
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 
 

 األسبوع المقبلالتابعة للسلطة الفلسطينية نتنياهو يتعهد ببدء تنفيذ قانون "خصم أموال الضرائب" 
 أبو مرزوق: يجب التوافق على ثالثة قضايا أساسية في موسكو

 ا كشعب فلسطينيعريقات: لم ولن نفّوض أي أحد بالتفاوض عنّ 
 ميدانيا  في غزة مصر تقنع الفصائل الفلسطينية بتهدئة الموقف ": الشرق األوسط"

 وحدات "اإلرباك الليلي" تستأنف عملها على حدود غزة

رفر   "إسررائيل"بلغ يعباس 
 تسّلم أموال الجباية ناقصة
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  السلطة:
 5 يدعو االتحاد األفريقي لدعم فكرة عقد مؤتمر دولي للسالم والمشاركة فيه عباس  2.
 6 ا كشعب فلسطينيعريقات: لم ولن نفّوض أي أحد بالتفاوض عنّ   3.
 6 طعنة في الظهر "إسرائيل"عريقات: التطبيع مع   4.
 7 ومشاورات تشكيل الحكومة ستتواصل ...الرجوب: مؤتمر وارسو ولد ميتا    5.
 7 : أي خطوة ال تقرها منظمة التحرير ال يعول عليها وال قيمة لهاالفلسطينية الحكومة  6.
 8 اصل حشد الدعم الدولي لحل قضية الالجئين وإنهاء معاناتهمالحمد هللا: سنو   7.
 8  ينلتحرك الدولي لوقف العدوان وتوفير الحماية الدولية للفلسطيني " تدعوالخارجية الفلسطينية"  8.
 8 عودةوفد برلماني يؤدي واجب العزاء في شهداء مسيرة ال  9.

 9 والصين 77 فلسطين تترأس المؤتمر االقتصادي واالجتماعي لمجموعة الر  10.

 9 "المعابر" الفلسطينية تتهم أمن غزة بعرقلة عمل معبر "كرم أبو سالم"  11.
 

  المقاومة:
 10 موسكو وتبدأ نقاشات داخليةتصل فلسطينية لالفصائل اوفود   12.
 10 أبو مرزوق: يجب التوافق على ثالثة قضايا أساسية في موسكو  13.
 11 "الديموقراطية": ال نتوقع اختراقا  في حوارات موسكو بين فتح وحماس  14.
 11 عن باقي الوطن غزةفصل  على يعمل عمليا  و  س منع إكمال مسار الُمصالحةقاسم: عّبا  15.
 13 عباس يحاول تمرير صفقة القرن من خالل قطع الرواتب والعقوبات"الجهاد":   16.
 13 فريييةفتح: سيتم تشكيل الحكومة الجديدة فور عودة عباس من القمة األب قيادي  17.
 14 حماس ترحب بدعوة "التجمع الديموقراطي" إلجراء انتخابات شاملة  18.
 14 حالة االشتعال التي يعيشها الُقطر العربي واإلسالميلحركة تعود للاألزمة المالية قيادي بحماس:   19.
 15 مخصصات األسرى قرصنة إسرائيلية : مصادرةحفت  20.
 15 "ثوري فتح": متمسكون بييادة مشروعنا الوطني معززة بصمود المواطن للتصدي للمؤامرات  21.
 16 فتح: مؤامرة وارسو هدفها تصفية القضية الفلسطينية  22.
 16 عوات إسرائيلية تطالب بقتل عباسفتح تندد بد  23.
 17 إجراءات أمنية وقائية على معبر "كرم أبو سالم" ضمن استخالصات عملية خان يونس  24.
 17 دقائق ثالثاليب  على عميل خطير استغل قرابته إلتمام مهمة في   25.
 18 2019ر يناي كانون الثاني/ في الضفة خاللا  مقاوم عمال   686: تقرير  26.
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 19 : الكل الوطني أكد على استمرار مسيرات العودة حتى تحقق أهدافها"الشعبية"  27.

 19 قوى رام هللا تدعو إلزالة العيبات أمام المصالحة  28.
 

  :لياإلسرائيالكيان 
 19 األسبوع المقبلالتابعة للسلطة الفلسطينية نتنياهو يتعهد ببدء تنفيذ قانون "خصم أموال الضرائب"   29.
 21 نتنياهو يغيب عن مؤتمر ميونخ لألمن  30.
 21 صريةنائب عربي يطالب بمحاكمة نتنياهو بتهمة العن  31.
 22 ليبرمان: نتنياهو سيتنحى لقاء عدم محاكمته  32.
 23 ليفني: نتنياهو يغتنم كرسي السلطة لكيال يذهب للسجن  33.
 23 وزير إسرائيلي يضع خطة لتشديد ظروف األسرى الفلسطينيين  34.
 24 : "الموساد" االسرائيلي قام بتهريب عالم نووي إيراني إلى بريطانيا"صنداي اكسبرس"  35.

 
  :األرض، الشعب

 24 وسائل إعالم: وفاة فلسطينيْين في نفق بغزة فّجره الجيش المصري   36.

 25 قصىمستوطنا يقتحمون المسجد األ 55القدس:   37.

 25 بسبب أزمة مالية حادة في بيروت إغالق قناة القدس  38.

 25 مخطط استيطاني تهويدي جديد شمالي الضفة  39.

 26 وحدات "اإلرباك الليلي" تستأنف عملها على حدود غزة  40.

 27 وطنون يصّعدون االعتداءات على مناطق الضفة ويطالبون بقتل عباسالمست  41.

 28 اإلجراءات العقابية ال مسوغ لها والمطلوب قيادة بديلة للسلطة جواد الحمد لر"فلسطين":  42.

 29 فلسطينيين بالضفة 9االحتالل يهدم منزال  في الرملة ويعتقل   43.

 29 المدارس بعد مغادرة المراقبين الدوليين لحمايتهم إلىشبان فلسطينيون يرافقون أطفال الخليل   44.

 30 بلدية طبرية اإلسرائيلية تتراجع عن خطتها لتحويل مسجد البحر التاريخي إلى متحف  45.
 

  : مصر
 31 ميدانيا  في غزة مصر تقنع الفصائل الفلسطينية بتهدئة الموقف ": الشرق األوسط"  46.

 
  : األردن

 31 الصفدي: األردن سيستمر في توظيف إمكانياته إلنصاف الفلسطينيين  47.



 
 
 
 

 

 4 ص             4861 العدد:             2/11/2019 إلثنينا التاريخ:  

                                    

 
   عربي، إسالمي:

 32 والر ومنعت انهيار أونروامليار د 1.1قطر حّولت لغزة هآرتس:   48.

 33 "أسرار الخليج" برنامج تلفزيوني إسرائيلي يستضيف شخصيات عربية  49.
 

  دولي:
 33 عمر وطليب بر"معاداة السامية" الجمهوريون في الكونغرس يتهمون النائبتين الديمقراطيتين  50.
 34 جديد لغزة "أسطول بحري "ترتيبات مع دول أوروبية لتدشين : اللجنة الدولية لكسر الحصار  51.
 35 تطالب بإنهاء استهداف أطفال فلسطين "يونيسف"  52.
 35 هي الحل؟ "إسرائيل"لوفيغارو: نهاية اليهود بأوروبا.. هل   53.

 
  مقاالتحوارات و 

 36 هاني المصري ... مشاورات تشكيل الحكومة الفصائلية  54.

 44 نبنل السهلي... الهند في ميزان المصلحة اإلسرائيلية  55.

 46 باروخ بنيا... إسرائيل تفقد الشعب اليهودي  56.
 

 48 :اريكاتيرك
*** 

 
 رف  تسّلم أموال الجباية ناقصة "إسرائيل"بلغ يعباس  .1

إنر  نلرل بةلرن مر   ،أمر  ،قال وزيرر الؤرنوا المين رل الطلسرةني ل  سرن  الؤر  (: أ ف ب) –رام هللا 
 إسررائنلرسالل رسم ل تنكي "رفر  تسرلأ أمروال اليباإرل إاا قامر   "إسرائنل"الرئ   محمود عباس إلى 

وأضرراف لررر"فران  برررس": "للرري برريأؤ أاررراف ومنسسرراؤ مال ررل دول ررل كبررر   وا رري ميهررا". بخصررأ فلرر 
 تلب ل الن أمريكي فرض  صار مالي مؤيد على السلةل" الطلسةني ل.

وأضرراف الؤرر  : "البرر  واقررية  وقررم تلرريإأ المسرراعياؤ المال ررل للسررلةل، كمررا أنهررا أ رريرؤ ت م مررا  
باؤ السررلةل". وكؤرررم أا "ال لودرراؤ برريأؤ بميرر  تحويرررل علررى البيررود ب رريم اسررريالبال تحرروي ؤ لحسررا

اليام ل ال رد ل أخنررا ، ولرأ تسرية  اليام رل تحويلهرا  إلىم ين  دوالرا  سلم   10ميحل عراق ل بال مل 
واعيبرر الؤر    مال رل السرلةل أو الصرييول اللرومي". إلرىبسبن رف  كل المصارف تسرلمها ليحويلهرا 
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  قرار إسرائنلي للبيء بحسأ مبالغ اائلل م  ق مل الملا ل اليي تيبنها أا "اللرار األمريكي ييلاا  م
 السلةل". ألراضيإسرائنل م  البضائ  المسيوردة 

واكرؤ تلارير إع م ل إسرائنل ل، أا اللرار الطلسةنيي بهذا الخصوص هو بميزلل تهييي  ريح بيؤر 
مرر  وارداؤ الخزييررل  %50أكثررر مرر   مرروالاأل. وتمّثررل هررذ  "إسرررائنل"الررذي ال تحيملرر   األمرررالطوضررى، 

 م  المصاريف الياريل للسلةل ورواتن موظطنها.  %70تلبي نحو  أنهاالطلسةني ل كما 
 وإرغامهرراوأضرراف الؤرر   أا "اللررراري  األمريكرري واإلسرررائنلي إطت رراا فرري إاررار محاولررل ترك رر  الال ررادة 

ت ريبهرا، والؤرررو   أمررامنثان را  فرريح الةرير  عيهرا، و  اإلعرر اوال  أعلرى اللبرول بصررطلل اللررا كرري ييسريى 
بريف  عبراس إلرى  أبنرنواتهرأ واقرية  وترل  ملابرل". أيفي عمل ل تةب   عردي مر  إسررائنل مر  دوا 

 ما و ط  بر"خ اراؤ قصو ، تللن الةاولل بما فنها وم  علنها"، وفلا  للؤ  .
 11/2/2019 ،الحياة، لندن

 
 ة عقد مؤتمر دولي للسالم والمشاركة فيهيدعو االتحاد األفريقي لدعم فكر  عباس .2

محمود عباس، االتحاد األفريلي ودول  األعضاء إلرى دعرأ   لطلسةنيال السلةلدعا رئ    :أدإ  ابابا
فكررررة المرررنتمر الررريولي لرعاإرررل عمل رررل السررر م والمؤررراركل ر ررر ، وكرررذلت فررري إرسرررال مرررراقبن  ل نيخابررراؤ 

 32 ، فررري كلمرررل أللاهرررا أمرررام اللمرررل ال ادإرررل الررررعبررراسر و رررذ فررري فلسرررةن . ال امرررل اليررري سررريير  قريبرررا  
، مر  محراوالؤ 10/2/2019 ل تحاد األفريلي والمي لية في ال ا رمل األنثنود رل أدإر  أبابرا، يروم األ ري

تغننر ااب  وهويل ميييل الليس، وفي دعوتها لب   اليول ليلل سطاراتها إلنها، األمر الذي  "إسرائنل"
 .1980ل ام  478قرار  وقراراؤ ميل  األم ، وتحيييا   إخالم اللانوا اليولي،

على اليصرف كيولرل فرول اللرانوا الريولي هري اإلدارة األمريك رل،  "إسرائنل"أا م  إؤي   عباسوأكي 
 اليي لأ ت ي منهلل لرعاإل المطاوضاؤ و يها، ألنها أنثبي  تحنزها لإلسرائنلنن .

الظلرررأ واليطكنررري علرررى  ررر  الؤررر وب فررري تلريرررر أا مواجهرررل االسررري مار وال يصرررريل و عبررراس وأضررراف 
رفررر  أي تررريخل  مصررنرها، هررري قضرراإا مؤررريركل برررن  فلسررةن  ودرررن  قرر وب اللرررارة األفريال رررل، منكرريا  

 أمريكي في قنوا أي دولل، كما إحيث اآلا في فيزوي .
رفض  وإدانير  لكرل أقركال اإلرهراب واليةررف باسرأ الريي  الرذي إسريهيف ب ر  ال وا رأ  عباسوأكي 

 فريال ل، كالذي وق  في ال ا مل الكني ل، ننرودي، الؤهر الماضي.األ
 10/2/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 



 
 
 
 

 

 6 ص             4861 العدد:             2/11/2019 إلثنينا التاريخ:  

                                    

 ا كشعب فلسطينيعريقات: لم ولن نفّوض أي أحد بالتفاوض عنّ  .3
ل هري قال أمن  سرر اللييرل الييطنذإرل لميظمرل اليحريرر  رائن عريلراؤ، إا اللضر ل الطلسرةني  :اللاهرة

قضرر ل عرد ررل إسرر م ل بامي رراز، ونحرر  لررأ ولرر  نطررّوض أي أ رري باليطرراوض عّيررا كؤرر ن فلسررةنيي ألا 
واسي رض عريلاؤ خر ل للائر  سرطنر دولرل فلسرةن  لري  مصرر، وميريودها الريائأ  قرارنا مسيلل و ر.

 األ ررريلررري  جام رررل الررريول ال رد رررل اإررراب اللررروب، فررري ملرررر السرررطارة بال ا رررمل المصرررريل اللررراهرة، يررروم 
، تةررروراؤ ال مل رررل الس اسررر ل، ال سرررّ ما فررري هرررذ  المر لرررل الياريخ رررل قرررييية الي لنررري، اليررري 10/2/2019

 تيةلن اليطاف اليم    ول الال ادة الؤرع ل ممثلل بالرئ   محمود عباس.
موقرررم الال رررادة الطلسرررةني ل هرررو رفررر  تللررري أي مسررراعياؤ أمريك رررل، واسررريخيام هرررذا  أاكررري عريلررراؤ أو 

االبيرزاز فري قةر  المسراعياؤ عر  المنسسراؤ الي ل م رل، والصرح ل، واللضرائ ل وغنرهرا،  األسلوب م 
وخريأ عريلراؤ  ألم تلمنذ يي لموا في ميارس وكالرل األونرروا، 540ووقم دعأ األونروا، الفيا إلى أا 

 باللول: "نح  نلول بكل بساال، الليس ل س  للب  ".
 10/2/2019 ،(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا

 
 طعنة في الظهر "إسرائيل"عريقات: التطبيع مع  .4

أكرري أمررن  سررر اللييررل الييطنذإررل لميظمررل اليحريررر  ررائن عريلرراؤ أا اليةب رر  مرر  اال رري ل  :اللرراهرة
 ق بيا. بكافل أنواع  بح ّ  اإلرهاباإلسرائنلي ا يل في الظهر، ومكافطة لسلةل اال ي ل اليي ُتمارس 

ريحاؤ لرر  علررن اخييررام مرنتمر الال رراداؤ ال رد ررل رر  رل المسرريو ، الررذي ييظمرر  وقرال عريلرراؤ فرري تصر
البرلماا ال ردي في ملر جام رل الريول ال رد رل، بمؤراركل عريد مر  رلسراء الحكومراؤ والروزراء ال ررب 
السرررابلن  والحرررالنن ، "إا جم ررر  المؤررراركن  فررري المرررنتمر ارتكرررزوا علرررى نلةرررل أساسررر ل وهررري اللضررر ل 

وقيد على أن  ل  نلبل بيغننر مبادرة الس م ال رد ل، ونحر  ميمسركوا بهرا  نرت نصر   الطلسةني ل".
"عيرريما تيسررحن إسرررائنل مرر  األراضرري ال رد ررل المحيلررل وتيهرري ا ي لهررا بمررا فرري الررت اللرريس   رر ررا  

 الؤرق ل واليوالا ال ردي المحيل وما تبلى م  األراضري اللبيان رل وقضر ل ال ج رن  إصرار ال  قراؤ".
إسررررائنل ل علرررى هررراما مرررنتمر وارسرررو  -: "إنيرررا نطمرررل أال يررريأ علررري أي للررراءاؤ عرد رررل قرررائ    أضرررافو 

من هو تغننر مبادرة الس م ال رد رل ومكافراة إسررائنل براليةب   وهرذا االملبل، وما تريي  إدارة الرئ   تر 
 .مرفوض جملل وتطصن   

مل ار دوالر ميها  20بال مل  2018دي في نهاإل ونو  إلى أا البرازيل تملت منزاا تياري م  ال الأ ال ر 
مل ار فائ  لصالح البرازيل، وتليمها بخةوة نلل السطارة إ يي اسيهانل واسيخطاف بال رب، وعلنيرا  9

نيحيث م هأ بلغل المصالح، وكرذلت الحرال باليسربل ألسريرال ا اليري ارتطر  منرزاا تيارتهرا مر  ال رالأ  أا
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، وم  نثأ ت يرف باللريس مل ار دوالر سيويا   14وتصير  %52ة إلى ال ردي في الخم  سيواؤ األخنر 
 وهذا أإضا أمر في غاإل الخةورة. "،إسرائنلر"الغرد ل عا مل ل

 9/2/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ومشاورات تشكيل الحكومة ستتواصل ...الرجوب: مؤتمر وارسو ولد ميتا   .5
، وهرررو اللييرررل المركزيرررل لحركرررل فررريح، جبريرررل الرجررروب، إا مرررنتمر وارسرررو ولررري منيرررا  قرررال أمرررن  سرررر  :رام هللا

وأضررراف  مسرررر  ل هزل رررل لحررررف البو رررلل عررر  ال ررريو المركرررزي، و ؤررري اللرررو  اإلقل م رررل لمواجهرررل إيرررراا.
، أا الال رادة الطلسرةني ل ال إمكرر  9/2/2019  روؤ فلسرةن ، يروم السرب  الرجروب، فري تصرريحاؤ إلااعرل

إلررى أا  بالحررييت باسررأ الؤرر ن الطلسررةنيي، مؤررنرا   ء وال قرراهي زور، وأنهررا لررأ تطرروض أ رريا  أا تكرروا غةررا
واآلا تريرري أا تةرررب اليانررن االقيصررادي مرر  هررذ   ودول ررا   واقررية  فؤررل  فرري ترررويا " ررطلل اللرررا" عرد ررا  

 ررل لررأ تحصررل وقرريد علررى أا م لومرراؤ الميرروفرة لرري  الال ررادة الطلسررةني ل تطنرري بررطا اإلدارة األمريك الصررطلل.
كرري أو  ال ج ررن . علررى موافلررل عرد ررل علررى " ررطلل اللرررا"، وال علررى اإلجررراءاؤ األمريك ررل فرري اللرريس وضرريّ 

أا لي  الال ادة الطلسةني ل م لومراؤ تطنري برطا ولري ال هري السر ودي األمنرر محمري بر  سرلماا  الرجوب
 رع ل للؤ ن الطلسةنيي.أبلغ مسنولن  أمريكنن  أا الرياض ترف  أي اتطال ال يلبي الحلول الؤ

مررر   ركرررل  واضرررحا   ودؤرررطا المصرررالحل الواي رررل، قررريد الرجررروب علرررى أا إنهررراء االنلسرررام ييةلرررن موقطرررا  
 إلى أا مصر هي  ا بل الوالإل لرعاإل المصالحل الواي ل. ، مؤنرا  "االنل ب" ماس بإنهاء 

مرررر  فصررررائل ميظمررررل  ودؤرررطا تؤرررركنل الحكومررررل اليييررررية، قررررال الرجرررروب إا  رررواراؤ تؤرررركنلها سييوا ررررل
إلررى أا تكرروا الحكومررل اليييررية مرتبةرررل بميظمررل اليحريررر وأا تكرروا والييهررا وفرر  مرررية  اليحريررر، داع ررا  

ونطرى  رحل اليسرريباؤ بؤرطا هويرل مر  سرنيرأس الحكومرل  محيدة  يى تؤكنل ميل  تؤري ي مييخن.
 لؤ بيا الطلسةنيي". وملي ا   لليم   مؤيركا   "أن  إين أا إؤكل رئ   الحكومل قاسما   اليييية، مض طا  

 9/2/2019 ،القدس، القدس
 

 : أي خطوة ال تقرها منظمة التحرير ال يعول عليها وال قيمة لهاالفلسطينية الحكومة .6
يوسرم المحمرود مر  أا أي  الطلسرةني ل  ّذر الميحيث الرسمي باسرأ  كومرل تسرننر األعمرال :رام هللا

ال إ ررول علنهررا وال ق مرل لهررا، مضر طا أا مررنامراؤ تصرر  ل  خةروة ال تلرهررا ميظمرل اليحريررر الطلسرةني ل
، فري المحمرودوقريد  ومرا إؤرب  الرت. " طلل اللرا "اللض ل الطلسةني ل تيمثل النوم في أالعنن تمرير 

، علرى أا ميظمرل اليحريرر هري الممثرل الؤررعي والو نري للؤر ن 9/2/2019 ب اا  حطي، يوم السرب 
هذا المطهوم أو المسراس بر  مر  أي اررف، مر  قرطنها أا تصرن  الطلسةنيي، وأا أي محاولل ليياوز
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فرررري  ررررالح المخةةرررراؤ االسرررري ماريل اليييررررية اليرررري تسرررريهيف اللضرررر ل الطلسررررةني ل وواييررررا ال ردرررري 
 ومصالح ومليراؤ ق بيا وأمييا.

