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*** 
 

 شف زياراته السرية لدول عربيةيكالعبري واإلعالم  ...نتنياهو يتباهى بالتطبيع .1
كشف اإلعالم اإلسرائيلي عن زيارات سرية قام بها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين : وكاالتال

نتنياهو العام الماضي إلى أربع دول عربية، في حين اعتبر نتنياهو ما حدث في مؤتمر وارسو إنجازا 
نية اإلسرائيلية من وارسو أن نتنياهو زار العام تاريخيا على صعيد التطبيع. وذكر مراسل القناة الثا

الماضي بشكل سري أربع دول عربية ال تقيم عالقات مع إسرائيل، دون توضيح هوية أو تاريخ هذه 
 الزيارات.

قال نتنياهو للمراسلين اإلسرائيليين إن مؤتمر السالم  ،الذي اختتم الخميس ،وعلى هامش المؤتمر
وارسو كان إنجازا تاريخيا في ما يتعلق بالعالقات بين إسرائيل  واألمن في الشرق األوسط في

ن تحريم االجتماع اإلسرائيلي مع القادة العرب قد تم كسره.  والعرب، وا 
-وأضاف أن إسرائيل يمكنها أن تقوم بتطبيع العالقات مع العالم العربي دون حل الصراع اإلسرائيلي

 مل مع الدول العربية.الفلسطيني، لكنها لن تستطيع تحقيق سالم كا
وتنبأ نتنياهو بحدوث التطبيع في مجاالت التجارة والطيران المباشر وتغيير الرأي العام العربي تجاه 
إسرائيل، مؤكدا أن أربعة من وزراء الخارجية العرب الخمسة الذين تحدثوا في الجلسات المغلقة 

الدفاع عن نفسها ضد العدوان اإليراني،  بالمؤتمر عن إيران "اتفقوا على أن إسرائيل لديها الحق في
 إن إيران تشكل تهديدا وجوديا، حتى دون أسلحة نووية". -مثل إسرائيل-وقالوا 

الفلسطينية أثيرت، لكن إيران كانت على رأس قائمة -وأضاف نتنياهو أن القضية اإلسرائيلية
ة على العالقات مع إسرائيل األولويات للدول العربية التي شاركت، وأن التحرك نحو إضفاء الشرعي

جاء من أجل االعتراف بعمق التهديد اإليراني، حيث طالب الوزراء العرب بعقد اجتماع آخر بشأن 
 إيران.

 15/2/2019، نت، الدوحة، الجزيرة
 

 رفض مشروع إسرائيلي إلقامة سكة حديد من جنين إلى حيفا وتصل إلى عواصم عربيةتالسلطة  .2
و اللجنززة المركزيزة لحركززة فزتح، ومسززؤول هيئزة الشززؤون المدنيزة، عززن غززة: كشززف حسزين الشززيخ، عضز

، إلقامززة سززكة حديززد، تنطلززق مززن مدينززة جنززين شززمال الضززفة أخيززرا   "إسززرائيل""مشززروع تطبيعززي" قدمتزز  
وأكزد الشزيخ  الغربية، إلى مدينة حيفا، ومن ثم إلى العديد من العواصم العربيزة، وذلزك بهزدف التطبيزع.

"، وكتب تدوينزة علزى صزفحت  علزى موقزع فيسزبوك يقزول "ال قاطعا   فضوا ذلك "رفضا  أن الفلسطينيين ر 
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، وال للحلول االقتصادية التي تكرس االحتالل". وأضاف "كسرة اإلسرائيليللتطبيع قبل زوال االحتالل 
 عن حرية األوطان". الخبز ليست بديال  

 16/2/2019 ،القدس العربي، لندن
  

 بفساد "مافيا" عباس نيون ضاقوا ذرعاً : الفلسطي"آي إيستميدل " .3
، قززال فيزز  إن انتشززار الفسززاد نشززر موقززع ميززدل إيسززت آي البريطززاني تقريززرا  : يحيززى بونززاب -21عربززي

والمحسوبية داخل أروقة السلطة الفلسطينية جعل الناس ال يشعرون بالثقة تجاه محمود عباس وحركة 
"، إن علززي، 21ي تقريززره الززذي ترجمتزز  "عربززيوقززال الموقززع، فزز فززتح، ويرفضززون دفززع ضززرائب إضززافية.
عاما، يعيش في مدينزة الخليزل، يعتبزر أن السزلطة الفلسزطينية  22وهو شاب فلسطيني يبلغ من العمر 

 قززالو  التززي يقودهززا محمززود عبززاس ليسززت إال مؤسسززة فاسززدة تسززتفيد منهززا األقليززة مززن النخبززة الحاكمززة.
ا. إن أبنزززاء أبزززو مزززازن يرتزززادون أفضزززل المزززدارس، علزززي: "هزززل تسزززمون هزززذه حكومزززةف أنزززا أسزززميها مافيززز

 وأفضل المستشفيات، ويسافرون إلى كافة أنحاء العالم، وال يهتمون بالشعب الموجود في فلسطين".
، نشزره ائزتالف للزرأي أجزري مزؤخرا   ليس الوحيد الذي يرى هذا األمر؛ إذ إن استطالعا    وأكد الموقع أن

من الفلسزطينيين الزذين أدلزوا بزهرائهم يؤكزدون أنهزم  %91جاء في  أن أمان من أجل النزاهة والمساءلة، 
 ال يثقون في السلطة الفلسطينية.

، وكززان ونقززل الموقززع رأي فلسززطيني آخززر، عمززل داخززل السززلطة الفلسززطينية ألكثززر مززن عشززرين عامززا  
 سزان.في المجلزس التشزريعي وحركزة فزتح، وقزد فضزل أن تزتم اإلشزارة إليز  باسزم مسزتعار هزو غ عضوا  

وبالنسبة لغسان، فإن سوء التصرف السياسي والمالي للحكومة في أشياء، مثل ضخ أموال طائلزة فزي 
عزن تشزييد مشزاريع داخزل فلسزطين، أدى لتهكزل ثقزة الزرأي العزام  بناء سفارات في خارج البالد، عوضزا  

، نخفضزت كثيزرا  ويقول غسان: "نحن نتجاهل الشعب الفلسطيني، ولذلك فإن ثقتهم فينا ا في الحكومة.
 ألن  على مدى السنوات العشر الماضية لم نشهد أي تقدم على األرض".

ونقل الموقع عن عصام حاج حسين، مزدير العمليزات فزي ائزتالف أمزان، قولز : "إن الجززء األكبزر مزن 
الفساد يتركز فزي القمزة. وأولويزة الحكومزة هزي االسزتثمار والسزيطرة علزى كزل المزوارد فزي الزبالد لفائزدة 

كما اعتبر حاج حسين أن حركة فتح، التي هيمنت على السلطة الفلسطينية منذ إنشائها،  حركة فتح".
 تستخدم ورقة هامة للحصول على والء الناس، وهي فرص الحصول على وظائف في القطاع العام.

وظززائف ومناصزززب  إيجززادفززي عمليززات  مزززا يظهززر جليززا   وبحسززب الموقززع، فززإن الفسززاد السياسززي غالبززا  
 عن الكفاءة. مية، إلى جانب تعيين المسؤولين الكبار بناء على الوالء والمحسوبية، عوضا  وه
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ومززن بززين أسززخف األمثلززة علززى سززوء اسززتغالل المززوارد الماليززة فززي القطززاع الحكززومي، مززا ذكززره ائززتالف 
وأوضززح  ، حززول شززركة الخطززوط الجويززة الفلسززطينية، المملوكززة للسززلطة.2017أمززان فززي تقريززره للعززام 

حينهزا  "إسزرائيل"، بعزد أن قامزت 2001لتقرير أن فلسطين ال يوجد فيها أي مطار ضزمن الخدمزة منزذ ا
ذلزك فزإن شزركة الطيزران اسزتأنفت  مزن رغمبزالأثنزاء االنتفاضزة الثانيزة. و فزي بتدمير مطار غززة الزدولي 

ني ، بينمزززا هزززي لزززيس معترفزززا بهزززا مزززن قبزززل هيئزززة الطيزززران المزززد2012أنشزززطتها فزززي مصزززر فزززي العزززام 
ولكن رغم كل هذا، فإن الشركة ال تززال ضزمن ميزانيزة وزارة النقزل، دون تقزديم أي تفاصزيل  المصرية.

 أو احترام للشفافية.
موظزف يعملزون لزدى الشزركة داخزل األراضزي الفلسزطينية، وهزؤالء  200ويقول حاج حسين "إن حوالي 

يم مرتبزات ومناصزب هزؤالء، علزى عزالوات. كمزا يزتم تضزخ ال يحصلون فقزط علزى رواتزبهم، بزل أيضزا  
آالف دوالر شزهريا، إلزى جانزب التمتزع  10ويحصلون على بدالت كثيرة، وتصل مرتبات بعضزهم إلزى 

 بإعفاءات جمركية على استيراد السيارات الفخمة".
وبحسزب تقريزر ائزتالف أمزان أيضززا، فزإن قيمزة األمزوال التزي أهززدرت بسزبب التهزرب مزن الجمزارك عنززد 

دوالر، وهزو مبلزغ كزاف لتغطيزة ميزانيزة  357,600 نحزوفقزط، تقزدر ب 2017فخمة في إدخال السيارات ال
 عائلة محتاجة. 1,670في كل ثالثة أشهر على  دوالرا   214وزارة التنمية االجتماعية، التي توزع 

وفززي ظززل اسززتفحال ظززاهرة الفسززاد، تعتبززر مززروة فطافطززة، مززديرة منظمززة الشززفافية الدوليززة فززي الشززرق 
ال أفريقيززا، أن "الززدعوات األخيززرة لتغييززر حكززومي فززي فلسززطين هززي فززي الحقيقززة تعكززس األوسززط وشززم

رغبة في إحداث التغيير السياسي، وتعني أن درجة االستياء لدى الشعب الفلسطيني أصبحت مرتفعزة 
ولكززن بحسززب المتحدثززة ذاتهززا، فززإن نظززام الحكززم فززي فلسززطين سززيبقى علززى مززا هززو عليزز ، ألنزز   ".جززدا  

 حركة فتح، وهي ستواصل تصدر المشهد السياسي. تسيطر علي 
 16/2/2019 ،"21موقع "عربي 

 
 هاجم كل األصوات المعارضةو  "فلسطين": األحمد أدى دورًا سلبيًا في موسكولـ لسطينيفمسؤول  .4

كشف مصدر مسؤول في أحد الفصائل الفلسطينية البارزة، النقاب عن  أحمد المصري: - غزة
 قاءات موسكو األخيرة، التي جرت برعاية وزارة الخارجية الروسية.حيثيات هامة جرت خالل ل

وقال المصدر الذي شارك في اللقاءات المباشرة: إّن  ومنذ أن بدأت اللقاءات، بدا جليا  مزاجية عضو 
طالق  للتهديدات، وتوزيع  "لشهادات الوطنية" على  اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام األحمد، وا 

المصدر لصحيفة "فلسطين"، طالبا  عدم الكشف عن اسم  لدواٍع شخصية، أّن  وأوضح الحضور.
"األحمد" تهجم مرارا  على ممثلي الجبهتين الشعبية والديمقراطية وبحضور الراعي الروسي للقاءات، 
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وذلك كلما اتجهت كلمات الممثلين نحو مطالبة فتح بتعديل مسارها السياسي، والتوقف عن سياسة 
  غزة لرفع العثرات من طريق المصالحة. معاقبة قطاع

وأضاف: "األحمد أدى دوره سلبيا  للغاية، واستقر في ذهن البعض يقينية مقولة أن وجوده هو فشل 
وأكّد المصدر المسؤول أّن األمور  ألي محاولة لتقريب وجهات النظر أو وضع حلول ألية قضية".

