـــدات مـــن أهـــالي قريتـــي "الســـاوية" 
ـــبن ـــة مدرســـتي "الســـاوية" و"الل ـــبن" الشـــرقية حـــول قيـــام المســـتوطنين بـــالتهجم علـــى طلب " الشـــرقية و"الل

 ومنعهم من دخولهما مما أثر على المسيرة التعليمية فيهما.
وأشارت إلى أن قوات األمن الوطني الفلسطينية، قامت بإرسال مجموعة من العناصر باللباس المدني 
للتواجــد أمــام المدرســتين لحمايــة الطــالب مــن اعتــداءات المســتوطنين ومســاعدتهم بــالمرور مــن الشــارع 

 رسهم، ولمنع االحتالل من تنفيذ مخططاته الهادفة إلغالق المدرستين.المؤدي إلى مدا
وكان موقع "الصوت اليهودي" العبري، قد نقل عن قائد لواء منطقة "بنيامين" في جيص االحتالل، أنه 
قرر وضع عنصرين من الشرطة الفلسطينية قرب قرية "اللبن" الشرقية لمنع الشبان مـن إلقـاء الحجـارة 

 .المستوطنين تجا  سيارات
 7/2/2019 وكالة قدس برس،

 
 نشق الطريق نحو مزيد من اإلنجازات والعطاءات... و مدرسة جديدة 56تم  افتتاح م: صيد .9

خــالل افتتــاح مبنــى وزارة التربيــة ، صــبري صــيدم الفلســطيني قــال وزيــر التربيــة والتعلــيم العــالي :رام هللا
فــــي رام هللا، "إننــــا نشــــق الطريــــق نحــــو مزيــــد مــــن  ،7/2/2019 والتعلــــيم الجديــــد "يافــــا"، يــــوم الخمــــيس
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باإلنجــاز الــذي  والعطــاءات، والمبنــى الجديــد عبــارة عــن محطــة فارقــة فــي حياتنــا"، مشــيداً  اإلنجــازات
 حققته اإلدارة العامة لتبنية، وكافة اإلدارات العامة التي وفرت المال والجهد والمتابعة.

مدرسـة جديـدة، اشـتملت  56افتتـاح  ، وأضـاف: "تـم  نجـازاتاإلوقال صيدم إن الوزارة حققت الاثير مـن 
مبنـى، منهـا مبــاني  70 وإنجـازغرفـة صــفية لريـاا األطفـال والمـدارس المهنيــة،  800علـى أكثـر مـن 
بصدد افتتاح أول مدرسة كشفية في مدينة عنزة،  ، والوزارة حالياً اإلنشاءمدرسة هي قيد  72مركزية، و

 مبنى لمركز البحث والتطوير التربوي".ألول  األولىطالق المرحلة إو 
 7/2/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 إنهاء االنقسامبتعمل على سد كل المنافذ التي تساهم و حماس: فتح تتهرب من المصالحة  .10

انتقدت حركة "حماس"، الخميس، إعالن حركة "فتح" أن لقاء الفصائل : نور أبو عيشة -غزة 
نية في العاصمة الروسية، موسكو، منتصف الشهر الجاري، لن يناقص ملف المصالحة الفلسطي

 الفلسطينية.
 واعتبر حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، أن هذا الموقف، يمثل تهربا من قضية المصالحة.

ن "من الواضح أن قيادة حركة فتح تعمل على سد كل المنافذ التي يمك وقال قاسم، لوكالة األناضول:
ل حركة فتح، من مناقشة  أن تساهم في إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة". وأضاف:" نستنار تنص 

 ملف المصالحة".
وأمس األربعاء، قال عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، إن دعوة موسكو للفصائل 

 الفلسطينية لن تناقص المصالحة الفلسطينية إنما "التصدي لصفقة القرن".
 7/2/2019وكالة األناضول لألنباء، 

 
 حماس: لغة عباس مع االحتالل تشجع بعض األطراف في مساعيها للتطبيع .11

حماس إن اللغة التصالحية التي يتحدث بها رئيس السلطة محمود عباس مع الوفود قالت حركة : غزة
 مع االحتالل. اإلسرائيلية التي تزور مقر المقاطعة، تشجع بع  األطراف في مساعيها للتطبيع

وذكر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تغريدة له عبر "تويتر": "أن المفارقة أن عباس يتحدث 
 بتهجم وقسوة ضد قطاع غزة وحركة حماس  في الوقت الذي يستخدم خطابًا ناعمًا مع االحتالل".

م هللا بحضور وفد وكان عباس قد قال في كلمة له أمام "منتدى الحرية والسالم الفلسطيني" برا
إسرائيلي: "إنه يؤمن بالسالم مع "إسرائيل" أكثر من أي وقت مضى، وال يريد الحرب"، معربا عن 
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أمله بأن تفرز االنتخابات اإلسرائيلية المقبلة من يؤمن حقا بالسالم، مؤكدا أنه على استعداد تام 
 للعمل معه من أجل احالل السالم في المنطقة، كما قال.

 7/2/2019، فلسطيني لإلعالمالمركز ال
 

 مقاومة متعددة األوجه.. تدويل القضية.. إنهاء االنقسام"الديموقراطية تدعو الستراتيجية وطنية:  .12
أعلن عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية طالل أبو ظريفة، أن  الال الوطني يحضر : غزة

ًا وتصميمًا واستعدادًا، وأكثر عطاًء بما لدخول مسيرات العودة عامها الثاني، "لتاون أكثر عنفوان
وفي حواٍر خاص لـ"المركز الفلسطيني ل عالم" أك د أبو ظريفة، أن   يمكن من رفع كلفة االحتالل".

األولوية اآلن ليس تشكيل حكومة فصائلية، "بل األولوية التصدي للعدوان األمريكي على الحقوق 
، والتحلل 2015ارات التي أقرت بالمؤسسات الوطنية منذ عام الوطنية الفلسطينية، من خالل تنفيذ القر 
وبي ن أن  أي حكومة فلسطينية لن تاون قادرة على حمل ملف  من كل التزامات اتفاقية أوسلو".

 االنتخابات وهو األهم، دون أن تاون القوى السياسية حاضنتها األساسية.
ة تقوم على ثالث ركائز، "فعل في الميدان من ودعا البيادي الفلسطيني، إلى إنجاز استراتيجية وطني

خالل مقاومة متعددة األوجه، تدويل القضية الوطنية الفلسطينية، وتجميع عناصر القوة من خالل 
 إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية".

ن االتهام مرفوا، ونحن لم نا ، قال إن هذاباالنحياز لمواقف حماس والجهاد للجبهةاتهامات وعن 
يومًا جزًءا من سياسة محاور، نحن من دعاة وحدة وطنية قائمة على الشراكة، فحماس والجهاد هما 

 .من مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية، ال يمكن إقصاههما أو أي فصيل آخر
سالح المقاومة خط أحمر ال يمكن أن نسمح ألحد أن يمسه، وهو مفصول تمامًا عن سالح وبين 

ندما تحدثنا عن وحدة السلطة، هذا ال يعني وحدة سالح السلطة مع سالح المقاومة، السلطة، لهذا ع
 وهو سالح انتزع شرعيته من خالل شهدائه ودمائه، وحقنا بالمقاومة مكفول بكل قرارات الشرعية.

 7/2/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ة لن يشارك باجتماعات موسكوبشأن مسيرات العودة وهني "الجهاد"خالفات بين حماس و"القدس":  .13
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أن خالفات كبيرة نشأت بين حركتي  :خاص بـ"القدس" -القاهرة 

حماس والجهاد اإلسالمي بشأن الموقف من مسيرات العودة وأدواتها، وحالة الهدوء، والرد على 
بين الحركتين إزاء المطالبة بتشكيل وعلى الرغم من التوافق السائد  الخروقات اإلسرائيلية المتواصلة.

حكومة وحدة وطنية، وضرورة إنهاء العقوبات المفروضة على القطاع، إال أن خالفات كبيرة نشأت 
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، في ضوء محاوالت سابقة من الجهاد اإلسرائيليةبين الحركتين بشأن التعامل الميداني مع الخروقات 
وات مسيرات العودة لتشمل من جديد "اإلرباك اإلسالمي بالتنسيق مع الجبهة الشعبية لتصعيد أد

 الليلي"، وإلقاء الباللين الحارقة تجا  مستوطنات غالف غزة.
وقالت المصادر لـ "القدس" إن الجهاد اإلسالمي مستاءة جدا منذ اتهامات حماس لها الليلة قبل 

طاع، مبينًة أنه تم الماضية بالمسؤولية عن إطالق الصواريخ تجا  مستوطنات إسرائيلية محاذية للق
مراجعة قيادة الحركة المتواجدة في القاهرة بذلك، ونفت الحركة تلك االتهامات خالل لقاء وصف 

 المصرية. وجهاز المخابراتبالعاصف جمع أمينها العام في القاهرة ببيادة حماس 
ائيلية وأشارت المصادر، إلى أن الحركة أكدت على حق المقاومة في الرد على الخروقات اإلسر 

 المستمرة مشددًة على حق المقاومة في الرد على استشهاد األسير فارس بارود داخل السجون،
 اإلسرائيليةوأنه ال يمكن االستمرار في حالة الصمت المريب في ظل تواصل الخروقات  اإلسرائيلية

 لتفاهمات الهدوء.
ة زياد النخالة غادر القاهرة وقالت مصادر مقربة من حركة الجهاد اإلسالمي، إن أمين عام الحرك

عقب نقاش عاصف مع حماس حول الموضوع، وبعد إلغاء جهاز المخابرات المصرية اجتماعا كان 
يعقد  معه بسبب إطالق الصواريخ، إذ أعرب النخالة عن استيائه من تلك التصرفات،  أنمن المقرر 
 اهرة يوم الجمعة.سيغادر الق ةمصادر أخرى داخل الحركة إلى إن النخال أشارتفيما 

وبينت المصادر المقربة من الحركة، إن الخالفات تصاعدت مع حماس منذ عملية إطالق النار 
على الحدود التي استهدفت قنص ضابط إسرائيلي، الفتًة إلى أن المخابرات المصرية ضغطت على 

 حركة الجهاد من أجل السيطرة على الموقف والمحافظة على الهدوء.
ر إلى أن الحركة تشعر بأن "حماس" تقف خلف الضغوط المصرية على قيادة وأشارت المصاد

 قد تخرد األمور عن السيطرة. إسرائيليةالجهاد، تحسبا من ردود 
طلبت من قيادة حماس في القاهرة وقف سلوك  اإلسالميوبحسب المصادر، فإن قيادة الجهاد 

ومات تشير إلى أن أجهزة حماس طلبت أجهزتها األمنية ضد عناصر الحركة، مشيرًة إلى وجود معل
حماس خارد  تسليم عناصر من الجهاد خططوا لعملية إطالق نار على الحدود، وهو ما تعتبر 

االتفاق المشترك وخارد تفاهمات غرفة العمليات المشتركة التي تنص على أن يكون الرد على أي 
 عمل إسرائيلي موحدا وليس فرديا.
س" اتفقت مع جهاز المخابرات المصرية على استمرارية فتح معبر وتقول مصادر أخرى، إن "حما

رفح، وتوسيع التجارة عبر  لاي يزيد الدخل المادي لغزة، مبينًة أن هذا االتفاق تم قبيل وقوع عملية 
لتوجيه رسالة إلى القاهرة محذرة من  إسرائيلالقنص على الحدود األسبوع الماضي، التي دفعت 
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الذي  األمرلتوجيه ضربات موجعة لقطاع غزة،  إسرائيلمليات، وهو ما قد يدفع استمرار مثل تلك الع
 تحرص القاهرة على تجنب وقوعه حفاظا على الهدوء في القطاع.