 9/2/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 قضية الالجئين وإنهاء معاناتهمالحمد هللا: سنواصل حشد الدعم الدولي لحل  .7
خر ل وضر   يرر األسراس،  ،رامي الحمري هللا الطلسةني ل قال رئ    كومل تسننر األعمال :اولكرم

 ،، لميرسل نور قم  الثانويرل للبيراؤ، فري مخر أ نرور قرم  بمحافظرل ارولكرم9/2/2019 يوم السب 
باألمل ودحيم ل االنيصار، وسيوا ل إا "مخ ماتيا الراز ل تح  اال ي ل سيبلى   ل نابضل مط مل 

قضرر ل ال ج ررن  وإنهرراء  الال ررادة، وعلررى رأسررها األخ الرررئ   محمررود عبرراس،  ؤرري الرريعأ الرريولي لحررلّ 
م اناتهأ. أنيأ لسيأ ميسنن  أو مهمؤرن ، أنريأ  رراس هويييرا، و مراة  لوقيرا، والبو رلل اليري سريلودنا 

 دوما إلى الليس، عا مل دولييا األبيإل".
 9/2/2019 ،األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( وكالة

 
  ينلتحرك الدولي لوقف العدوان وتوفير الحماية الدولية للفلسطيني " تدعوالخارجية الفلسطينية" .8

المررروااين    رر ي المسررريوايوا الميةرفرروا، أمررر ، مرر  اعيرررياءاتهأ ضرريّ : نادإرررل سرر ي الررريي  - ااعّمرر
طلسررةني ل إلررى تحرررد المييمرر  الرريولي لوقررم ال رريواا، وترروفنر دعرر  وزارة الخارج ررل الو الطلسررةنينن ، 

وزارة ميلرر  األمرر  الرريولي ليحمررل مسررنول ات  اللانون ررل الرردعرر  و  الحماإررل اليول ررل للؤرر ن الطلسررةنيي.
واألخ ق ل تيا  ما يي رض ل  الؤ ن الطلسةنيي وق ادت  م  مخاار، واالبي  بسرعل توفنر الحماإل 

دانررر  الررروزارة، فررري ب ررراا لهرررا أمررر ،  مررر ؤ اليحرررري  ال يصرررريل علرررى قيرررل و  اليول رررل للطلسرررةنينن .
الطلسررررةنينن ، ونهررررن المزيرررري مرررر  أرضررررهأ وتررررر نلهأ، محملررررل الحكومررررل اإلسرررررائنل ل، برئاسررررل بي ررررامن  
 نيي اهو، المسنول ل الكاملل والمباقرة عر  اليررائأ اليري ترتكبهرا قرواؤ اال ري ل وقة راا المسريواين .

الطلسررةنينن ،  وتررياع اؤ  مرر ؤ اليحررري  علررى الكران ررل وال يصررريل والليررل ضرريّ  و ررذرؤ مرر  نيررائا
 اليي تيطذها ماكنيل ال من  الس اس ل واإلع م ل اإلسرائنل ل.

 11/2/2019 ،الغد، عّمان
 

 وفد برلماني يؤدي واجب العزاء في شهداء مسيرة العودة .9
لررررئ   الميلررر  اليؤرررري ي، واجرررن ال رررزاء قررريم وفررري برلمررراني برئاسرررل أ مررري بحرررر، اليائرررن األول  :غرررزة

ودعرا بحرر األمرأ  بؤهنيي مسنرة ال ودة، في محافظيي غزة والوسةى؛  سر  قرلبي، حمحمري قرينوي.
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المرريننن   الميحررية وميلرر  األمرر  ليؤرركنل محاكمررل دول ررل لال ررادة اال رري ل السرريخيامهأ "ال يررم" ضرريّ 
اال رري ل اإلسرررائنلي مسررنول ل اسرريخيام "ال يررم و ّمررل  .الررذي  خرجرروا فرري مسررنرة ال ررودة الكبررر  سررلمّ ا  

المطررر " تيررا  مسررنرة مين ررل مةالبررل بحرر  ال ررودة؛ مررا أد  الرتلرراء الؤررهياء والير ررى، و ّ ررا جمرراهنر 
قرر بيا اليرري لّبرر  اليررياء، وخرجرر  علررى  رريود اللةررا  لينكرري تمسرركها بحرر  ال ررودة، وإسررلااا للررراراؤ 

 من، ومخةةاؤ  طلل اللرا.اتر 
 10/2/2019 ،لسطيني لإلعالمالمركز الف

 
 والصين 77 فلسطين تترأس المؤتمر االقتصادي واالجتماعي لمجموعة الر .10

والصررن ، المي لرري  77"اللرريس ال ردرري": تيرررأس فلسررةن  المررنتمر االقيصررادي واالجيمرراعي لميموعررل الررر
عمرار "بكريار"، وقال رئر   الميلر  االقيصرادي الطلسرةنيي للييم رل واإل األ ي في ملر األمأ الميحية.

للييرل الوزاريرل فري الريول األعضراء إ لري علرى مريار يرومن  لليبا رت  رول  محمي اقي ل، إا "اجيماعرا  
وأكري اقري ل،  سبل ت زيز الي اوا بن  اليول األعضاء فري ميراالؤ الييم رل االجيماع رل واالقيصرادإل".

ل علرى تيطنرذ المبرادراؤ عر  الررئ   محمرود عبراس، أا فلسرةن  سري م الذي إحضرر االجيمرا  ممرث   
، وت زيررز الييم ررل اليضررامي ل بررن  الرريول األعضرراء مرر  2030الهادفررل إلررى تحلنرر  أهررياف خةررل الييم ررل 

 جهل، والمييم  اليولي م  جهل أخر .
 10/2/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 "المعابر" الفلسطينية تتهم أمن غزة بعرقلة عمل معبر "كرم أبو سالم" .11

، 10/2/2019 هن ررررل الم ررررابر والحرررريود الطلسررررةني ل )تاب ررررل لرررررام هللا(، يرررروم األ ررررياألناضررررول: اتهمرررر  
األجهزة األمي ل في قةا  غرزة )ترييرها  ركرل  مراس( ب رقلرل عمرل موظطنهرا فري م برر كررم أبرو سرالأ 

وقال المكين اإلع مي للهن ل، في ب اا، إا "أم   ركل  ماس عرقل دخول  افلل موظطي  اليياري.
اسري ياف ال مرل  الهن رل إلرى أنر  ترأّ  ؤوأقرار  م برر كررم أبرو سرالأ دوا م رفرل أسرباب الرت". الهن ل إلرى

 في الم بر اليياري الو ني لغزة، ب ي توقط  ألكثر م  ساعين  بسبن مي  و ول الموظطن  إل  .
 م  جانبها، نلل  وكالل األنباء الطلسةني ل الرسم ل )وفا( ع  مصير فري الم برر، قولر ، إا "عيا رر

مرر   مررراس ا يكررروا بمرروظطي الهن رررل علرررى الم بررر واسررريطزوهأ وعرقلررروا عملهررأ ومي ررروهأ مررر  الو رررول 
 للم بر ألداء واجبهأ وعملهأ".

قررال  أمي ررا   إال أا مصرريرا   ولررأ ييسرر  الحصررول علررى ت لنررن فرروري مرر  وزارة الياخل ررل فرري قةررا  غررزة.
إا "عيا ررر األجهررزة األمي ررل عرريم الكؤررم عرر  هوييرر  كونرر  غنررر مخررول بالحررييت لإلعرر م،  مطضرر   
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 اإلجرراءاؤبغزة أوقطوا  افلل تلل موظطي م بر كرم أبو سالأ ودقلوا في بةاقاتهأ الؤخص ل في إاار 
مرر  المرروظطن  كررانوا ال إحملرروا بةاقرراتهأ الؤخصرر ل األمررر  وأوضررح المصررير أا "عرريدا   االعي ادإررل".

 اليطكي م  هوياتهأ". أّ الذي أد  ل رقلل و ولهأ ألماك  عملهأ لب   الوق   يى ت
 10/2/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 موسكو وتبدأ نقاشات داخليةتصل فلسطينية الفصائل الوفود  .12

و ل  وفود الطصائل الطلسةني ل إلى ال ا مل الروس ل )موسكو(، أم  للمؤاركل في  رام هللا:
الحل. وتؤارد  ركيا فيح ،  ول وض  اللض ل الطلسةني ل والمصاالنثين  منتمر تؤاوري يبيأ النوم

ويضأ وفي  ركل فيح عضوي اللييل المركزيل للحركل  وفود أخر . 10و ماس في الللاءاؤ م  بن  
عزام األ مي، ورو ي فيوب، بنيما إمثل  ركل  ماس عضوا المكين الس اسي للحركل موسى أبو 

الياب  لوزارة الخارج ل وييةل  المنتمر بييظ أ م  م هي اليراساؤ الؤرق ل  مرزول و سام بيراا.
الروس ل. ويطيرض أا يللي وزير الخارج ل الروسي سنرجي الفروف كلمل في خيام المنتمر. لك  لأ 
إ رف إاا ما كان   ركل فيح سيواف  على للاءاؤ نثيائ ل م   ماس في موسكو أم ال. وقال  

أجل الت، وأن  ال توجي  ، أن  ال توجي خةط لي  وفي فيح أو ت ل ماؤ م «الؤرل األوسط»مصادر لر
 توق اؤ باخيراقاؤ كذلت.

ودحسن المصادر فإا  ركل فيح ال تيوق  أا تخرج اليلاقاؤ بطي اتطاقاؤ أو تغننر في مواقم 
 األاراف وال تريي أا تيحول روس ا إلى بييل لمصر.

 11/2/2019، لندن، الشرق األوسط
 

 موسكوأبو مرزوق: يجب التوافق على ثالثة قضايا أساسية في  .13
أكي عضو المكين الس اسي لحركل،  ماس، د. موسى أبو مرزول، على ضرورة اليواف  : موسكو

على نث نثل قضاإا أساس ل خ ل جلساؤ الحوار الطصائلي اليي تيةل  النوم الساعل الحادإل عؤر 
وقال أبو مرزول في تغريية عبر )تويير(، يوم اإلنثين  "الحوار   با ا في ال ا مل الروس ل.

واكر  الطصائلي ييةل  الساعل الحادإل عؤر في موسكو، م  إ رار بالخروج م  الحالل الراهيل".
أبو مرزول أا اللضاإا الث نثل األساس ل هي: اليصيي لكل مؤاري  تص  ل اللض ل الطلسةني ل، 

ليا في والثان ل الو ية الواي ل وترتنن البن  الطلسةنيي، والثالثل تيمثل بالحصار المطروض على أه
 قةا  غزة.

 11/2/2019فلسطين أون الين، 
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 "الديموقراطية": ال نتوقع اختراقا  في حوارات موسكو بين فتح وحماس .14

 أو ت ل ماؤ م  أجل« فيح»إن  ال توجي خةط لي  وفي « الؤرل األوسط»قال  مصادر لر رام هللا:
 اقاؤ كذلت. نثيائ ل م   ماس في موسكو، وإن  ال توجي توق اؤ باخير علي للاءاؤ 

وأكي نائن األمن  ال ام لليبهل اليإملراا ل ق   عبي الكريأ )أبو لنلى( أن  ال ييوق  اخيراقا ، لكي  
ألن  للمرة األولى ميذ  ادنثل تطينر موكن رئ   الوزراء ال ام الماضي، إيري »و م الللاء بالمهأ 

ار بنيهما،  يى لو لأ إك  علي للاء إضأ فيح و ماس، إلى جانن الطصائل األخر ، وإجراء  و 
رسم ا ، ولكي  إمك  أا إؤّكل إاارا  لم اليل ب   اللضاإا اليي عّةل  إمكان ل اسيمرار مسنرة 

إا األجواء الحال ل، كما هو واضح، بلغ   يا  م  الييهور واليراق  »وقال أبو لنلى:  «.المصالحل
الةرفن  )فيح و ماس( هي في أدنى باليهأ لأ إسب  ل  مثنل م  قبل، وال  قاؤ تحيييا  بن  

مسيوياتها، وإا الللاء في موسكو بميرد ان لاد  ُإ ّي إإياب ا ، وال نيوق  أا ُإحيث اخيراقا  في ملم 
المصالحل م  خ ل هذ  الحواراؤ، ولك  إمك  لهذا الللاء أا إطيح الباب للحوار لكل األاراف، وهو 

إنياز المصالحل، وضاغط على اليم   م  أجل  مهأ ألن  يوضح الموقم الروسي الحريص على
اليليم في هذا الةري ، وأهم ل إنياز المصالحل ليعأ نضال الؤ ن الطلسةنيي، ومكاني  على 

 «.المسيو  اليولي
إا الحوار في روس ا ييياول »وتاب : ، وقيد على أا اليور الروسي ل   بيي   ع  اليور المصري 

 ل تياوز ال الباؤ اليي ت يرض اري  المصالحل، بنيما اليور اليانن الس اسي، وم  جانن أهم
المصري، كما هو م لوم، هو دور راٍ  ل تطاق اؤ اليي ُوق  ، ويييخل في كل تطا نلها وآل اتها، 
وهو ما ال يريي  الروس، فهأ يرييوا اليركنز على اليانن الس اسي لهذ  ال مل ل، وأهم ل اليليم على 

 «.اليي نؤطؤ في هذا الملماري  تياوز ال الباؤ 
 11/2/2019، لندن، الشرق األوسط

 
 عن باقي الوطن غزةفصل  على يعمل عمليا  و  قاسم: عّباس منع إكمال مسار الُمصالحة .15

، في  وار م  موق  "عرب الياا  باسأ  ركل  ماس،  ازم قاسأ: قال إارا مصةطى إبران أ - غّزة
على اسيمرار الهيوء في قةا  غزة، وعيم  يوث  األقلاء في مصر لييهأ  رٌص واضح"، أا 48

تص نٍي عسكريٍّ كبنر ر  ، أو تطاقأ األزمل اإلنسان ل في اللةا ، لذلت تييخل مصر في كل مرة 
تيصاعي فنها األ ياث، أو تلوب في األف  إمكان ل تص ني كبنر في اللةا ، وللحركل اتصاالؤ 
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، لذا فالحركل تي ااى بإإياب ل م  اليهود المصريل واس ل م  األاراف المخيلطل ليحلن  هذا الهيف
 بما ُإحّل  مصالح ق بيا ضم  اإلجما  الوايي الطلسةنيي.

 ماس سيلاتل  يى اليهاإل ودكل ما تملت م  أجل الحطاظ على و ية األرض  وأوضح بطا
الطلسةني ل، ومي  فصل قةا  غزة ع  باقي الوا ، وم  أجل تحلن  هذا الهيف قيم   ماس 
الكثنر في مسار المصالحل عبر  ل اللييل اإلداريل، واسيالبال الحكومل وتسل أ الوزاراؤ، واليسل أ 
الكامل للم ابر، واالسي ياد للذهاب إلى أقصى  ّي في موضو  المصالحل، إال أا موقم أبو مازا 

، هو فصل اللةا  ع  باقي الوا  إا الذي إ مل عمل  ا علىوأكي  مي  إكمال مسار المصالحل.
الرئ   أبو مازا عبر إجراءات  ال لاب ل ضي أهالي قةا  غزة اليي تزداد يوما ب ي يوم، م  خ ل 
قرار  غنر اليسيوري بحلِّّ الميل  اليؤري ي، وإ رار  على اليطرُّد باللرار، وتؤكنل  لحكومل ال ُتمّثل 

اكل الواي ل وتمزيل  إال  ركل فيح في الضطل الغرد ل، ورفض  الكامل ألي قكل م  أقكال الؤر 
 لميظمل اليحرير الطلسةني ل.

تطاُهماؤ اليهيئل بمرا لها األول ل، تهيف إلى تخ  ف الحصار ع  أهالي قةا  غزة، ودن  أا 
عام ا، وليييا  13والهيف اليهائي الذي نس ى ل  هو كسٌر كامٌل للحصار المطروض على اللةا  ميذ 

م  اإلجما  الوايي وديواف  كل الطصائل الطلسةني ل،  رص كامل على أا تكوا هذ  اليطاهماؤ ض
اقيمل  البيود األول ل على تحسن  الخيماؤ المي ّللل بالكهرداء وإدخال الميحل اللةريل وتؤغنل 
ا م  المؤاري  الييمويل اليي ُتخّطم الحصار  منق  للخريين  على أا تؤمل الخةواؤ ال  لل مزيي 

 بؤكل ملموس.
إا مماالل اال ي ل ُميَوقَّ ل، لذلت، كاا قرار الطصائل باسيمرار مسنراؤ  إمك  اللولوأضاف "

 ال ودة مسنراؤوأكي أا ال ودة ألنها ُتؤّكل الضام  الحال لي إللزام اال ي ل بيةبن  اليطاهماؤ، 
 .مسيمرة  يى تحلن  أهيافها وكسر الحصار

اليانبن ، ما نريي تحال ل  م  هذ  ال  قل بن   ماس وإيراا جنية، وهياد اتصاالؤ بن  وكؤم أا 
االتصاالؤ هو توفنر اليعأ لصمود ق بيا فول أرض  الطلسةني ل، وامي د ما نسية   م  أدواؤ 
لليفا  ع  ق بيا الطلسةنيي وُممارسل  ليا في الملاومل، ونطمل بيةوير ع قييا م  كل اليهاؤ في 

 ل الصهنوني، وأا الخ فاؤ البني ل في األمل، اإلقل أ على قاعية أا ال يو المركزي لألمل هو اال ي
 ال تخيم إال اال ي ل ومؤاري   اليوسعّ ل.

األخوة في مصر تحينثوا بؤكل واضح في الزيارة األخنرة للوفي األميي إلى وع  م بر رفح، كؤم أا 
ا ليسهنل سط ر الموااين  اللةا ، وفي زيارة وفي الحركل إلى اللاهرة، وقالوا إا الم بر سنبلى مطيو  

 وهو ما  ا ل على أرض. الواق .
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الوض  اإلنساني في قةا  غزة   ن جيا، فالحصار اإلسرائنلي دمَّر كل ملّوماؤ الح اة  وقال إا
ا. تر   ماس، وم ها فصائل الملاومل، أا  في اللةا ، وإجراءاؤ أبو مازا زادؤ األمور ت لني 

ر ع  قةا  غزة م  خ ل مسنراؤ ال ودة الكبر ، اإلسيرات ي ل الُكبر  إين أا تلود لكسر الحصا
باإلضافل إلى ضرورة الحطاظ على كطاءة ال مل اإلداري واالقيصادي والمالي في قةا  غزة بما 

 ُإخّطم ع  اليمهور.
 10/2/2019، 48عرب 

 
 عباس يحاول تمرير صفقة القرن من خالل قطع الرواتب والعقوبات"الجهاد":  .16

قال الال ادي في  ركل اليهاد خضر  بنن: إا اال ي ل اإلسرائنلي يراه   إحنى ال  لودي: - غزة
ا أا المسنرة  على عامل الوق  لوقم مسنرة ال ودة، ويماال في تيطنذ تطاهماؤ كسر الحصار، منكي 

وأضاف في  سيبلى مسيمرة  يى تحلن  أهيافها وأا الؤ ن ل  ي طس، وأا اال ي ل سنيف  الثم .
ةن " على هاما مؤاركي  بمخ أ ال ودة قرل غزة، أا لي  الملاومل خ اراؤ تصريح لصح طل "فلس

، مردف ا أا المسنرة هي خ ار أبيع   وأدواؤ عييية ليحل  مسنرة ال ودة أهيافها برف  الحصار كام  
 الؤ ن الطلسةنيي وقكل م  أقكال الملاومل، وأا كل أقكال الملاومل ميا ل ضي اال ي ل.