قد فشل المجتمعون في التوقيع على بيان من بعد لقاءات موسكو باتت معقدة أكثر من قبل، و 
مشترك موحد من الفصائل المشاركة، وهو ما يؤشر إلمكانية تكرار األمر خالل لقاءات المصالحة 

 القادمة في العاصمة المصرية.
 15/2/219، فلسطين أون الين

 
 2015من الحركة معتقلين منذ  أربعةيكشف عن وعود مصرية إلطالق سراح  بحماسقيادي  .5

كشف نائب رئيس حركة "حماس" في الخارج محمد نزال، عن وجود وعود مصرية باإلفراج عن ة: غز 
المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية، وتقدم مهم بقضيتهم، مؤكدا  أنها تتابع ملف المختطفين 

ية، يوم وقال نزال، خالل حوار مع وكالة "شهاب" اإلخبارية المحل األربعة من عناصر كتائب القسام.
 الخميس: إن "حماس تتابع ملف المعتقلين في السجون المصرية، وقضية المختطفين األربعة أساسية".

وأشار نزال إلى وجود تناقص في أعداد المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية، حيث خرج عدد 
يخصونها فقط؛ بل تتابع منهم في األسابيع الماضية، مشيرا  إلى أن حركت  ال تتابع المعتقلين الذين 

 أي عملية اعتقال ألي فلسطيني تمت بطريقة غير قانونية.
واتهم نائب رئيس حركة حماس قيادة السلطة الفلسطينية بالتهمر على قطاع غزة، ومحاولتها إيصال  

وقال: "السلطة الفلسطينية تحرض دائما على تفاهمات  لمرحلة االنفجار بدال من تحمل المسؤولية.
 ئة مع غزة.. نتابع مع األمم المتحدة تفاصيل رفع الحصار عن قطاع غزة".التهد

وكشف عن وجود وعد مصري أال يغَلق معبر رفح من طرفها، وعدم معاقبة الشعب الفلسطيني 
 بحيث ال يكون ضحية الصراع السياسي.

 لنقطة اليأس". وبين أن "السلطة الفلسطينية تتهمر على الشعب الفلسطيني في غزة، وتحاول أن توصل 
وعبر نزال عن رفض حركت  للعملية التطبيعية للكثير من الدول العربية مع دولة االحتالل 

 اإلسرائيلي، عاّدا  أنها تضر القضية الفلسطينية.
وفي سياق آخر، كشف نزال عن وجود ترتيبات جارية مع مصر من أجل إتمام الجولة الخارجية 

 اعيل هنية.لرئيس المكتب السياسي للحركة إسم
 14/2/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 حماس: مؤتمر وارسو لن يفلح في تغيير المعادالت .6

قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، صباح يوم الجمعة، أن مؤتمر وارسو لن : وارسو
الل وأكد أبو زهري في تغريدة عبر حساب  على موقع تويتر: "االحت يفلح في تغيير المعادالت.

يران لها مكانتها ودورها في دعم القضية  اإلسرائيلي سيبقى هو العدو الحقيقي لألمة واإلنسانية وا 
يذكر أن، مؤتمر وارسو الذي دعت إلي  الواليات المتحدة األمريكية انعقد خالل يومي  الفلسطينية".

 يراني.األربعاء والخميس، لمناقشة سبل السالم في الشرق األوسط ومواجهة الدور اإل
 15/2/219، فلسطين أون الين

 
 "الجهاد" تدين مشاركة العرب بمؤتمر "وارسو" التآمري .7

أعربت حركة الجهاد اإلسالمي عن إدانتها للمشاركة العربية في اجتماع "وارسو" الذي عقدت  : غزة
(: 2-14وقالت الحركة في تصريح صحفي لها يوم الخميس ) مب.اإدارة الرئيس األمريكي دونالد تر 

مب" عداءها المعلن وتحريضها السافر ضد القضية الفلسطينية، وها هي تعقد ا"تواصل إدارة "تر 
اجتماعا جديدا  في "وارسو" لتدشين فصل آخر من فصول الخداع والتضليل وا غراق عالمنا العربي 

 واإلسالمي في الفتن والصراعات مقابل تأمين جبهة العدو اإلسرائيلي وحمايت ".
ندين هذا االجتماع التهمري وما صاحب  من لقاءات ومصافحات علنية وسرية مع قادة وأضافت: "

العدو ورأس اإلرهاب الصهيوني "نتنياهو"، تلك اللقاءات التي تشكل وصمة عار على جبين أولئك 
قامة عالقات مع العدو اإلسرائيلي".  المتهافتين على التطبيع وا 

مع قادة االحتالل المجرم في "وارسو" وغيرها هي لقاءات وأكدت أن اللقاءات التي جرت أو ستجري 
 تشجع القتلة على االستمرار في جرائمهم ضد شعبنا وأمتنا وبذلك يكونوا شركاء في القتل.
 14/2/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حمدان: انتصار الثورة اإلسالمية حّرك روح المقاومة وعدم االستسالم .8

قات الدولية في حركة حماس أسامة حمدان أن انتصار الثورة اإلسالمية أكد مسؤول العال: طهران
في إيران كان انتصارا لألمة بأسرها، وأحدث تغييرا كبيرا في المنطقة؛ حيث عبر عن  األعداء 
بالقول: إن زلزاال كبيرا قد وقع في المنطقة )في إشارة إلى مواقف اإلسرائيليين فور انتصار الثورة(، 

أن هذا االنتصار حرك لدى األمة روح المقاومة والتصدي للعدوان وعدم االستسالم للهيمنة الفتا إلى 
وأشار حمدان، في مقابلة خاصة مع وكالة يونيوز في  من االستكبار العالمي والعدوان األمريكي.
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في طهران، على هامش مؤتمر قادة المقاومة الشهداء، إلى أن االحتفاء بذكرى الشهيد فتحي الشقاقي 
الذكرى األربعين النتصار الثورة هو نوع من تأكيد الترابط بين كل األمة بكل أجزائها، موجها رسالة 

 إلى كل الذين يظنون أن السالمة في االستجابة لما تريده أمريكا.
 14/2/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الشيخ محمد صيام السابق المسجد األقصىإمام حماس تنعى  .9

لى األمة العربية واإلسالمية جمعاء القائد الكبير والعالم نعت حركة " حماس" إلى شعبنا الفلسطيني وا 
الجليل األديب الفاضل الشيخ الجليل الدكتور محمد محمود صيام "أبو محمود"، الذي وافت  المنية 

وأوضحت الحركة في بيان نعي أن  فبراير في إحدى مستشفيات السودان. 15فجر يوم الجمعة 
احل صيام كان رمزا  من رموز الشعب الفلسطيني، وفارسا  من فرسان القضية الفلسطينية، وخطيب الر 

 المسجد األقصى، ورئيس الجامعة اإلسالمية بغزة، وأحد أبناء مدينة خانيونس المجاهدة.
لى األمة  ،حركةلنعى رئيس المكتب السياسي لمن جهت   إسماعيل هنية إلى شعبنا الفلسطيني، وا 

ية واإلسالمية قامة وطنية كبيرة وعالما  جليال  وأديبا  عربيا  ورمزا  من رموز الحركة اإلسالمية، العرب
وأحد قادتها وخطيب المسجد األقصى، الرئيس األسبق للجامعة اإلسالمية بغزة، العالم والشيخ الجليل 

نجل الفقيد؛ وقدم وهاتف رئيس المكتب السياسي للحركة . الدكتور محمد محمود صيام "أبو محمود"
 ل  التعازي في هذا المصاب الجلل، ونقل ل  تعازي قيادة الحركة في الداخل والخارج.

 15/2/2019موقع حركة حماس، 
 

 تصريحاته في بولندا حول المحرقة نقلت بشكل خاطئ أننتنياهو يتراجع ويؤكد  .10
لم  األخيرمعة، على أن هذا بنيامين نتنياهو، يوم الج اإلسرائيليشدد مكتب رئيس الوزراء  :القدس

يشر إلى تورط جميع البولنديين في المحرقة بعد أن طلبت وارسو إيضاحات بشأن تصريحات نسبت 
 إلي .

وتابع "تم  وأكد بيان لمكتب  "لقد تحدث نتنياهو عن بولنديين وليس الشعب البولندي أو دولة بولندا".
وتصحيح  فيما بعد من جانب الصحافي الذي نقل هذا بشكل خطأ وتحريف  في التقارير الصحافية 

 ارتكب الخطأ".
وقد استدعت وزارة الخارجية البولندية يوم الجمعة السفيرة اإلسرائيلية بعد تقارير أفادت أن نتنياهو 

 يحمل البولنديين مسؤولية في محرقة اليهود.
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ال  في بولندا التي ألقت ظالال وأثارت التقارير الصحفية التي نفتها السفيرة اإلسرائيلية آنا آزاري، جد
على مشاركتها في قمة مقرر عقدها األسبوع المقبل في إسرائيل بين نتنياهو وأربعة من نظرائ  من 

وقبل استدعائها، نفت السفيرة أزاري تقريرا نشرت  صحيفة )جيروزاليم بوست( ونقلت في   وسط أوروبا.
لمان" في الهولوكوست. كما نشرت صحيفة )ههرتس( عن نتنياهو قول  إن "البولنديين تعاونوا مع األ

وقالت أزاري في بيان اليوم الجمعة "كنت حاضرة خالل الجلسة مع رئيس  النبأ في وقت الحق.
الوزراء ولم يقل إن بولندا كبلد تعاونت مع النازيين وقال فقط إن  لم تتم مقاضاة أي شخص ألن  

 تحدث عن البولنديين الذين تعاونوا معهم".
 15/2/2019القدس، القدس، 

 
 لكن أجواء مؤتمر وارسو مختلفة واجهت غضب جيرانها عقوداً  "إسرائيل": "غارديان" .11

يقول الكاتب أوليفر هولمز في مقال نشرت  صحيفة غارديان البريطانية إن الثمن الذي دفعت  إسرائيل 
انب جيرانها، غير أن عقودا مقابل احتاللها األراضي الفلسطينية هو الغضب الذي القت  من ج

تروي قصة  -المنعقد في العاصمة البولندية-األحداث التي تجري في "مؤتمر وارسو للشرق األوسط" 
ويوضح أن إسرائيل تسعى إلى إيجاد أرضية مشتركة مع الدول العربية، مبنية  أخرى مختلفة تماما.