وفي سياق آخر، قالت مصادر أخرى لـ"القدس" إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل 
ود إلى القطاع خالل الساعات أو األيام هنية لن يغادر إلى موسكو أو أي جهة أخرى وأنه سيع

 القليلة المقبلة.
 8/2/2019القدس، القدس،   
 

 إلى القاهرة "قراطيةو الديم"و "الشعبية"وفدان من  .14
غادر وفدان من الجبهتين الديموقراطية والشعبية، مساء الخميس، قطاع غزة إلى العاصمة : غزة

ة يمثله البيادي فيها كايد الغول، والديموقراطية يمثلها وقال مراسلنا: إن وفد الشعبي المصرية القاهرة.
 البيادي صالح ناصر، وسيجريان مباحثات مع المسؤولين المصريين.

وقبل أيام غادر قطاع غزة وفد من حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية وآخر 
 المصرية في القاهرة.قيادي من حركة الجهاد اإلسالمي إلجراء لقاءات مع المخابرات 

وتقود مصر وأطراف عربية ودولية تفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلي، 
 كما وتشرف مصر على المصالحة الداخلية بين حركتي حماس وفتح.

 7/2/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 هنية يلتقي شيخ األزهر في القاهرة .15
حركة "حماس" برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية اليوم التقى وفد من قيادة 

وحضر اللقاء إلى جانب هنية  الخميس بفضيلة اإلمام األكبر شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب.
 صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، وعضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية.

لقاء ما تتعرا له القضية الفلسطينية من مخاطر، وخاصة استهداف القدس واستعرا هنية خالل ال
والمقدسات والمسجد األقصى، ومحاوالت االحتالل لتهويد المدينة المقدسة، وتغيير طابعها العربي 

وأكد ضرورة تضافر الجهود من كل مكونات األمة في سبيل حماية المسجد األقصى  واإلسالمي.
واستعرا هنية كذلك ما تتعرا له ثوابت القضية  صمود أهلنا فيها.ومدينة القدس وتعزيز 

الفلسطينية من استهداف، وخاصة األرا والتغول عليها باالستيطان وتصفية قضية الالجئين، وما 
 يتعرا له أهلنا في قطاع غزة من تشديد الحصار عليه وسبل التخفي  عنهم.
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ب عن اهتمامه بالقضية الفلسطينية، وخاصة من ناحيته، عبر شيخ األزهر الدكتور أحمد الطي
المسجد األقصى والقدس والمقدسات، وحرصه على تقديم العون ألهلنا في غزة للتخفي  من 

 معاناتهم.
 7/2/2019موقع حركة حماس، 

 

 لجنة فصائلية بغزة: الحكومة قطعت رواتب المئات من المعتقلين وأهالي الشهداء .16
"األسرى"، التابعة لتجمع الفصائل الفلسطينية الوطنية واإلسالمية،  قالت لجنة: نور أبو عيشة -غزة 

في قطاع غزة، يوم الخميس، إن الحكومة ألبرام هللاب قطعت رواتب المئات من المعتقلين داخل 
السجون اإلسرائيلية، وأخرى لمعتقلين محررين، ولجرحى االعتداءات اإلسرائيلية، إلى جانب قطع 

 لشهداء ولبع  موظفيها بغزة.رواتب لعدد من أهالي ا
وقال داود شهاب، المتحدث باسم حركة "الجهاد اإلسالمي"، في كلمة نيابة عن الفصائل:" قطع 
مخصصات األسرى والشهداء واألسرى المحررين، والموظفين في القطاعات الخدماتية المختلفة، 

عقدته اللجنة، أمام منزل وأضاف شهاب، خالل مؤتمر صحفي  جريمة كبيرة، بحق الوطن والوطنية".
الرئيس الفلسطيني محمود عباس غربي غزة، إن "قضية األسرى هي قضية إجماع وطني غير قابلة 

وتابع:" إن قطع مخصصات األسرى وأهالي الشهداء ال يستهدف  للتمييز والتجاذبات السياسية".
 ر وطني".خصومة سياسية، إنما يستهدف الشعب الفلسطيني ونضاله وقضيته كقضية تحر 

 7/2/019وكالة األناضول لألنباء، 
 

 يناير الماضيخالل كانون الثاني/ االحتالل  عملية ُنفذت ضد   260تقرير:  .17
قالت منظمة "إنقاذ بال حدود" اليهودية االستيطانية، إن عدد العمليات التي استهدفت : القدس المحتلة

 عملية. 260اإلسرائيليين خالل شهر يناير من العام الجاري وصل إلى 
عملية،  171وأفاد التقرير بحسب موقع صحيفة "معاري " إن عدد عمليات رشق الحجارة وصل إلى 

عملية زرع عبوات  12عمليات إطالق نار، و 5عملية إلقاء زجاجات حارقة، و 85في حين وقعت 
صاروخ متفجرة، دون احتساب عشرات العبوات المتفجرة على الحدود مع قطاع غزة، وعملية إطالق 

ووفقا للتقرير، أصيب نتيجة هذ  العمليات خالل  واحدة من قطاع غزة تجا  المناطق اإلسرائيلية.
جريحا بسبب عمليات رشق الحجارة  13إسرائيلًيا بجراح مختلفة، من بينهم  18شهر يناير الماضي 

 ر.وإصابتان نتيجة إطالق الزجاجات الحارقة، واثنان آخران نتيجة عمليات إطالق النا
 7/2/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 الهدوء يعود لغزة بعد توتر عسكري محدود .18
 مدفعياأشرف الهور: عاد الهدوء إلى مناطق حدود قطاع غزة، بعد ليلة شهدت قصفا  –غزة 

إسرائيليا لنقاط رصد للمقاومة الفلسطينية، ردًا حسب الزعم اإلسرائيلي على إطالق صاروخ من 
 .«غالف غزة»قط في منطقة مفتوحة في القطاع س

وكانت قوات االحتالل قد هاجمت نقاط رصد للمقاومة الفلسطينية على الحدود الشرقية لمدينة 
خانيونس جنوب القطاع، بعد زعمها إطالق صاروخ من منطقة الجنوب سقط في منطقة مفتوحة في 

، حسب الناطق باسم جيص منطقة تجمع أشكول، من دون أن يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار
ت في المكان أصوات صافرات اإلنذار التي تنبه بانطالق صواريخ صوب المنطقة.  االحتالل. ودو 
وذكرت وسائل إعالم عبرية أن دوي صفارات اإلنذار ُسمع قبل سقوط الصاروخ، كما سمعت أصوات 

 انفجارات.
ة نيرانها الرشاشة تجا  األراضي الزراعية وترافق القصف أيضًا مع إطالق اآلليات العسكرية اإلسرائيلي

 شرق خانيونس.« صوفا»في محيط موقع 
 وفي غزة لم تعلن أي جهة مسلحة مسؤوليتها عن إطالق ذلك الصاروخ.

 7/2/2019، لندن، القدس العربي
 

 االحتالل يزعم تعرض قوة عسكرية لعبوة ناسفة قرب جنين .19
ًنا فلسطينيين ألقوا عبوة متفجرة على قوة إسرائيلية قرب زعم جيص االحتالل اإلسرائيلي، أن شبا جنين:

وأوضح المتحدث باسم جيص االحتالل، في تصريح مقتضب  بلدة يعبد، جنوب غربي مدينة جنين.
له مساء اليوم الخميس، أن دورية عسكرية إسرائيلية تعرضت إللقاء عبوة ناسفة محلية الصنع على 

وذكر أن قوات االحتالل نشرت جنودها في  ع إصابات.حاجز ببلدة يعبد قرب جنين  دون وقو 
 المنطقة، وباشرت عملية تفتيص وبحث عن الشبان الفلسطينيين الذين ألقوا العبوة الناسفة.

 7/2/2019، الين أون فلسطين 
 

 حرره الموتو  استراح من سجنه وقيده ومرضه : األسير بارودحسن سالمة .20
ن سالمة، رسالة من داخل سجون االحتالل بعد سماعه كتب األسير القسامي حس: القدس المحتلة

خبر استشهاد فارس بارود، بعنوان: "الموت نصير األسرى.. فهل هناك من يعقل، وأخيرا فارس 
عامًاب مساء األربعاء، داخل سجون االحتالل  51واستشهد األسير فارس بارود أل بارود حر".

 سرى الفلسطينيين.اإلسرائيلي نتيجة اإلهمال الطبي المتبع بحق األ
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استراح فارس وميسرة أبو حمدية، فحضروا : "فبراير الحالي 6المكتوبة بتاريخ وقال سالمة في رسالته 
أجوبتام، ولتنفعكم خطبكم وفصاحتام.. استراح فارس من سجنه وقيد  ومرضه، وسقط رقمه، وظهر 

 ."اسمه، وحرر  الموت، فمرحبا بالموت حرا محررًا لتحرار
 7/2/2019، لفلسطيني لإلعالمالمركز ا

 
 إثر جلطة دماغيةتوفي  أحد عناصرهاالقسام تنعي  .21

زفت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس" أحد عناصرها وهو المقاوم أحمد فايز جابر : غزة
وأشارت الاتائب في بيان لها إلى أن جابر مضى إلى ربه إثر  من معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

غية بعد حياٍة مباركٍة حافلٍة بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل هللا، نحسبه من جلطة دما
 الشهداء األبرار األطهار وال نزكي على هللا أحدًا.

 7/2/2019، الين أون فلسطين 
 

 غزة قطاع االحتالل يعتقل شابين بزعم تسللهما شمال .22
يس، شابين فلسطينيين، بزعم تسللهما لتراضي اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء الخم: غزة

وبحسب القناة السابعة العبرية، أن الفلسطينيين تسلال عبر السياد  المحتلة، من شمالي قطاع غزة.
 الفاصل شمالي القطاع دون حملهم للسالح، وجرى نقلهم للتحقيق لدى الشاباك.
 7/2/2019، الين أون فلسطين 

 
 فك ارتباط" ثان مع الضفة الغربية في حال فوزه برئاسة الحكومةنتنياهو يتهم غانتس بتنفيذ " .23

بأنه ينوي  رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس األركان السابق بيني غانتس اتهمرام هللا: 
تنفيذ "فك ارتباط" ثاٍن  لان مع الضفة الغربية، مضيفًا: "إن المشكلة أن أبو مازن أعرب عن رضا  

منى له النجاح". وكانت مواقع إسرائيلية قد نشرت أن الرئاسة الفلسطينية ترحب بالخطة، وت
بتصريحات المرشح اإلسرائيلي لرئاسة الحكومة، بيني غانتس، الذي أي د خطة "فك االرتباط" التي 

  ملمحًا أنه في حال تولى منصب رئيس 2005أقدمت عليها حكومة أرئيل شارون مع غزة، عام 
 رس "فك االرتباط" مع الضفة.الحكومة فقد يد

ولم يأت غانتس على ذكر الشعب الفلسطيني  لان ردًا على سؤال إن كان يريد تطبيق خطة شبيهة 
، قال: "إن خطة االنفصال كانت مؤلمة، 2005بخطة االنفصال واالنسحاب اإلسرائيلي من غزة عام 
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نفذت من قبل الجيص، ويجب ولانها كانت قانونية وصائبة. صدرت عن الحكومة اإلسرائيلية، و 
 استخالص العبر منها في أماكن أخرى أيضًا".

 8/2/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 انتخابات الكنيستمخاوف إسرائيلية من تدخالت أجنبية في  .24
حذر رئيس لجنة االنتخابات اإلسرائيلية القاضي السابق حنان ملتسر، أمس، بأن هناك مخاوف 

 ابات القادمة في إسرائيل، مثلما جرى في الواليات المتحدة.لتأثيرات أجنبية في االنتخ
وطلب ملتسر خالل اجتماعه مع رهساء وسائل اإلعالم اإللاترونية: "التدقيق في األخبار غير 
المنطبية، واالمتناع عن نشر أخبار مجهولة المصدر". وتابع بأن "التأثيرات األجنبية كانت دائمًا 

ألخبار في البالد، فإن األمر سيصعب على السلطات األمنية تمييز مجهولة. إن كانت مثل هذ  ا
 وفرز أي تأثير أجنبي مقابل أي تأثير محلي".