لسلةل محمود عباس األخنر، الذي أكي ر   تمسك  بخ ار اليسويل وتحلن  و ول خةاب رئ   ا
األم  ل  ي ل، قال  بنن: "في اللحظل اليي ينكي عباس فنها على أن  ماض في الييسن  األميي، 
ا الت إجراءاؤ  و طظ أم  اال ي ل، فإن  إلة  رواتن اآلالف م  أبياء الؤ ن الطلسةنيي"، عادًّ

واتهأ  بنن عباس الذي  رب جهارا نهارا  ي مصالح الؤ ن الطلسةنيي ليرك   .تخيم المحيل، وض
أن  ضي " طلل اللرا"، بطن  على مسيو  الط ل إ مل م  الصطلل ويحاول تمريرها م  خ ل فرض 

 علوداؤ ودت ال طس لي  الؤ ن وييف   في قةا  غزة إلى االسيس م ورف  الراإل الب ضاء.
 9/2/2019فلسطين أون الين، 

 
 فتح: سيتم تشكيل الحكومة الجديدة فور عودة عباس من القمة األفريييةب قيادي .17

قال ماجي الطي اني، أمن  سر الميل  الثوري لحركل فيح، إن  سنيأ تؤكنل الحكومل  رام هللا:
س سمي »وأضاف الطي اني:  الطلسةني ل اليييية فور عودة الرئ   محمود عباس م  اللمل األفريال ل.

الميل  الثوري لحركل »وأكي أا «.    اسأ رئ   الوزراء المكلم ليؤكنل الحكومل فور عودت الرئ
«. فيح أو ى الرئ   محمود عباس بيكل ف أ ي أعضاء اللييل المركزيل للحركل، بيؤكنل الحكومل

 «. اا الوق  كي تلود  ركل فيح الحكومل. س كوا ليا رأي مباقر في الت»وتاب : 
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ماض ل في تؤكنل الحكومل بم   ضر م  « فيح»، أا «الؤرل األوسط»وأكيؤ مصادر لر
فيح( وفصائل في الميظمل ومسيللوا س ؤكلوا الحكومل قبل نهاإل الؤهر، إاا »)الطصائل. وقال : 
المؤاوراؤ األ  ن سيبيأ ب ي تسم ل رئ   الحكومل »وأردف  بلولها إا «. لأ تحيث مطاجآؤ

 «.وتكل ط 
 ع  مرقحن  لرئاسل الوزراء أو وزراء، وقال إا الت مرتبط بالرئ   عباس. ورف  الطي اني الحييت

 11/2/2019، لندن، الشرق األوسط
 

 حماس ترحب بدعوة "التجمع الديموقراطي" إلجراء انتخابات شاملة .18
ر ب   ركل " ماس" بيعوة الييم  اليإموقرااي إلجراء انيخاباؤ قاملل، م ليل  دعَمها الكامل لهذ  

وأكي عضو  بإجراء االنيخاباؤ الؤاملل تح  إقراف  كومل و ية واي ل ييأ تؤكنلها باليواف .اليعوة 
المكين الس اسي لحركل  ماس  سام بيراا في تصريح  حطي السب ، اسي ياد  ركل  ماس 
للي اوا م  جم   األاراف واللو  والطصائل الطلسةني ل الساع ل لحل األزماؤ الس اس ل، وتياوز 

وجيد بيراا موقم  ماس الثاب  في اليمست بالحوار  راو ل في أداء المؤرو  الوايي. الل الم
ا رف   ركل  ماس لس اسل  الوايي الؤامل وغنر المؤرو  كميخل لحل كل قضاإا الخ ف، مييد 

 اليطرُّد باللرار الوايي وا يكارِّ  وإقصاءِّ قركاء الوا  تح  أي مبرر.
 9/2/2019موقع حركة حماس، غزة، 

 

 حالة االشتعال التي يعيشها الُقطر العربي واإلسالميلحركة تعود للاألزمة المالية قيادي بحماس:  .19
 تمّر  ركل  ماس بطزمل مال ل خانلل ت صم بمنسساتها بؤكٍل الف ، وقي : يوسم أبو واطل -غزة 

في  ركل تكوا األ  ن ميذ تطس سها قبل ما يزيي ع  نث نثل علود، في هذا الس ال، إلول الال ادي 
" ماس" وعضو كيليها البرلمان ل في الميل  اليؤري ي إحنى موسى لر "ال ردي اليييي"، إا "األزمل 
المال ل اليي تمّر بها الحركل ت ود إلى  الل االقي ال اليي إع ؤها الُلةر ال ردي واإلس مي في 

إلس مي، باإلضافل إلى األعوام األخنرة". ويوضح أا "الحركل ت يمي على اليعأ الؤ بي ال ردي وا
محبي الملاومل الطلسةني ل الخارجنن  في تمويلها، في الوق  الذي أسهم   الل االنؤغال في 

 الؤنوا الياخل ل خصو ا  في الميةلل باليطنثنر على مصادر تمويل الحركل".
وينكي الال ادي في الحركل أا "مصادر تمويل الحركل ال تمّر ضم  األار المصرر ل الرسم ل 
الخاض ل لرقابل السلةل الطلسةني ل والمصارف الرسم ل، إا تيب  الحركل آل اؤ خا ل ااؤ ااب  

 سري، ال س ما أا هياد  ظرا مصرر ا على أسماء جم   ق اداتها".
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ويض ف موسى أا "إجراءاؤ السلةل اليي اتخذتها عبر اليظام المصرفي وسلةل اليلي )المصرف 
نسساؤ واليعأ المليم لل مل الخنري المي ل  بكطاالؤ األييام المركزي( ان كس  سلبا  على الم

 والير ى والؤهياء. وهو ما أكي انسيام إجراءاؤ السلةل م  اال ي ل اإلسرائنلي واإلدارة األمنرك ل".
ويبن  أن  "ميذ و ول دونالي ترامن إلى كرسي رئاسل الوالإاؤ الميحية، وهو إ مل ضم  مية  

في ق ام  رب قاملل ال تسيهيف  ركل  ماس فلط، بل تؤمل فصائل الملاومل االبيزاز، الذي أسهأ 
 واللض ل الطلسةني ل كلها".

وع  ان كاساؤ األزمل المال ل اليي ت صم بالحركل على المنسساؤ الحكوم ل بغزة، إؤنر إلى أا 
ة إلى أا  ماس "الؤطا ال ام ل  ييطنثر كثنرا  ول  تي ةل منسسات  وسنوا ل تليإأ خيمات ، م  اإلقار 

 دعم  في الساب  الحكومل الطلسةني ل".
 11/2/2019العربي الجديد، لندن، 

 
 : مصادرة مخصصات األسرى قرصنة إسرائيليةحفت .20

،  سن  الؤ  ، األ ي، ب زم إسرائنل ”فيح“: نّيد عضو اللييل المركزيل لحركل وكاالؤ - رام هللا
اللر يل “األسبو  الملبل، وا طا اللانوا بر ” ن مصادرة مخصصاؤ األسر  الطلسةنين“إقرار قانوا 

ل  نسمح بطإل قر يل إسرائنل ل ألمواليا تح  ”: “الؤ  “، قال ”تويير“وفي تغريية على  ”.اإلسرائنل ل
 ”.اري ل تةبن  اللانوا االسرائنلي الذي إلضي بخصأ األموال اليي تيف  ألسر الؤهياء واألسر  

را وا يا سيصرف  على عائ ؤ قهيائيا وأسرانا، نح  ق ن تح  ننكي أنيا لو ملكيا دوال“وأضاف 
 ”.اال ي ل الذي إؤكل أبؤ  أنوا  اإلرهاب وليا الح  في الحريل واالسيل ل

 9/2/2019القدس العربي، لندن، 
 

 "ثوري فتح": متمسكون بييادة مشروعنا الوطني معززة بصمود المواطن للتصدي للمؤامرات .21
  الثوري لحركل فيح، يوم السب ، علن اخييام دورت  الخامسل ال ادإل في ملر أكي الميل: رام هللا

تح  ق ار: "دورة اللرار الوايي  8/2/2019-6الرئاسل بميييل رام هللا في الطيرة الواق ل ما بن  
المسيلل تيسني للو ية الواي ل وأي بو لل ال تؤنر للليس خائيل"، أا "فيح" ميمسكل بال ادة المؤرو  

ايي، م ززة بصمود المواا ، لليصيي لكل المنامراؤ اليي تسيهيف قضنييا الطلسةني ل، الو 
وقيد "الثوري" على وجوب اليصيي ليصاعي ال يواا الذي تؤي   ولليصيي ل  ي ل ومسيواي  .

ادارة الرئ   االمنركي ترمن، ضي ق بيا و لوق  ورف  كل االجراءاؤ اليي اتخذتها بح  فلسةن ، 
واألونروا، واليمست بميظمل اليحرير الطلسةني ل ممث  قرع ا و نيا لؤ بيا والو نية المخولل والليس، 
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باليحيث باسم  في المحافل كافل، ورف  أي اجيما  أو منتمر ال إسييي للراراؤ االمأ الميحية، 
املل ع  وعلى ضرورة اسيرداد الو ية الس اس ل واليغرار ل، وأا  ركل " ماس" تيحمل المسنول ل الك

 أوضا  قةا  غزة باخيةاف  بالحييي واليار ميذ انل بها األسود.
وأو ى الرئ   بالي يل بمؤاوراؤ تؤكنل  كومل جييية يرأسها عضو م  اللييل المركزيل للحركل، 
ت مل وتساني وتيعأ  مود المواا  على أرض  في مواجهل اال ي ل واالسي ةاا، وأا ت يمي 

ونثم  ما نص عل   مرسوم الرئ   في  ةلباؤ المر لل الخةنرة الملبلل.برناميا واي ا إطي بمي
بوقم نطاا ال مل بلانوا الضماا االجيماعي، داع ا للو ية ورص الصطوف في مواجهل  28/1/2019

اليحيإاؤ اليي إطرضها اال ي ل علنيا يوم ا وفي كل المواق ، كما دعا لضرورة انخرا  كافل األار 
بالملاومل الؤ ب ل وتص ني اليصيي للة اا المسيواين  وتوفنر كل إمكاناؤ الحرك ل والواي ل 

 اليعأ.
 9/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 فتح: مؤامرة وارسو هدفها تصفية القضية الفلسطينية .22

الطلسةني ل،  وارسو هيفها تص  ل اللض ل” منامرة“: أكيؤ  ركل فيح الطلسةني ل أا وكاالؤ - رام هللا
إسرائنل ل، ليمرير  طلل ال ار واليرويا ألفكار ال إلبلها أو يي ااى م ها إال كل  –ومحاولل أمريك ل 

وقيد عضو الميل  الثوري لحركل فيح، والميحيث باسأ  ركل فيح  خائ  للليس واألقصى والال امل.
 ليطاف على ميظمل أإل محاولل ل“السب ، على أا يوم أسامل اللواسمي، في تصريح  حافي 

 ”.اليحرير الطلسةني ل، هي ميرد قطزة في الهواء، ومحاولل مكيوب علنها بالطؤل المحيوم
اليهل الو نية المخولل بالحييت باسأ ق بيا الطلسةنيي، هي ميظمل اليحرير، وأنيا لأ “وأضاف أا 

   الوزراء االسرائنلي أي للاء عردي م  )رئ“وقال اللواسمي إا  ”.ول  نخول أ يا بالحييت باسميا
بي امن ( نيي اهو، أو أي تةب   أإا كاا قكل  م  ك اا اال ي ل اإلسرائنلي، هو بمثابل ا يل للليس 
ولؤ بيا الطلسةنيي ولليماء الطلسةني ل اليازفل، وهيإل ميان ل ليل أبنن، وتؤي   على ا ي لها 

 ”.وجرائمها بح  الؤ ن الطلسةنيي
 9/2/2019القدس العربي، لندن، 

 
 فتح تندد بدعوات إسرائيلية تطالب بقتل عباس .23

 ، األ ي، بيعواؤ إسرائنل ل تةالن بليل الرئ   الطلسةنيي محمود عباس. ”فيح“رام هللا: نيدؤ  ركل 
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اليحري  اإلسرائنلي، ناتا ع  س اسل “وقال الياا  باسأ الحركل، أسامل اللواسمي، في ب اا إا 
 ”.ومل اإلسرائنل ل بح  الؤ ن الطلسةنييالكران ل اليي تمارسها الحك

إسرائنل هي اليي تمول اإلرهاب الحال لي، م  خ ل إ رارها على اال ي ل، ودياء “وأضاف أا 
جيار الطصل ال يصري، ومي   ريل الحركل، واإلعياماؤ المنيان ل، وهيم البنوؤ، وعزل اللر  

الذي يياف  ع   لول ق بيا وفلا للؤرع ل والميا، وقيل األاطال، واعيلالهأ، ول   الرئ   عباس 
 ”.اليول ل

 الؤ ن الطلسةنيي بمواجهل األخةار المحيقل على الص ي كافل.” اللواسمي“واالن 
و رض مسيوايوا خ ل مظاهراؤ ميطصلل في تل أبنن والليس، وعيد م  المسيواياؤ في الضطل 

 الغرد ل، السب ، على قيل الرئ   محمود عباس.
 10/2/2019ي، لندن، القدس العرب

 
 إجراءات أمنية وقائية على معبر "كرم أبو سالم" ضمن استخالصات عملية خان يونس .24

أفاد مصير أميي في غزة، بطا األجهزة األمي ل اتخذؤ منخر ا، إجراءاؤ وقائ ل على دخول ة: غز 
ألميي، في واكر المصير ا قا ياؤ البضائ  اللادمل عبر م بر "كرم أبو سالأ" جيودي قةا  غزة.

تصريح، النوم األ ي، أا تلت اإلجراءاؤ جاءؤ في أعلاب ال مل ل الطاقلل للوة إسرايل ل خا ل 
 نوفمبر م  ال ام الماضي. 11تسلل  قرقي خاا يون  يوم 

وأوضح أا اليحال لاؤ في عمل ل اليسلل أظهرؤ تهرين م ياؤ تلي ل ولوجسي ل عبر قا ياؤ 
م  اللوة  -اليي ُضبة  ر ما ب ي -اسيخيام هذ  الم ياؤ البضائ  اليي تيخل لللةا ، ونثب 

وأقار إلى أا تلت اإلجراءاؤ الوقائ ل تطتي ضم  اسيخ  اؤ  الخا ل اليي تسلل  إلى اللةا .
 األجهزة األمي ل م  هذا الحيث األميي، وإجراءاتها الوقائ ل لمي  تكرار .

 10/2/2019فلسطين أون الين، 
 

 دقائق ثالثستغل قرابته إلتمام مهمة في اليب  على عميل خطير ا .25
كؤم موق  "الميي" األميي، ع  تمك  األجهزة األمي ل في قةا  غزة قبل أإام، م  إللاء : غزة

واكر الموق  أا ال منل  ا ن الرمز  الالب  على عمنل و طي  برطن  "عمنل المهام الخا ل".
دقائ  في  3" لمية USBدخال "ف ش ( قي فؤل في إ ي  أخةر مهام ، واليي تمثل  في إ13/07)

  اسوب )الب توب( أ ي أقارد  م  عيا ر الملاومل الطلسةني ل.
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وأفاد أا ضابط المخابراؤ االسرائنلي قي أكي لل منل على ضرورة إت ف الط ش ب ي إتمام المهمل، 
 حاسوب.دقائ  بميرد اتصال الط ش بال 3مبنيا  ل  أا الب اناؤ بياخل الحاسوب سيصل  خ ل 

الموق  األميي أن  وف  اعيرافات  فإن  تللى "الط ش" م  إ ي  اليلا  المنيل، اليي إسيخيمها  وأوضح
 اال ي ل لليوا ل م  عم ئ .

م،  نت تأ إسلاا  خ ل تلال   اتصال م  2009ودنَّ  أا ال منل ارتبط بمخابراؤ اال ي ل ميذ عام 
   أوهمي  أنها تيب  لمنسسل تليم مساعياؤ للمحياجن .فياة عّرف  ع  نطسها باسأ "قنري " وكان

ونو  الموق  الى ضرورة اتخاا اإلجراءاؤ األمي ل ال زمل في  ماإل الم لوماؤ كافل س ما الخا ل 
 وعم ئ . اال ي لبالملاومل للة  الةري  على 

 10/2/2019فلسطين أون الين، 
 

 2019  يناير الثاني/ كانون  في الضفة خاللا  مقاوم عمال   686تقرير:  .26
قهي قهر يياير ارتطاع ا ملحوظ ا في عمل اؤ الملاومل بالضطل ملارنل بالؤهر نطس  م  ال ام 
ا على انيهاكاؤ اال ي ل المسيمرة،  نت ارتط   نسبل عمل اؤ زر  أو إللاء  الماضي، والت رد 

مال الملاومل الؤ ب ل، كإللاء ال بواؤ محل ل الصي  نحو أهياف إسرائنل ل، فض   ع  االرتطا  في أع
وأظهر تلرير أعيت  اليائرة  الحيارة و ي اعيياءاؤ المسيواين  والمواجهاؤ بطقكالها المخيلطل.

اإلع م ل لحركل  ماس في الضطل الغرد ل، أا قهر كانوا نثاا م  ال ام الياري قهي أكثر م  
فلسةنينن ،  5في ملابل الت اسيؤهي  إسرائنل  ا، 19عم   ملاوم ا، أدؤ في ميملها إلى جرب  686

 آخروا. 269وأ نن 
 13عمل اؤ ا   ومحاوالؤ ا  ، و 4عمل اؤ إا ل نار، و 5و سن اليلرير، فإا الملاومل نطذؤ 

عمل ل إللاء زجاجاؤ  ارقل  وب مواق   33عمل ل زر  أو إللاء عبواؤ ناسطل محل ل الصي ، و
مواجهل وإللاء  يارة، إضافل إلى  540اا  الضطل والليس اال ي ل ال سكريل وآل ات ، كما قهيؤ مي

مظاهرة وا يياج مياهضل العيياءاؤ اال ي ل  29محاولل  ي اعيياءاؤ المسيواين ، و 62
م  ميمو   %79ودن  اليلرير، أا المواجهاؤ وإللاء الحيارة قكل  نسبل  والمسيواين  في الضطل.

اليار ومحاوالؤ الة   وإللاء ال بواؤ الياسطل  أعمال الملاومل، ر ما قكل  عمل اؤ إا ل
 م  ميمل األعمال الملاومل. %8والزجاجاؤ الحارقل ما نسبي  

 9/2/2019موقع حركة حماس، غزة، 
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 : الكل الوطني أكد على استمرار مسيرات العودة حتى تحقق أهدافها"الشعبية" .27
المياب ل اجيم   يوم األ ي، وناقؤ   قال الال ادي في اليبهل الؤ ب ل ماهر مزهر، إا لييل: غزة

بؤكل جيي ومسنول اسيمرار مسنراؤ ال ودة وكسر الحصار، مبنيا  أّا اليم   أكي على ضرورة 
 اسيمرار مسنراؤ ال ودة وكسر الحصار  يى تحل  األهياف اليي انةلل  م  أجلها.