جب هذان العامالن التضامن على قاعدة معاداة إيران والمصالح التجارية، وذلك على أمل أن يح
ويشير الكاتب إلى أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يبدى تفاؤل   العربي مع الفلسطينيين.

في هذه القمة، ويعتبرها فرصة للعمل مع الدول العربية لتعزيز المصلحة المشتركة في الحرب على 
 إيران.

ادة العرب تشير إلى عهد جديدف ويضيف أن هناك ويتساءل هولمز: هل ابتسامات نتنياهو مع الق
صورا تغضب القيادة الفلسطينية، حيث يظهر نتنياهو وهو يبتسم ويمزح مع بعض القادة العرب في 

 هذا المؤتمر الدولي الخاص بالمنطقة.
وينسب الكاتب إلى نائب الرئيس األمريكي مايك بنس القول "أعتقد أننا بدأنا حقبة جديدة". وذلك في 

 وقت كان نتيناهو يجتمع في  مع قادة من البحرين والسعودية واإلمارات على مائدة واحدة.
ويشير هولمز إلى أن ثمة لقاء ومصافحة دافئة جرت بين نتنياهو ووزير الخارجية العماني يوسف 
بن علوي بن عبد هللا، وذلك في أعقاب رحلة تاريخية سبق أن قام بها نتنياهو في أكتوبر/تشرين 

 ألول الماضي إلى سلطة عمان.ا
ويشير هولمز إلى أن الدول العربية ظلت مترددة حتى اآلن في إظهار عالقاتها مع إسرائيل، وذلك 

 خوفا من اإلحراج الداخلي، لكن هناك دالئل متزايدة اآلن على تحسن هذه العالقات.
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ائيل في مارس/آذار ويضيف أن السعودية فتحت مجالها الجوي أمام طائرة ركاب متجهة إلى إسر 
 الماضي، وكسرت بذلك الحظر المفروض منذ سبعين عاما على الطائرات التجارية في هذا السياق.

 15/2/2019، نت، الدوحة، الجزيرة
 

 جري أكبر مناورة لسالح المدرعات لمحاكاة حرب مع حزب هللاالجيش اإلسرائيلي ي .12
ش اإلسرائيلي أجرى خالل الفترة الماضية، أوسع أفادت القناة الثانية العبرية يوم الجمعة بأن الجي

تدريب عسكري لسالح المدرعات على مدار السنوات األخيرة الماضية، وذلك في منطقة األغوار، في 
في سالح  401وأوردت القناة العبرية أن اللواء  محاكاة لسيناريو حرب ضد "حزب هللا" اللبناني.

ة مواجهة "حزب هللا"، وبأن التدريب جاء لتطوير قدرة المدرعات، أجرى تدريبا مهما بهدف محاكا
الجنود في السالح اإلسرائيلي، على القتال في ظروف طبوغرافية مماثلة لتلك الموجودة في لبنان، 
وفحص القدرة على التعاون مع األسلحة األخرى في الجيش اإلسرائيلي، بما في ذلك استقبال 

ونقلت القناة العبرية على لسان  صف مدفعي وجوي مشترك.معلومات استخباراتية فورية، وتنفيذ ق
، العقيد دودو سونغو، أن إعداد القوات لمواجهة محتملة مع "حزب هللا"، هي حاجة 401قائد اللواء 

 فورية، وقال إن "كلما استقر الوضع أكثر في سورية، فإن حزب هللا يزيد من إعادة قوات  إلى لبنان".
ن الضربات التي تلقاها حزب هللا في سورية، إال أن  يعود إلى لبنان مع خبرة وتابع أن  "على الرغم م

قتالية كبيرة جدا"، مؤكدا أن "حزب هللا لم يعد تنظيم ا يعتمد على حرب العصابات، بل أصبح جيشا 
 حقيقيا؛ هم قاتلوا في سورية ضمن كتائب وسرايا، مثل الكثير من الجيوش النظامية".

 15/2/2019 األيام، رام هللا،
 

 ال أحد يريد الحرب شماالً : 2019تقديرات استخباراتية إسرائيلية لـ .13
لم ينطِو تقدير "االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية" )أمان(، كما وردت : علي حيدر - فلسطين

تفاصيل من  في اإلعالم العبري أمس، على أي مفاجأة أو تحديث مغاير مما ورد في التقدير 
سنوي الصادر عن "معهد أبحاث األمن القومي" الشهر الماضي، وتحديدا  بما يتعلق االستخباري ال

يعود ذلك إلى محدودية الخيارات أمام صانع القرار في تل أبيب ووضوح المشهد  بالجبهة الشمالية.
ومركبات ، وفهم كل من األطراف الخطوط الحمر للطرف اآلخر، بعدما أدلت كل القوى  االستراتيجي

في ما يتعلق بخياراتها وسقف ردودها، األمر الذي فتح المشهد اإلقليمي على سيناريوات  بدلوها
 محددة مسبقا .
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من جهة، باتت تل أبيب تدرك الخطوط الحمر التي يعقبها ردود في الساحة السورية، وهي التي 
التي  التزمت التحرك دون هذا السقف في السنوات الماضية. وهي تدرك أيضا  أن نافذة الفرص

الحت لها في أعقاب وبسبب الحرب في سورية تتج  إلى االنغالق، األمر الذي تخشى من مفاعيل  
وتداعيات  االستراتيجية عليها. في المقابل، تصر إسرائيل على مواصلة اعتداءاتها، وهو في الواقع 

بشار األسد إلى  إقرار غير مباشر منها بأنها لم تحقق أهدافها المأمولة، وأن عودة سورية برئاسة
 اقتدارها سوف تؤدي إلى تفاقم التهديدات على أمنها القومي.

على هذه الخلفية، يندرج ما أورده التقدير عن احتماالت التدحرج نحو مواجهة محدودة في الجبهة 
الشمالية، في سورية ولبنان، بما يسمي  مواجهة األيام المحدودة، تمييزا  لها عن المواجهة الواسعة 

شاملة. هذا التقدير ينطلق من أن كل األطراف غير معنيين بالحرب أو التسبب فيها بما فيها وال
إسرائيل نفسها، وربما هي في مقدمتهم. مع ذلك، يبقى حاضرا  بقوة هامش الخطأ في التقديرات 
ومحاولة إسرائيل فرض معادالت يرفضها الطرف المقابل، حتى لو أدى ذلك إلى التدحرج نحو 

 واسعة. مواجهة
ومما يرد في التقدير، تحديدا  ما يتعلق بمواجهة الجمهورية اإلسالمية في إيران وبرنامجها النووي، 
تبدو إسرائيل في موقع المنتظر لمفاعيل الخيار واألفعال األمريكية مع االستعداد لتداعيات سيناريو 

 تحلل من قيوده.فشل إخضاع طهران أو رّدها على الخرق األمريكي لالتفاق النووي وال
أما ما يرتبط بالساحة اللبنانية، ذات الخصوصية وقواعد االشتباك الصارمة التي تدفع إسرائيل 
لالنكفاء عن االعتداء المباشر فيها، فال جديد في كل ما يرد في تقدير االستخبارات عنها على رغم 

ما هو التأكيد على إدراك إسرائيل اإلشارات الواضحة إلى أنها ال تريد وال ترغب بالمواجهة. الجديد رب
جدية والتزام حزب هللا قواعد االشتباك وحرص  عليها، بمعنى أن  في وارد الرد على االعتداءات إن 
حصلت. وحتى لو أدى ذلك إلى تصعيد محدود، تقدر "االستخبارات اإلسرائيلية" أن  لن يصل إلى 

 ها.الحرب الواسعة، لرفض وال إرادة طرفيها، الوصول إلي
 15/2/2019األخبار، بيروت، 

 
 ميناء حيفا "الصيني": تجسس ال يمكن منعهقلق أمني إسرائيلي من  .14

يثير دخول شركات صينية، بينها حكومية، إلى مشاريع كبيرة في إسرائيل قلقا في أوساط أمنية. وتنفذ 
حيفا الجديد ومن  شركات كهذه مشاريع عديدة، إال أن التركيز حاليا هو في األساس على بناء ميناء

 ثم إدارت ، والذي فازت شركة صينية بمناقصة بهذا الخصوص.
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وحذر المسؤول األمني اإلسرائيلي السابق، البروفيسور شاؤول حوريف، في مقابلة نشرتها صحيفة 
، "إذا 2021"يديعوت أحرونوت" اليوم، الجمعة، من أن  لدى انتهاء مشروع الميناء، بحلول العام 

 صلحة لدى الصينيين بجمع معلومات حول سالح البحرية، فإن هذا قد يحدث".كانت هناك م
  يشار إلى أن قاعدة سالح البحرية المركزية تقع في ميناء حيفا.

ووفقا لحوريف، فإن  "يتعين على قائد بارجة صواريخ أو غواصة أن يعلم أن جهات أجنبية تقطن 
 مغناطيسي".   –يقوم ب  في المجال اإللكترو بجوار قاعدت  وبإمكانهم أن يطلعوا على أي عمل 

وأضاف أن  إذا خرجت قطعة بحرية من ميناء حيفا إلى عمق البحر من أجل إجراء تجربة على 
صاروخ جديد، على سبيل المثال، فإن "الصينيين إذا أرادوا ذلك، بإمكانهم معرفة ما ستفعل  هذه 

أن تفهم أن  قبل الخروج إلى البحر، توجد  وأوضح حوريف أن  "عليك القطعة البحرية بالضبط".
خطوات أخرى، لوجيستية وغيرها، التي تمكن من يتواجد هناك ولدي  الوسائل الصحيحة بجوارك أن 

  يحصل بسهولة أكبر على معلومات حول طبيعة العملية التي تنوي تنفيذها".
ائيلية لعملية عسكرية سرية، وهذا يعني، كما يقول حوريف، أن  في حال استعد سالح البحرية اإلسر 

فإنها لن تكون مفاجئة. "بل أن األمريكيين، حلفاءنا األساسيين، يقولون لنا إن الصين بالنسبة لهم 
سرائيل ال يمكنها الجلوس هنا على الجدار. وال يمكنك أن تمنح  هي تهديد إستراتيجي مركزي، وا 

تحتية بالغة األهمية، من دون التشاور شركة صينية حكومية صالحية تشغيل ميناء، الذي هو بنية 
 مع اإلدارة األمريكية".