وتناول االجتماع الذي عقد في مبنى الانيست قيود قانون االنتخابات على وسائل البث اإللاترونية، 
 ب.أبريل ألنيسان 9يومًا التي بقيت حتى يوم االنتخابات في  60خالل الـ

وقالت مديرة لجنة االنتخابات أورلي هداس خالل االجتماع: "من دون أدنى شك، إننا نتعامل مع 
عالم جديد وغير معروف، والذي يطغى فيه المخفي على المكشوف. سنقوم بحملة دعائية لزيادة 

 وعي الجمهور بكيفية التعامل مع شبكات التواصل االجتماعي".
انية قد نقلت مطلع الشهر الماضي تحذيرًا لرئيس الشاباك اإلسرائيلي وكانت القناة اإلسرائيلية الث

 ناداف أرغمان، من إمكانية تدخل أجنبي في االنتخابات اإلسرائيلية.
وفي أعقاب التقرير، نشر الشاباك بيانًا قال فيه إنه يريد أن يوضح أن "دولة إسرائيل وأجهزة 

للعثور على محاوالت التأثير األجنبي على االنتخابات االستخبارات تتوفر لديها الوسائل والقدرات، 
 وإحباطها، في حال كانت موجودة".

  8/2/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 تواصل بيع السالح لميانمار رغم إبادة الروهينغا "إسرائيل"هآرتس:  .25
ة قالت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية، اليوم الخميس: إن حكوم: عبد الرهوف أرناهوط -القدس 

االحتالل تحتفظ بعالقات دافئة مع نظام ميانمار، على الرغم من انتهاكات حقوق اإلنسان التي 
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة اإلسرائيلية تواصل السماح ببيع السالح  انتقدها المجتمع الدولي.

 لجيص ميانمار، رغم "الدليل المقنع على اإلبادة الجماعية ضد األقلية المسلمة".
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انت وسائل إعالم ونشطاء إسرائيليون قد تحدثوا في األشهر الماضية عن زيارات قام بها قادة من وك
 جيص ميانمار إلى "إسرائيل".

ورفضت "إسرائيل" الاشف عن األسلحة التي تبيعها إلى نظام ميانمار، المتهم بتنفيذ إبادة جماعية 
 ضد المسلمين الروهينغا.

اإلدانة الواسعة النطاق، إال أن إسرائيل ال تزال على عالقة ودية وقالت "هآرتس": على الرغم من 
بميانمار، وظلت صامتة نسبي ًا بشأن ما وصفه حتى "متحف الهولوكوست" التذكاري األمريكي أنه 

 ألدليل دامغب على اإلبادة الجماعية في البالد التي تمتد جنوب آسيا وجنوب شرقها.
ألسلحة لديها ببيع األسلحة لجيص ميانمار في خري  عام وأضافت أن "إسرائيل سمحت لشركات ا

ة طويلة من حظر معظم الدول الغربية مثل هذ  المبيعات من شركاتها".2017 وتابعت: "ال  ، بعد مد 
يزال من غير الواضح ما إذا كانت الشركات اإلسرائيلية تمد جيص ميانمار بالمساعدة إلى جانب 

ولفتت هآرتس في هذا الصدد إلى  المراقبة والتدريب واالستخبارات".األسلحة، بما في ذلك تانولوجيا 
 أن غالبية الشركات اإلسرائيلية، رفضت توضيح مبيعاتها الحالية لجيص ميانمار.

ونقلت عن المؤرخ اإلسرائيلي دافيد طال قوله: "االتجا  العام لسياسة إسرائيل الخارجية هو إعطاء 
 األولوية للمصالح على البيم".

 7/2/2019 لألنباء،كالة االناضول و 
 

 نتنياهو يهاجم مندلبليت: يحيكون ملفات ضدي ويخضعون للضغوط .26
هاجم رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مسؤولي سلطات إنفاذ القانون، وذلك على خلفية 

سياق ملفات  القرار المرتقب للمستشار القضائي للحكومة، حول ما إذا سيقدم ضد  الئحة اتهام في
وقال نتنياهو إنهم يواصلون "حياكة  الفساد التي يشتبه بالتورط بها، متهم إياهم بـ"حياكة ملفات" ضد .

 الملفات ضدي، لاني كتيقن أن بيت الورق هذا سينهار بمجرد الشروع بإجراءات عملية".
يري الذي وكرر تصريحاته حول خضوع المستشار القضائي، أفيحاي مندلبليت، للضغط الجماه

يكرسه "اليسار" ووسائل اإلعالم، على حد زعمه، وقال: "خالل ثالثة أعوام تظاهروا ضد  في كل 
مكان، أمام منزله، في المتاجر التي تقصدها، أمام الانيست، وصفو  باألرنب والخرقة البالية، وقالوا 

أنت ال شيء". وتابع نتنياهو  له صراحة إذا لم تقدم الئحة اتهام بالرشوة لنتنياهو فأنت لست إنسانًا،
 "هو من لحم ودم، واضح أنه استسلم للضغوط، إنه أمر مؤسف للغاية".

وادعى نتنياهو أن طاقم الدفاع عنه طالب المستشار القضائي في جلسات مغلقة بمواصلة 
شخصًا ادعى أنهم شهود حيويون في إطار التحبيقات،  60التحبيقات، وطلب أخد إفادة أكثر من 
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: "لقد تجاهلوا ذلك تمامًا  لم يهتموا، ولم يهتم أحد بذلك. إنه ألمر مدهص، ربما تاون هذ  وقال
القضية القانونية األكثر أهمية في تاريخ القانون اإلسرائيلي، ولم يفعلوا أي شيء من هذا القبيل. 

ة والمستشار وادعى نتنياهو أن الشرط يحيكون الملفات؟ إنها ورشة حياكة وتعمل بالاامل على ذلك".
القضائي يتعجلون الحسم في قضيته إلسقاطه تحت الضغوط، وقال: "بشكل عام، تستغرق األمور 
سنة ونصف على أقل التقدير منذ إصدار الشرطة لتوصياتها، حتى إصدار المستشار القضائي 

 للحكومة قرار  حول هذ  القضايا".
ار المستشار القضائي المرتقب بهذا وأضاف "كم من الوقت استغرق منذ توصيات الشرطة حتى قر 

الشأن، علمًا بأننا عرفنا ما ستحتويه توصيات الشرطة قبل صدورها، بضعة أسابيع؟ بضعة أيام؟". 
وتابع "هذا يدل على أنهم يعملون على ضغط جميع القضايا في سباق مع الزمن، على المستشار 

 أ كل األدلة واحدا تلو اآلخر".القضائي أن ينظر بتمعن في كل ملف على حدة، بنفسه، ويقر 
وأضاف نتنياهو أنه "اختار المستشار القضائي في هذ  الحالة قراءة التلخيصات، وكل اإلجراءات تتم 
على عجل، لماذا كل هذ  السرعة؟ هل ألن موعد االنتخابات يقترب؟ هذا هو السبب في عدم وجود 

 تفسير آخر".
 7/2/2019، 48عرب 

 

 راف اإلمارات بالجالية اليهوديةتحتفي باعت "إسرائيل" .27
احتفت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية، باعتراف الحكومة اإلماراتية الرسمي بوجود : الدوحة

جالية يهودية في البالد. وجاء اعتراف اإلمارات بوجود جالية يهودية، على إثر زيارة بابا الفاتيكان، 
 وعقد  مؤتمر األخوة اإلنسانية في أبوظبي.

كرت الصحيفة، أن الحاخام األمريكي مارك شناير، مؤسس صندوق التفاهم بين الديانتين اليهودية وذ
واإلسالمية، قد حضر المؤتمر، بدعوة رسمية من اإلمارات. وقال شناير، إن أفراد الجالية اليهودية 

 في دبي، كانوا يجتمعون أيام السبت في فيال سرية ألداء الطقوس الدينية اليهودية.
أشار الحاخام، إلى أن االعتراف الرسمي من قبل اإلمارات، سيفتح المجال أمام الجالية اليهودية و 

إلقامة كنيس، ومطعم لتقديم األكل الحالل وفق الشريعة اليهود، مضيفا أن أحوال الجلية اليهودية 
ألبوظبي، قائال  ستشهد ازدهارا في إطار عام التسامح في البالد. وثم ن الحاخام شناير زيارة البابا

عائلة،  150إنها تساهم كثيرا في وضع اليهود في الدول اإلسالمية، مشيرا إلى وجود ما يقرب من 
 ونحو ألفي يهودي باإلمارات.

  8/2/2019الشرق، الدوحة، 
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 هجومًا إلكترونيًا تقف إيران وراء معظمها 130أحبطت  "إسرائيل" .28
ي إسرائيل أن جهات أمنية إيرانية حاولت تعطيل كشفت مصادر أمنية ف: نظير مجلي - تل أبيب

نظام اإلنذار المبكر في قيادة الجبهة الداخلية للجيص اإلسرائيلي، وأن قوات "السايبر" التابعة لها 
 تمكنت من إجهاا هذ  المحاولة.

وقالت المصادر إن "الهجوم وقع قبل أكثر من عام، ولان تم إحباطه في الوقت المناسب، عندما 
 قسم الدفاع السيبراني التابع للجيص اإلسرائيلي باكتشافه وصد  والرد عليه بهجوم مضاد". أقدم

وقد اعتمدت المصادر على تقرير داخلي أفاد بأنه تم الاشف عن هذا الهجوم في أعقاب متابعة 
جماعة إيرانية نشطة في عالم اإلنترنت، اتضح أنها هاجمت عدة أنظمة في إسرائيل. وقال نعوم 

ر، الذي عمل حتى وقت قريب رئيسًا لقسم الدفاع اإللاتروني التابع للجيص اإلسرائيلي، إن شاع  
"إيران تبذل جهدًا كبيرًا في الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية والوسائل العسكرية 

إيران تقف  هجومًا من هذا القبيل، معظمها كانت 130اإلسرائيلية. ففي العام الماضي وحد ، أحبطنا 
 خلفها".

 8/2/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 شوارع للرجال وأخرى للنساء في بعض أحياء المتدينين اليهود بالقدس .29
بالفتات صغيرة، حملت عبارتي "ممر للرجال"، و"ممر للنساء"، : عبد الرهوف أرناهوط -القدس 

ها أغلبية من المتدينين اليهود في فصل متدينون يهود ما بين الرجال والنساء، في شوارع أحياء، تقطن
 مدينة القدس الغربية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيلية على موقعها اإللاتروني اليوم األربعاء:" خط  عدد من 
 أعضاء الطائفة األرثوذكسية المتطرفة، الفتات تفصل ما بين النساء والرجال في أحد شوارع القدس".

 ارات "ممر للنساء فقط"، و"ممر للرجال فقط" على بع  الجدران أيضا.وأضافت إنه تم خط  عب
وللمتدينين اليهود، تواجد واضح في أحياء مدينة القدس الغربية، يعكس نفسه بإغالق المحال التجارية 

 وحتى الشوارع في فترة عطلة السبت األسبوعية.
ونقلت يديعوت أحرونوت، عن أحد السكان المتشددين في حي "كيرم أفراهام" في القدس الغربية 
 قوله:" من األفضل أن تنزل بلدية القدس عن حصانها العالي، وإال فإننا سنقاتلها حتى يتم تقويضها".

 ".وأضاف:" الفصل أمر حتمي في هذ  الشوارع، ألن الانيس يقع بين ألشارعيب زيفانيا وعزرا
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وبالمقابل، طالبت عضو المجلس البلدي عن حزب "ميرتس" اليساري اإلسرائيلي، لورا فارتون، البلدية 
وأضافت فارتون:" يتم التعامل مع هذ  القضية مع  بإرسال مفتيشها "فورا إلزالة هذ  الالفتات".

لمرأة حقوق متساوية مستشار البلدية للنهوا بمكانة المرأة، نحن لن نسمح بأي انتهاك للقانون.. إن ل
 في هذا البلد، بما في ذلك في أحياء القدس، ومن المستحيل استبعادهن".