ل عي ، أّا وأوضح مزهر في تصريح  حطي مكيوب و ل "المركز الطلسةنيي لإلع م" نسخ
المييم ن  أكيوا على اجيما  اللياا الطرع ل الميبثلل ع  الهن ل الواي ل لمسنرة ال ودة وكسر 
الحصار وتلن أ عمل ليانها بؤكل قمولي على أساس اإلغياء واليةوير بما إخيم تياوز السلب اؤ 

سر الحصار وتياقا وتال أ وقال: "تليم اليلارير للهن ل الواي ل لمسنرة ال ودة وك وت زيز االإياب اؤ.
 اليلارير والمسنرة بؤكل قمولي في اجيماعها اليوري األسبو  اللادم".

 10/2/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 قوى رام هللا تدعو إلزالة العيبات أمام المصالحة .28
لى إزالل دع  اللو  الواي ل واإلس م ل بمحافظل رام هللا وسط الضطل الغرد ل المحيلل، إ: رام هللا

 ال الباؤ اليي ت يرض اري  المصالحل وال مل بخةواؤ جيإل ليةبن  االتطاقاؤ الياخل ل السابلل.
واالب  اللو  في ب اا لها السب ، بضرورة إعادة بياء اليظام الس اسي م  خ ل اليواف  على إجراء 

 ل للمساهمل في إنهاء ور ب  اللو  باليهود الروس االنيخاباؤ ال امل في فيرة زمي ل ميط  علنها.
كما دان  اللو  في ب انها اليعواؤ ل لي منتمر  االنلسام، م  اليطكني على اليهي المصري في الت.

وارسو، بغرض عرض أجزاء " طلل اللرا"، واعيبرؤ كل م  إحضر المنتمر خارج ع  اإلجما  
ل في الط ال اؤ الكطا  ل ودع  اللو  أبياء الؤ ن الطلسةنيي للمؤارك الوايي وال إمثل إال نطس .

 اليم ل الملبل في جم   مياا  "اليماس" م  اال ي ل والمسيواين .
 9/2/2019فلسطين أون الين، 

 
 األسبوع المقبلالتابعة للسلطة الفلسطينية نتنياهو يتعهد ببدء تنفيذ قانون "خصم أموال الضرائب"  .29

يلال قاب فلسةنيي م  الخلنل بيهمل قيل تل أبنن: في أعلاب إع ا المخابراؤ اإلسرائنل ل ع  اع
قابل يهودإل في الليس، قررؤ الحكومل اإلسرائنل ل م اقبل السلةل الطلسةني ل بيةبن  قانوا خصأ 
أموال الضرائن وهيم بن  اوي الؤاب. ر ما خرج المسيوايوا في عية مظاهراؤ االبوا فنها 

 باس.  را ل باالنيلام باغي ال الرئ   الطلسةنيي، محمود ع
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عاما (، في بن   28وكان  السلةاؤ اإلسرائنل ل قي أعلي  أنها اعيلل  الؤاب عرفاؤ الرفاع ل )
عاما (، في الليس، مساء  19مهيور في قلن رام هللا، المؤيب  بليل الؤابل النهودإل أوري إنسباخر )

في  ي أبو سينيل في  الخم   الماضي، وأن  اعيرف بييطنذ ال مل ل. وأنها قام  بمياهمل بن  واليإ 
 الخلنل، ورسم  خريةل للميزل تمهنيا  لهيم  في اللرين.

وعلى أنثر الت، انطيرؤ في ساعاؤ اللنل عية مظاهراؤ للمسيواين ، ا يياجا  على الليل ومةالبل 
قرب بن  لحأ، اليي تع ا فنها الؤابل « تلوا »باالنيلام. وديأؤ هذ  المظاهراؤ في مسيوايل 

انيؤرؤ إلى عية مياا  في الضطل الغرد ل المحيلل؛ خصو ا  قرب مسيواياؤ  النهودإل، نثأ
، وكذلت في تل أبنن والليس. وهاجأ عؤراؤ «كرياؤ أرد »و« غوش عيصنوا »و« أرئنل»

قمال الخلنل، مركباؤ « غوش عيصنوا »المسيواين  على مطيرل الييم اؤ االسي ةان ل 
أ، نثأ رقلوا س اراتهأ بالحيارة. وانيل   مواجهاؤ بن  الموااين ، ووجهوا الؤيائأ واليهييياؤ له

الؤباا وقواؤ اال ي ل اإلسرائنلي على ميخل مخ أ ال روب قمال الخلنل، أالل  قواؤ اال ي ل 
خ لها واب   م  قيابل الغاز والر اص الم يني المغلم بالمةا ، في اتيا  ميازل الموااين  على 

 ي ل  اجزا  عسكريا  على الميخل الييودي لميييل دورا جيوب غردي ميخل المخ أ. وأقام  قواؤ اال
الخلنل، ودقل  في بةاقاؤ الموااين . وتظاهر المسيوايوا وناقةوا في ال من  الميةرف في 

الؤ ن يريي »الليس، وأغللوا ميخل الميييل لطيرة قصنرة، ر ما  رخوا بهيافاؤ عيصريل، بنيها: 
 .«الموؤ لل رب»، و«االنيلام

ورف  المسيوايوا المؤاركوا في المظاهراؤ، الفياؤ كيب  علنها ق اراؤ تيعو بؤكل مباقر 
تص  ل ممولي »وواضح إلى قيل الرئ   عباس، إضافل لليل كافل الطلسةنينن ، وكيبوا على الفياؤ: 

وزير الم ارف، نطيالي بين ، بةلن « ال من  اليييي»م   ور للرئ  . وخرج رئ    زب « الليل
إنيا نةالن رئ   الوزراء، بي امن  نيي اهو، »ط نل اللانوا الذي ييص على خصأ األموال قائ : ت

وادعى بين  أا الي ا اإلسرائنلي وغنر  م  أجهزة األم  «. بوقم هذ  المهزلل وخصأ األموال فورا  
إاا كاا » ت ارض تةبن  هذا اللانوا، خوفا  م  اسيلالل عباس وإف س السلةل الطلسةني ل. وقال:

 «.عباس يود االنيحار فلنييحر. نح  علنيا أا نةب  اللانوا 
أعل  أن  سنيأ  يى نهاإل »واسيياب نيي اهو للضغو ، وقال خ ل جلسل لحكومي ، أم  األ ي: 

هذا األسبو  ال مل على تةبن  اللانوا الذي إلضي بخصأ رواتن اإلرهابنن ، م  ال ائياؤ 
 «.لةل الطلسةني لالضريب ل اليي تحول إلى الس

 11/2/2019الشرق األوسط، لندن، 
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 نتنياهو يغيب عن مؤتمر ميونخ لألمن .30
 رب ميحيث باسأ منتمر منون  لألم  الذي يبيأ أعمال  يوم اليم ل الملبل، : برلن / تل أبنن

 رئ   وزراء اسرائنل بي امن  نيي اهو س غنن ع  المنتمر. أالوكالل األنباء األلمان ل )د.ب.أ( 
ولأ ييل الميحيث باسأ المنتمر بسبن محيد ل يم  ضور نيي اهو، ورف  مكين رئ   الوزراء 

وال يزال م  الملرر أا إؤارد نيي اهو في منتمر "وارسو" الذي تيظم  بولييا  اإلسرائنلي الي لن .
ل الذي سوف ُإ لي يوم اليم  ومنتمر منون ، قبا / فبراير. 14إلى  12والوالإاؤ الميحية، م  

وم  الميوق  أا  الملبل، هو أكبر اجيما  للخبراء  ول الس اساؤ األمي ل على مسيو  ال الأ.
 وزير وال ؤراؤ م  رلساء اليول والحكوماؤ. 100إحضر المنتمر ال ام الياري ما إصل إلى 

 10/2/2019القدس، القدس، 
  

 نائب عربي يطالب بمحاكمة نتنياهو بتهمة العنصرية .31
ال ساري، ع ساوي فريا، إلى الؤرال االبا  فيح « منرت »ليائن ال ردي في  زب تل أبنن: توج  ا

اليحري  على قيل اليواب ال رب في »تحلن  ضي رئ   الوزراء اإلسرائنلي بي امن  نيي اهو، بيهمل 
الكي س  )البرلماا اإلسرائنلي(، وعلى تيطنذ اعيياءاؤ دام ل على موااين  ال لؤيء إال لكونهأ 

 «.عردا  
جاءؤ هذ  اليعوة في أعلاب خروج نيي اهو بحملل انيخاب ل ضي ميافس  الييرال بنيي غاني ، رئ   
أركاا الي ا األسب ، اليي إحاول في  لبها إقيا  اليمهور بطا  زب الييراالؤ الذي إلود  

: غاني  هو  زب إساري، وأن  ال إسيب ي إقامل ائي ف  كومي م  األ زاب ال رد ل، ويلول فنها
 «.تصوؤ لغاني  تطخذ أ مي الةنبي»

في إاار هذ  الحملل أإضا ،  اول نيي اهو اليحري  على اتطاق اؤ أوسلو على أنها نياج الي اوا م  
واعيبر اليائن «. اتطال أوسلو مر في الكي س  بسبن أ واؤ اليواب ال رب»ال رب. فكين قائ  : 

(، وقادتهأ الس اسنن  48رائنل عموما  )فلسةنيني فريا هذ  الحملل عيائ ل للموااين  ال رب في إس
نيي اهو إين أا إحاكأ على تحريض  »بؤكل خاص، تصل إلى  ي اليعوة إلى الليل. وقال: 

  ال يصري المسيمر ضي ال رب. 
  11/2/2019الشرق األوسط، لندن، 
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 ليبرمان: نتنياهو سيتنحى لقاء عدم محاكمته .32
ساب  ورئ    زب "إسرائنل بنينيو"، ار غيور لنبرماا، أن  في  ال توق  وزير األم  اإلسرائنلي ال

تلرر توج   الئحل اتهام ضي رئ   الحكومل اإلسرائنل ل، بي امن  نيي اهو، فإن  س حاول اليو ل إلى 
  طلل ادعاء م  الي ابل ودموجبها يييحى ع  ال مل الس اسي ملابل عيم محاكمي .

لكيروني يوم األ ي، ع  لنبرماا قول  خ ل اجيما  انيخابي مغل  ونلل موق  "ييإ وؤ أ رونوؤ" اإل
ن ساا/أبريل الملبل(، لك   9في الليس الغرد ل، أم ، إا " زب الل كود س طوز في االنيخاباؤ )في 

على األرجح أن  إاا تلرر تليإأ الئحل اتهام ضي بي امن  نيي اهو قبل االنيخاباؤ، فإا ا يمال أا 
يراوب الصطر. ولذلت فإنيي ال أسيب ي إمكان ل أا ييو ل نيي اهو إلى  طلل  إؤكل  كومل جييي

 ادعاء قبل االنيخاباؤ".
وتوق  لنبرماا أا إخرج  زب الل كود، الذي ييزعم  نيي اهو، م  االنيخاباؤ كطكبر  زب، لك  

"وم  إؤكت نيي اهو ل  ييمك  م  تؤكنل ائي ف في الوق  الذي تخ أ ر   فول رأس  الئحل اتهام. 
في الت، ميعو إلى االتصال قخص ا بيطيالي بن  وسنال  ما إاا س كوا للي هي بطن  في  ال تليإأ 
الئحل اتهام أا يو ي أمام الرئ   بيكل ف نيي اهو بيؤكنل الحكومل. وواضح لي أا بنين  لأ ييَ  

إللكيروني ضي زوجي  ولأ إغطر لييي اهو أي قيء، خا ل ما  اول نيي اهو   اكي  في موق  وال  ا
ووالي . ودنين  س كوا أول م  إة   نيي اهو في ظهر ، ويلم أمام الكامنراؤ وييحيث بحماسل ع  

 سلةل اللانوا واهارة النيي ".
واضاف لنبرماا أا "قسما م  الؤركاء المحيملن  )أ زاب ال من ( س ط لوا الت أإضا. وفي تلييري 

ي الموضو  اللضائي. وهأ ييل ثموا قبل االنيخاباؤ ويحاولوا أنهأ يييظروا نيي اهو في الزاويل ف
الهرب م  الت خ ل الم ركل االنيخاب ل نطسها، وهكذا س كوا  يى الياس  م  ن ساا/أبريل. لك  

 في الغياة س كونوا أول م  إلولوا إن  ل   ممكيا أا إؤكل الحكومل ميهأ بمخالطاؤ جيائ ل".
ي إمكان ل أا ييي  نيي اهو في اليهائ ل إلى  طلل ادعاء كاليي أبرمها وتاب  لنبرماا "لذلت ال أسيب 

رئ   اليولل األسب  عنزر وايزماا، وأا إ يزل ويذهن إلى بني  في ق ساريا ملابل أال ُإحاَكأ. وإاا 
جر  اليوق   على اتطال كهذا، فإا الل كود س ضةر إلى انيخاب خلم قبل االنيخاباؤ. وفي هذ  

 ييوق   يوث هزة ل   واضحا ك ف سيييهي".الحالل فإن  
وقال لنبرماا إا موقط  ييمثل بطن  "االما ال يوجي قرار نهائي م  المحكمل، فإا هذا الرجل بريء، 
 يى لو كاا الحييت ع  رئ    كومل. لذلت، سيي ارد بؤية م  نيي اهو  ول مواض   عييية 

السب ، الزواج الميني واليهود، اسيمرار  كؤر  النضماميا إلى  كومي ، مثل فيح الحوانن  يوم
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تحويل األموال إلى  ماس، إخ ء خاا األ مر وما إلى الت، لك  الموضو  اللضائي ل  إؤكل 
 عالبل باليسبل ليا".  

 10/2/2019، 48عرب 
 

 ليفني: نتنياهو يغتنم كرسي السلطة لكيال يذهب للسجن .33
ل  زب "هييوعا" تسنبي ل طيي رئ   الحكومل اتهم  زع أ الم ارضل اإلسرائنل ل السابلل ورئ س

وقال  ل طيي خ ل  اإلسرائنل ل بي امن  نيي اهو باغييام كرسي السلةل لكي ال يذهن إلى السي .
 يث نثلافي في نيان ا النوم السب : "نيي اهو سنبلى محافظا  على السلةل، العيلاد  أا مغادرت  

قارؤ إلى أا بلاء نيي اهو في السلةل س  ة   أمانا ، وأ لكرسي رئاسل الحكومل س كوا إلى السي ".
 وم  الت ال إمك  أا إكوا أ ي قريكا  ل .

 9/2/2019األيام، رام هلل، 

 

 وزير إسرائيلي يضع خطة لتشديد ظروف األسرى الفلسطينيين .34
: إ يزم وزير األم  الياخلي اإلسرائنلي جل اد أرداا، تليإأ تو  اؤ وض يها األناضول -الليس

 ”.الكابني “، إلى الميل  الوزاري المصغر للؤنوا األمي ل والس اس ل ”لييل تؤييي ظروف األسر  “
ال بريل، األ ي، أا مليل مسيوايل الخم   واعيلال فلسةنيي مؤيب  ” إسرائنل هنوم“واكرؤ  ح طل 

ر ولأ تؤ ب  بليلها أنثار م  جييي ظروف سي  األسر  الطلسةنينن  في السيوا اإلسرائنل ل.
الصح طل إلى موعي محيد ليليإأ اليو  اؤ للكابين ، ر ما تيصاعي اليعواؤ لييطنذها في ظل الحملل 

 االنيخاب ل اإلسرائنل ل الحال ل.
وتيضم  هذ  اليو  اؤ، وقم توزي  األسر  الطلسةنينن  في أقسام السيوا  سن انيمائهأ 

 ءاؤ مصلحل السيوا.الييظ مي، لمي هأ م  اتخاا خةواؤ جماع ل في مواجهل إجرا
اللائأ  ال ا، واسيبيال  بممثل ييأ تغننر  ” الياا  باسأ األسر  “كما تؤمل اليو  اؤ إلغاء ما إسمى 

بؤكل دائأ، وييولى مياب ل أمور األسر  م  إدارة السي  في الؤنوا ال امل فلط، دوا أا تكوا ل  
ائنل ل أا ال إكوا هذا الممثل ميانا واقيرا  اللييل اإلسر  أإل ع قل بالؤنوا الخا ل بكل أسنر.

 بليل أو جرب إسرائنلنن .
وتيضم  اليو  اؤ، تخ    المخصصاؤ المال ل اليي إحولها اوو األسر  ألبيائهأ في السيوا، 

)ميير في السي (، وكذلت وقم اليحوي ؤ المال ل ” الكانينيا“واليي تمكيهأ م  قراء ا ي اجاتهأ م  
 ألسر  سواء اليماع ل أو الطردإل.م  السلةل الطلسةني ل ل
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وتلضي اليو  اؤ أإضا بمي  األسر  م  إعياد ا امهأ بطنطسهأ في أقسام السي ، واالكيطاء بما 
تليم  مصلحل السيوا لهأ، علما أا األسر  تمكيوا ب ي ا يياجاؤ جماع ل م  اسي ادة  لهأ في 

 .2004إعياد ا امهأ في السي  ميذ 
راج غرف االسيحمام م  داخل األقسام، واليحكأ بكم اؤ الم ا  اليي ييأ وكذلت تو ي اللييل بإخ

 اسيخيامها وتلل صها بؤكل كبنر عبر تركنن أنظمل خا ل بذلت.
 10/2/2019القدس العربي، لندن، 

 
 : "الموساد" االسرائيلي قام بتهريب عالم نووي إيراني إلى بريطانيا"صنداي اكسبرس" .35

كؤط  مصادر في بريةان ا، النوم األ ي، أا جهاز الموساد اإلسرائنلي  :"الليس" دوؤ كوم -الليس 
قام بيهرين عالأ نووي إيراني م  ب د  إلى بريةان ا عبر ترك ا، والت بالي اوا م  وكالل المخابراؤ 

 (.MI6( وجهاز االسيخباراؤ البريةاني )CIAالمركزيل االمنرك ل )
عاما ليإ   47، أا ال الأ اإليراني البالغ م  ال مر وأفادؤ  ح طل ) يياي اكسبرس( البريةان ل

م لوماؤ تي ل  ببرناما األسلحل اليوويل اإليران ل وأن  كاا ضال ا في عمل ل اغي ال عالأ نووي 
 .2012إيراني آخر ييعى مصةطى ا مي روقاا الذي قيل بيطينر س ارت  في اهراا عام 

إا خةل تهرين هذا ال الأ  –إلسرائنل ل ال امل كما نلل  عيها هن ل البت ا –وأضاف  الصح طل 
نطذؤ في قهر تؤري  األول )أكيودر( الماضي وقي تأ تهريب  إلى ترك ا وم  نثأ إلى فرنسا وميها إلى 

 مهاجرا إيران ا آخرا. 12بريةان ا على ظهر زورل مةااي برفلل 
البريةاني في لييا قبل  واكيؤ الصح طل أن  تأ اسييواب هذا ال الأ م  قبل جهاز االسيخباراؤ

 توجه  على مي  اائرة ركاب إلى الوالإاؤ الميحية االمنرك ل.
 10/2/2019القدس، القدس، 

 
 وسائل إعالم: وفاة فلسطينيْين في نفق بغزة فّجره الجيش المصري  .36

 أعلي  وزارة الياخل ل في قةا  غزة فير النوم االنثين  ع  وفاة فلسةنينْن  أ يهما ضابط: األناضول
قرال في نط  على الحيود بن  اللةا  ومصر، م  ورود أنباء ع  أا اليط  ت رض لليطينر م  

 قبل الي ا المصري.
عاما( ُقيل خ ل مهمل أمي ل ليطلي  39وقال  الياخل ل إا ضابةا برتبل رائي ييعى عبي الحمني ال كر )

المواا   بحي أبو قرقن   نط   يودي جيودي اللةا  مساء أم  األ ي، كما ُقيل في ااؤ الحادث
وأضاف الب اا الطلسةنيي أا  عاما( اخيياقا ني يل اسييؤال غازاؤ سامل، بحسن ب اا الوزارة. 28)
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اواقأ اليفا  الميني تمكي  م  إنلاا عيصرْي أم  آخرْي ، وتأ نللهما إلى المسيؤطى ليللي ال  ج، 
 ولأ يورد مزييا م  اليطا نل  ول م بساؤ الحادث.

وسائل إع م محل ل باللةا  اكرؤ مساء أم  أا تس ل عمال فلسةنينن  ُفليوا داخل نط  لك  
  يودي تياري ليلل البضائ  بن  اللةا  ومصر، ب ي أا ت رض لليطينر م  قبل الي ا المصري.