 15/2/2019، 48عرب 
 

 "البيت اليهودي" و"االتحاد القومي" يخوضان االنتخابات سوية .15
وّقع رئيس "البيت اليهودي" رافي بيرتس، ورئيس "االتحاد القومي"، بتسالئيل سموتريتش"، يوم 

قائمة مشتركة، بحيث يحتل األول المواقع الفردية، والثاني الخميس، على اتفاق يتم بموجب  تشكيل 
  المواقع الزوجية في القائمة لخوض انتخابات الكنيست المقبلة.

واتفق الطرفان أيضا على أن "االتحاد القومي" يختار المنصب األول، وفي حال حصل على منصب 
على أن كل القرارات تتخذ بموافقة كما اتفق الطرفان  وزير واحد سيتم ذلك بالتناوب بين الطرفين.

 الطرفين، ويتم توزيع الوظائف بينهما بشكل متساو من قبل الرئيسين.
وبالنتيجة، فقد رحب الليكود بخوض "البيت اليهودي" واالتحاد القومي" االنتخابات بقائمة مشتركة، 

 ابات.كما دعا إلى إشراك قوى أخرى في التحالف لضمان تفوق كتلة اليمين في االنتخ
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وتبين أن الطرفين كانا قد ناقشا مطوال من يترأس القائمة، ومن يحصل على أعلى منصب، ومن 
 يجلس في المجلس الوزاري المصغر، ومن يمثل القائمة في هيئة رؤساء االئتالف الحكومي.

 15/2/2019، 48عرب 
 

ثيوبية في قمة الئحة حزب ميرتس اإلسرائيلي .16  عربيان وا 
الذي تتصاعد في  األجواء العنصرية ضد المواطنين العرب في إسرائيل في الوقت  تل أبيب:

(، بتحريض من القيادة اليمينية الحاكمة، و"العنصرية البيضاء" ضد ذوي البشرة 48)فلسطينيي 
السمراء، انتخب أعضاء حزب ميرتس، وهو صهيوني يساري اشتراكي، ممثلين عربيين وممثلة عن 

 ئحت  االنتخابية.اليهود اإلثيوبيين في قمة ال
ففي االنتخابات الداخلية للحزب، التي أعلنت نتائجها صباح أمس )الجمعة(، فاز في المرتبات 
األولى، التي تعتبر واقعية وشب  مضمونة، كل من رئيسة الحزب، تمار زندبرغ في المكان األول، 

ميخال روزين، فالنائب العربي  والنائب الحالي إيالن غيلؤون في المكان الثاني، تلي  النائبة الحالية
عيساوي فريج في المكان الرابع، والمربي والناشط االجتماعي علي صاللحة في المكان الخامس، 
والناشطة ذات األصول اإلثيوبية، مهراتا رون باروخ، في المكان السادس. كما انتخب الناشط 

 القيادي في حركات السالم، موسي راز، للمكان السابع.
ه االنتخابات قد جرت على طريقة "البرايمريز"، التي ينتخب فيها الكل الكل، أي جميع وكانت هذ

في المائة من  83ألف شخص. وشارك في التصويت نحو  21أعضاء الحزب البالغ عددهم 
المنتسبين للحزب؛ مما اعتبر دليال  على قلق األعضاء على مصير حزبهم. فجميع استطالعات 

زب سيفقد كمية غير قليلة من أصوات ، بسبب االلتفاف الجماهيري الواسع الرأي تشير إلى أن الح
حول حزب الجنراالت، تعبيرا  عن رغبة اليسار والوسط في إسقاط حكم رئيس الحكومة بنيامين 

 نتنياهو.
 16/2/2019، لندن، الشرق األوسط

 

 أتباع حزب ليبرمان يهاجمون اجتماعًا انتخابيًا أليمن عودة .17
جمت مجموعة من قادة حزب "يسرائيل بيتنا" اجتماعا  انتخابيا  عقده النائب أيمن عودة، تل أبيب: ها

رغام  رئيس القائمة المشتركة في تل أبيب، ليلة أول من أمس، وتمكنت من فض االجتماع، وا 
وكان االجتماع واحدا  من اجتماعات انتخابية قليلة عقدها عودة داخل  الحضور على االنسحاب.

هودي، لحشد دعم قوى السالم اليهودية ل ، على اعتبار أن الجبهة الديمقراطية للسالم الوسط الي
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والمساواة، التي يمثلها عودة، حزب يهودي عربي مشترك، يناضل ضد االحتالل، ومن أجل السالم 
وبدأ . وعقد االجتماع دخل مقر الجبهة في تل أبيب العادل القائم على مبدأ "دولتان للشعبين".

داء عندما دخل عدد من رجاالت حزب "يسرائيل بيتنا" وهم يهتفون لرئيسهم أفيغدور ليبرمان، االعت
وراحوا يصرخون "أنتم خونة" و"طابور خامس" و"حكم اإلعدام للمخربين". وبعد ذلك، أخذوا يشوشون 

كدولة  على الخطابات، مطالبين عودة وكسيف بإعالن الوالء لدولة إسرائيل، وااللتزام باإلخالص لها
 يهودية.

بالمقابل، أصدرت الجبهة بيانا  قالت في  إن القادة الثالثة من حزب ليبرمان "جاؤوا بهدف التخريب، 
ثارة ضجة تساعدهم في المعركة االنتخابية، خصوصا  أن هذا الحزب بات يخشى من السقوط في  وا 

اليمين في إسرائيل اعتاد الترويج وقال النائب عودة إن " االنتخابات، واالختفاء من الساحة السياسية".
للعداء للعرب، وبناء دعايت  االنتخابية على التحريض العنصري، وهم ال يطيقون رؤيتنا ونحن نصل 

عربي يدمر مشروعهم الحربي، لكننا سنواصل من  -إلى مواطنين يهود، ألن وجود أي نشاط يهودي 
ود للتأثير عليهم، وتجنيدهم إلى جانبنا في جهتنا جهودنا للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين اليه

 المعركة ضد االحتالل، ومن أجل السالم".
 16/2/2019، لندن، الشرق األوسط

 
 استطالع: الليكود األقرب للمتدّينين ال األحزاب الدينّية .18

أظهر بحث شامل أجري في إطار مشروع "يهودية إسرائيلية"، ونشرت نتائج  صحيفة : تحليل إخباري
يف"، اليوم، الجمعة، أن نصف الذين يعرفون أنفسهم على أنهم "يمينّيون"، ينتمون لشريحة "معار 

 المتدينين بألوانها المختلفة التي تمتد من المتدينين الليبراليين وحتى الحريديين.
يمين"، هذا ناهيك  -من اإلسرائيليين يعرفون أنفسهم كز"يمين %34وكان البحث قد كشف، كذلك، أّن 

من اإلسرائيليين يعرفون أنفسهم  %19وسط" أو "وسط"، علما بأن  -يعرفون أنفسهم كز"يمينعن من 
 يعّرفون أنفسهم كعلمانيين. %39كز"محافظين دينيا"، مقابل 

ويستدل من البحث أّن  في حين تبلغ نسبة المصوتين المحتملين لز"البيت اليهودي" أو "اليمين الجديد" 
، فإّن نسبة هؤالء في مستوطنة يسكنها متدينون متشددون تبلغ %14في حي يسكن  علمانيون يهود 

ويظهر البحث أّن الليكود يتمتع بأفضلّية بين المصوتين العلمانيين والمحافظين وحتى  .71%
بين  وبين  2015المتدينين الليبرالّيين، في حين أن المنافسة على هذه الفئات كانت في انتخابات الز

ي هذه االنتخابات فدخل منافس جديد هو حزب "اليمين الجديد"، الذي سيجتذب حزب "كوالنو"، أما ف
 الديني، على حساب الليكود و"كوالنو". -أصوات ا من القطاع العلماني
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لحزب "البيت اليهودي"،  2015أما في أوساط اليمينّيين المتدينين، فإن األفضلية كانت في انتخابات 
ا، لليكود، وفي هذه االنتخابات تتنافس على أصواتهم ولكن الكثيرين من هذا القطاع صوت وا، أيض 

 أحزاب "البيت اليهودي"، "تكوما"، و"اليمين الجديد" والليكود.
من  %39من أصوات المحافظين دينيا، وعلى  %50وتظهر النتائج أّن الليكود حصل على أكثر من 

من أصوات المتدينين  %20وعلى  من أصوات المتدينين، %28أصوات المتدينين الليبراليين وعلى 
ويستدل من المعطيات أّن "البيت اليهودي"، بقيادة بينيت وشاكيد، فاق الليكود فقط في  المتشددين.

لليكود، وفي أوساط المتدينين المتشددين،  %28مقابل  %39أوساط المتدينين، بحصول  على 
 لليكود. %20مقابل  %22بحصول  على 

 15/2/2019، 48عرب 
 

 إبعاده من  عاماً  30ة خطيب المسجد األقصى محمد صيام بعد وفا .19
توفي، يوم، الجمعة، خطيب المسجد األقصى المبارك سابقا ، الشيخ محمد صيام، المبعد إلى 

 وتوفي صيام في العاصمة السودانّية، الخرطوم، إثر جلطة دماغّيٍة ألّمت ب . عاما . 30السودان منذ 
مسجد األقصى، عمل صيام رئيسا  للجامعة اإلسالمّية في قطاع غّزة، وباإلضافة إلى خطابت  في ال

 .1988قبل أن يبعد عن فلسطين في تموز/ يوليو 
، قبل أن ينتقل إلى اليمن حيث عمل رئيسا 1994وفي منفاه، استقر صيام في السودان حتى عام 

المقدسية، لكن  عاد إلى  لرابطة فلسطين، وعميدا لمعهد الشيخ عبد هللا األحمر للدراسات والمعارف
 السودان مع اندالع الحرب األهلّية اليمنّية.

 15/2/2019، 48موقع عرب 
 

 فلسطينيًا خالل قمع االحتالل لمسيرة العودة األسبوعية شرق غزة 20إصابة  .20
غزيا  بالرصاص الحي، أحدهم طفل بحال الخطر وسيدة، وعدد آخر باالختناق، يوم  20أصيب 

قوات االحتالل اإلسرائيلي لمسيرة العودة السابعة واألربعين، التي حملت هذا  الجمعة، جراء قمع
وأفادت مصادر طبية بأن جنود االحتالل  األسبوع اسم "غّزة عصّية على االنكسار واالنفصال".

المتمركزين على طول الشريط الحدودي شرق القطاع أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل 
مشاركين في المسيرات التي تجري شرق مدينة غزة، وبلدة جباليا شمال القطاع، للدموع، صوب ال

فلسطينيين، بينهم طفل وصفت  9ومخيم البريج وسط ، وخانيونس ورفح جنوب ، ما أدى إلصابة 
 حالت  بالخطيرة، وسيدة.
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اعتداء  وكانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد حملت إسرائيل المسؤولية عن أي
، وقالت الجمعةيطال المشاركين في المسيرات على حدود قطاع غزة، في بيان صدر عنها صباح 

إن "االحتالل اإلسرائيلي يسعى للتصعيد العسكري عبر استمراره في بث التحريض والتهديدات ضد 
 المسيرة؛ ورفض  إنهاء الحصار وتنكره للتفاهمات".