 6/2/2019، لألنباءوكالة االناضول 
 

 تؤيد االنفصال عن الفلسطينيين وترى في المستوطنات عبئا أمنياإسرائيلية استطالع: اغلبية  .30
شرة ايام ونشرته صحيفة هآرتس العبرية اظهر استطالع اجرته منظمة مبادرة جني  قبل ع: رام هللا

اليوم الخميس، ان اغلبية كبية من الناخبين لصالح حزب "مناعة اسرائيل" بزعامة غانتس، وحزب 
 "الليكود" بزعامة نتنياهو، تؤيد وتدعم االنفصال عن الفلسطينيين.

النفصال عن وعلى الرغم من محاوالت غانتس التخفي  من مواقفه السياسية في فك االرتباط وا
الفلسطينيين حتى ال ينظر اليه كيساري اال ان اغلبية ساحقة من الناخبين االسرائيليين تدعم مواقف 
اليسار تجا  القضية الفلسطينية، وترى في المستوطنات عبئا امنيا، وان حزب غانتس سوف يلزم 

لى اتفاق بين اسرائيل نفسه بإنشاء حدود بين اسرائيل والفلسطينيين خالل عامين وتشجيع التوصل ا
 والفلسطينيين.

 7/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 استطالع: تحالف غانتس لبيد يتجاوز الليكود واألحزاب الصغيرة في الخارج .31
أكد استطالع جديد للرأي مرة أخرى أن تحالف "مناعة إلسرائيل" و"يص عتيد" هو المعادلة للتفوق 

"، كما أكد على أن عددا كبيرا من األحزاب ال تتجاوز نسبة الحسم في حال خاضت على "الليكود
 االنتخابات بشكل منفرد.

مقاعد، في حين أن "الحركة العربية  9كما أظهر االستطالع أن القائمة المشتركة تحصل على 
 للتغيير" ال تتجاوز نسبة الحسم.

ف بينه وبين يائير لبيد، وفي الوقت نفسه أظهر وأظهر أيضا أن بيني غانتس هو األنسب لبيادة تحال
 أن بنيامين نتنياهو ال يزال يحصل على أعلى نسبة كمن هو أنسب لرئاسة الحكومة.
" فإنه i24NEWSوبحسب االستطالع الذي أجرا  "مأغار موحوت" لصالح صحيفة "يسرائيل هيوم" و"

الحسم، وبضمنها الحركة العربية بدون تحالفات فإن عددا كبيرا من األحزاب لن تتجاوز نسبة 
 للتغيير.
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وأظهر االستطالع أنه لو أجريت االنتخابات اليوم، فإن سبعة من بين أحزاب اليمين لن تتجاوز نسبة 
الحسم، وهي "البيت اليهودي" و"االتحاد القومي" و"عوتسما يهوديت" و"زيهوت" برئاسة موشيه 

 موشيه كاحلون و"ياحاد" برئاسة إيلي يشاي. فيغلين، و"يسرائيل بيتينو" و"كوالنو" برئاسة
كما أظهر االستطالع أن "هتنوعا " برئاسة تسيبي ليفني، والحركة العربية للتغيير ال يتجاوزان نسبة 

 الحسم.
أجري االستطالع يومي األربعاء والخميس من هذا األسبوع، بعد االنتخابات التمهيدية في داخل 

 التي أجراها بيني غانتس مع صحيفة "يديعوت أحرونوت".حزب "الليكود"، وبعد المقابلة 
مقعدا، أي بزيادة مقعد عن االستطالع السابق،  29وبحسب االستطالع فإن الليكود يحصل على 

مقعدا لـ"مناعة إلسرائيل" أي بتراجع مقعدين عن االستطالع السابق في األسبوع الماضي،  17مقابل 
 لة الصحفية المشار إليها.وهو ما يرجح على أنه مرتبط بالمقاب

 7مقاعد، و 9مقعدا، بينما تحصل القائمة المشتركة على  11كما أظهر أن "يص عتيد" يحصل على 
 4مقاعد لـ"شاس"، و 5مقاعد لال من "اليمين الجديد" و"ميرتس"، و 6مقاعد لـ"يهدوت هتورا "، و 

 مقاعد لال من "العمل" و"غيشر".
تالية ال تتجاوز نسبة الحسم، حيث يحصل كل من من "كوالنو" في المقابل فإن كل القوائم ال

مقاعد فقط، مقابل مقعدين  3و"يسرائيل بيتينو" و"عوتسما يهوديت" و"الحركة العربية للتغيير" على 
فقط لـ"هتنوعا "، ومقعد  1لال من "زيهوت" و"ياحاد" و"البيت اليهودي" و"االتحاد القومي"، ومقعد 

 ى.واحد فقط ألحزاب أخر 
وفي حال تحالف "مناعة إلسرائيل" برئاسة بيني غانتس مع "يص عتيد" برئاسة يائير لبيد، وضم 

 29مقعدا، مقابل  35رئيس أركان الجيص األسبق، غابي أشكنازي، فإن هذا التحالف يحصل على 
ليمين مقاعد لال من "ا 5مقاعد لـ"يهدوت هتورا "، و 8مقاعد للقائمة المشتركة، و 9مقعد لليكود، و

 مقاعد لال من "شاس" و"كوالنو". 4الجديد" و"ميرتس"، و 
مقاعد لال من "غيشر" و"العمل" و"البيت  3أما باقي األحزاب فال تتجاوز نسبة الحسم، وبضمنها 

اليهودي" و"عوتسما يهوديت" و"الحركة العربية للتغيير" و"زيهوت"، ومقعد واحد فقط لال من "ياحاد" 
 "هتنوعا " و"يسرائيل بيتينو" وأحزاب أخرى.و"االتحاد القومي" و

كما فحص االستطالع تحالفات أخرى متزامنة، وتبين أن تحالف "مناعة إلسرائيل" و"يص عتيد" 
مقاعد، وتحالف  10مقعدا وهو مماثل لليكود، وتحالف "العمل" مع "ميرتس"  30يحصل على 

 مقاعد. 6"االتحاد القومي" و"البيت اليهودي" 
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  الحالة فإن عدد من األحزاب لن تتجاوز نسبة الحسم، بينها "كوالنو" و"عوتسما وحتى في هذ
 يهوديت" و"الحركة العربية للتغيير" و"يسرائيل بيتينو" و"زيهوت" و"ياحاد" و"هتنوعا " وأحزاب أخرى.

األفضل لترهس قائمة مشتركة لـ"مناعة إلسرائيل" و"يص عتيد"، وتبين أن غانتس  من هووفحص 
 ليائير لبيد. %15، مقابل %32لى حصل ع

كما فحص االستطالع نظرة الشارع اإلسرائيلي لحزب "مناعة إلسرائيل" برئاسة غانتس وموشيه 
حزب "وسط"، واعتبر   %55من المستطعلين يعتبرونه حزب "يمين"، واعتبر  %17يعالون، وتبين أن 

 حزب "يسار". 28%
 %10لغانتس، و %22، مقابل %36تنياهو على وعن األنسب لرئاسة الحكومة القادمة، حصل ن

 أفيغدور ليبرمان. %2آفي غباي، و  %2نفتالي بينيت، و %5لبيد، و 

 8/2/2019، 48عرب 

 

 مستوطنون يقتحمون األقصى بحماية جنود االحتالل .32
اقتحم عشرات المستوطنين يوم الخميس باحات المسجد األقصى المبارك، وأدوا طقوسًا : القدس

وذكر مسؤول العالقات العامة واإلعالم بدائرة األوقاف االحتالل. راسة مشددة من قوات تلمودية بح
متطرفًا اقتحموا المسجد األقصى، ونظموا جوالت استفزازية في أنحاء  43اإلسالمية فراس الدبس أن 

وأوضح أن المستوطنين  متفرقة من ساحاته بحراسة أمنية مشددة وحتى خروجهم من باب السلسلة.
مقتحمين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم وخرافته، وأدى بعضهم طقوسًا تلمودية وتحديدًا في ال

 موظفين بحكومة االحتالل اقتحموا ساحات األقصى أيضًا. 6الجهة الشرقية لتقصى، الفتًا إلى أن 
 7/2/2019، فلسطين أون الين

 
 بؤر استيطانية جديدة للسيطرة على األغوار الشمالية .33

 قال مسؤول فلسطيني وسكان محليون في األغوار الشمالية بالضفة الغربية المحتلة، إن: التوكا
هناك محاوالت متزايدة من قبل المستوطنين لالستيالء على مساحات واسعة من مناطق الرعي في 

 السفوح الشرقية المحاذية للحدود مع األردن. 
ترعى فيها أعداد كبيرة من الماشية واألبقار، ووسط جبال خضراء وتالل وسهول تتخللها جداول ماء 

تمكن مشاهدة بؤر استيطانية جديدة أقيمت في هذ  المنطقة التي بدأ االستيطان فيها مبكرًا بعد 
 .1967احتالل الضفة الغربية مباشرة عام 



 
 
 
 

 

 24 ص             4859 العدد:             2/8/2019 الجمعة التاريخ:  

                                    

نطقة وقال وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية: "م
 األغوار الشمالية ثاني منطقة استراتيجية بعد القدس في المخططات االستيطانية لحكومة االحتالل".
وأضاف: "األغوار الشمالية تمثل الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية، وهي إحدى قضايا الحل النهائي  

لفترة الماضية شهدت ألنها تمثل قضية الحدود الخارجية للدولة الفلسطينية". وأوضح عساف أن ا
"إقامة خمس بؤر استيطانية في مناطق شاسعة، مما يشير إلى تجدد الهجمة االستيطانية على 

 منطقة األغوار". 
ويخشى سكان المنطقة من أصحاب المواشي واألبقار، أن تحرمهم هذ  البؤر الجديدة من الوصول 

 إلى مناطق الرعي التي اعتادوا عليها.
ت الفلسطينية وسط جبال وتالل وسهول ممتدة عشرات الايلومترات، على وتبيم عشرات العائال

الحدود الشرقية للضفة الغربية تمكن للسكان فيها مشاهدة منازل األردنيين على الجانب اآلخر من 
الحدود، التي تفصلها أسالك شائاة عن معسكرات للجيص "اإلسرائيلي"، لان ما كان متاحًا من هذ  

ات أو أشهر لم يعد كذلك اليوم، مع إقامة بؤرة استيطانية جديدة تغلق أمامهم المناطق قبل سنو 
 مساحات من هذ  المناطق التي يسيطر عليها المستوطنون.

 7/2/2019، الخليا، الشارقة
 

 مواجهات واعتقاالت بالضفة واستهداف للمزارعين بغزة .34
ي حملة دهم وتفتيص في مناطق مواطنين ف 8اعتقل جيص االحتالل اإلسرائيلي فجر يوم الخميس، 

 مختلفة بالضفة الغربية، فيما اندلعت مواجهات في قرية بلدة اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس.
وفي قطاع غزة، أطلقت قوات االحتالل صباح اليوم النار بشكل مكثف صوب أراضي المزارعين 

 شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة، دون أن يبلغ عن إصابات.
فلسطينيين جرى تحويلهم لتجهزة  8االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم، إن جنود  اعتقلوا وقال جيص 

األمنية للتحقيق بشبهة مقاومة االحتالل، فيما تم مصادرة مركبة ومبالغ مالية بذريعة استخدامها في 
 أعمال مسلحة.