واكرؤ تلت المصادر أا اواقأ اليفا  الميني دخل  اليط  في محاولل إلنلااهأ، بنيما لأ إصير 
 الي ا المصري ت ل لا  ول الحادث.

 11/2/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 مستوطنا يقتحمون المسجد األقصى 55القدس:  .37
باب المغاردل، بحراسل مسيوايا، النوم األ ي، المسيي األقصى المبارد م  جهل  55اقيحأ : الليس

وتيول المسيوايوا، عبر ميم اؤ ميطصلل، في المسيي  مؤيدة م  قواؤ اال ي ل اإلسرائنلي.
قرو اؤ  ول أكذودل اله كل المزعوم، وسط محاوالؤ ميكررة إلقامل الوس  إلىالمبارد، واسيم وا 

 وق ائر تلمودإل ر  ، قبل مغادرت  م  جهل باب السلسلل.
 10/2/2019، والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء 

 
 بسبب أزمة مالية حادة في بيروت إغالق قناة القدس .38

قررؤ إدارة قياة الليس، أم  السب ، إغ ل اللياة في بنروؤ وداخل فلسةن  بسبن  :بنروؤ 
اة، وأكي عيد م  الصحافنن  ال املن  في اللي األزمل المال ل الحادة اليي ت صم بها ميذ نحو عام.

بطن  تأ إب غهأ بلرار إغ ل اللياة بط ل األزمل المال ل الحادة اليي تمر بها.  نت أا رواتن 
 الموظطن  لأ تصرف ميذ أقهر وأ بح  مثللل بالييوا لؤركاؤ البت وغنرها، بحسن الصحافنن .

 10/2/2019، القدس، القدس
 

 مخطط استيطاني تهويدي جديد شمالي الضفة .39
َم ع  مخةط لي يريف م اؤ اليونماؤ الزراع ل في قر  ودلياؤ قمال غردي سلطن  قمالي ُكؤِّ

ييإ وؤ »واكرؤ  ح طل «. اإلسرائنلي»الضطل الغرد ل المحيلل، لمصلحل اليوس  االسي ةاني 
ال بريل، أا هياد مخةةا  إلقامل خط م ا  للصرف الصحي، إمر عبر أراضي عيد م  « أ رنوؤ

 أميار. 8كلأ، ود رض  2.800طن ؛ بحيل إقامل الخط بةول مواايي بلية كطل  ارس قمالي سل
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إا خط الصرف الصحي م  قطن  تخرين م اؤ اليونماؤ م  قر  ودلياؤ قمال »وقال  الصح طل: 
غردي سلطن ، وقة  أقيار الزييوا، إضافل إلى أقيار أخر  م مرة إلى جانن تؤوي  األودإل 

 «.واألراضي
وكطل  ارس؛ وقنري؛ ودير اسي ا؛ ودروقن ؛ وكطر اليإت؛ إا قر   ارس؛ »وأوضح  الصح طل: 

وسرال؛ وديإا؛ والزواإل؛ ومسحل، سيي رض لييريف أراضنها، لمصلحل إقامل خط الصرف 
 «.الصحي

وقال المكين الوايي لليفا  ع  األرض وملاومل االسي ةاا، الياب  لميظمل اليحرير الطلسةني ل، 
مسيواياؤ جييية في  7 -خ ل األعوام ال ؤرة األخنرة -ؤطؤأم ،: إا  كومل بي امن  نيي اهو أن

دائرة اإل صاء »الضطل، إضافل إلى مسيوايل وا ية بالليس المحيلل، بحسن م ة اؤ نؤرتها 
وأقار اليلرير األسبوعي الصادر ع  المكين، أا هذ  الم ة اؤ ال تؤمل «. المركزيل اإلسرائنل ل

وفلا  لللانوا  -ؤ اللائمل أو البنر االسي ةان ل غنر اللانون لاليوس ل، اليي أجري  على المسيوايا
، اليي نم  كالطةر في اول الضطل الغرد ل وعرضها على قمأ اليبال والي ل، وفي -«اإلسرائنلي»

 مياا  األغوار الطلسةني ل.
 10/2/2019، الخليج، الشارقة

 
 وحدات "اإلرباك الليلي" تستأنف عملها على حدود غزة .40

اسيطنم الميظاهروا ضم  و ياؤ "اإلرداد اللنلي" مساء النوم األ ي ف ال اتهأ قرل : الرأي –غزة 
 بلية جبال ا قمالي قةا  غزة وخزاعل جيود ، ب ي أا ُعلل  خ ل نوفمبر الماضي.

وأفادؤ مصادر محل ل قمال اللةا  وجيود  أا عؤراؤ الؤباا توافيوا م  ساعاؤ المساء، وأق لوا 
ةاا ل، وأاللوا المطرق اؤ الصوت ل، ضم  الط ال اؤ اللنلل لمسنراؤ ال ودة وكسر اإلااراؤ الم

المصادر أا جيود اال ي ل أاللوا الر اص الحي وقيابل الغاز المسنل لليمو   ؤواكر  الحصار.
 بكثافل  وب الؤباا؛ ما أّد  إل ابل عيد ميهأ باالخييال.

راؤ اليالطل "الكوقود"، إضافل إلى تؤغنل أغاني نثوريل وتؤمل ف ال اؤ "اإلرداد اللنلي" إق ال اإلاا
وأ واؤ  افراؤ إنذار عبر مكبراؤ الصوؤ، م  إا ل أضواء اللنزر تيا  الييود الميمركزي  

 قرب الس اج.
وتهيف الو ية م  خ ل عملها اللنلي إلى إبلاء جيود اال ي ل في  الل اسييطار دائأ على الحيود 

 بحسن اللائمن  علنها. السييزافهأ وإرداكهأ،
 10/2/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 المستوطنون يصّعدون االعتداءات على مناطق الضفة ويطالبون بقتل عباس .41

  يؤ قواؤ اال ي ل والمسيوايوا م  اعيياءاتهأ على مياا  الضطل «: الليس ال ردي»رام هللا ر 
لطلسةنينن ، ر ما قام المسيوايوا بؤ  اعيياءاؤ علنهأ الغرد ل، واعيلل ج ا اال ي ل عيدا م  ا

وعلى مميلكاتهأ، تمثل  في رق  المركباؤ بالحيارة، واليعوة لليل الرئ   محمود عباس 
 والطلسةنينن .

واعيلل  قواؤ اال ي ل  ب ا وقابا م  مخ أ قلييإا، قمال الليس المحيلل، خ ل وجودهما قرب 
مراكز اليحلن . كذلت اعيلل  قواؤ اال ي ل، نث نثل فلسةنينن  م  بلية   اجز قلييإا، ونل  إلى أ ي

الع سويل في الليس المحيلل، علن دهأ ميازل اويهأ وإخضاعها لليطي ا اليقن . وقال  مصادر 
قباا م  بلياؤ تيب  ميييل بن  لحأ، قاباا ميهأ م   كذلت نث نثلمحل ل إا قواؤ اال ي ل اعيلل  

 ل  م  بلية الخضر، ب ي دهأ ميازل اويهأ.بلية تلو ، والثا
وأغلل  قواؤ اال ي ل البوابل الحيييإل الملامل على ميخل مخ أ الطوار جيوب ميييل الخلنل، ومي   
الموااين  م  دخول أو خروج المخ أ. كذلت انيل   مواجهاؤ بن  الؤباا وقواؤ اال ي ل على 

مصادر محل ل، واب  م  قيابل الغاز والر اص  ميخل مخ أ ال روب قمال الخلنل، وأالل ،  سن
 الم يني المغلم بالمةا  باتيا  الميازل على ميخل المخ أ.

 وأقام  قواؤ اال ي ل  اجزا عسكريا على الميخل الييودي لميييل دورا جيوب غرب الخلنل.
هيم ،  ن لإمكاوقال ج ا اال ي ل إن  داهأ ميزل األسنر عرفاؤ إرفاع ل، وأخذ ق اسات  لطحص 

بزعأ ق ام  بييطنذ عمل ل ا   قرب الليس الخم   الماضي أدؤ لمليل مسيوايل،  نت تأ اعيلال 
 هذا الؤاب في ميييل رام هللا يوم اليم ل الماضي.

الماض ل، ونظموا تظاهراؤ  48إلى الت فلي ق  المسيوايوا سلسلل اعيياءاؤ، خ ل الساعاؤ الر 
« كرياؤ أرد «و« غوش عيصنوا «و« آري نل»ومسيواياؤ  في مياا  عية في الضطل والليس

 جر  خ لها اليحري  على قيل الرئ   عباس والطلسةنينن .
إلى قيل الرئ    ورف  المسيوايوا الميظاهروا إافةاؤ كيب  علنها ق اراؤ تيعو بؤكل مباقر

 ل ممولي تص » إلىعباس، إضافل لليل الطلسةنينن  كافل، ورف وا  ورا للرئ   عباس تيعو 
 «.الليل

و سن تلارير إسرائنل ل فإا ال منيي الميةرف عضو الكي س  الساب  ماإكل ر غلن ، وعضو 
 اليظاهراؤ. إ ي قاركا في «  زب الل كود»الكي س  م  الل كود اورا  زاا، ع  
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كذلت رق  المسيوايوا مركباؤ الموااين  بالحيارة على اري  وادي اليلن، قرب قريل رأس كركر، 
رب رام هللا،  نت قام  قواؤ اال ي ل بإغ ل الةري ، في كافل االتياهاؤ، علن االعيياءاؤ. غ

كذلت اعيي  مسيوايوا على مركباؤ الموااين  ووجهوا الؤيائأ واليهييياؤ لهأ، عيي مطيرل 
قمال الخلنل. واكرؤ مصادر محل ل أا المسيواين  « غوش عيصنوا »الييم اؤ االسي ةان ل 

ي ميةلل قهيؤ خ ل األإام الللنلل الماض ل عية اقيحاماؤ نطذوها في محاولل ميهأ ا يؤيوا ف
 ل سين ء علنها وإخ ئها م  ساكينها باللوة.

والبنر االسي ةان ل في ميييل الخلنل، عيي « كرياؤ أرد »كذلت ا يؤي عيد كبنر م  مسيوايي 
 الصوؤ لليل الطلسةنينن .ميةلل السهلل جيوب الميييل، وأاللوا دعواؤ عبر مكبراؤ 

واكرؤ مصادر محل ل أا مسيواين  أخري  قذفوا ميازل في  ي تل الرمنية وسط ميييل الخلنل، 
بالحيارة، اسييابل لليعواؤ اليي أاللها قادة المسيواين . وأوضح  المصادر أا جيود اال ي ل 

المسيي اإلبران مي ألداء  والمسيواين  مي وا ال ؤراؤ م  المصلن  الطلسةنينن  م  الو ول إلى
  ة الطير، ب ي أا أغل  اال ي ل البوابل اإللكيرون ل الغرد ل المندإل إلى سول اللب ، ورف  

 إدخال المصلن  المسلمن  للمسيي.
واضةرؤ إدارة ميرسل عوريف الثانويل إلخ ء الميرسل م  الة ب يوم أم ، ب ي ت رضها 

ؤ اال ي ل. وقال مسنول ملم االسي ةاا في قمال الضطل العيياءاؤ المسيواين ، بحماإل قوا
إا عيدا م  المسيواين  ت رضوا لة ب الميرسل في اللريل اليي تل  جيوب »الغرد ل غساا دغل  

غرب نابل ، بحماإل قواؤ اال ي ل الذي  أاللوا الر اص باتيا  الميرسل، ما  يا بإدارة الميرسل 
 «.إخ ئها إلى

 10/2/2019، ندنالقدس العربي، ل
 

 اإلجراءات العقابية ال مسوغ لها والمطلوب قيادة بديلة للسلطة جواد الحمد لر"فلسطين": .42
قيد الميير ال ام لمركز دراساؤ الؤرل األوسط في عماا )غنر  غزة/ أدهأ الؤريف: -عماا

اس على  كومي( جواد الحمي على أا اإلجراءاؤ ال لاب ل اليي تطرضها السلةل برئاسل محمود عب
قةا  غزة "ال مسوغ لها وغنر قانون ل"، في  ن  اقيرب إإياد ق ادة م  الطصائل الواي ل وكبار 

 الؤخص اؤ الطلسةني ل إلدارة اللةا  والضطل الغرد ل المحيلل.
وأكي الحمي في اتصال هاتطي م   ح طل "فلسةن " أا هذ  اإلجراءاؤ اليي تسبب  ب واقن خةنرة 

 ا  "مخالطل تمام ا لألعراف والمؤرو  الوايي".على األوضا  في اللة
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وأقار إلى أا السلةل ت امل  في فرض اإلجراءاؤ ال لاب ل وكطنها "دولل" في الضطل الغرد ل 
  ا رؤ "عيوًّا" لها ميمث   في قةا  غزة الذي يزيي ت ياد سكان  على ملنوني نسمل.

باقر في إدارة السلةل، و ل الميل  وأضاف: "وم  الت تيخل اللييل المركزيل لحركل فيح الم
اليؤري ي المييخن، وتؤكنل  كومل جييية )غنر مطلوف ميذ سيواؤ(، وسط محاوالؤ إلظهار قةا  

 غزة بطن  "ميمرد"، وما ييراف  والت م  تصريحاؤ على لساا ق اداؤ في فيح والسلةل".
رار األولى على تيطنذها غنر وتاب : "قراراؤ السلةل هذ  رفضها الؤار  الطلسةنيي كافل، لك  إ 

واسييرد: "هذا اإل رار ما زال  مطهوم وال مسوغ ل ، وال إسييي إلى أي وقائ  دسيوريل وقانون ل".
 مبهم ا )...( إال أا مؤروع ا آخر يراد تةب ل ، وال لوداؤ تطتي تيهنز ا لهذا المؤرو ".
 10/2/2019، فلسطين أون الين

 
 فلسطينيين بالضفة 9لة ويعتقل االحتالل يهدم منزال  في الرم .43

مير  100هيم  اليرافاؤ ال سكريل ل  ي ل، أم  األ ي، ميزال  قني اإلنؤاء بمسا ل وكاالؤ: 
مرد ، ت ود ملكني  ل ائلل أبو هزاز في ميييل الرملل، بحيل البياء دوا ترخ ص. واقيحم  اآلل اؤ 

 س م  الحركل وهيم  الميزل.ال سكريل الميييل، وفرض  إغ قا  على الحي ومي   اليا
كما نطذ ج ا اال ي ل عمل ل في الخلنل جيودي الضطل، التخاا تيابنر بؤطا هيم ميزل فلسةنيي 
اعيلل بيهمل قيل المسيوايل أوري أنسباخر، مساء الخم   الماضي في جيوب الليس. وأعلي  

يري اسييواب  لم رفل سلةاؤ اال ي ل السب  توق ف عرفاؤ ارفاع ل م  سكاا الخلنل، وأن  إ
دواف  . و باب أم  األ ي، أللى مسيوايوا إال موا في الخلنل الحيارة على ميازل فلسةني ل قريبل 

 كما أفاد قهود.
 11/2/2019، الخليج، الشارقة

 
 المدارس بعد مغادرة المراقبين الدوليين لحمايتهم  إلىشبان فلسطينيون يرافقون أطفال الخليل  .44

راف  قباا فلسةنينوا األ ي أاطاال ميوجهن  للميارس في  :الطلسةني ل( )أ ف ب( األراضيالخلنل )
ميييل الخلنل في الضطل الغرد ل المحيلل، مؤنري  إلى أّا  ماإل هنالء الصغار م  المسيواين  

 اإلسرائنلنن  بات  ضروريل ب ي مغادرة المراقبن  اليولنن .
، بموجن اتطال فلسةنيي إسرائنلي، على 1994فبراير وتطسس  ب ثل المراقبن  اليولنن  في قبا / 

. و ّذر مسنولوا اإلبران ميفلسةني ا كانوا إصلوا داخل الحرم  29خل  ل ق ام مسيوا  بليل 
 فلسةنينوا م  أّا سحن المراقبن  اليولنن  قي يزيي م  انيهاكاؤ المسيواين  في الميييل.



 
 
 
 

 

 30 ص             4861 العدد:             2/11/2019 إلثنينا التاريخ:  

                                    

قمصانا زرقاء كين ” قباا ضي االسي ةاا“طسها وارتي  قباا فلسةنينوا م  ميموعل تةل  على ن
مصور لوكالل فران   أفاد، على ما ”مراقن  لول إنساا“ واإلنكلنزيلعلنها باللغاؤ ال رد ل وال بريل 

بيأنا النوم  ملل محل ل ليونثن  “وقال المسنول في الميموعل ع سى عمرو لطران  برس  برس.
جهوا للميارس في هذ  الميةلل اليي دائما ما إكوا فنها الميو  األاطالاالنيهاكاؤ اليي يي رض لها 
ل  نحل محل المراقبن  اليولنن ، لكييا نحاول قير “ وأضاف ”.مسيوايوا وج ا اال ي ل

 ”.الميارس إلى األاطالاسيةاعييا تطمن  اهاب 
، على ما مرافلل الؤباا لألاطال أنثياءووق   مياوقاؤ بن  مسيواين  وفلسةنينن  وجيود إسرائنلنن  

 أفاد مصور فران  برس.
وتل  أرد  ميارس فلسةني ل في هذ  الميةلل م  ميييل الخلنل اليي تؤهي  ياماؤ يوم ل بن  

في الخلنل مكانا مليسا للمسلمن   اإلبران ميالمسيواين  وسكاا الميييل الطلسةنينن . وي يبر الحرم 
 والنهود على السواء.

 10/2/2019، رأي اليوم، لندن
 

 دية طبرية اإلسرائيلية تتراجع عن خطتها لتحويل مسجد البحر التاريخي إلى متحفبل .45
ب ي اال يياجاؤ على انيهاد بليإل ابريل اإلسرائنل ل لمسيي البحر، «: الليس ال ردي»اليا رة ر

تو ل فلسةنينو الياخل م  رئ سها أم  إلى اتطال إلضي باليراج  ع  خةيها ليحويل المسيي 
 ب لهأ بيرم م  والمسيي ال مري الكبنر، وهو مو ي ومهمل جيا.لميحم والسما

أم  جلسل م   48وعلي وفي م  لييل المياب ل ال رد ل ال ل ا، والهن ل الس اس ل األعلى داخل أراضي 
رئ   بليإل ابريل، روا كودي، والت في أعلاب إع ن  نني  بيحويل مسيي البحر في الميييل إلى 

ل ع  لييل المياب ل، اليائباا مس ود غياإأ ويوسم جباري ، ورئ   ميل  ميحم. وقارد في اليلس
نينياؤ مينر  مودة، والمحامي عمر خماإسي  –محلي ارعاا مازا عيوي، ورئ   ميل  الب نيل 

 والمحامي وأقرف  يازي ع  منسسل  مود.
مليس للمسلمن ، وهو وقي أّكي وفي لييل المياب ل ال ل ا خ ل اليلسل على أا هذا المسيي هو مكاا 

إرث تاريخي لل رب الطلسةنينن ، وال إلبل بطي  ال انيهاد  رمي  وتحويل  إلى ميحم. كما أّكي 
إلوم على  ساب  أاالوفي اا  ييت البليإل ع  تليم ميييل ابريا االقيصادي والس ا ي ال إمك  

 ر والمسيي ال مري.األماك  المليسل وعلى  ساب المسييي  المليسنن  في ابريا، مسيي البح
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ل   مسييا اآلا وإنما مكاا »وتحيث رئ   البليإل ع  رغبي  بافيياب ميحم قائ   إا هذا المكاا 
تيظ ف وترم أ »، وتحيث ع  نني  بيحويل ابريل إلى مركز س ا ي مركزي، وأا هيف  «تاريخي

 «.األماك  الياريخ ل
األمر الواق  باليسبل للمسيي، والحطاظ عل   ود ي نلاش مةول تو ل الةرفاا إلى أا ال ييأ تغننر 

كمسيي وعيم تحويل  إلى ميحم، واليطكني أا ما قام  ب  البليإل هو تيظ ف للمكاا ول   أكثر م  
الت. كما اتط  على الي اوا م  أجل   انل وتيظ ف مسييي ابريا، الزيياني ال مري، والبحر، م  

 خ ل ملاولن  عرب.
 10/2/2019، القدس العربي، لندن

 
 ميدانيا   في غزة مصر تقنع الفصائل الفلسطينية بتهدئة الموقف": الشرق األوسط" .46

قال  مصادر مةل ل إا مصر نيح  في إقيا  الطصائل الطلسةني ل، خصو ا   ركل  رام هللا:
 اليهاد اإلس مي، بيهيئل المواجهل م  إسرائنل في هذ  المر لل، تييبا  لييهور أميي محيمل م  ت ثر

 «. ماس»جهود المصالحل، واتخاا الرئ   الطلسةنيي محمود عباس خةواؤ إضار ل ضي  ركل 
سيليلي فصائل « اليهاد»و«  ماس»إا مصر اليي اليل  « الؤرل األوسط»وقال  المصادر لر

أخر  م  أجل تثبن  اليهيئل، كما سيبحت ملم المصالحل، لك  م  دوا وجود  ركل فيح في هذ  
المصادر أا  ركل فيح أبلغ  المصرين  أنها ل س  بصيد إجراء أي  واراؤ نثيائ ل  المر لل. وأكيؤ

، وأن  مةلوب م  الحركل تسل أ قةا  غزة، والمؤاركل في االنيخاباؤ اليؤريع ل « ماس»م  
 الملبلل، م  أجل اسي ادة الو ية.