الحتالل اإلسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريده ل  عبر موقع بالمقابل، حذر المتحدث بلسان جيش ا
"تويتر"، الفلسطينيين من االقتراب إلى المنطقة األمنية قرب السياج األمني بين قطاع غزة ومناطق، 

 وقال أدرعي: "من أجل سالمتكم ابتعدوا عن المنطقة األمنية الخاصة".
 15/2/2019، 48موقع عرب 

 
 يلتقيان وزير األوقاف األردني 48في الـ  ريةرئيسا المتابعة والقط .21

التقى رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء 
السلطات المحلية العربية، مضر يونس، األسبوع الجاري، وزير األوقاف األردني د. عبد الناصر أبو 

تعلقة بمقدسات القدس، وأيضا قضايا الحجاج والمعتمرين من البصل، وبحثا مع  قضايا الساعة، الم
وعقد اللقاء في عمان، على ضوء المؤتمر الدولي "الطريق إلى القدس"، الذي  فلسطينيي الداخل.

بادرت إلي  السلطات األردنية، تحت رعاية العاهل األردني عبد هللا الثاني، من أجل الدفاع عن 
 مخاطر االحتالل المتعاظمة عليها. القدس مدينة ومقدسات، لمواجهة

وطرح بركة ويونس قضايا األوقاف  وشارك في اللقاء النائب األردني األسبق، الكاتب حمادة الفراعنة.
والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، واالعتداءات اإلسرائيلية وعصابات المستوطنين على 

دا على ضرورة ممارسة الضغوط الدولية لردع المقدسات في كامل مناطق فلسطين التاريخية، وشد
كما عرض بركة ويونس قضايا الحجاج والمعتمرين من فلسطينيي الداخل، والسعي  إسرائيل عن جرائمها.

وأكد الوزير األردني، د. عبد الناصر  لضمان الشروط المسهلة لهم، في طريقهم إلى ومن الديار المقدسة.
 واصل مع الهيئات الشعبية التمثيلية لفلسطينيي الداخل.أبو البصل، على ضرورة وأهمية الت

 15/2/2019، 48موقع عرب 
 

 قتلت طفلين لم يشكال أي تهديد على قواتها "إسرائيل": "أوتشا" .22
قال مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في فلسطين التابع لألمم المتحدة "أوتشا": إن قوات : رام هللا

شباط/فبراير، ولم يكونا  8اجات التي شهدها قطاع غزة، الجمعة االحتالل قتلت طفلين خالل االحتج
يشّكالن أي تهديد للقوات اإلسرائيلية، وُتوفي مواطنان آخران متأثرْين بجروح ُأصيبا بها في وقت 
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 –كانون اآلِخر/يناير 29وفي تقرير للمكتب الذي يغطي من  شخصا  بجروح. 530سابق، وأصيَب 
مرة  صوب أراضي المواطنين  40اء أن قوات االحتالل أطلقت النار شباط/فبراير الجاري، ج 11

 والبحر، خارج سياق االحتجاجات الجارية، وأصيب فلسطيني خاللها.
وفي الضفة الغربية، أطلقت قوات االحتالل النار باتجاه فلسطينيّين، أحدهما فتاة، وقتلتهما، وأصابت 

 35كما أصابت قوات االحتالل  جز إسرائيلية.فت ى بجروح في هجومين مزعومين بالقرب من حوا
 163طفال  على األقل، بجروح خالل احتجاجات واشتباكات. ونفذت قوات االحتالل  11مواطنا، منهم 

مواطنا، منهم تسعة أطفال. ومن العدد الكلي للمصابين خالل مّدة  117عملية تفتيش، واعتقلت 
نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع والذي  %31منهم بالذخيرة الحية، و %34التقرير، ُأصيَب 

باألعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، في حين لحقت  %31استلزم الحصول على عالج طبي، و
 .%4 إصابات أخرى بز

ويمّثل هذا العدد ". مفاجئا  "حاجزا   68وفي الضفة الغربية أيضا ، أقامت قوات االحتالل ما ال يقل عن 
ل في العام  في 110زيادة تبلغ   .2018المائة بالمقارنة مع المتوسط األسبوعي الذي ُسجِّ

وفي األغوار اقتلعت . مبن ى هدمت أو صوِدرت في شرق القدس والمنطقة )ج( 15وبين التقرير أن 
وأتلف المستوطنون . شجرة، وجّرفت أربعة دونمات من األراضي المزروعة 500سلطات االحتالل نحو 
 .مركبة وأصابوا فلسطينّيا  بجروح 14شجرة أخرى، وأعطبوا  425نحو  خالل هجمات نّفذوها

 15/2/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "إسرائيل" دعو لتجديد رفض التطبيع معتهيئة علماء فلسطين بالخارج  .23
الجمعة، علماء األمة اإلسالمية ودعاتها، إلى  ،إسطنبول: دعت هيئة "علماء فلسطين في الخارج"

جاء ذلك في بيان صحفي، نشرت  الهيئة وتلقت األناضول نسخة  التطبيع مع إسرائيل.رفضهم تأكيد 
من ، تعقيبا على مؤتمر العاصمة البولندية )وارسو( حول الشرق األوسط، والذي اختتم أعمال  

 الخميس، بمشاركة عربية وغربية، باإلضافة إلى إسرائيل.
القرن عن طريق هذه   الواليات المتحدة، في تمرير صفقة إن "محاوالت الكيان الصهيوني ومع وقالت

طمس الحق اإلسالمي في فلسطين، وحّق شعبها في المؤتمرات، لن تفلح، ولن تجدي كل محاوالت 
التحرر والعودة". وشددت على أن "التطبيع مع الكيان الصهيوني ال يمكن أن يجلب نفعا وال أمنا وال 

وطالب  مقومات الصمود والوجود".ما هو إاّل مزيد من الوهن وفقدان مصلحة ألحد من المطّبعين، و 
 بمراجعة نفسها والرجوع عن تلك الخطوات". البيان "كل الدول التي طّبعت وتفكر بالتطبيع 

 15/2/2019القدس العربي، لندن، 



 
 
 
 

 

 19 ص             4866 العدد:             2/16/2019السبت  التاريخ:  

                                    

 
 إصابات في مواجهات مع االحتالل جنوبي نابلس .24

طينيان بجروح خالل هجوم لجنود االحتالل أصيب مواطنان فلس: عادطف دغلس -نابلس 
 اإلسرائيلي على قرية عوريف جنوب غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

واندلعت مواجهات بين المواطنين من أهالي القرية والجنود الذين هاجموا األهالي عقب صالة 
، مما أدى إلصابة الجمعة، حيث أطلق الجنود قنابل الغاز المدمع والرصاص الحي على األهالي

صابة مواطنْين بالرصاص الحي، وصفت إصابة أحدهما بالخطرة.  العشرات منهم بحاالت اختناق وا 
وقال مازن شحادة رئيس مجلس قروي عوريف، في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت، إن عشرات 

اجا على الجنود هاجموا المواطنين في منطقة الحاووز شرق القرية حيث أقيمت صالة الجمعة احتج
قامة سواتر ترابية لخدمة المستوطنين.  تجريف االحتالل أراضي المواطنين وا 
 15/2/2019نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 "إسرائيل"عن  فيه مكتب نتنياهو يسرب تسجياًل لوزراء خارجية السعودية واإلمارات والبحرين يدافعون .25

لي بنيامين نتنياهو الكشف عزن تفاصزيل وديع عواودة: واصل رئيس الوزراء اإلسرائي - الناصرة ،لندن
ما جاء في الغرف المغلقزة فزي مزؤتمر "وارسزو" للسزلم واألمزن فزي الشزرق األوسزط، الزذي اختزتم أعمالز  
في العاصمة البولندية، أول من أمس الخميس، وفضح تصريحات الوزراء العرب بالصزوت والصزورة. 

حد مرافقي نتنياهو، إذ ركززت الكزاميرا مزرات عزدة ويبدو أن الفيديو تم تصويره بكاميرا هاتف من قبل أ
 في القاعة مع الحضور. على نتنياهو الذي كان جالسا  

جززاء ذلززك فززي مقطززع مصززور إلحززدى جلسززات مززؤتمر وارسززو نشززره نتنيززاهو علززى حسززاب  علززى موقززع 
ت عبزد "يوتيوب"، ينقل تفاصيل كلمة وزراء خارجية البحرين الشيخ خالد بزن أحمزد آل خليفزة، واإلمزارا

هللا بزززن زايزززد، والسزززعودية عزززادل الجبيزززر. وبزززادر إلزززى شزززطب  بعزززدما أدى لزززردود فعزززل واسزززعة، واسزززتبدل  
 بشريط آخر خضع للتحرير وشمل مقاطع فقط من أقوال الشيخ خالد بن أحمد.

لكززن وسزززائل إعزززالم محليزززة كانزززت قزززد وثقزززت الشززريط وبزززادرت لنشزززره. وفيززز  يعتبزززر الزززوزير البحرينزززي أن 
 .وصف  بز"التهديد اإليراني"، يعد "أخطر وأهم" من القضية الفلسطينية حاليا  مواجهة ما 

إسززرائيل فززي الززدفاع عززن نفسززها إزاء  أمززا وزيززر خارجيززة اإلمززارات، عبززد هللا بززن زايززد، فقززد اعتززرف بحززقّ 
 تهديدات من إيران وحزب هللا اللذين تعدهما دول عربية داعمين رئيسيين لإلرهاب في المنطقة.