رية، وتصدى لها عشرات وشهدت قرية اللبن الشرقية مواجهات ليلية بعد اقتحام قوات االحتالل للق
الشبان ورشقوها بالحجارة، فيما أطلق الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع باتجا  المنازل بكثافة، ما 

 أدى لوقوع حاالت اختناق، بينهم طفل.
 7/2/2019، 48عرب 
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 االحتالل يعتقل متضامنين أجنبيين في الخليل .35

الخميس، متضامنين أجنبيين من حركة التضامن اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم : الخليل
 في شارع الشهداء، وسط مدينة الخليل. األساسيةب، أثناء تواجدهما قرب مدرسة قرطبة ISMالدوليةأل

شمسية، أن قوات االحتالل اعتقلت  أبوعماد  اإلنسانوأكد الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق 
يركية واآلخر اإليطالية، أثناء عملهما قرب مدرسة يحمل أحدهما الجنسية األم أجنبيينمتطوعين 
 ، على تأمين خرود الطلبة من المدرسة، الواقعة قرب مستوطنة "بيت هداسا".األساسيةقرطبة 

 7/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 قيادات فلسطينية من الداخل تروي خبايا اللقاء مع الرئيس التركي .36
يع عواودة: أرسل النائب طلب أبو عرار، باسم الحركة اإلسالمية وباسم جمعية ود -الناصرة 

رسالة شكر وعرفان للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على حسن  48 أراضياألقصى داخل 
استببال وفد عنها في قصر  الرئاسي في إسطنبول. واستهل أبو عرار الرسالة للرئيس أردوغان بالثناء 

وعلى أهمية هذ  الزيارة والتواصل بين العالم اإلسالمي وبين األقلية العربية  على حس االستببال
ا دار خالل الفلسطينية في الداخل، وعلى األصداء الطيبة التي تركتها الزيارة وإلى تنفيذ ومتابعة م

، منها زيادة المنح الجامعية لطالبنا خاصة في موضوعي الطب والطيران اللقاء في مواضيع عدة
لته السلطات اإلسرائيلية المد ني، وبذل الجهود الفتتاح المسجد التركي الابير في بئر السبع الذي حو 

التركي أمام فلسطينيي الداخل للحصول على وثائق الطابو لتراضي  األرشي إلى متحف، وفتح 
سجد الوقفية والخاصة، وزيادة أعداد المسلمين األتراك ومسلمي أوروبا القادمين للصالة في الم

وأوضح النائب أبو عرار لـ "القدس العربي " أن الرئيس  األقصى، ومساندة قضايا شعبنا الفلسطيني.
 التركي تأثر من تالوة القرآن على مسمعه قبيل اللقاء.

 8/2/2019، القدس العربي، لندن
 

 140الشرطة اإلسرائيلية تهدم مساكن قرية العراقيب للمرة  .37
لسلطات اإلسرائيلية، اليوم الخميس، مساكن قرية العراقيب مسلوبة هدمت آليات وجرافات ا: النقب

وأوضح أهالي العراقيب، أن الشرطة  على التوالي. 140 االعتراف في النقب، وشردت سكانها للمرة الـ
اقتحمت القرية، بحماية الجرافات واآلليات التي هدمت الخيام والمساكن المصنوعة من الصفيح، 
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وأكد األهالي أنهم يصرون  ار وتركتهم دون مأوى رغم أحوال الطقس الماطرة.وشردت الابار والصغ
 على البقاء في قريتهم وإعادة بناء الخيام والمساكن وعدم قبولهم بتهجيرهم من قريتهم.

 7/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 سياسي بامتياز": قطع رواتب الشهداء واألسرى "في غزة نقيب موظفي السلطة .38
عد  نقيب موظفي السلطة في قطاع غزة عارف أبو جراد، قرار رئيس  إسماعيل الغول: - غزة

 السلطة محمود عباس بقطع رواتب الشهداء واألسرى والجرحى "سياسي بامتياز أكثر مما هو نقابي".
في رام هللا، لان  وقال أبو جراد في تصريح لصحيفة "فلسطين": إن نقابته تواصلت مع وزارة المالية

واستهجن أبو جراد، خطوة إقدام عباس على المساس  األخيرة أغلقت هواتفها ولم ترد على اتصاالتها.
ة قضايا للهيئة المستقلة لحقوق  برواتب الشهداء واألسرى والجرحى. وبي ن أن النقابة رفعت عد 

 بالعدول عن قرار . اإلنسان "ديوان المظالم" ضد حكومة رام هللا، ومطالبة "أبو مازن"
ة لعباس بشأن عدم الزد بلقمة عيص الموظفين في المناكفات  وأوضح أنه جرى توجيه رسائل عد 

 السياسات، إضافة إلى تنظيم عدٍد من الوقفات لوقف هذ  اإلجراءات.
وفي سياق ذي صلة، أكد أبو جراد، أن نقابته نجحت في الضغط حكومة رام هللا، من أجل العدول 

 التقاعد المبكر وعودة عدٍد من الموظفين إلى وزاراتهم. عن قرار
 7/2/2019، فلسطين أون الين

 
 يوسف: وفود طبية بغزة قريبًا وتوجهات إلقامة مستشفى ميداني مصري عصام  .39

قال رئيس الهيئة العالمية لدعم غزة، عصام يوسف: إن وفودًا طبية تتجهز للقدوم إلى غزة،  غزة:
العمل على عالد جرحى مسيرات العودة، ومرضى قطاع غزة، ضمن لتطوير القطاع الصحي و 
وأوضح يوسف في حوار مع "المركز الفلسطيني ل عالم"، أمس، أن  قوافل أميال من االبتسامات.

لقطاع غزة، تشمل وفودًا طبية من دولة  36قافلة أميال من االبتسامات تتجهز لتسيير قافلتها الـ 
ي قطاع غزة، إلجراء عمليات جراحية، وتتواصل مع أطباء غزة الجزائر ودول أخرى، ستمكث ف
وأكد مسؤول قافلة أميال من االبتسامات أن معامالت وأوراق  لتأمين احتياجات القطاع الصحي.

القافلة التالية، قدمت إلى السلطات المصرية، مشيرًا إلى وجود تعاون ونقاش مع مصر حول تحسين 
 التجارية في قطاع غزة.األوضاع االقتصادية والطبية و 
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وكشف يوسف عن توجهات مصرية إلقامة مستشفى ميداني مصري، وجلب أدوية إلى قطاع غزة، 
 الفتًا إلى أن مصر ناقشت مع "أميال من االبتسامات" كيفية تخفي  أوضاع القطاع.

 7/2/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ير مبادرات اقتصادية في غزةتقرير حقوقي عن تدم "مصالح صغيرة أحالم كبيرة" .40
الناصرة: يطالب تقرير حقوقي صادر عن جمعية "مسلك" اإلسرائيلية حكومة االحتالل بإزالة 
التقييدات الشاملة التي تضر بتطور الشباب في غزة من الناحية المهنية. وأصدرت جمعية " مسلك" 

" يستعرا ويحلل التحديات الماثلة أمس الخميس تقريرًا جديدًا بعنوان "مصالح صغيرة، أحالم كبيرة 
أمام صاحبات وأصحاب المصالح التجارية الصغيرة في قطاع غزة في ظل األوضاع االقتصادي ة 
الصعبة، والتقييدات الشاملة والمنهجي ة التي تفرضها إسرائيل على تنقل األشخاص ونقل البضائع من 

جهات أخرى التي تؤثر على المناخ  وإلى القطاع. كما يتناول التقرير المصاعب التي تفرضها
االقتصادي والسياسي في القطاع، ومن ضمنها التقييدات الدولي ة المفروضة على تحويل األموال إلى 
القطاع، والتقليص الحاد في الدعم األمريكي لنشاط مؤسسات المساعدات اإلنسانية، والتقييدات التي 

 ة التي فرضتها السلطة الفلسطينية.تفرضها مصر في معبر رفح، والعقوبات االقتصادي
 8/2/2019، القدس العربي، لندن

 
 بسيط ويندرج ضمن سياقه االعتيادي مراقب الشركات: معدل الشركات التي يتم تصفيتها سنوياً  .41

قال مراقب الشركات في وزارة االقتصاد الوطني طارق المصري، يوم الخميس، إن معدل : رام هللا
شركة وهو عدد بسيط جدا يندرد ضمن سياقه  30فيتها سنويا يبلغ نحو عدد الشركات التي يتم تص
 ألف شركة مسجلة لدينا في المحافظات الشمالية. 25هناك  أناالعتيادي، خصوصا 

 7/2/2019، القدس، القدس

 
 إلضعاف القضية الفلسطينية "أجندة إرهابية خبيثة"شيخ األزهر يحذ ر من  .42

أحمد الطيب، شيخ األزهر، أن التيارات اإلرهابية تنف ذ أجندة  .دأكد : وليد عبد الرحمن - القاهرة
خبيثة إلبعاد المسلمين عن القضية الفلسطينية، وإدخالهم في صراعات داخلية تمزق وحدتهم 

 وتماسكهم بما يخدم مصالح االحتالل ويحقق أطماعه في ابتالع فلسطين.
ة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي وقال الطيب خالل استبباله وفدًا من حركة حماس برئاس

للحركة، في مقر مشيخة األزهر بالقاهرة، أمس، إن "القضية الفلسطينية هي القضية الرئيسية لتمة، 



 
 
 
 

 

 28 ص             4859 العدد:             2/8/2019 الجمعة التاريخ:  

                                    

ل إن "القضية اوق ولذلك فإن األزهر حريص على دعمها ورفع وعي األمة بتاريخ فلسطين وعروبتها".
وأنه إذا لم يتم حل هذ  القضية حاًل عاداًل، فإنه لن  الفلسطينية هي أم القضايا في الشرق األوسط،

يهدأ العالم ولن يرى السالم، ألنها قضية حق وعدل". وسبق أن حذر شيخ األزهر من تداعيات قرار 
 الواليات المتحدة االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارتها إليها.

 8/2/2019، ، لندنالشرق األوسط
 

 هرة: نخشى البكاء عليها مثل األندلس"ندوة القدس" بالقا .43
حذرت "ندوة القدس"، التي أقيمت بالقاهرة ضمن المهرجان األول لمنظمة التعاون اإلسالمي، : القاهرة

وشدد المشاركون في الندوة، الخميس، على أن  من "البكاء عليها كما بكينا على ضياع األندلس".
وستبقى القضية اإلسالمية الرئيسية حتى يتم القضية الفلسطينية ستبقى حاضرة في كل مكان، 

 استعادتها من كيان االحتالل.
وقال رئيس قسم الخرائط بالقدس خليل تفاجي، خالل الندوة، إن القدس "تاريخ عتيد وليس بلدة فقط، 

وحذر من أن ما يجري اليوم من صراع جغرافي  فهي أرا الديانات المختلفة وفيها مآثر األنبياء".
واستعرا تفاجي،  األسف في خواتيم أمور  لصالح الطرف اآلخر"، في إشارة إلسرائيل."أصبح مع 

أساليب السيطرة اإلسرائيلية من جدار الفصل العنصري، والمضايقات على الهوية، وتوسيع مشروع 
وحذر من خطورة نسيان القضية، وقال "أخشى أن نبكي يوما  االستيطان، ومنها مستوطنة راموت.

كما بكينا على األندلس، والبد من وضع استراتيجية عربية شاملة إسالمية لمواجهة  على القدس،
 مشاريع االحتالل، والتأكيد على عربية القدس في كل مكان".

من جانبه، حذر مدير التعليم في القدس نجيح بكيرات، من تناقص كبير في أعداد الطلبة 
وقال بكيرات،  ة، إذ أن البيئة أصبحت طاردة لهم.الفلسطينيين بالقدس خالل األعوام القليلة الماضي

إن االحتالل نجح في تزيي  الواقع وتشويه الحبيقة، وأصبحت قصتهم في القدس مثل الحلم، وبعدها 
وتابع: "اليوم هناك صراع وجودي  فارة، ثم دراسة، حتى أصبحت اآلن مشروعًا يطبق على األرا.