 10/2/2019، لندن، الشرق األوسط
 

 اته إلنصاف الفلسطينيينالصفدي: األردن سيستمر في توظيف إمكاني .47
اليلى وزير الخارج ل وقنوا المغيردن  أإم  الصطيي اْلَنْوَم أمن  سر اللييل الييطنذإل في : عماا

و ذر الصطيي وعريلاؤ م  خةورة اسيمرار  ميظمل اليحرير الطلسةني ل اليكيور  ائن عريلاؤ. 
لصرا  على أساس  ل اليولين  الوض  الراه  وقيدا على ضرورة إا ل جهي دولي فاعل إلنهاء ا

وف  قراراؤ الؤرع ل اليول ل ومبادرة الس م ال رد ل سبن  و نيا ليحلن  الس م الؤامل في الميةلل. 
لليو ل لحل للصرا  ييهي اال ي ل  إمكاناتهاوأكي الصطيي أا المملكل سيسيمر في توظ ف كل 

 في دوليهأ المسيللل على ترابهأ الوايي. وييصم األقلاء الطلسةنينن  ويلبي  لهأ بالع ا بكرامل
 10/2/2019، الغد، عّمان
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 مليار دوالر ومنعت انهيار أونروا 1.1قطر حّولت لغزة هآرتس:  .48

، وفلا ليلرير 2018 – 2012مل ار دوالر إلى قةا  غزة بن  السيواؤ  1.1 ّول  دولل قةر أكثر م  
ي اإلسرائنلي المصغر للؤنوا الس اس ل واألمي ل قيمي  الؤهر الماضي جهل دول ل إلى الميل  الوزار 

 )الكابنين (، وأكي مسنولوا إسرائنلنوا  حل اليلرير،  سبما اكرؤ  ح طل "هآرت " النوم، األ ي.
وقال  الصح طل إا هذ  المبالغ دخل  إلى غزة بمصادقل الحكومل اإلسرائنل ل، وأن  خ ل ال ام 

والر كمساعياؤ إنسان ل، ليسييي أنثماا وقود ورواتن ملنوا د 200و ي   ول  قةر مبلغ  2018
الموظطن ، كما أا قةر اليزم  بيحويل م اؤ م ين  اليوالراؤ في المسيلبل ع  اري  أنظمل 
المساعياؤ الياب ل لألمأ الميحية، والت في الوق  الذي اميي   ر   دول عرد ل أخر ، خا ل 

و يى أنها لأ تليزم بي هياتها بيليإأ مساعياؤ ودعأ الخل ي ل ميها، ع  تليإأ اليعأ للةا  غزة، 
مالي للسلةل الطلسةني ل أإضا. وتطني تلارير بطن  في موازاة امييا  دول خل ي ل، خا ل الس ودإل 
واإلماراؤ، ع  تليإأ مساعياؤ ت هيؤ بها للطلسةنينن ، فإنها تحول مساعياؤ لحركاؤ إرهاب ل في 

  .مليميها تيظ أ اللاعية في ال م
م  األموال اليي  وليها قةر إلى غزة في  %44وجاء في اليلرير الذي ُقيم للكابنين  اإلسرائنلي، أا 

تلت السيواؤ جر  اسيثمارها في البي ل اليحي ل، اليي دمرتها الحروب ال يوان ل اليي قيها اال ي ل. 
الغ ُ ول  إلى  ركل م  هذ  المبالغ إلى الي ل أ والصحل، وداقي المب %40وجر  تحويل قرابل 

  ماس وكذلت ليعأ جهاؤ أخر  في اللةا .
وأضاف  الصح طل أن  في أعلاب ارتطا  وتنرة تحويل األموال اللةريل، أجر  المسيؤار اللضائي 
للحكومل اإلسرائنل ل، أر حاي مييلبلن ، مياوالؤ اسيثيائ ل، االن خ لها جهاؤ س اس ل وقضائ ل 

باإلمكاا موا لل هذ  اليحوي ؤ المال ل م  دوا أا ت يبر خرقا لل لوداؤ وأمي ل بالييقن  ر ما إاا 
 اإلسرائنل ل واليول ل ضي  ماس.

ملنوا دوالر إلى  50وأضاف اليلرير أن  خ ل ال ام الماضي، ودمصادقل إسرائنل، جر  تحويل 
ؤ الميحية وقم وكالل "أونروا"، ب ي أا واجه  الوكالل خةر اإلغ ل في أعلاب ب ي قرار الوالإا

 تمويلها.
ووق   قةر الؤهر الماضي على اتطال إلضي بطا تيبر  بيصم مل ار دوالر لوكاالؤ األمأ 
الميحية، بحنت ييوق  أا أغلب ل المبلغ س سمح بموا لل عمل أونروا في غزة. ودمساعية هذا المبلغ، 

 لبةالل.ألطا م  سكاا اللةا  م  أجل تلل ص نسبل ا 180سيؤغل األمأ الميحية 
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ونلل  الصح طل ع  مصير س اسي إسرائنلي اال  على الم ة اؤ، تطكني  على أا اليبرعاؤ 
، أنلذؤ هذ  الوكالل م  االنه ار ومكييها م  موا لل نؤااها م  2018اللةريل ألونروا، في ال ام 

 أجل مصلحل سكاا اللةا .
االقيراب اللةري بيليإأ هذ  ولطي  الصح طل إلى أا الحكومل اإلسرائنل ل اضةرؤ إلى قبول 

المساعياؤ إلى قةا  غزة، في أعلاب رف  السلةل الطلسةني ل تليإأ مساعياؤ وقرار عباس 
بطرض علوداؤ على سكاا اللةا  بادعاء خصومي  لحماس وم  أجل الحطاظ على  كم ، ود ي أا 

اريل محااإل رفض  مصر ملير اؤ أمنرك ل بيليإأ مساعية لللةا  م  خ ل إقامل ميةلل تي
 لللةا  في سنياء.

وأضاف  الصح طل أا قةر كان  مسنولل، في السيواؤ األخنرة، ع  مؤاري  أخر  في غزة، قمل  
بياء قوار ، أ  اء ومسيؤ  اؤ، وقراء م ياؤ اب ل ميةورة، و يى أنها تمّول ميح دراس ل جامع ل 

 لة ب م  اللةا  درسوا ر   وخارج .
 10/2/2019، 48عرب 

 
 رار الخليج" برنامج تلفزيوني إسرائيلي يستضيف شخصيات عربية"أس .49

ا م  النوم األ ي، برناميا  13تبت اللياة  :ترجمل خا ل -"الليس" دوؤ كوم -رام هللا ال بريل، بيء 
تلطزيون ا عبارة ع   للاؤ مييال ل إحمل اسأ "أسرار الخل ا" للحييت ع  ال  قاؤ اإلسرائنل ل م  

ودث  اللياة ملة ا دعائ ا للبرناما الذي أعي  المراسل الس اسي لللياة باراد رافني،  اليول الخل ي ل.
إظهر تركي ال  صل آل س ود الرئ   الساب  ليهاز االسيخباراؤ ال سكريل الس ودإل، تحيث ر   

ووفلا لللياة، فإن  خ ل البرناما س كوا هياد عؤراؤ  ع  ضرورة  ل اللض ل الطلسةني ل أوال.
الخل ي ل. مؤنرة  إلى أا الت سنيضم   –ف م  دول عرد ل للحييت ع  ال  قاؤ اإلسرائنل ل الضنو 

المزيي م  اليطا نل  ول الونث لل السريل لوزارة الخارج ل اإلسرائنل ل بؤطا ال  قاؤ م  الس ودإل 
ح واليي كؤم عيها أم  وتبن  ميها أا الس ودإل ل  تةب  ال  قاؤ قبل تليإأ تيازالؤ لصال

 الطلسةنينن .
 10/2/2019، القدس، القدس

 

 الجمهوريون في الكونغرس يتهمون النائبتين الديمقراطيتين عمر وطليب بر"معاداة السامية" .50
أنثارؤ تصريحاؤ اليائبين  المسلمين  اليإملراانين  في الكونغرس األمنركي، إلهاا عمر ورقنية 

 في ميل  اليواب.النن، الياعمل لحملل ملاا ل إسرائنل، ضيل كبنرة 
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وو م اليائن اليمهوري، لي زييلن ، ك م عمر بطن  عبارة "ع   لي ضي إسرائنل وم اداة 
 لى قلن الس اسل األمريك ل  يى في دهالنز الكونغرس".إللسام ل"، مض طا: "بيأنا نر  ك ف تيسلل 

"خةاب الكران ل  واتهم  الميموعل اليمهوريل في ميل  اليواب ق ادة الحزب اليإموقرااي بيؤي  
 وعيم اليسامح إزاء إسرائنل".

وم  أا مسنولن  دإموقراانن  سارعوا باليفا  ع  اليائبين  المسلمين  اللين  تي  اا أي منول م ادإل 
 للسام ل، فإا مواقطهما تحرج الحزب.

ووعي الرئ   اليإموقرااي للييل الؤنوا الخارج ل في ميل  اليواب، اليي تيخل ضميها عمر، 
لنوؤ إنغل، ب يم تياهل تصريحاؤ و طها بطنها كان  "جار ل بالط ل" والت في ملابلل م   ح طل إ

 وأفادؤ الصح طل بطا إنغل أعرب ع  األمل في أا "تيضا" عمر قريبا. "ننويورد تاإمز".
 9/2/2019، األيام، رام هللا

 
 جديد لغزة "ل بحري أسطو"ترتيبات مع دول أوروبية لتدشين : اللجنة الدولية لكسر الحصار .51

أعل  اليكيور عصام يوسم رئ   الهن ل الؤ ب ل لمواجهل الحصار، ورئ   «: الليس ال ردي»غزة ر 
، ع  ترتنباؤ بيأؤ م  عيد م  اليول األورود ل، لييطنذ ب   «قوافل أم ال م  االبيساماؤ»

 األنؤةل البحريل في محاولل لكسر الحصار البري ع  قةا  غزة.
رأس وفي م  قافلل مساعياؤ إنسان ل و ل  قبل أإام،  غزة علىلذي يزور  ال ا قةا  وقال يوسم ا

م  أجل وض  آل ل جييية، سنيأ اإلع ا « أسةول الحريل»إا هياد إجراءاؤ إلوم بها اتحاد 
عيها خ ل الطيرة الملبلل. وتوق  أا تر  هذ  اآلل ل اليور خ ل قهر يولنو/ تموز الملبل،  واإلفصاب

 «.تيطنذ أنؤةل بحريل مخيلطل لكسر الحصار ع  غزة»بر 
وأقار إلى ترتنباؤ م  اليانن المصري م  أجل الييسن  إلدخال وفود اب ل لللةا ، الفيا  إلى تليإأ 
كؤوفاؤ لليانن المصري م  أجل السماب ل يد م  األاباء الميضامين  م  الؤ ن الطلسةنيي في 

ي ظل وجود اآلالف م  اإل اباؤ اليي تحياج لمياب اؤ غزة م  األردا ومصر ليخول اللةا ، ف
  ثنثل في تخصصاؤ مخيلطل و الل ال يز اليي ت اني ميها مسيؤ  اؤ غزة.

لى اللةا ، والسماب بيلل ب   الير ى إوقال إا هياد مياقؤاؤ تير  م  مصر إلدخال األدويل 
 للخارج، أو و ول وفود اب ل لللةا .

م  أجل السماب ب بورها، وأن  « ت اونا مصريا مليرا»هياد  أا، أوضح وعلى   ني اللوافل البريل
إيري اليرتنن  ول الوفود اليي إحياجها الطلسةنينوا في اللةا  على الص ني الةبي. وأضاف 
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نيظر بإإياب ل م  الي امل المصري، خا ل أنيا نؤهي  ركل تياريل م  قبنل توريي البيزي  والغاز »
 «.لللةا 

 10/2/2019، لندن، بيالقدس العر 
 

 تطالب بإنهاء استهداف أطفال فلسطين "يونيسف" .52
، السب ، بإنهاء اسيهياف األاطال في فلسةن ، ب ي ”يون سم“االب  ميظمل األمأ الميحية للةطولل 

 يوم م  اسيؤهاد اطلن  في قةا  غزة بر اص الي ا اإلسرائنلي.
إزاء مليل الةطلن ، ” عمن  الحزا “ميظمل ع  وفي ب اا نؤرت  عبر موق ها اإللكيروني، أعرد  ال

عام ا(، اللذي  اسيؤهيا  13عام ا( و س  إإاد قلبي ) 17في إقارة إلى  مزة محمي اقينو  )
 بر اص إسرائنلي اليم ل أنثياء مؤاركيهما في مسنراؤ ال ودة السلم ل على  يود اللةا .

وا اإلقارة إلى اسيؤهادهأ بر اص الي ا أاطال فلسةنينن  قيلوا هذا ال ام، د 4وأضاف الب اا أا 
 ”.اليحل “وتاب   يون سم أا ظروف مليل الةطلن  ما تزال قني  اإلسرائنلي.

وأكي الب اا أا أ ياث اليم ل اليام ل تللي الضوء على اسيمرار ال يم ضي األاطال في فلسةن ، 
األاطال هأ أاطال، “وأضاف   لليوق   على م اهية  لول األاطال. 30باليزام  م  إ  اء الذكر  الر

وتيوجن  ماييهأ في مخيلم الظروف، وتيين اسيهيافهأ على اإلا ل، أو ت ريضهأ للخةر م  
 ”.قبل أي ارف

 9/2/2019، لندن، القدس العربي
 

 هي الحل؟ "إسرائيل"لوفيغارو: نهاية اليهود بأوروبا.. هل  .53
تروم أ ير كيابا "ملللا" تياول ر   نهاإل  قال   ح طل لور غارو الطرنس ل إا عالأ االجيما  داني

النهودإل في أورودا، وقال ر   إا م اداة السام ل ل س  سو  جانن وا ي م  المؤكلل، وتساءل 
 مؤككا: هل سيكوا إسرائنل هي الحل؟

وفي الكياب الذي اسي رض  الصحطي قارل غ غو، إلول عالأ االجيما  إن  اقيب  عيواا كياب  
 2015د" م  عبارة لرئ   الوزراء الساب  مانويل فال  ب ي هيوم نوفمبر/تؤري  الثاني "فرنسا ب  يهو 

 على محل يهودي عييما قال "بيوا النهود، فرنسا ل  تكوا فرنسا".
وي يلي تروم البا ت بم هي اليراساؤ ال ل ا في ال لوم االجيماع ل أا فال  كاا على   ، وم  الت 

بالط ل، مسيييا إلى وجود  لائ  مونثلل ع  هيرة يهودإل تزاييؤ ييحيث وكطا كل قيء قي انيهى 
 ب ي اغي ال إي ا  ل مي. 2006بؤكل خاص ميذ عام 
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قي هاجروا إلى  -ألطا 470البالغ عيدهأ نحو -وقال غ غو إا أكثر م  عؤري  ألطا م  يهود فرنسا 
وإا -إلول "هذ  الهيراؤ  إسرائنل أو كييا أو أي بلياا أخر ، ولك  ب ضهأ قي عاد، غنر أا تروم

إين أال تي ليا نللل م  قطنها ألا خ ار المغادرة هو الغالن،  يى لو كان  اليي يل  -بيؤ قلنلل
 مخنبل لآلمال". 

ويلول تروم إا األسباب م روفل، ملخصا إإاها، م  جهل في مواجهل النهود لم اداة السام ل اليييية 
ب   األقل اؤ اليي تي ل الح اة النوم ل مسيحنلل  ااؤ األ ول اإلس م ل  سن قول ، ووجود

 باليسبل لهأ. وأخنرا م  جهل أنهأ وجيوا في إسرائنل "خةل ب" توفر للنهود  ماإل غنر مؤروال.
ويسي رض تاري  النهود في الؤياؤ وير  أنهأ ت رضوا ألخةار كثنرة تح   ماإل الممالت األجيب ل 

م  أجل البلاء في انيظار "المس ح المخلص" ولك   اسيرات ي اؤوا اليي لينوا إلنها، وأنهأ كانوا ييب 
 قيم  لهأ ضماا أماا جيييا أفضل م  أي دولل أخر . - سن الكاتن-ق ام دولل إسرائنل 

وعلى هذا األساس، ير  كاتن ال رض أا على يهود في فرنسا في هذ  الحال أا إخياروا بن  
 و اليولل الصهنون ل اليييية،  سن ت بنر .الحمايين :  ماإل اليمهوريل الطرنس ل أ

 10/2/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 مشاورات تشكيل الحكومة الفصائلية .54
 هاني المصري 

عام ا على انيخاب ، قام  المحكمل اليسيوريل، المخيلم على قانوننيها وقرعنيها والمة وا  12ب ي 
منسسل المييخبل اليي لأ تيمك  م  ال مل، فنها، باتخاا قراٍر اسيؤاري بحل الميل  اليؤري ي، ال

 كما تضم  اللرار اليعوة إلى إجراء انيخاباؤ تؤريع ل خ ل سيل أقهر.
وعلى إنثر الت، قام الرئ  ، محمود عباس، بحل الميل  اليؤري ي، وقام  اللييل المركزيل لحركل 

م  فصائل ميظمل  فيح، اليي يرأسها الرئ   عباس نطس ، بيؤكنل لييل م  أعضائها لليؤاور
اليحرير وقخص اؤ مسيللل بؤطا تؤكنل  كومل فصائل ل، في ااؤ الوق  الذي قيم   كومل رامي 

 الحمي هللا اسيلاليها، وقبلها الرئ   عباس على الطور.
الم  ظ أا الرئ   عباس اتخذ اللراراؤ و ادق  علنها  ركل فيح م  دوا الرجو  إلى اللييل 

 إلى الطصائل والؤخص اؤ اليي جر  اليؤاور م ها، أي جر  وض هأ أمام الييطنذإل للميظمل، وال
أمر واق  لأ إؤاركوا في خلل ، وعوملوا كملحلن ، أو باأل ح كميرد دإكور إاا وافلوا، ورأيهأ ل  
إغنر في األمر قن  ا إاا اخيلطوا، بيلنل أا ق اداؤ بارزة في فيح  ر   بطنها سيمضي في قرار 

الطصائل ل، ولو بمؤاركل فيح و يها، ال س ما ب ي اتخاا اليبهين  الؤ ب ل تؤكنل الحكومل 
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واليإملراا ل قرارهما ب يم المؤاركل، في  ن  أا  زب فيا والمبادرة الواي ل و زب الؤ ن لأ ييخذوا 
ا عيي فيا والمبادرة هي الملاا ل.  اللرار اليهائي، م  أا اليوج  ال ام، خصو  

ا وافل  على المؤاركل، رغأ أا اقيصار المؤاركل الطصائل ل علنها يذكر أا أرد ل فصائل   غنرة جي 
ل  إض ف لها قن  ا مهم ا، ول  إغنر م   ال لل أا الحكومل اللادمل إاا قكل  سيكوا  كومل 

 فيحاويل مة مل بب   الطصائل الصغنرة والمسيللن .
 السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا اتخذت هذه القرارات اآلن؟

إلع ا نهاإل عهي  كومل اليواف  ب ي أا فؤل  محاوالؤ تمكنيها م  الحكأ في  سبب األول:ال
 قةا  غزة.