في كل المنطقزة. وتزابع "شزاهدوا الفلسزطينيين ومزن يزدعم حركتزي  هداما   جبير إن إيران تلعب دورا  وقال ال
ف من سوريةحماس والجهاد اإلسالمي اللتين تمسان بالسلطة الفلسطينيةف من الذي يزرع الفوضى داخل 
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وضزى فزي يهرب األسلحة لتنظيمات إرهابيةف من يبني مصانع سالح فزي السزودانف مزن يحزاول خلزق الف
أفريقيززا، وأندونيسززيا وتايالنززدف هززي إيززران فززي كززل مكززان". لززيس هززذا فحسززب بززل قززال الجبيززر علززى مسززامع 

 ."إسرائيل"الوفد اإلسرائيلي وبقية المندوبين إن  ال يمكن تثبيت االستقرار في المنطقة بدون سالم مع 
سززرية فززي مززؤتمر وارسززو وقززد علززل مكتززب نتنيززاهو حذفزز  لمقطززع الفيززديو الخززاص بأحززد االجتماعززات ال

: "نحزن نأسزف نتيجة خطأ تقني في عملية نشر المواد الخاصزة بزالمؤتمر، مضزيفا   بالقول إن النشر تمّ 
عما إذا كان فعال قزد وقزع  يشكك بذلك ويقول ليس واضحا   لذلك ". لكن موقع "واينت" اإلخباري أيضا  

 بطريقة غير مهنية. تحريره سيما أن  تمّ  ال "خلل فني" أم أن نشره جاء متعمدا  
 16/2/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 "إسرائيل": موقفنا واضح في رفض التطبيع مع ة"الخارجية الكويتي" .26

، أن موقف بالده 15/2/2019 )د ب أ(: أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارهللا، يوم الجمعة
فززي  ،وشززدد الجززار هللا بززع معهززا"."واضززح فززي رفززض التطبيززع مززع إسززرائيل وأنهززا سززتكون آخززر مززن يط

"واهزم مزن يعتقززد بزأن الصزورة الجماعيززة فزي مززؤتمر  :تصزريحات أوردتهزا وكالززة األنبزاء الكويتيزة )كونززا(
 في موقف الكويت الراسخ والرافض للتطبيع". وارسو تعني تغييرا  

الكويززت فزززي علززى مززا أشززارت إليزز  وسززائل التواصززل االجتمززاعي حززول مشززاركة  الجززارهللا تعليقززا  قززال و 
مززؤتمر وارسززو، قولزز : إن هززذه المشززاركة فززي المززؤتمر جززاءت بنززاء علززى دعززوة مززن الواليززات المتحززدة 

وتابع " أن القضزايا المطروحزة علزى جزدول أعمزال المزؤتمر  وبولندا، وهما دولتان لدينا تحالف معهما.
 زء من ".تتعلق بقضايا تتصل بمستقبل األمن واالستقرار في الشرق األوسط، الذي نحن ج

العزادل والشزامل  وأكد الجار هللا أن الكويت "ستكون آخر من يطبع مزع إسزرائيل، بعزد أن يتحقزق الحزلّ 
الزذي يرتكزز علزى قزرارات الشزرعية الدوليزة ذات الصزلة ومبزادرة السزالم  للقضية الفلسطينية، ذلزك الحزلّ 

قامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".  العربية، وا 
 15/2/2019 ،العربي، لندن القدس

 
 عادلة وزير خارجية قطر: السالم بالشرق األوسط يستدعي حلوالً  .27

قززال وزيززر الخارجيززة القطززري الشززيخ محمززد بززن عبززد الززرحمن آل ثززاني إنزز  مززن أجززل تحقيززق السززالم فززي 
قضزية الشرق األوسط يجب أوال إيجاد حلول عادلة ودائمة إلنهاء األزمات في هذه المنطقة، وأوالهزا ال

  الفلسطينية.
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وأضاف وزير الخارجية القطزري فزي تغريزدة علزى موقزع تزويتر، أنز  يجزب إيجزاد آليزة إقليميزة شزاملة ال 
 تقصي الحوار بشأن قواعد األمن المشترك، وفق ما ورد في التغريدة.

 16/2/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 غضب يعصف باليماني ومطالب بإقالته بعد جلوسه بجانب نتنياهو .28
الزززيمن: أثزززار ظهزززور وزيزززر الخارجيزززة اليمنزززي خالزززد اليمزززاني، جالسزززا  بجانزززب رئزززيس الزززوزراء اإلسزززرائيلي 

، فززي مززؤتمر "السززالم واألمززن فززي الشززرق األوسززط"، بالعاصززمة 14/2/2019 بنيززامين نتنيززاهو، الخمززيس
الززذي يعززد  وأبززدى اليمنيززون رفضززا  قاطعززا  للموقززف البولنديززة وارسززو، عاصززفة مززن االنتقززادات الغاضززبة.

سززززابقة مززززن نوعهززززا فززززي تززززاريخ الجمهوريززززة التززززي ال تززززرتبط بززززأي عالقززززة مززززع إسززززرائيل، ووصززززلت حززززدة 
 االعتراضات إلى المطالبة بإقالة الوزير والحكومة، واالعتذار للشعب اليمني.

وفاقم من حالة االحتقان الشعبي، موقزف اليمزاني الزذي بزادر بإعزارة مكبزر الصزوت الخزاص بز  خزالل 
لزرئيس الززوزراء اإلسزرائيلي، إثززر تعطزل المكبززر الخزاص بززاألخير، وعبزارات الززود التزي أطلقهززا  المزؤتمر،

 نتنياهو، حيث مازح اليماني بأن ذلك بداية التعاون بين الدولتين.
وفي اليوم ذات ، قزال اليمزاني فزي تغريزدات، إن الوفزد اليمنزي فزي المزؤتمر تحزاور مزع قزادة العزالم علزى 

ولفززت أن  فعززل دومززا  فززي األمززم المتحززدة، فززي إشززارة أن تلززك الززردود مبززالغ فيهززا.طاولززة مسززتديرة كمززا ي
 "محاوالت وضع صبغات مخالفة للواقع لغرض المزايدة السياسية، لن يثنينا عن الدفاع عن اليمن".

ومززا لبزززث أن تراجزززع وظهزززر فززي تصزززريح صزززحافي مبزززررا  بزززأن مززا حزززدث كزززان "خطزززأ بروتوكوليزززا"، وأن 
 كولية هي مسؤولية الجهات المنظمة، كما هو الحال دائما في المؤتمرات الدولية"."األخطاء البروتو 

لكززن اليمنيززون رأوا أن تبريززر اليمززاني "عززذرا  أقززبح مززن ذنززب"، خصوصززا  أنزز  تبززادل مززع نتنيززاهو إشززارات 
وذّكززر اليمنيززون اليمززاني بموقززف الززرئيس  ."إسززرائيل"وعبززارات الززود، فززي واحززدة مززن صززور التطبيززع مززع 

، إبززان الحززرب اإلسززرائيلية 2008تركززي رجززب طيززب أردوغززان، عنززد انسززحاب  مززن مززؤتمر دافززوس عززام ال
 على غزة، مع بدء حديث الرئيس اإلسرائيلي وقتها شمعون بيريز، في المؤتمر.

 16/2/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 "إسرائيلـ"عم لامغني دلاحتجاجًا على حفل  يتظاهرونمناهضو التطبيع  :المغرب .29
الرباط: احتشد المئات مزن الناشزطين المغاربزة المناهضزين للتطبيزع مزع الكيزان الصزهيوني أمزام إحزدى 
دور السزززينما فزززي الزززدار البيضزززاء، احتجاجزززا  علزززى حفزززل المغنزززي الفرنسزززي مزززن أصزززل جزائزززري إنريكزززو 

 ماسياس، الناشط في دعم االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين.
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التطبيززع،  طنيززة لمسززاندة فلسززطين، والمرصززد المغربززي ضززدّ وحمززل المحتجززون مززن مجموعززة العمززل الو 
عيد ز"ماسزززياس الزززذي قزززرر إحيزززاء حفلززز  فزززي السزززينما احتفزززاال  بززز أعزززالم فلسزززطين، مزززرددين شزززعارات ضزززدّ 

 ، وشهدت الجهة المقابلة للمركب السينمائي إنزاال  أمنيا ."الحب
 16/2/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 لقدسا إلىقل سفارتها تثني أستراليا عن ن إندونيسيا .30

تسبب الضغط اإلندونيسي بتراجع أستراليا عن نقل سفارتها إلى مدينة القدس، وعلزى ضزوء ذلزك  :بيت لحم
 قرر البلدان بعد أشهر من المفاوضات والتوتر توقيع اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين بمليارات الدوالرات.

بشكل رسزمي وقزف نقزل سزفارتها إلزى القزدس، وتوضزيح  في أعقاب إعالن أستراليا إندونيسياوجاء موقف 
هزي عاصزمة  "القدس الغربيزة"أن  أعلنتموقفها بشأن المدينة المقدسة، ففي شهر كانون األول/ ديسمبر 

وقززد  ، وأنهززا لززن تنقززل سززفارتها قبززل التوصززل إلززى اتفززاق سززالم بززين الفلسززطينيين واإلسززرائيليين."إسززرائيل"
فززي  األسززتراليةاق مززع أسززتراليا حززول ملززف التسززهيالت الجمركيززة للبضززائع بشززدة االتفزز إندونيسززياعارضززت 
عززززن نيتزززز  نقززززل السززززفارة  أسززززتراليابسززززبب إعززززالن أسززززكوت موريسززززون رئززززيس وزراء  اإلندونيسززززيةاألسززززواق 
وهددت بقطع عالقاتها التجارية مع أسزتراليا، حيزث أن حجزم مشزتريات  لمدينة القدس المحتلة. األسترالية
 .اإلندونيسيلزيادة انفتاحها على السوق  أستراليا، وتسعى مليون دوالر سنويا   250حو نر بتقد إندونيسيا

وقد صرح أكثر من مسؤول في حزب األحرار أن مشروع نقل السفارة للقدس مجّمد، وآخر تصريحات 
 الرسميين كانت مزن وزيزر التجزارة الخارجيزة الزذي أعلزن مشزروع نقزل السزفارة للقزدس قزد مزات وال داعزي

 خالل أسبوعين.  إندونيسياللحديث عن ، وسوف نوقع شراكة تجارية هامة مع 
 15/2/2019 ،وكالة معا اإلخبارية

 
 غوتيريش يدعو إلى التعامل الفوري مع الوضع في غزة .31

، إن  يجب التعامل 15/2/2019 قال األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة: وكاالتال
ن القطاع جزء ال يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية. الفوري مع الوضع  في غزة وا 

جزاء ذلزك فزي االجتمزاع األول للجنزة األمزم المتحزدة المعنيزة بممارسزة الشزعب الفلسزطيني لحقوقز  غيزر 
 بالمقر الدائم للمنظمة في نيويورك. القابلة للتصرف، للعام الجاري، المنعقد حاليا  

وشزززدد علزززى ضزززرورة  مزززن خطزززورة الوضزززع الحزززالي فزززي قطزززاع غززززة. ،فادتززز فزززي إ ،وحزززذر األمزززين العزززام
"التعامززل الفززوري مززع األوضززاع بغزززة حيززث يعززيش مليززوني فلسززطيني فززي فقززر متزايززد ومعززدالت بطالززة 
لزى  عالية وغياب تام آلفاق مستقبلهم، في ظل فرض إسرائيل قيود على حركة األفراد والبضزائع مزن وا 
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"إسزرائيل" إلزى "ممارسزة ضزبط الزنفس والتوقزف عزن اسزتخدام القزوة الفتاكزة  ودعا األمين العام القطاع".
 في التعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين إال في الحاالت القصوى التي ينص عليها القانون الدولي".