 حاملين راية الصمود حتى عودة ديارهم".دائمًا  الفلسطينيون على القدس، وسيبقى 
 7/2/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 تعتدي على رقعة نفطية مشتركة مع لبنان "إسرائيل"بري:  .44

 أربعاءأثار رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري خالل لقاءاته النيابية الدورية كل يوم  :بترا –بيروت 
 عليها. اإلسرائيليةاللبنانية والتعديات  قليميةاإلموضوع تلزيم الرقع النفطية في الميا  
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وفرنسية وروسية،  إيطاليةثالث شركات  إلىوقال "بعد تلزيم لبنان الرقعة النفطية البحرية الرقم تسعة 
، عبر شركة معينة من قبلها، استغالل مساحة قريبة من الحدود هي عبارة عن إسرائيلحاولت 

كم عن هذ   25تلة، على الرغم من ابتعاد لبنان مسافة حوا مشترك بين لبنان وفلسطين المح
 يشكل نوعا من التعدي على السيادة اللبنانية النفطية". األمرالرقعة المشتركة، وهذا 

 7/2/2019، الدستور، عم ان
 

 المسؤولية الكاملة عن استشهاد األسير بارود "إسرائيل"تحم ل  "الجامعة" .45
سلطات "اإلسرائيلية" المسؤولية الااملة عن استشهاد األسير بارود، حم لت الجامعة العربية ال: وكاالت

وممارسة القتل البطيء باإلهمال الطبي المتعمد. ودان األمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين 
واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، السفير سعيد أبو علي، هذ  الجريمة الجديدة بحق 

ين، محذرًا من أن هذ  الممارسات تأتي في إطار مسلسل القتل البطيء الذي األسرى الفلسطيني
تنتهجه سلطات االحتالل، وأدى إلى استشهاد أعداد من األسرى كان آخرهم الشهيد بارود، المحكوم 

 عامًا. 18عامًا، والمحروم من زيارة عائلته منذ أكثر من  35عليه بالسجن المؤبد، و
 8/2/2019، الخليا، الشارقة

 
 "إسرائيل"زار  قناة عبرية تزعم أن وفدا كويتياً  .46

زعمت قناة عبرية أن وفدا كويتيا زار تل أبيب األسبوع الماضي، بتنسيق مع مكتب رئيس : لندن
وبحسب قناة "كان" اإلسرائيلية، فإن الوفد يضم رجال أعمال، مكثوا عدة أيام  الوزراء بنيامين نتنياهو.

ع مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي كان على اطالع حول في إسرائيل، بتنسيق تام م
مواقع دينية وتاريخية وثقافية، بعد حصوله على تأشيرة دخول  -بحسب "كان"-وزار الوفد  الزيارة.

كما زار الوفد مواقع فلسطينية تاريخية، مثل المسجد األقصى، ومسجد  من مكتب نتنياهو مباشرة.
 حيفا، ومسجد األحمدين، وجامعة حيفا، ومتحف "الهولوكوست" في القدس.الطائفة البهائية في 

 8/2/2019، "21موقع "عربي 
 

 تجديد عمل المراقبين الدوليين بالخليل "إسرائيل"إندونيسيا تدين رفض  .47
دانت الخارجية اإلندونيسية، الخميس، رف  إسرائيل من جانب واحد : محمود أطانور -جاكارتا 

وقالت الخارجية  ة الدولية المؤقتة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.تمديد مهمة البعث
اإلندونيسية في بيان، "ندين قرار إسرائيل الخاطئ بإنهاء مهمة البعثة الدولية المؤقتة في مدينة 
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وشددت على أهمية دور البعثة الدولية، في حماية المدنيين الفلسطينيين،  الخليل الفلسطينية".
 ماتها في خف  التوتر بالخليل المحتلة.وإسها

 7/2/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 صحف عربية: ماذا ينتظر العرب من مؤتمر وارسو؟ .48
الضوء على المؤتمر المزمع عقد  في العاصمة  واإللاترونيةسلطت صحف عربية بنسختيها الورقية 

واليات المتحدة األمريكية لمناقشة الدور فبراير/شباط الجاري برعاية ال 14-13البولندية وارسو يومي 
 اإليراني في المنطقة، فضاًل عن عملية السالم في الشرق األوسط والصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.

تصف آية عاطف في موقع فيتو المصري المؤتمر "بأنه كابوس مرعب إليران خوفا من أن يتسبب 
د المؤتمر مع الذكرى األربعين للثورة اإليرانية يعد بإطاحة النظام اإليراني"، مضيفًة أن تزامن انعقا

وتشير الااتبة إلى أن المؤتمر تسبب في "غضب إيران، لدرجة  "بمثابة رسالة إلى النظام اإليراني".
أن وزارة خارجيتها استدعت القائم بأعمال السفارة البولندية لدى طهران احتجاجا على فارة عقد 

 ي األخرى وصفت فارة عقد المؤتمر بـ"الضارة".المؤتمر"، مضيفًة أن روسيا ه
كما يشير سليمان جودة في الشرق األوسط اللندنية إلى تدهور االقتصاد اإليراني جراء العقوبات 
االقتصادية التي تفرضها واشنطن على طهران، مشددًا أن "المؤتمر الذي دعت واشنطن إليه في 

 ل أيام، ليس إال خطوة أمريكية في هذا االتجا ".العاصمة البولندية وارسو، والذي سينعقد خال
وتحت عنوان "ماذا ينتظر العرب من وارسو"، يقول محمد المختار الفال في الحياة اللندنية "اآلن 
تبدو الصورة أكثر وضوحًا: إيران تشكل تهديدًا حبيبيًا على بع  دول الخليل، السعودية بالدرجة 

رى "تاتيكيًا" وتسيطر على ثالث منها بواسطة "وكالئها"، والواليات األولى والبحرين، وتهادن دواًل أخ
المتحدة، إدارة ترامب، تقف ضد التحرك اإليراني في إطار تدافع المصالح وتعمل مع حلفائها في 

ويتساءل  المنطقة إلحكام الضغط على طهران والتضييق عليها، اقتصاديًا وماليًا وتجاريًا وعلميًا".
مكن واشنطن من حشد ما يمكن اعتبار  نقلة نوعية في مواجهتها مع طهران، أم أن الفال "فهل ستت

ويختتم الااتب بالقول "الخالصة أن "موازنة" الـتأثير اإليراني  المؤتمر حلقة في التجاذبات المستمرة؟"
لون ال تتشكل إال بقوة أهل المنطقة مهما توف ر الضغط الدولي، فهل يدرك العرب هذ  الحبيقة ويعم

 على توفير أسباب القوة؟"
وتحت عنوان "المؤامرة في وارسو والضغط على غزة"، يقول عصام شاور في فلسطين أونالين 
"الفلسطينيون أصحاب األرا والحق والقضية لم ُيدعوا، في حين المحتل اإلسرائيلي له النصيب 

فسها في إرضائهم وطلب األكبر في المؤتمر، والعرب الذين تجهد منظمة التحرير الفلسطينية ن
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موافقتهم وإجماعهم على كل قرار فلسطيني يذهبون للقاء نتنياهو من أجل تقرير مصير ما تبقى من 
ويضي  شاور "لن تاون محصلة وارسو سوى الفشل الذريع، فالايان الغاصب  األراضي الفلسطينية".

مان، وال يستطيع أن يزعم أنه رغم مرور عشرات السنوات على احتالله فلسطين لم ينعم باألمن واأل
أسس كيانا مستقرا وقابال للحياة، وذلك بسبب وجود شعب فلسطيني مؤمن وحي لن يتخلى عن 

 الدفاع عن وطنه مهما طال الزمن".
وفي األيام الفلسطينية، يؤكد طالل عوكل أن اإلدارة األميركية تحاول تصفية القضية الفلسطينية بكل 

 ف  منظمة التحرير الفلسطينية لصفقة القرن المزمع طرحها خالل المؤتمر.السبل الممكنة، مؤكدًا ر 
ويضي  عوكل "بعد كل هذا يتحدث مستشارو الرئيس األميركي باستغراب عن المواقف الفلسطينية 
الرافضة لصفقة القرن التي يقول كوشنير انه سيقدم بع  مالمحها خالل اجتماع وارسو حول 

 شر والرابع عشر من الشهر الجاري".في الثالث ع األوسطالشرق 
 األميركيةويقول الااتب "وبعد كل هذا، يتساءل المرء عما تبقى للفلسطينيين من حقوق يمكن ل دارة 

 تقدمها للفلسطينيين من خالل صفقة القرن". أن
 7/2/2019، هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(

 
 يجاسوس اإلسرائيلي للتجسسخبير تقني: أبوظبي والرياض تستخدمان فيروس ب .49

قال جون سكوت، الخبير التقني بمركز "سيتيزين الب" الخاص باألبحاث التقنية حول : واشنطن
القرصنة والتجسس، إن السعودية واإلمارات تستخدمان تقنيات تابعة لشركات تجسس وقرصنة 

حًا في تصريحات إسرائيلية من أجل استهداف النشطاء والمعارضين والتنصت على هواتفهم، موض
للشرق أن التقنيات المذكورة تسمح لتجهزة األمنية بكل من أبوظبي والرياا في أن ترسل رسائل 
نصية تحوي روابط خبيثة لمواطنيها من النشطاء والمعارضين سواء داخل أراضيها أو في أماكن 

ور وبيانات أخرى عديدة بالعالم، من أجل التنصت عليهم وعلى ما بهواتفهم من محادثات وص
 شخصية.

 8/2/2019، الشرق، الدوحة
 

 السلطة الفلسطينيةإصالحات مليون دوالر من البنك الدولي لدعم  30منحة جديدة بقيمة  .50
مليون دوالر لدعم  30وافق البنك الدولي يوم الخميس، على منحة لسياسة التنمية ببيمة : واشنطن

طينية في تدعيم قدرة الموازنة العامة على الصمود برنامل اإلصالح الذي تنفذ  السلطة الوطنية الفلس
 وإيجاد بيئة مواتية لالستثمار الخاص وخلق فرص العمل.



 
 
 
 

 

 32 ص             4859 العدد:             2/8/2019 الجمعة التاريخ:  

                                    

وقال البنك الدولي في بيان، "إن برنامل المنح المقدمة لسياسات التنمية "منحة تدعيم بيئة األعمال 
سطينية ألجندة السياسة وقدرة الموازنة العامة على الصمود" سيستمر في دعم تنفيذ السلطة الفل

مع التركيز على تحسين مستوى شفافية الحكومة فيما يتعلق  2022-2017الوطنية الفلسطينية 
بالتحويالت المالية لمقدمي الخدمات المحليين في القطاعات الرئيسية، مع الحد في الوقت نفسه من 

 استنزاف موازنة السلطة الفلسطينية".
مليون دوالر،  340لسلة منح سياسات التنمية، التي يبلغ مجموعها وهذ  المنحة هي التاسعة في س

 لدعم الموازنة من أجل إصالحات الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
 7/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 في غياب حوار مباشر "تويتر"البيت األبيض يرد على السلطة الفلسطينية عبر  .51

رر جيسون غرينبالت أحد مسؤولين كلفهما الرئيس األمريكي دونالد ترامب وضع خطة واشنطن: ق
الفلسطيني، الرد على انتقادات القادة الفلسطينيين الذين يرفضون التحاور مع  اإلسرائيليإلنهاء النزاع 

 واشنطن، بتغريدات على موقع "تويتر" للرسائل القصيرة.
يسون غرينبالت األربعاء على نبيل أبو ردينة الناطق باسم وفي سلسلة أخيرة من التغريدات، رد ج

وكتب  رئيس السلطة الفلسطينية الذي رأى أنه ال سالم ممكنا "دون اتفاق مع الشعب الفلسطيني".
غرينبالت: "حسنا السيد نبيل، نحن متفقون على أمر: ال سالم بال اتفاق. نبذل جهودا شاقا من أجل 

السالم وتحاولون في الوقت نفسه تقوي   إنام تريدون ال يمكنام القول  ذلك. أنتم ال تفعلون شيئا.
 كل فرصة التفاق".