إلع ا فؤل جهود المصالحل وفت االرتبا  م   ركل  ماس، والبيء بيةبن  خةل  السبب الثاني:
ل ل وعسى "إما أو"، اليي تسيهيف تحمنل سلةل األمر الواق  اليي تحكأ اللةا  كامل المسنول ل. ف

 تييح هذ  الخةل بإسلا   كأ  ماس وتو ني السلةل في الضطل واللةا .
الذي سببي   كومل الحمي هللا: فساد، علوداؤ على غزة،  ال نءاليخلص م   السبب الثالث:

ضرائن، عيم مواجهل قواؤ اال ي ل اليي اسيبا   أراضي السلةل، تسرين األراضي والمميلكاؤ، 
ا في الليس، ع يز الموازنل الميزايي؛ وو ل هذا ال نء إلى مر لل خةنرة تيذر بال ص اا خصو  

 الميني على خل  ل رف  األغلب ل للانوا الضماا االجيماعي.
ا ب ي أا جر  تهم ؤها، ال س ما  السبب الرابع: رغبل فيح في ل ن دور أكبر في السلةل، خصو  

 في السيواؤ األخنرة.
ا ليهل االسي ياد ، وهو األهأ: إغ السبب الخامس ل ملم "اليؤري ي" بكل أب اد ، خصو  

ا  ول ك   ل ملء الطراغ خ ل  ال يمال قغور ميصن الرئ   في ظل االخي ف المحيمل جي 
المر لل االنيلال ل،  نت تيمست  ماس بما ورد في اللانوا األساسي  ول أا رئ   الميل  

 لها االنيخاباؤ الرئاس ل، بنيما تر  فيح بطا اليؤري ي ييولى الرئاسل لمية سين  يوم ا تير  خ
الميل  غنر فاعل وال مي لي، ولذلت إمك  أا تمأل ميظمل اليحرير الطراغ بو طها المرجع ل ال ل ا 
في اليظام الس اسي وميؤ ل السلةل، فض   ع  أا فيح تريي تيريي  ماس م  الؤرع ل الميرتبل على 

ا للحركل دول  ا، إضافل إلى اليخلص مما  صولها على األغلب ل في "اليؤري ي "، ما أعةاها هامؤ 
تبلى م  أعباء مال ل،  نت ال تصرف رواتن أعضاء الميل  اليؤري ي م  كيلل اليغننر واإل  ب 
الغزين  ميذ وقو  االنلسام، وكذلت اليواب ع  كيلل محمي د  ا، و يى ب ي  ل "اليؤري ي"، لأ 

 ب  ماس وكيلل د  ا.تصرف الرواتن اليلاعيإل ليوا
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: االسي ياد لليحيإاؤ اللادمل، ال س ما في ظل الحييت ع  ارب " طلل السبب السادس واألخير
 ترامن".

 المالحظات على هذه القرارات:
هي أنها تلضي على المنسسل المييخبل بؤكل غنر دسيوري م  أا باإلمكاا  المالحظة األولى

محل قبول وتواف  وايي، إا كان  هياد ن ل  ال ال ل  اليخلي عيها بؤكل قانوني، ودحنت تكوا 
إلجراء االنيخاباؤ، والت عبر اليعوة إلى انيخاباؤ رئاس ل وتؤريع ل وميل  وايي، وعييها تييد 

 الؤرع اؤ كلها، وييأ اليخلص م  الميل  اليؤري ي الم ةل ميذ انيخاب  تلريب ا.
على اليهود، وخا ل المصريل، الرام ل إلى  هي أا هذ  اللراراؤ تغل  الةري  المالحظة الثانية

إنهاء االنلسام، األمر الذي س طاقأ الموقم، ويندي إلى ت من  االنلسام، وتسري  تحول  إلى انطصال 
ينس  لسلةل فيحاويل في الضطل الغرد ل، وأخر   مساويل في قةا  غزة، وس كوا الؤغل الؤاغل 

مواجهل اال ي ل واليحيإاؤ األخر  فل  تكوا م  لكل ميهما ك   ل المحافظل على اليط ، أما 
 ضم  أول األولوياؤ.
هي أا هذ  اللراراؤ تيركز على السلةل وال تي ل  بالميظمل، ما سنننثر سلب ا بؤية  المالحظة الثالثة

على مةلن إعادة بياء منسساؤ ميظمل اليحرير، األمر الذي س كوا ل  األولويل، أو على األقل 
   قائمل األولوياؤ.إين أا إكوا ضم
هي أا هذ  اللراراؤ تحرف األنظار عما هو مةلوب ليهل ضرورة إعادة اليظر  المالحظة الرابعة

في اب  ل السلةل وقكلها ووظائطها واليزاماتها وموازنيها، وع قيها بالميظمل ليصبح أداة بني الميظمل 
حلن  الحريل والس ادة واالسيل ل، المو ية، وسلةل إداريل خيم ل لخيمل برناما د ر اال ي ل وت

والت في ضوء فؤل اتطال أوسلو وانه ار ما إسمى "عمل ل الس م" ومساعي إسرائنل والوالإاؤ 
الميحية إلنهاء ما تبلى م  دور س اسي للسلةل، وتحويلها إلى سلةل وظ   ل إداريل بالكامل في 

ا السيكمال فصل الضطل ع  الم ازل اآلهلل بالسكاا بالضطل م  دوا الليس وقةا  غزة ، تمهني 
 اللةا ، و لطرض الس م االقيصادي الذي ال مكاا ر   ألي    م  الحلول الواي ل الطلسةني ل.

هي أا تؤكنل  كومل فصائل ل ال تؤارد فنها فصائل تسيح  هذا االسأ سو   المالحظة الخامسة
إض م المييم  الميني بيال  م   فيح، م  قطن  تكري  نظام الكوتا )المحا صل الطصائل ل(، ما

ا في ظل تراج  خةنر في دور األ زاب والطصائل، وتليم ميزايي  دعم  وت زيز  ضور ، خصو  
 ليور ال ائل ل وال ؤائريل والطردإل والمحل ل واليهويل.

هي أّا اليعوة إلجراء انيخاباؤ تؤريع ل فلط، وإسلا  االنيخاباؤ الرئاس ل  المالحظة السادسة
ل  الوايي، الميراف  م  رف  مؤاركل  ماس في الحكومل المزم  تؤكنلها بذري ل أا والمي



 
 
 
 

 

 39 ص             4861 العدد:             2/11/2019 إلثنينا التاريخ:  

                                    

مؤاركيها تؤرع  االنلسام وت مل  وتيير ، تيأ في نط  الوق  الذي تيعى ر    ماس للمؤاركل في 
االنيخاباؤ عبر تؤكنل قائمل مؤيركل م  فيح وم  يرغن م  الطصائل، م  أنها سيبلى أنثياء 

 لى األقل تحكأ غزة، وكطا هذا ال إؤرع  االنلسام.االنيخاباؤ ع
إ ك  هذا اليياق  تخبة ا وعيم انسيام ودرجل واس ل م  ال م لول، كما إ ك  عيم جيإل في 

 إجراء االنيخاباؤ.
إا إجراء االنيخاباؤ م  دوا توفنر ميةلباؤ أا تكوا  رة ونزيهل وتحيرم نيائيها وميسيمل م  

حرر وايي، والي امل م ها كيزء م  الم ركل ضي اال ي ل، سيكوا قطزة اب  ل المر لل كمر لل ت
في الميهول، وسي م  االنلسام، كما أا االنيخاباؤ إاا جرؤ م  دوا الليس وقةا  غزة وم  دوا 

 مؤاركل  ماس واليهاد وغنرهما م  الطصائل؛ فل  ت ك  إرادة الؤ ن، ول  تضطي أي قرع ل.
إمك  تسينل الكثنر على بيعل المؤاوراؤ على تؤكنل الحكومل م  على الرغأ م  كل ما تليم، 

لييل فيحاويل ول   م  رئ    كومل مكلم بيؤكنلها، أهمها أا الحكومل ال ينية م  غنر الم روف 
قكلها، ودرناميها )على األقل الخةو  الموجهل ل مل الحكومل(، وع قيها بالسلةل والميظمل، 

 خيصار ال يوجي ما يوجن اليؤاور  ول .وتوقن  اإلع ا عيها. أي با
إا عيم مؤاركل اليبهين  الؤ ب ل واليإملراا ل في الحكومل المزم  تؤكنلها إخيلم ع  ملاا ل 
"الؤ ب ل" لكل الحكوماؤ السابلل، وملاا ل اليبهل اليإملراا ل لم ظمها، كوا هذ  الملاا ل تحيث 

لساب   ن  كان  تحظى فيح بطغلب ل كبنرة في ظروف اسيثيائ ل، كوا الوض  اآلا إخيلم ع  ا
 س اس ل وق ب ل ودرلمان ل م  دوا مياف .

أما اآلا، فهياد مياف  قوي لرطيح، وهو  ركل  ماس، ما إ يي أا ملاا ل اليبهين  م  عيم دعوة 
 ركيي  ماس واليهاد للمؤاركل، وا يمال كبنر لملاا ل فيا والمبادرة و زب الؤ ن، فهذا إ يي أا 

ومل اللادمل سيكوا م زولل. وهياد سنال كبنر ع  مي  قرعنيها، وداليالي ك ف إمك  لها الحك
اإلقراف على إجراء االنيخاباؤ، وك ف إمك  مؤاركل قةا  غزة كوا اليمثنل اليسبي ال إحل هذ  
 المسطلل، فاالنيخاباؤ ل  تكوا قرع ل إاا لأ إك  الياخبوا الغزيوا أ رار ا وقادري  على اليصوي 

 فنها؟
 شكل الحكومة وبرنامجها وتوقيت اإلعالن عنها

م   نت الؤكل ل   محسوم ا تمام ا الت، فهل سيكوا فصائل ل أم  كومل كطاءاؤ إؤارد فنها 
ممثلو فصائل؟ وهل سنرأسها عضو في اللييل المركزيل أم قخص ل مسيللل ملردل م  الرئ  ؟ 

لييل المركزيل، فهذا إ يي أنها سيكوا فيحاويل وهياد فرل بن  هذا وااد، فإا ترأسها عضو في ال
قك   ومضمون ا، وهذا س غنر ع قاؤ اللوة الياخل ل في السلةل والحكومل،  نت تراج  دور فيح 
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وتليم دور أفراد وقرائح ال تييمي إلنها، وهي أب ي ع  المضموا الس اسي الذي مثلي  فيح والميظمل، 
 ا م  الواق  اليييي السنئ الياري خلل  على األرض.وأكثر تحرر ا في اليياوب أو الي اإ

بكل أسم، هياد ال ييي م  الؤخص اؤ المسيللل، وخا ل م  أ حاب الكطاءة، تي امل م  نطسها 
كخبراء وفينن  واسيؤارين ، ول   كموااين  وواينن  لييهأ رسالل ودرناما وايي إس وا ليحال ل . 

ا، ما إطيح فم  المهأ اآلا رف   كومل تكرس االنلسا م وتس ى إلع ا قةا  غزة إقل م ا ميمرد 
الةري  لطرض المزيي م  ال لوداؤ اليماع ل، وم  المطيرض أا المسيللن  الواينن  ل سوا جاهزي  

 للمؤاركل في أي  كومل بغ  اليظر ع  قكلها ودرناميها وأهيافها وما إمك  أا تندي إل  . 
ا م  يذكر أن  إاا جاءؤ الحكومل فيحاويل، و  يرأسها فيحاوي، فل  إكوا مر ب ا بها دول  ا، خصو  

االتحاد األورودي، الياعأ األكبر للسلةل، الذي إطّضل  كومل الكطاءاؤ على الحكومل الطيحاويل 
الطصائل ل، وإاا كاا وال بي، فل ك  الوزراء م  أ حاب الكطاءة والخبرة، بم  فنهأ م  تلير هأ 

 الطصائل.
ارة إلى وجود م ارضل فيحاويل ليرلس أ ي أعضاء اللييل المركزيل للحكومل، وهيا ال بي م  اإلق

على خل  ل أا الت س  زز فر   أو فرص آخر في الخ فل، وهذا محل م ارضل م  المييافسن  
 اآلخري  على الخ فل.

ا برناما الحكومل اللادمل. وهيا ال إكطي أا إلال إّنها سي واج  أما م   نت المضموا، فل   واضح 
اليحيإاؤ الياخل ل والخارج ل، أو االدعاء بطنها سييهي االنلسام م  دوا البرهيل ك ف سيط ل الت، 
أو أنها سييري االنيخاباؤ م  دوا توفنر ميةلباتها. فاألمر األهأ والحاسأ، ك ف سيواج  

 اليحيإاؤ، ودطي إجراءاؤ وس اساؤ وأدواؤ وخةط ملموسل؟
للحكوماؤ السابلل، أم سيةب  قراراؤ الميل  الوايي  ول نهاإل هل سيكوا الحكومل اسيمرار ا 

المر لل االنيلال ل، وإعادة اليظر في ال  قل م  اال ي ل والييسن  األميي وال  قاؤ االقيصادإل 
واالعيراف بإسرائنل، أم سيبلى في دائرة االنيظار واعيماد س اسل ردة الط ل، بحنت تهيد بوقم 

يمر ب  وكطا قن  ا لأ إك ، في  ن  أا المةلوب ميها وض  خةل مييرجل لي ل الييسن  األميي وتس
 قراراؤ تةبن  الميل  الوايي ممكيل؟

ك ف سيي امل الحكومل اللادمل م  الطساد المسيؤري والواسةل والمحسود ل واليضخأ اإلداري وعيم 
 ني اسيل ل اللضاء؟ المساواة بن  الرجال واليساء؟ وك ف سيي امل م  قانوا الضماا، وهل سي

وك ف سيحارب الطلر والبةالل وتيهور الي ل أ والصحل، وتيعأ الزراعل والصياعل واإلنياج وت زيز 
ملوماؤ الصمود على كل المسيوياؤ واأل  ية؟ وك ف سيي امل م  الؤباب والحلول والحرياؤ؟ 

ا في الليس اليي تيري عم ل ل اسيكمال تهوييها وما خةيها لمواجهل اال ي ل ومخةةات ، خصو  
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وأسرليها؟ وك ف سيي امل م  ال يز في الموازنل الحا ل والمحيمل، وك ف سي ني ن كليها؟ وك ف 
ا في الليس؟  سييصرف م  عمل اؤ مصادرة األراضي وتهوييها ود  ها، خصو  

ال أما م   نت ع قل الحكومل بالميظمل، فهل سيكوا  كومل الميظمل وس كوا ليييا برلماا دولل 
ا تؤريع  ا للسلةل، وقي إكوا الميل  المركزي للميظمل غنر المييخن هو البرلماا، تةب ل ا  ميلس 
ليحويل السلةل إلى دولل، مثلما إةالن  ائن عريلاؤ، أم سيكوا اسيمرار ا للحكوماؤ السابلل 

ا في للاءا ت  م  ومحكومل باالليزاماؤ السابلل كما  رب الرئ   عباس في مياسباؤ عية، خصو  
 اإلسرائنلنن ، وكما تيل اليعوة إلجراء انيخاباؤ تؤريع ل فلط ال برلمان ل وال رئاس ل؟

أما م   نت توقن  إع ا الحكومل، ف  أ ي إ رف بالضبط الييول الزميي إلع ا الحكومل، فهل 
د األف ال انيه  المؤاوراؤ اليي أجرتها اللييل الطيحاويل أم ال، وهل سنييظر الرئ   لكي إ رف ردو 

اإلسرائنل ل واألمنرك ل واألورود ل وال رد ل على الحكومل اليي ييوي تؤكنلها، وهل س كلم الرئ   
ا بيكل ف الحكومل أم ال، وهل س كوا م  فيح أم م  الؤخص اؤ اللريبل م  الرئ  ، أم هل  قخص 

راء االنيخاباؤ تبلى  كومل رامي الحمي هللا أساب   أو قهور ا كحكومل تسننر أعمال،  يى إج
اإلسرائنل ل واإلع ا ع  "خةل ترامن" اليي إيري الحييت أن  سُ  ل  عيها ب ي االنيخاباؤ 
اإلسرائنل ل وقبل تؤكنل الحكومل اإلسرائنل ل، فهياد وهأ إ يلي أ حاب  بطن  أمل بطا تحمل 

يار م   في  زد  االنيخاباؤ اإلسرائنل ل بيي   ع  ال من ، م  أا ما قال  بنيي غاني  وم  اخ
وتاريخ  ييل بؤكل قاا  أا البييل ع  ال من  الحاكأ في إسرائنل إاا كاا قائم ا فهو إمن  جييي ال 

ا عي .  إلل سوء 
 ما العمل؟

، اإلدراد أن  رغأ كل ما إيم  ويو ي الؤ ن  اليواب على سنال ما ال مل إين أا ييضم ، أوال 
ا وأكبر مما إطر  ق ، إال أا هياد ظروفا وخصائص ومصالح تمنز كل تيم  الطلسةنيي، وهو كثنر جي 

م  تيم ات ، فظروف اللةا  مخيلطل ع  ظروف الضطل وع  ظروف ق بيا في الياخل وع  
ظروف تيم اؤ ق بيا في أماك  الليوء. وهذا ال بي أا ينخذ بالحسباا عيي اليخة ط لألهياف 

 واألولوياؤ والخةط لييطنذها.
ال بي أا إكوا في اتياهن : الحطاظ على ما يو ي وت زيز ، وعيم تياهل  في ضوء الت، فإا ال مل

 ما إطرل.
 أما بخصوص االنقسام، فال بد من العمل كذلك في اتجاهين في نفس الوقت:

االسيمرار في جهود إنياز الو ية باعيبارها ضرورة ول س  ميرد خ ار م   االتجاه األول:
أ تةرأ ميغنراؤ على توازا اللو  الطلسةني ل أو ال رد ل أو الخ اراؤ، م  أنها  عبل اليحل  ما ل
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اليول ل، وعلى مخيلم األ  ية، وهذا ييةلن الحطاظ على األمل والمساعي الرام ل إلى إنهاء 
االنلسام واسي ادة الو ية وإبلائها مسيمرة وكطا ال الباؤ الهائلل اليي ت يرضها غنر موجودة، األمر 

ليعوة لألخذ بحل الرزمل الؤاملل الذي لأ إيرب مثلما جرد  االنيخاباؤ الذي إ يي ضرورة تكرار ا
ولأ تييح، بل كان  ميصل لوقو  االنلسام، وجرد   كومل و ية واي ل ب ي اتطال مكل وانيه  
باالقييال واالنلسام، وكذلت جرد   كومل الوفال الوايي وانيه  إلى ما نح  ر  ، فحيى تييح 

ا م   ل قامل، وتكوا لها مرجع ل تحيكأ إلنها.الحكومل ال بي م  أا تك  وا جزء 
إلوم  ل الرزمل الؤاملل على قاعية ال غالن وال مغلوب بحنت إخرج اليم   مييصر ا. ويهيف إلى 
م اليل كل األمراض المزميل في نط  الوق ، ألا إهمال ب ضها واليركنز على مرض وا ي يهيد 

يوازي واليزام ، وييضم  االتطال على آل ل تةبن  ملزمل   اة المري  بالخةر، وهو  ل إةب  بال
 برعاإل ورقابل فلسةني ل وعرد ل ودول ل.