وجدد غوتيريش "تأييد األمم المتحدة القوي للمصزالحة الفلسزطينية وعزودة الحكومزة الشزرعية إلزى غززة"، 
وشززدد األمززين العززام علززى ضززرورة "معالجززة األزمززة اإلنسززانية الجاريززة خاصززة وأن مززا  بيززره.بحسززب تع

يقرب من مليوني فلسطيني ال يزالون غارقين فزي الفقزر والبطالزة، مزع محدوديزة فزرص الحصزول علزى 
وفززي هزذا اإلطززار حزث األمزين العززام "إسزرائيل" علززى  مزا يكفزي مززن الصزحة والتعلززيم والميزاه والكهربزاء".

 فع القيود المفروضة على حركة األشخاص والبضائع.ر 
 15/2/2019 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 و"حزب هللا" "اإلخوان"حماس والنمسا تحظر شعارات  .32

التنظيمززززات "أقززززرت وزارة الداخليززززة النمسززززاوية قانونززززا  يحظززززر العديززززد مززززن شززززعارات ورمززززوز  :وكززززاالتال
رايزززة  13وتنزززدرج  مزززارس المقبزززل.آذار/ يبزززدأ سزززريان  فزززي  ، علزززى أن"الجماعزززات المتطرفزززة"و "اإلرهابيزززة

، والجنزززاح المسزززلمين ورمززززا  تحزززت الحظزززر الجديزززد، وتشزززمل قائمزززة الرمزززوز المحظزززورة، جماعزززة اإلخزززوان
العسززكري لحزززب هللا اللبنززاني، وحركززة حمززاس الفلسززطينية، وتنظززيم "الززذئاب الرماديززة" التركيززة، وحزززب 

 حركة "أوستاسا" الكرواتية.العمال الكردستاني"بي كا كا"، و 
ووفقا  لموقع صحيفة "كرونن تسايتونج" فإن الحظر يمتد ليشمل أي شخص يعرض الرايات أو الرموز 

آالف يززورو لمززن  10آالف يززورو، ومززا يصززل إلززى  4فززي األمززاكن العامززة ويخضززع لغرامززة تصززل إلززى 
تيجزة جهزد مشزترك لالئزتالف وأشزارت الصزحيفة إلزى أن قزانون حظزر الرمزوز ن يعود إلى تكزرار الجزرم.

الشعبوي الحاكم ويضم حزبزي الشزعب النمسزاوي، وحززب الحريزة النمسزاوي، ويوسزع الحظزر  -المحافظ
 القائم على رموز تنظيمي "داعش" و"القاعدة" اإلرهابيين.

 16/2/2019 ،الخليج، الشارقة
 

 ولنديين في المحرقةالستيضاح تعليقات نتنياهو بشأن دور الب "إسرائيل"بولندا تستدعي سفيرة  .33
وهزددت بإفسزاد قمزة فزي  ،15/2/2019 رويترز: استدعت بولندا السفيرة اإلسزرائيلية، الجمعزة  - وارسو

القدس المحتلة بعد تقزارير عزن تعليقزات لزرئيس الزوزراء اإلسزرائيلي بنيزامين نتنيزاهو بزدت وكأنهزا اتهزام 
 لألمة البولندية بالتواطؤ في المحرقة النازية.

ب نتنياهو في بيان أن صحيفة جيزروزالم بوسزت أخطزأت فزي نقزل تصزريح لزرئيس الزوزراء، الزذي وذكر مكت
 للخبر. زار وارسو لحضور مؤتمر عن الشرق األوسط برعاية الواليات المتحدة، وأنها أصدرت تصحيحا  
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وفزي بيزان ثزان، قزال المكتزب إن نتنيززاهو لزم يوجز  فزي تصزريحات  بشززأن سزؤال عزن تعزاون بولنزدي مززع 
 لمحتلين النازيين أي اتهام مستتر.ا

 16/2/2019، القدس العربي، لندن
 

 دوالر من ألمانيا إلعادة إعمار مخيم نهر البارد مليون 21 .34
ونزروا" فزي مخزيم نهزر األ( مزع وكالزة "KFWأعلنت السزفارة األلمانيزة والبنزك األلمزاني للتنميزة ) :بيروت

 مليون يورو. 21إلعادة إعمار المخيم بقيمة البارد عن مساهمة جديدة قدمها البنك األلماني 
 15/2/2019 ،القدس، القدس

 
 مليون دوالر سنوياً  100يباك" تجمع إ"وول ستريت جورنال": " .35

، "إسززرائيل"كشززفت صززحيفة "وول سززتريت جورنززال" المحافظززة والمقربززة مززن  :سززعيد عريقززات -واشززنطن 
تجمع أكثزر  (إيباك)سرائيلية للعالقات العامة أن منظمة اللجنة األمريكية اإل، 15/2/2019يوم الجمعة 

مليون دوالر سنويا  من الجهزات المانحزة، وفقزا  إلقراراتهزا الضزريبية، وهزي ميزانيزة ال تتضزمن  100من 
تبرعززات أعضززائها المباشززرة )ولكززن تحززت إشززرافها( للمرشززحين الززذين يخوضززون معززارك انتخابيززة علززى 

الواليززات المختلفززة والمقاطعززات والمززدن ومجززالس الجامعززات مسززتوى الواليززات المتحززدة، وعلززى مسززتوى 
وتصف المجموعة نفسزها بزز"لوبي أمريكزا المؤيزد إلسزرائيل" وتفخزر  والمدارس من كل األلوان السياسية.

 بالثنائي بحسب موقعها.
 15/2/2019 ،القدس، القدس

 
 ادة األرمنية"؟نحو االعتراف بـ"اإلب أبو ظبي :"اللبنانية ألخبارإماراتية لـ"امصادر  .36

المقبززل،  / أبريززلإذا مززا صززّحت المعلومززات عززن نيززة أبززو ظبززي االعتززراف بززز"اإلبادة األرمنيززة" فززي نيسززان
 .التركية أمام مرحلة جديدة من السوء، قد تصل إلى حّد قطعها نهائيا   -فستكون العالقات اإلماراتية 

العتراف بالمذابح التي تعّرض لها األرمن علمت "األخبار" أن اإلمارات العربية المتحدة قد تتج  إلى ا
، فزي قزرار مزن شزأن  زيزادة التزوتر فزي الحزرب البزاردة الزدائرة بزين أبزو 1915في السلطنة العثمانية عزام 

مصززادر دبلوماسزية فززي اإلمززارات "األخبززار" أن االعتزراف اإلمززاراتي قززد ُيعلززن فززي  أبلغززتو  ظبزي وأنقززرة.
 ي  األرمن حول العالم بهذه الذكرى.، وهو اليوم الذي يحتفل ف24/4/2019
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أيضزا  إلززى خشززية داخززل أوسززاط فزي العائلززة الحاكمززة السززعودية مززن أن  النظززر مصزادر "األخبززار" لفتززت
 يحذو ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، "الذي يتأثر كثيرا  بابن زايد"، حذو نظيره اإلماراتي.

 16/2/2019 ،األخبار، بيروت
 

 ئ وطنية" لتشييد الجدار والديموقراطيون يشكون "انقالباً" على الدستورترامب يعلن "طوار  .37
مرسزززوم حالزززة  ،15/2/2019 وقزززع الزززرئيس األمريكزززي دونالزززد ترامزززب يزززوم الجمعزززة: وكزززاالتالالجزيزززرة   

وقال ترامب إن   الطوارئ لتأمين تمويل قدره ثمانية مليارات دوالر لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
 ".%100سلطات  التنفيذية لتمويل بناء الجدار الحدودي و"أتوقع أن ينجح الجدار بنسبة سيستخدم 

" علزززى الدسزززتور، وكتبزززت عنيفزززا   إعزززالن ترامزززب، واعتبزززروه "انقالبززا   قراطيزززون فززورا  و وقززد اسزززتنكر قزززادة ديم
فزي  ،قراطية في مجلس الشزيوخ تشزاك شزامرو رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ورئيس األقلية الديم

أن "اإلعالن غير القانوني للرئيس المنطلق من أزمة غيزر موجزودة، هزو انقزالب عنيزف  ،بيان مشترك
وأضزززافا "اإلعزززالن يزعززززع الواليزززات المتحزززدة مزززن خزززالل سزززرقة تمزززويالت الزززدفاع التزززي  علزززى دسزززتورنا".

طاتنا رس سزيدافع عزن سززلجسزنكون بحاجزة إليهزا عنززد وقزوع أي طزارئ علززى أمزن جيشزنا وأمتنزا.. الكززون
 الدستورية في المجلس وفي المحاكم وأمام الجمهور بكل وسيلة متاحة".

وقزال مراسززل الجزيزرة مززن واشزنطن مززراد هاشزم إن الززرئيس ترامزب لجززأ إلزى خيززار إعزالن حالززة الطززوارئ 
بعززززدما تعززززذر عليزززز  الحصززززول علززززى األمززززوال الكافيززززة لبنززززاء الجززززدار، ولمنززززع تكززززرار سززززيناريو اإلغززززالق 

 كيلززومترا   376أن هززذا القززرار سززيمكن خززالل العززام الجززاري مززن بنززاء مززا طولزز   ، مؤكززدا  الحكززومي مجززددا  
 من الجدار على الحدود الجنوبية مع المكسيك.

 16/2/2019 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 موسكو وحوار الطرشان .38
 يونس السيد

لزم تزتمكن  على مدى ثالثة أيام مزن الحزوار الزذي رعتز  موسزكو مزن خزالل معهزد االستشزراق الروسزي،
الفصززززائل الفلسززززطينية االثنتززززي عشززززرة، مززززن التوافززززق علززززى صززززيغة تنهززززي االنقسززززام وتضززززع اسززززتراتيجية 
فلسززطينية موحززدة للتعامززل مززع المخززاطر التززي تتهززدد القضززية الوطنيززة، وفززي مقززدمتها "صززفقة القززرن"، 

الخالفزززات  بسزززبب الخالفزززات المتراكمزززة حزززول دور منظمزززة التحريزززر الفلسزززطينية التمثيلزززي، عزززالوة علزززى
 السياسية بين الفصائل المختلفة. 
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الخالفززززات المتراكمززززة عبززززر سززززنوات االنقسززززام هززززي ذاتهززززا التززززي انتقلززززت إلززززى موسززززكو، والتززززي أدت فززززي 
اللحظززات األخيززرة إلززى سززحب وثيقززة "إعززالن موسززكو" التززي كانززت تأمززل األخيززرة فززي تحويلهززا إلززى ورقززة 

وانتززاع ورقزة االنقسزام مزن أيزدي اإلدارة األمريكيزة التزي أساسية فزي إطزار تحركاتهزا اإلقليميزة والدوليزة، 
تعمل على توظيفها في الساحة الفلسطينية لتمرير صفقة التسوية المنتظر طرحها قريبا  للتداول. وكما 
هي العزادة، تمحزورت الخالفزات الفلسزطينية فزي الخلزط بزين مزا هزو اسزتراتيجي ومزا هزو تكتيكزي وحزول 