وهذا التعليق جاء بعد تغريدات أخرى منذ الجمعة. فقد "رد" المبعوث األمريكي على أبو ردينة وأمين 
 سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي،
متوجها إليهم في بع  األحيان بأسمائهم األولى، حول قضايا متنوعة من تعليق المساعدات 

 ومصير القدس وقطاع غزة. اإلسرائيليةاألمريكية إلى المستوطنات 
وقال جيسون غرينبالت إن "الفرق الوحيد هو أننا نتحدث اآلن عن هذ  القضايا علنا على تويتر، 

وعبر عن ارتياحه لهذ  "الشفافية" من أجل "الرد على  مواقف كل منا".بشكل يسمح للرأي العام بفهم 
ورحب غرينبالت رجل القانون الذي كان قريبا من  كل تضليل ينشر  بع  القادة الفلسطينيين".

 ترامب قبل أن يصبح رئيسا، بأوائل المقاالت التي تنشر تغريداته.
 7/2/2019، القدس العربي، لندن
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  ةضربات جوية على سوري من تداعيات مواصلتها شن   "يلإسرائ"روسيا تحذر  .52
وكاالت: حذرت روسيا السلطات اإلسرائيلية من تداعيات مواصلتها شن ضربات جوية ال -موسكو 

على سوريا، داعية إسرائيل إلى عدم حل مشاكلها األمنية على حساب اآلخرين واحترام سيادة الدولة 
، يوم "سرائيل، أناطولي فيكتوروف، في مقابلة مع وكالة "تاسوقال السفير الروسي لدى إ السورية.

الخميس: "إننا نشير إلى الطابع المضر لال محاوالت حل القضايا األمنية ألحد ما على حساب أمن 
ومصالح الدول األخرى في المنطقة ومهمات القضاء على البؤر المتببية ل رهاب في الشرق 

 األوسط".
ذهان أن روسيا أبلغت إسرائيل مرارا بموقفها من غارات الجيص اإلسرائيلي وأعاد فيكتوروف إلى األ

 على سوريا إن كان عبر القنوات الدبلوماسية أو علنيا.
وتابع السفير الروسي: "اإلسرائيليون يوضحون أنهم يعملون في سوريا ضد محاوالت إيران التمركز 

ب هللا. إننا ندعو كل األطراف المنخرطة في هناك عسكريا وبصورة دائمة ونقل األسلحة الحديثة لحز 
هذا النزاع بدرجة أو بأخرى، بما في ذلك إسرائيل، إلى إبداء ضبط النفس وتجنب كل األعمال التي 

وأردف فيكتوروف مشددا: "إننا نعتبر أمرا ضروريا االحترام غير المشروط  قد تزيد الوضع تعقيدا".
 عضوا كامال في منظمة األمم المتحدة". لسيادة سوريا ووحدة أراضيها باعتبارها

 7/2/2019، رأي اليوم، لندن
 

 فيلم وثائقي عن غزة يفوز بجائزة أفضل فيلم في حفل جوائز لومييرفرنسا:  .53
 إسرائيليينفاز فيلم وثائقي حول عائلة فلسطينية في قطاع غزة، ُقتل العديد من أفرادها على يد جنود 

فيم وثائقي في حفل جوائز "لوميير" في باريس  أفضلبجائزة  ،2009في حادث وقع خالل حرب عام 
 مساء اإلثنين.

ستيفانو سافونا اإليطالي، ما يسمى  إخرادويفحص فيلم "طريق سموني"، المتحرك بأقسام منه، من 
حماس  إطالقبحادث زيتون، الذي وقع خالل الحملة البرية اإلسرائيلية التي كانت تهدف لوقف 

اع الساحلي. وقضى سافونا تسع سنوات بمحاولة تحديد ما حدث عندما هدمت للصواريخ من القط
فلسطينيا كان  29مقتل  إلى أدىالقوات الخاصة اإلسرائيلية البلدة الزراعية في شمال قطاع غزة، ما 

وحصل الفيلم على نقد رائع العام الماضي خالل مهرجان "كان"  معظمهم مختبئون داخل منزل واحد.
ال سافونا أن فيلمه ليس "ريبورتاد أو بروبغاندا"، بل فحص "أللم وصمود هؤالء وق لتفالم.
 بناء حياتهم. إعادة" الذين يحاولون األشخاص
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فيلم  أفضليوم السبت، حصل فيلم آخر بعنوان "غزة" على جائزة  اإلسبانيوفي حفل جوائز غويا 
طينيين داخل القطاع الساحلي، دقيقة مصاعب الفلس 18ويطرح الفيلم الذي مدته  وثائقي قصير.

 إدانةوحماس. وهو عامة بمثابة  إسرائيلبين  2014حرب عام  أعقابويعرا الدمار في القطاع في 
 للنشاطات والسياسات اإلسرائيلية.

 7/2/2019، تايمز أوف إسرائيل

 
 مصر تمنع هنية من السفر إلى طهران .54

 عبد الستار قاسم د.
مات متفرقة حول حركة الشيخ إسماعيل هنية، وموقف البيادة بناء على ما يتوفر لدي من معلو 

المصرية من هذ  الحركة، وبناء على ما أباحه لي أحد األصدقاء المصريين المهمين، أستنتل أنه 
كان بود هنية أن يسافر إلى طهران وفي هذا الوقت بالذات الذي يشهد احتفاالت إيران بالذكرى 

مصر علما بأن هنية سيستعمل األرا المصرية واألجواء المصرية  األربعين النتصار الثورة. أخذت
للوصول إلى طهران. من غير المعروف لدي الطريق الجوي الذي كان سيسلاه هنية، لانه كان 
سيستخدم مطارا مصريا، وسيعتلي طائرة تحلق في األجواء المصرية. ولهذا لم تمنح مصر هنية 

 .التسهيالت الالزمة لعبور  نحو مقصد 
من زاوية الواقع العملي، مصر جزء من التحالف أو المحور اآلخر القائم في المنطقة والذي يضم 
الايان الصهيوني وأمريكا والسعودية وبلدانا عربية أخرى هامشية. ومن الواقع، مصر شريك قوي في 

 الحصار على غزة، وهي ال تملك مطلق أمرها فيما يتعلق بسيناء.
ليس صديقا إليران وال للمقاومة الفلسطينية وال لتمة العربية، وهو نظام يعترف  النظام المصري القائم

بالايان الصهيوني ويبيم معه عالقات ديبلوماسية وتطبيعية، وهو ليس بحاجة ألوامر أمريكية ليقوم 
بواجبه ضد األمتين العربية واإلسالمية. وبالرغم من ذلك، تقديري أن الصهاينة واألمريكان أصدرا 
أمرا بتقييد حركة هنية، وليس على السيسي إال أن يأتمر. حماس لن تقول الحبيقة بهذا الشأن ألنها 

 تخشى من إغالق كامل لنافذة الجغرافية المصرية فال تستطيع المرور بتاتا. هم معذورون.
وهي منذ زمن، كان من المفروا أن تفار قيادات المقاومة بالخرود من الضائقة التي تعاني منها، 

ضائقة الوقوع تحت نظر وسمع الايان الصهيوني واألنظمة العربية. المقاومة وحماس بالذات 
خاضعة لرقابة مشددة جدا، وتسجل على قادتها كل صغيرة وكبيرة. العرب ليسوا مؤتمنين، والايان 

يد لتمتلك الصهيوني يقوم بواجبه تجا  كيانه، ولهذا مطلوب من المقاومة تشكيل قيادة خارد متناول ال
 قدرة أفضل على المواجهة والحركة.
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من الناحية األمنية والعسكرية، قيادات حركات المقاومة الفلسطينية موجودون في غزة المحاصرة، 
ويترتب على هذا تبعات عديدة. ليس من الضروري خرود البيادات الحالية إلى مكان أكثر أمنا، لان 

سماء خارد قطاع غزة تعمل بتنسيق كامل مع البيادات من الممكن تشكيل قيادة غير معروفة باأل
الموجودة في غزة عبر االتصاالت أو المراسلين الشخصيين. ومطلوب من كل البيادات السياسية 
الفلسطينية في غزة ومن ضمنهم السيد هنية أن يتاتموا بالمطلق على تحركاتهم وزياراتهم، وأن تبقى 

 ام بها وقت طويل من الزمن.تحركاتهم سرية حتى لو مضى على البي
خرب االستهتار األمني فصائل فلسطينية عدة، وتمكن الايان الصهيوني من دماء أبنائنا المناضلين 

 بسهولة، والمفروا عدم تارار تجارب منظمة التحرير والفصائل التي انضوت تحت لوائها.
 7/2/2019، رأي اليوم، لندن

 
 طمأنة األعداء .55

 أحمد جميل عزم د.
اإلعالم خطاب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمام منتدى الحرية والسالم الفلسطيني، في غطى 

 ، وكان قد تم إطالق المنتدى الشهر الفائت.2019شباط ألفبرايرب  6رام هللا، يوم األربعاء 
خطاب تم تلفيق أخبار عن اللقاء، لان التلفيق ال يلغي التساهالت والشكوك والمعارضة لفارة اللقاء ول

 المنتدى.
، قال فيه الرئيس الفلسطيني، إن من يقول إنه يريد 2014لفقت وسائل إعالم، فيديو قديما يعود للعام 

إغراق إسرائيل بماليين الالجئين، فهذا غير صحيح وهراء. والتلفيق لغة، هو ربط موضوعين 
تحت عنوان عباس:  ، الخبر21ببعضهما لتقديم مسألة جديدة. وعلى سبيل المثال نشر موقع عربي

مع مستقبل شباب إسرائيل ولن نغرقها بالالجئين، ونشر الموقع صورا وفيديوهات، من لقاء األربعاء، 
. والنظر للصور يكشف هذا، فالمالبس والخلفية، خلف أبو مازن، مختلفة، 2014ووضع بينها فيديو 

ابتهاد خصوم عباس بتصريحاته، والورد الموجود في صورة ليس في الثانية. هذا التلفيق ربما يعكس 
 التي تتحول لمادة في وسائل اإلعالم االجتماعي لمهاجمته.

، ال يلغي معنا  وخطورته، ولان ال يمكن تجاهل التلفيق. وهنا يجدر 2014كون الفيديو من 
، قال إن أكثر كلمة جديدة مخترعة، استخدمت 2016االستطراد، وتذكر أن قاموس أكسفورد للعام 

ب، وتعني أنه إذا انتشر شيء في اإلعالم اإللاتروني post truthام، هي ما بعد الحبيقة ألذلك الع
االجتماعي، حتى لو كان مزيفا أو ملفقا، يصبح مثل الحبيقة التي يرف  المؤمنون بها مجرد 

 نقاشها، ويهاجمون من يطلب منهم الدقة. 
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ن هناك حذرا أكثر في الخطاب اآلن، ، يالحظ أ2014بمقارنة الخطاب في لقاء األربعاء، بفيديو 
وحتى في خطاب المنتدى المذكور. فالمنتدى كما يقول ناطقون باسمه يضع الحرية قبل السالم، 
والرئيس الفلسطيني، ذاته قال في اللقاء الذي حضرته شخصيات إسرائيلية، إنه إذا احترمتني 

أجيالك. وقال التطرف اإلسرائيلي احترمك، احفظ حقي وأحفظ حقك، حافظ على أجيالي وأحافظ على 
قتل رابين، وحكم على المنطقة بالعنف، ويريد المزيد من التطرف بسفك دماء أطفالنا وأبنائنا من 

 خالل االعتداءات المتاررة على أبناء شعبنا.
وغير ، تأتي في باب طمأنة اإلسرائيليين بأن ما يشيعه  2014فارة هذا المنتدى، واللقاءات، وفيديو 

يمين اإلسرائيلي من مزاعم عن النوايا الفلسطينية كاذب، أو كما يقول أحد مؤسسي المنتدى لمواجهة ال
الخطاب السياسي المتطرف الذي من بين ما يروجه، أن اليهودي مطارد ومستهدف، وأن السالم 

 واالنسحاب من األراضي المحتلة سيشكل خطرا على إسرائيل.
األول أن المجالس الوطنية والمركزية الفلسطينية، قررت إجراءات  هذا الخطاب يبدو غريبا، لسببين.