كما ييضم   ل الرزمل الؤاملل الؤرو  في  وار وايي قامل يهيف أوال  إلى االتطال على البرناما 
ا على ك   ل مواجهل وإ با  " طلل ترامن"، وفصل الضطل ع  اللةا ،  الس اسي، وخصو  
واليصيي للانوا "اللوم ل" والمؤاري  االسي ماريل االسي ةان ل الرام ل إلى تهويي وضأ م ظأ الضطل، 

 وإ با  محاوالؤ اسيكمال تحويل السلةل إلى سلةل وظ   ل بالكامل م  دوا أي دور س اسي.
وقراراؤ  ومثلما سنليزم البرناما بالحلول واألهياف الواي ل ال بي م  أي  ييسلح باللانوا اليولي

الؤرع ل اليول ل  يى ال إ زل الطلسةنينوا وتلاا  منسساتهأ، ولكي ييمكيوا م  توظ ف المييم  
اليولي لصالح اللض ل، على المسيو  الرسمي وعلى مسيو  الرأي ال ام ال المي المنيي بطغلبني  

 للحلول الطلسةني ل.
ييسيأ م  مر لل اليحرر الوايي  كما ييضم   ل الرزمل، كذلت، االتطال على أس  الؤراكل بما

وقانوا اليبهل الواي ل واليإملراا ل اليوافال ل، ودما إ يي أا مخيلم اللو  سيؤارد في الميظمل 
والسلةل وف  ما تحصل عل   باالنيخاباؤ ما دام  ممكيل، ووف  م اينر موضوع ل ييأ اليواف  

يي تمثنل  ما ييياسن م  وزن  كما الوايي علنها عيي ت ذر االنيخاباؤ، مثل  صول كل تيظ أ ع
انيخاباؤ االتحاداؤ الؤ ب ل واليلاباؤ واليام اؤ والبليإاؤ  نيائاإظهر ويسييل على الت في 

 واليمع اؤ الخنريل... إل ، إضافل إلى عيد الم يللن  والؤهياء والير ى.
ورة تضأ مخيلم كما تؤمل الرزمل الؤاملل االتطال على ك   ل إعادة بياء منسساؤ الميظمل بص

ألواا الة ف الس اسي واالجيماعي، وتؤكنل  كومل و ية واي ل قادرة على مواجهل اليحيإاؤ 
الياخل ل والخارج ل، بحنت ت مل على تو ني المنسساؤ والوزاراؤ واألجهزة األمي ل على أس  مهي ل 

اي ل وا ية لها واي ل، وتو ني األجيحل ال سكريل للملاومل في ج ا وا ي، أو إإياد مرجع ل و 
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الميط  علنها، إضافل إلى إعادة بياء اله كل الوظ طي للسلةل  واالسيرات ي لتخض  للال ادة المو ية 
م  جييي على أس  تلبي اال ي اجاؤ والمصالح واألولوياؤ الطلسةني ل، ال هذا الييظ أ أو ااد، 

ا لما سب  ييأ إجراء انيخاباؤ على كل المسيوياؤ واللةاعاؤ ، محل ل وعامل، تي ل  بالميظمل وتيويي 
 أو السلةل/اليولل.
ال مل وكطا االنلسام باٍل لألبي، وال مل في ظل  بهيف تللنل أضرار  وإبلاء األف   االتجاه الثاني:

ا إلنهائ ، ومي  تطاقم  وتحول  إلى انطصال بإ يار قراراؤ وعلوداؤ جييية، وم اليل قة  أو  مطيو  
اللسريل على اليلاعي، إضافل إلى ا يرام  لول و رياؤ اإلنساا، ووقم تخ    الراتن أو اإل الل 

اليحري  اإلع مي الميبادل، وعيم إعادة تؤكنل اللييل اإلداريل أو  كومل أو ميل  إنلاا في غزة، 
فض   ع  االسي ياد إلنهاء الس ةرة االنطرادإل لحماس على السلةل في اللةا  ون ميل الرئ   وفيح 

 الس اسي، بما إحل  قراكل كاملل في مخيلم منسساؤ اليظام الس اسي. على اليظام
في هذا الس ال، إمك  الحطاظ على الي ل أ المو ي، وقهادة الثانويل ال امل، واللضاء، والحا، 
والصحل، والكهرداء، وعودة الموظطن  إلى م بر رفح، وغنرها م  أوا ر الي اوا وال مل المؤيرد 

وس  ها. ويمك  أا إساعي على الت الؤرو  في  وار وايي مسيمر وتوس   والحوار وت زيزها وت
دائرة المؤاركن  ر  ، م  ال مل في نط  الوق  م  "تح  لطول" م  دوا إهمال ال مل م  "فول 

 ليح ".
فإاا جرؤ انيخاباؤ لليام اؤ واليمع اؤ واليلاباؤ في غزة وانيخاباؤ بليإل فهذا مهأ، وإاا جر  

ا... وهكذا.تو ني نلابل   مثل الصحافنن  فهذا مهأ، أإض 
أخنر ا، إمك  االسيطادة م  للاء موسكو رغأ أن  ال إحمل آفاق ا، والت م  أجل توفنر فر ل الحوار 
الذي لأ إ لي ميذ فيرة اويلل رغأ إع ا فيح أنها سيؤارد في هذا الللاء ل   م  أجل الحوار وال 

إنما تلب ل ليعوة األ يقاء الروس باعيبار  نيوة  ول " طلل للاء  ماس والس ي إلنهاء االنلسام، و 
ترامن" واليحيإاؤ اليي تواج  اللض ل الطلسةني ل. ولو م  هذا الميخل إمك  إ راز تليم، ألا 

 االتطال على ك   ل مواجهل وإ با   طلل اللرا إمك  أا إطيح باب الو ية المغل  بإ كام.
ا على ما سب ، وفي ظل توق   عيم نياب اليهود  ال  ا... إمك  تؤكنل  كومل وفال وايي تطس س 

برئاسل قخص ل وازنل ملبولل م  اليم  ، وتخيلم ع   كوماؤ ما قبل  كومل الحمي هللا وأفضل 
ميها ليهل أا تطتي وفاق ل بؤكل أوضح، وتضأ كطاءاؤ واي ل مؤهود لها، ت مل م  أجل موا لل 

ل ول   إدارتها ومطاقميها، كما ت مل على رف  ال لوداؤ، وعيم اليهود إلنهاء االنلسام، ولحل المؤاك
 اتخاا علوداؤ جييية، إضافل إلى توفنر ميةلباؤ إجراء انيخاباؤ  رة ونزيهل وتحيرم نيائيها.

 9/2/2019، 48عرب 
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 الهند في ميزان المصلحة اإلسرائيلية .55

 نبنل السهلي

إلى الهيي، في األسبو  الثاني م  قبا    اهوتةرب زيارة رئ   الحكومل اإلسرائنل ل بي امن  نيي
بلنوا دوالر ، أس لل  ول أهم ل الهيي  3.5/فبراير الحالي، واليي سييوج ب لي  طلل ب   أسلحل بال مل 

 وتل أبنن. في منزاا المصلحل اإلسرائنل ل ومي  تةور ال  قاؤ بن  ننودلهي
الثمانني اؤ دورا في تؤي   الهيي على الال ام  وقي ل ب  األجواء اإلقل م ل واليول ل والمحل ل أواخر

بخةواؤ رسم ل نحو تةب   ع قاتها م  إسرائنل، خصو ا أا انيهاء الحرب الباردة قي غنر الصورة 
اليمة ل للمؤهي ال المي، وفرض م ة اؤ جييية في ال  قاؤ اليول ل، وظهرؤ الوالإاؤ الميحية قوة 

  قاؤ اليول ل. وتؤكل  ب ي انه ار االتحاد السوفنيي الساب  عظمى و نية ال مياز  لها في إاار ال
تحالطاؤ اللو   سن رغباؤ األمنركنن  الذي  ساعيوا إسرائنل بصطيها أقرب  ل ف لهأ، وهو ما فيح 

 اليول ل. الميال أمام إسرائنل لي زيز وتيوي  ع قاتها
ضوء  ، وعلى1968 ركل فيح في عام  ال ف  أن  ب ي انيلال ق ادة الحركل الواي ل الطلسةني ل إلى

الظروف الميغنرة، تبي  الهيي توجها نؤةا، وأ بح  ت بر ع  مسانيتها لميظمل اليحرير الطلسةني ل 
وم اداتها إلسرائنل، وفي السيواؤ اليال ل لذلت قهي الوض  تغنرا نوع ا، فلي ظهرؤ عياوة هييإل 

وجهل اليظر ال رد ل، وانخرا  الهيي  نيها في  ريحل لألخنرة، وكاا مرد الت في الغالن إلرضاء 
 الصرا  ال ردي اإلسرائنلي كم اد  ال لي إلسرائنل.

تياهل ال رب. وم  أمثلل مواقم الهيي  -الذي كاا موال ا إلسرائنل-ولأ إسية   يى  زب جاناتا 
هيي اللوي للميظمل الموال ل لميظمل اليحرير الطلسةني ل، زياراؤ وفود الميظمل الميكررة للهيي، ودعأ ال

، واالعيراف 1973 أكيودرفي اليمع ل ال امل لألمأ الميحية في فيرة ما ب ي  رب /تؤري  األول / 
، وقرار الهيي ميح الميظمل الوض  اليبلوماسي الكامل في 1975بميظمل اليحرير الطلسةني ل عام 

 .1982آاار/مارس 
ضي تلة طا في الموقم الهييي تيا  إسرائنل، في ملابل الت قهي علي الثمانني اؤ م  اللرا الما

وم  بياإل اليس ني اؤ، أ بح  س اسل الهيي تيا  إسرائنل أكثر وضو ا، فلي أكمل   كومل 
 عمل ل اليةب   م  إسرائنل.« ناراس ما راو»

برزؤ م مح تغنر  ال لي في  الهيي،إلى سية السلةل الييطنذإل في « ناريييرا مودي»وم  و ول 
الهييإل م  إسرائنل. وقي اعيبرؤ وزارة الخارج ل اإلسرائنل ل امييا  الهيي ع  اليصوي  ال  قل 

انيصارا   2014بميل   لول اإلنساا قرار ييي  إسرائنل في عيوانها على قةا  غزة في   ف عام 
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حلول لليبلوماس ل اإلسرائنل ل،  نت كان  الهيي ميذ علود تلود  ركل دول عيم االنح از اليي تيعأ ال
الطلسةني ل في األروقل األمم ل. ويمك  اليزم بطا مرد اليغننر في الموقم الهييي م  إسرائنل إ ود 

، والذي قرر بيور  2014الذي أ بح رئ سا للوزراء في الهيي في ن ساا /ابريل « ناريييرا مودي»إلى 
( ، اليي كان  أ ي أهأ 1993تغننر اليها الهييي إزاء إسرائنل، وعزز اليوج  الهييي اتطاق ل أوسلو )

ال وامل اليوهريل اليي دف   نحو اليحوالؤ اليوع ل في ال  قاؤ بن  الهيي وإسرائنل، ولهذا اعيبرؤ 
إسرائنل تغنر الموقم الهييي انيصارا  للموقم اإلسرائنلي في وق  ارتط   ر   وتنرة الملاا ل 

ائنل ل، وكذلت القيصاد المسيواياؤ الرسم ل والؤ ب ل في الغرب للمنسساؤ األكادإم ل اإلسر 
 اإلسرائنل ل اليانثمل على األراضي الطلسةني ل.

اليحوالؤ في ال  قاؤ الهييإل اإلسرائنل ل ما كان  ليحيث لوال تراج  ال  قاؤ ال رد ل الهييإل، وعيم 
الصاعية في قيرة اليبلوماس ل ال رد ل على بياء ع قاؤ قويل ومينيل م  الهيي اليي ت يبر م  اللو  

المؤهي اليولي اقيصادإا وس اس ا أإضا. وقي تسارع  وتنرة ت زيز ال  قاؤ خ ل السيواؤ األخنرة، 
ألا الهيي ت يبر ال  قل م  إسرائنل بمثابل بوابيها ال ريضل نحو دول االتحاد األورودي والوالإاؤ 

رة في المياالؤ ال سكريل الميحية، وهي تس ى م  خ لها ليونثن  وتةوير ع قاتها بهذ  األخن
 اسيرات ي اوالس اس ل واالقيصادإل والثلار ل. وتر  الهيي في تةوير ع قاتها م  إسرائنل اخرا س اس ا 

في إاار  راعها م  باكسياا  ول قض ل كؤمنر وامي د الخ ار اليووي م  جهل، ومحاولل 
لزعامل والس ةرة على قارة آس ا اإلخ ل بمنزاا اللو  لصالحها في إاار  راعها م  الصن  في ا

 م  جهل أخر .
على المسيو  اليبلوماسي ت اون  الهيي م  إسرائنل في ب   اللضاإا اليي ت رض  فنها إسرائنل 
لإلدانل اليول ل، خا ل ر ما يي ل  بالمساواة بن  الصهنون ل وال يصريل، ملابل تطيني إسرائنل للهيي في 

 مواجهل باكسياا.
سيوفر اليحوالؤ اليوع ل في ال  قاؤ الهييإل  اإلسرائنل ل،ل الهيي في منزاا المصلحل وداليسبل ألهم 

م  إسرائنل، فر ل إضار ل إلف ؤ األخنرة م  اإلداناؤ في المحافل اليول ل، وتطيح في ااؤ الوق  
يي قو  السول الهييإل الكبنرة أمام المييياؤ اإلسرائنل ل وخا ل ال سكريل ميها، فض   ع  كوا اله

  اعية ولها وزا نسبي هام في إاار ال  قاؤ اليول ل.
 11/2/2019، الحياة، لندن
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 إسرائيل تفقد الشعب اليهودي .56
 باروخ بنيا

رئ   الطنيرال ل النهودإل في ننويورد، اريت غوليقياي ، تأ اقيباس  منخرا وهو إلول لوفي إسرائنلي 
هأ المنييي  األكثر إلسرائنل، إلولوا ليا إنهأ يرييوا بطا الياس الذي   يى قبل نث ث سيواؤ كانوا 

 اليلنن، وكل اسيثمارهأ ومحبيهأ إلسرائنل اهب  نباء.
هذ  أقوال قييية وردما مبالغ فنها، لك  االنطصال الذي إيري أمام ناظرييا بن  إسرائنل ودن  يهود 

الثلار ل لنهود الوالإاؤ الميحية  الوالإاؤ الميحية هو أمر ملموس، م  قطن  أا إضر بالهويل ال رق ل،
أمنركنن  غارقن  )افرو أمنركنوا أو يهود أمنركنوا(،  أنطسهأفي ال صر الذي ر   كثنروا إ يبروا 

مثل مساعية اليال اؤ  باإلجماليهودإل  ألهيافإمك  أا إم  بالليرة على ال مل بصورة مؤيركل 
 اسي ملموس إلسرائنل.ال الأ، ويمك  أا يبؤر بخةر س  أرجاءفي ضائلل في 

تليم ل في الوالإاؤ الميحية، س ييوا   ودل في موا لل اليعأ اليللائي  األكثر األساسالنهود، 
اليساء وا يلار اليهاز اللضائي وتوس    وإقصاء األرنثواوكس لإلسرائنل، االما تي م  فنها 

س ل وال  قل الونث لل م  دول المسيواياؤ على  ساب منزان ل الرفا  والم  با يماالؤ ال مل ل الس ا
 غنر لنبرال ل واليعأ المحموم ليرامن.

رغأ  راخ الذئن الذي ييبئ باخيطاء اليال ل بسبن االنصهار الواس ، عيد النهود في الوالإاؤ 
م ين ، م ظمهأ م ينن  بالحطاظ على ع قل ما م  الهويل النهودإل. الهويل  7إلى  5الميحية بلي 

ال الأ، عيل اجيماعي وأخوة عم لل م   إ  برك ل لها عيا ر كثنرة ميها األمن -النهودإل 
إسرائنل. إال أا اليغننراؤ الكبنرة والسري ل ليييا تص ن على هذ  األخوة. في إسرائنل م  إلولوا إن  
ال توجي مؤكلل في الت وأا يهود الوالإاؤ الميحية لأ إ ودوا ضرورين ، و يى انهأ يباركوا السحر 

 اسي لييي اهو الذي نيح في تلويل ال  قل م  اليمهورين .الس 
 األرنثواكسنن زعماء كبار في إسرائنل إ يليوا أن  االما إسرائنل تحصل على دعأ النهود 

أو المحافظن  أو ال لماننن  )م ظأ اليال ل  اإل   نن واالفيغل سينن ، نح  لسيا بحاجل إلى 
يماد على دعأ االفيغل سينن ، لك  هذا غرام مي ل  بؤيء. النهودإل(. في الحال لل إين عيم االع

هو مي ل  برليل نهاإل ال الأ ودور إسرائنل في تلرين ظهور المس ح. في الملابل، دعأ  أ  انا
 اليمهور النهودي إلسرائنل هو تللائي، مثلما هو في ال ائلل.

للؤ ن النهودي في عصرنا،  اللومي -إلى المسنول ل الموجودة إلسرائنل، اليسأ الس ادي إضافل
م  اليال ل النهودإل، ييةور أإضا خةر واضح إلسرائنل في ميال الس اسل. إسرائنل ما  األزمللمي  

كطمل رائية، الحطاظ  إنيازاتيالنها م  اجل تةوير إزال  مرتبةل بيعأ الوالإاؤ الميحية. نح  بحاجل 
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لأ  إااالميحية  األمأس لم إلى جانبيا في سا ل  . م اإلقل م لعلى مكانييا اليول ل وتحلن  مصالحيا 
 تك  الوالإاؤ الميحية؟

 أكثرع قاتيا الخا ل م  الوالإاؤ الميحية كان  دائما قطنا إ يي الحزدن ، لك  اآلا هأ ييحولوا 
فطكثر إلى قطا جمهوري، والحكوماؤ كما هو م روف تيغنر. بخصوص الكونغرس، كاا وما زال 

ائنل، ملاردي  ليا هي خ  ل مواقم اليمهور األمنركي، و يى اآلا هذا م لل قوي ليعأ إسر 
(. ولك  عييما 2018في المائل،  سن اسية   غالوب، آاار،  64إسرائنل ) أساسااليمهور ينيي 

ت لنيا  أكثرنطكت هذا اليعأ إلى عيا ر  )كما تأ في اسية   جام ل منري ني( تيضح  ورة 
الةاب  النهودي اليإملرااي إلسرائنل أو  ل اليولين . هذا الي لني يلزم وانيلادإل في مسائل مثل 

 بموا لل االسيثمار.
السطارة والليصل اؤ تبذل جهود كبنرة في هذا الؤطا، هي تيي   ودل في األداء عييما الحكومل 

رك ل. تخط  الم اينر وتللص المنزان ل. اليال اؤ النهودإل ميسوجل جنيا في الح اة ال امل األمن
اللارة هي نمواج لليؤا  الس اسي المزدهر، و يى  أرجاءالميظماؤ اللةريل والطنيرال ل المييؤرة في 

وا ليا  إاااآلا وقط  دائما إلى جانن إسرائنل. لك  هل سيلم إلى جانبيا عييما سيحياجهأ،  يى 
 ؟ في الكونغرس ؟ وفي زم  تولي رئ   لنبرالي وانيلادي مثل بنرني سانيرز مثاألخةاءارتكاب 

 10عضو كونغرس و 100، هياد 116ييزايي نواب جيد )لأ إ رفوا يوسم(، وفي الكونغرس الر 
 عضوا م  الحزب اليإملرااي. 66أعضاء في الميل  الؤنوخ، جيد، م  بنيهأ 

م ظمهأ ببساال، غنر ضال ن  في اللض ل ويين ال مل م هأ على قاعية يوم ل. دائما كاا إمكييا 
في ميل  الؤنوخ(، كي  9في الكونغرس اليييي و 29د على اليواب النهود في الكونغرس )االعيما

إ ملوا على ت ل أ الييد، وداألساس على مح ط اليواب في دوائرهأ االنيخاب ل اليي فنها نؤا  
أإضا في المسيلبل؟ المنسسل النهودإل سي مل  األموريهودي، س اسي نؤط. ولك  هل هكذا سيكوا 

 يةاعيها، لك  ال توجي  صانل دائمل.بلير اس
رئ   الطنيرال ل في ننويورد قييية، لكي  ل   الو ني الذي عبر بهذ  الصورة، بؤكل عام م   أقوال

كهذ  قبل بض  سيواؤ؟ هياد قيء ما خةنر وسنئ إحيث تح   أقوالكاا إخةر على بال  
، إسرائنل اليي تزداد تةرفا تييازل ، إلى جانن الضرر الذي إصنن الهويل النهودإل الؤامللأقياميا
الس اس ل، بيوا اليصم اآلخر م  الؤ ن النهودي سييي برودة قييية  أدواتهامهمل م   أداة ع  

 جيا في الخارج.
 10/2/2019، هآرتس
 11/2/2019، الغد، عّمان
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