مثل تعليق االعتراف بالجانب اإلسرائيلي، وبالتالي المتوقع شعبيا منتديات ولجان تقرر كي  يحدث 
 هذا، وتحذر اإلسرائيليين من تبعاته، وليس طمأنتهم.

يزي، إدوارد كار، الذي يعتبر رائد وثانيا، غريب بالمنطق السياسي، على سبيل المثال قال اإلنجل
، والذي 1939المدرسة الواقعية في العالقات الدولية، في كتابه أزمة العشرين عاما، الصادر عام 

ُبنيت عليه مدرسة الواقعية، إن تغيير موقف خصم مستفيد من وضع سياسي معين، ال يحدث دون 
ورة عليه تقديم شيء. ويقول ال ُيلغي قوة، ودون شعور هذا الطرف بالخوف من أنه حتى يمنع الث

دور القوة في التغيير السياسي إال مراقبون سطحيون جدا. وطبعا، ُيعرف مفارو الواقعية السياسية 
القوة بأنها أثر إنسان على عقل إنسان، أي ليست بالضرورة القوة العنيفة، ولان القوة قدرة على 

عه، أي إظهار القوة، بجوانبها المختلفة، ووجود إظهار وجود بدائل، ووجود ما يمكن إعطاه  ومن
 سالح ضد الخصوم السياسيين، والمقصود هنا أيضا ليس بالضرورة شيئا ماديا.

ال يوجد مجموعة قومية منتصرة في صراع وحرب، تقدم لخصومها شيئا، مهما كانت مطالب هؤالء 
تعبير كار. بالطبع فإن رف   أخالقية وموضوعية، إال إذا شعرت بالتهديد، وخشيت الثورة، بحسب

المخططات األميركية من قبل البيادة الفلسطينية، والذهاب للمؤسسات والمحاكم الدولية، هو نوع من 
القوة، ولانها ليست كافية لتؤثر على عقل اإلسرائيلي، الذي يستهدفه منتدى الحرية والسالم. فال بد 

 نشر الطمأنينة فقط. من خطاب أكثر جمعا لمعاني ومكونات القوة، وليس 
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صحيح أنك ال تمد يدك بالسالم، كما تقول البيادة، إال أن هناك وضع صراع موجود، ولان خطابا 
 يبرز حتمية المقاومة إذا استمر الوضع، يستحق مساحة أكبر.

 8/2/2019، الغد، عم ان
 

 مليونا مستوطن في الضفة .56
 قباجه علي  

ل تنفيذ مخططاته التهويدية التوسعية على كامل األرا ، بدأ االحتال1967منذ ناسة حزيران عام 
الفلسطينية، وهيأ الضفة الغربية لتاون مستوطنة كبرى تضم عتاة المستوطنين المتطرفين، وسن أسوأ 

من مساحة الضفة إلى أراا ممنوع  %60القوانين التي تضي ق الخناق على الفلسطينيين، وحول 
ل أصحاب األرا، وفعاًل نفذت أدوات "إسرائيل" مئات عمليات استثمارها أو االستفادة منها من قب

 الهدم في هذ  المناطق، وهجرت قرى، وحطمت عائالت، وما زالت تمارس أبشع خططها.
قبل أيام قليلة، أحيا "اإلسرائيليون" وثيقة استيطانية تدعو لحقن الضفة بمليوني مستوطن، والعمل 

اقتالع الفلسطينيين، ومضاعفة التنايل الذي يتعرضون له على إحاللهم، وهذا يعني زيادة عمليات 
جراء اعتداءات قطعان المتطرفين المتفاقمة، ما يعني نابة جديدة على من بقي في األرا المحتلة، 

 وتهجيرهم وممارسة التطهير العرقي بحقهم.
مة االحتالل هذ  الوثيقة ليست شيئًا عابرًا، إذ إن من وضع فصولها إسحاق شامير الذي ترأس حكو 

لدورتين في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، ولان من سار على نهجها وأعاد طرحها من جديد، 
هم من أعلى الهرم العصابي الحاكم في "إسرائيل" اآلن، فوق ع عليها أعضاء "كنيست" ووزراء، كما 

وهو يدل على أن تظاهر "إسرائيليون" أمام بيت بنيامين نتنياهو لتطبيقها على أرا الواقع، 
األوضاع تسير لتسوأ، خاصة أن نتنياهو سيخضع لهذ  الضغوط لتحصيل تفوق في االنتخابات 

 المقبلة، فهو يعلم يقينا أنه كلما أوغل ضد الفلسطينيين فإن حظوظه سترتفع.
وجاء في الوثيقة تعهد خطير، كتب فيها: "أتعهد بأن أكون مخلصًا ألرا "إسرائيل"، وعدم التنازل 
عن أرا األجداد واآلباء، كما أتعهد وألتزم بالعمل على تحقيق خطة تسوية  لتوطين مليوني يهودي 
بالضفة الغربية"، وهو يعني أن الفتات المتبقي من األرا الفلسطينية، يقع ضمن الخطة 
تيرة الصهيونية، التي تسعى الستعادة ما يسمى زورا "أرا اآلباء واألجداد"، وهذا الذي يفسر زيادة و 

االستيطان ومضاعفة التهويد وقلع الوجود الفلسطيني. ومن هذا المنطلق فإن أي حديث "إسرائيلي" 
حول سالم أو حل الدولتين هو ضرب من العبث، ومجرد ذر الرماد في العيون، ومحاولة لاسب 

 الوقت، فعلى األرا ما يكذب زيفهم، وادعاءاتهم.
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ة عادلة"، ودعوة االحتالل إلى الخضوع لها، تضييع للوقت، وبالتالي، فإن المناداة بما يسمى "تسوي
والجهود. فالسالم مع االحتالل ال يمكن أن يتحقق، ومن ينادي به فهو يحلم، واألحالم هي أمنيات 
خيالية ال وجود لها على الواقع، فالسالم بالنسبة له، هو تحقيق نبوءة "إسرائيل" الابرى" على األرا 

 ى الفرات، وما دون ذلك فهم يرون أنهم في خطر داهم.العربية من النيل إل
"إسرائيل" لن تخضع ألي تسوية، ولن تعيد شبرًا واحدًا للفلسطينيين أو العرب، لذا فعلى أصحاب 
الحق التنبه إلى هذ  النقطة، واإلدراك أن التعويل عليهم كمن يعول على االرتواء بماء أجاد، 

يمنح الشعب بعضًا من حقوقه. لذا فإن مقاطعته ووقف التنسيق  فاالحتالل قطعًا لن يسمح بأي تقدم
معه، مطلب مهم في هذا الظرف، والتحول لمواجهته بكل الطرق والوسائل هو األنجع واألنجح، ألن 
هذا العدو ال يفهم لغة الحوار، بل يخضع دومًا تحت ضربات النضال الموجعة، سياسيًا وعسكريًا 

 وشعبيًا وعلميًا.
 8/2/2019، الشارقةالخليا، 
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 تسفي بارئيل
نصف اإلسرائيليين تقريبا ال يريدون بنيامين نتنياهو رئيسا للحكومة. هذا ما يبشر به استطالع 

من يريدون  أكبرمقلق لنتنياهو، لانه يجب أن يقلق بشكل  األمرلهآرتس. يمكن االفتراا أن هذا 
؟ رغم الملفات التي تزداد تراكما في الئحة االتهام، رغم الغطرسة . نصف اإلسرائيليين فقطإسقاطه

والجشع وعبادة الشخصية وسحق البيم والديمقراطية، هل ما زال نصف اإلسرائيليين يريدون نتنياهو 
ال يعارضون ذلك؟ هذا ليس كل شيء: لهذا النصف ينضم نفس  األقلرئيسا للحكومة، أو على 
المقاعد التي يريدها كي  -اليمين المتطرف -اهو، لانه يواصل منح اليمينالجمهور الذي ال يريد نتني

 يستطيع قيادة الدولة نحو الهاوية.
يتعلق بانتخابات شخصية فيها كل واحد  األمريبدو أن الصراع هو بين بني غانتس ونتنياهو، وكأن 

ات شخصية تميز  عن يتمتع بصف األقلمعادية، أو على  أيديولوجيامن المرشحين المتقدمين يمثل 
 األشعةهو أن الجمهور أصبح يمسك بيديه نتائل صور  األساسيخصمه بشكل واضح. االفتراا 

يسار ونتنياهو كجنرال اليمين. ولان  -السياسية لال منهما، وهو يشخص غانتس كزعيم الوسط
 للجمهور نفسه. أشعةتنقص هنا صورة 

و ما هي خريطة الاتل التي سيتبناها؟ أين تقع المستوطنات، أ إخالءفهل يعرف كي  ينوي غانتس 
القدس الموحدة بالنسبة له؟ ما هو التعديل الذي وعد الدروز بالبيام به في قانون القومية؟ هل يعرف 
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كان غانتس سيعيد اللغة العربية إلى مكانتها التي تستحقها كلغة رسمية في إسرائيل؟ هل  إذاأحد ما 
 قضائي الذي تم وضعه على حلبة المالكمة؟سيقوم بإعادة تأهيل الجهاز ال

على كل ذلك، الجمهور لم يسأل في االستطالعات، وهو ال يجيب. يبدو أنه مثلما في رحلة بدون 
يوافق على السير خلف الااريزما، سواء  أخرى ويز وحتى بدون خريطة وبوصلة، فإن الشعب مرة 

تعني  األقوال. ولان هذ  األجسامال كان لها شعر ازرق أو عينان زرقاوان أو نتاد لنادي كم
، تجاهل انقالبات اييلت األخيرةاستخفاف عميق بالتلقين الذي مر به الجمهور في السنوات العشر 

شكيد ونفتالي بينيت وكأنها فقاعات من الصابون وتنار للعنصرية التي أنبتت جذورا متشعبة في 
 هذا الجمهور. أوساط

. األيديولوجيايقولون للجمهور كي  يفار، بل الجمهور هو الذي يملي  هذ  المرة ليس القادة هم الذين
يمين متطرف، لن تسمح لمرشحيها باالنحراف عنها.  -وسط يمين  -ونفس الاتلة الابيرة من اليمين 

، وهو سيؤيد عملية عسكرية واسعة في غزة وتوسيع واألجانبهذا جمهور في معظمه يكر  العرب 
المحكمة العليا والفصل بين الرجال والنساء في جهاز التعليم. هذا جمهور  أجنحةالمستوطنات وقص 

معظمه ذاق الطعم الحلو لتفوق اليهودية، ويسهل عليه في الدفيئة العنصرية التي رعتها بعناية 
 الحكومة وديمقراطيته ال تعترف بشرعية الرأي اآلخر.

قيادة جديدة، لغة سياسية جديدة أو قيم بالنسبة لهذا الجمهور االنتخابات القادمة لن تاون على 
تضمن االستمرارية. ألنه حتى لو كر   إدارةجديدة، بل ستاون على انتخاب مدير عام وطريقة 

الشعب نتنياهو فإنه يتمسك بطريقه. غانتس عزز هذا الوعي والدليل على ذلك هو الحاجة إلى 
اهو. ألنه لـ وسط غانتس، نفس المنتل ميكروسكوب من اجل رهية الفروقات الفارية بينه وبين نتني

الذي يسحق المواطن العادي، ال توجد صفات خاصة به. هويته الضبابية يشتقها من البعد الذي 
 يفصل بينه وبين اليمين المتطرف، ومن درجة اشمئزاز  من اليسار الصهيوني.

لتي تقول إنه في الوسط اإلسرائيلي هو تمثيل مخلص لمقولة الصحفي األميركي جيمس هايتافر ا
منتصف الطريق ال يوجد أي شيء سوى خطوط صفراء وأموات. انتخاب الوسط هو مالذ الرجل 
الافي  في المدخنة. من ال يريد االكتفاء بإقصاء عائلة نتنياهو، ويريد كبح التدهور نحو التحطم، ال 

 يمكنه السماح لنفسه بأن يعلق في الوسط.
 هآرتس

 7/2/2019القدس العربي، لندن، 
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