والشززرعية الدوليززة وقوانينهزززا، إلززى جانززب إصززالح منظمززة التحريززر ودورهزززا شززرعية المقاومززة لالحززتالل 
التمثيلي؛ بحيث تتسع لكل الفصزائل الفلسزطينية مزن دون اسزتثناء، لينسزحب ذلزك علزى مجمزل النقزاش 
قامززة الدولزة الفلسززطينية علزى حززدود الرابزع مززن يونيززو/حزيران  بشزأن رؤيززة كزل طززرف للحزل المرحلززي، وا 

ي القززدس المحتلززة، أو اسززتخدام عبززارات عامززة وتززرك "إقامززة الدولززة" مززن دون ، وعاصززمتها شززرق1967
حدود، وعدم اإلشارة إلزى تقسزيم القزدس باعتبارهزا كلهزا أرض محتلزة، ناهيزك عزن الخالفزات التفصزيلية 

 القائمة بين "فتح" والسلطة، من جهة، وقطاع غزة، من جهة أخرى. 
يزز بزين اإلمكانيزة الواقعيزة فزي ظزل مزوازين القزوى الراهنزة حوار الطرشان في موسكو، لم يزتمكن مزن التمي

والمختلززززة تمامزززززا  لصززززالح االحزززززتالل، والحززززق التزززززاريخي فززززي فلسزززززطين مززززن النهزززززر إلززززى البحزززززر، وحاجزززززة 
الفلسزززطينيين إلزززى اسزززتراتيجية وطنيزززة شزززاملة تجمزززع بزززين الحزززالتين، ال تنزززازل فيهزززا عزززن الحزززق التزززاريخي، 

لواقعية )المرحلية( ريثما يتمكن الفلسزطينيون مزن تعزديل مزوازين القزوى أو والتعامل بمرونة مع اإلمكانية ا
تحويلها لصالحهم، وعندها تتحول الوثائق إلى قصاصات ورق، على غرار ما فعل  "اإلسرائيليون" طوال 
سنوات الصراع، وخصوصا  بعد اتفاق أوسلو، فما الذي تبقى من هذا االتفاق سوى الورق الزذي كتزب بز  

ق األمنززي. مشززكلة الفلسززطينيين أنهززم يتصززارعون علززى الززورق، ومثززال ذلززك، أنهززم بعززد أن توصززلوا والتنسززي
إلى صيغة شب  نهائية للوثيقة التي كانت ستحمل اسزم "إعزالن موسزكو"، تزم فزي الصزياغة إسزقاط بعزض 

ل إلزى العبارات، ما أدى إلى إعالن سزحب الوثيقزة، واالعتزذار للدولزة المضزيفة التزي كانزت تأمزل بالتوصز
سززقف سياسززي مشززترك يتززيح لهززا حريززة التحززرك فززي المحافززل الدوليززة واإلقليميززة دعمززا  السززتعادة الحقززوق 
الوطنيززة الفلسززطينية. والواقززع أن الكززل يتحمززل مسززؤولية هززذا اإلخفززاق، ألسززباب تتعلززق بالمصززالح الفئويززة 

 امل بشكل موحد.والفصائلية التي تحول دون تحقيق رؤية وطنية لمستقبل الصراع وكيفية التع
ما حدث في موسكو ليس سوى انعكاس للمشهد الفلسطيني المرتبك والمنقسم، أو شئنا الدقزة، الضزائع 

 في منتصف الطريق بين تحرير فلسطين والتسويات المطروحة.
 16/2/2019 ،الخليج، الشارقة
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 المنطقة بعد وارسو وسوتشي "المزيد من الشيء ذاته" .39
 عريب الرنتاوي

متزامن، أنهى مؤتمرا وارسو وسوتشزي أعمالهمزا الخمزيس الفائزت، مزن دون أن يترتزب علزى في توقيت 
أٍي منهمزا نتزائج دراميززة تزذكر، يمكزن أن تحززدث "اختراقزا " فززي معالجزة أي مزن األزمززات المفتوحزة التززي 
تعصززف بززاإلقليم وتتهززدد أمنزز  واسززتقراره، بززل ومززن دون أن يترتززب علززى أٍي منهمززا، تغييززر جززوهري فززي 

 لم أولويات وخرائط تحالفات و"قواعد االشتباك" بين دول المنطقة والعواصم الدولية ذات الصلة.س
في وارسو، اصطدم "مؤتمر األمن والسالم في الشزرق األوسزط" منزذ البزدء بخالفزات بزين واشزنطن مزن 
جهززة وأقززرب وأهززم حلفائهززا األوروبيززين مززن جهززة ثانيززة... خالفززات أفضززت لخفززض مسززتوى المشززاركة 
األوروبيززززة فززززي المززززؤتمر، بغيززززاب وزراء خارجيززززة االتحززززاد وألمانيززززا وفرنسززززا، وحضززززور وزيززززر الخارجيززززة 
البريطاني، المشروط والمحدود بمناقشة الملف اليمني فقط... وهي الخالفات ذاتها التي حالت كزذلك، 

صزل فكزرة دون خروج المؤتمر بخطزة عمزل وآليزات محزددة لمواجهزة "التهديزد اإليرانزي" الزذي كزان فزي أ
 انعقاده كما طرأت على مخيلة الوزير مايك بومبيو في جولت  الشرق أوسطية األخيرة.

لم يكن مستغربا  والحالة كهزذه، أن يتحزول المزؤتمر إلزى منصزة لكيزل االتهامزات والتهديزدات و"الخطابزات 
و لهزذا السزبب البالغية" ضد إيران... صحيح أن المزؤتمر أظهزر إلزى "حزد مزا" عزلزة إيزران السياسزية، وهز

لززم "يولززد ميتززا " كمززا قززال الززوزير اإليرانززي محمززد جززواد ظريززف، بيززد أنزز  لززم يكززن نصززرا  يسززتوجب االحتفززاء 
 والحفاوة، كما بدا من تصريحات رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو االحتفالية.

وعلزى شزتى المسزارات، "المزيزد مزن الشزيء ذاتز "، هزذه هزي العبزارة التزي تلخزص نتزائج مزؤتمر وارسزو، 
اإلسرائيلي، فإن كثيزرا مزن  –وليس على المسار اإليراني فحسب، إذ حتى على مسار التطبيع العربي 

المراقبين يجدون صعوبة فزي قبزول حزديث نتنيزاهو عزن "لحظزة انعطزاف تاريخيزة"، فبعزد زيزارة نتنيزاهو 
نوعيزا ، وبعزد الزيزارات المتبادلزة بزين  لمسقط، ال يمكن النظر للقائ  مع وزير خارجيتها بوصفها اختراقا  

مسززؤولين إسززرائيليين وعززرب، ال يمكززن اعتبززار جلوسززهم إلززى مائززدة واحززدة، بوصززف  "محطززة تاريخيززة"، 
تززؤذن ببززدء تحززالف عربززي إسززرائيلي فززي مواجهززة طهززران... وبمعزززل عززن فززيض المشززاعر الززذي اجتززاح 

دث يؤكد أن مسار التطبيع العربي مع إسرائيل مراقبين للمشهد في أوسلو، إال أن تقييما موضوعيا  للح
 في وارسو، بيد أن  لم يصل بعد، حد االختراق. -بالنقاط –قد سجل تقدما  

أمزا فززي سوتشززي، فززإن تقززدما جوهريزا  لززم يطززرأ علززى أي مززن الملفزات األربززع التززي بحثهززا ضززامنو مسززار 
وجبهزة النصزرة المتحكمزة بهزا.... ( مصير إدلزب 2... )سورية( المنطقة اآلمنة شمال شرق 1أستانا: )

... بززززل ويمكززززن القززززول إن سززززورية( اللجنززززة الدسززززتورية والمسززززار السياسززززي ل4( منززززبج وجوارهززززا.... )3)
المواقززف مززن هززذه الملفززات ظلززت علززى حالهززا تقريبززا ، وأن األطززراف نجحززت فقززط فززي احتززواء خالفاتهززا 
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االنقسززام والصززدام فززي األسززابيع القليلززة وتنظيمهززا، وحافظززت علززى عالقاتهززا البينيززة التززي بززدت مهززددة ب
 الفائتة، وأعادت االعتبار لهذا المسار، بوصف  مسارا  فاعال  للتعامل مع التطورات السورية الناشئة.

الروسززززي )اإليرانززززي( علززززى حالزززز ، تركيززززا تريززززد إطالززززة أمززززد  -بخصززززوص إدلززززب ظززززل الخززززالف التركززززي 
ع النصززرة... أمززا المنطقززة اآلمنززة فمززا زالززت تثيززر "السززتاتيكو"، وروسززيا مززع إيززران تسززتعجالن الحسززم مزز

الكثيززر مززن الخززالف، علززى الززرغم مززن تزايززد الحززديث مجززددا  عززن "اتفززاق أضززنة" بوصززف  إطززارا  يمكززن 
التأسيس علي  في العالقات الثنائية بين دمشق وأنقرة، ومرجعية لمشروع المنطقزة اآلمنزة، فيمزا البحزث 

غيززاب الالعزب الزرئيس فيهزا عزن سوتشزي، وانهماكز  فزي وراسززو حزول منزبج لزن يكزون جزادا  وجزديا  فزي 
 بالعمل على مواجهة إيران والحد من النفوذ الروسي في المنطقة والعالم.

تبزززاطؤا   سزززوريةومزززا ينطبزززق علزززى منزززبج، ينطبزززق علزززى اللجنزززة الدسزززتورية، التزززي يبزززدي الموفزززد األممزززي ل
مفضززال  ضززبط خطواتزز  علززى إيقززاع المواقززف  ملحوظززا  فززي الجهززود الراميززة لتشززكيلها وتفعيززل أشززغالها،

األوروبيزة، السزاعية المتريثزة، والضزاغطة علزى موسزكو وحلفائهزا إلطزالق عمليزة سياسزية  –األمريكية 
للجامعزة العربيزة،  سزوريةأكثر توازنا ، موظفة أوراقا  عدة، منها إعادة اإلعمار وعودة الالجئزين، وعزودة 

التلويح المستمر بمسار جنيف بزديال  عزن مسزار أسزتانا  أو موازيزا  فضال  عن تشكيل اللجنة الدستورية و 
 .سوريةل ، كوعاء للحل السياسي ل

يران "التوسط" بين دمشزق وأنقزرة، مزن أجزل تفعيزل اتفزاق أضزنة وربمزا تطزويره  على أن عرض روسيا وا 
ل" لمزؤتمر وتركيا، هو من أهم المؤشرات على نجاح "مؤج سوريةوتعديل  عبر مفاوضات مباشرة بين 

ن كززان مززن السززابق ألوانزز  الززتكهن، بززأن هززذه الوسززاطة سززتلقى القبززول المززتحمس مززن قبززل  سوتشززي، وا 
 الجانبين، أو أنها ستنجح في تحقيق مراميها.

قاعزدة "المزيزد مزن الشزيء ذاتز " تنطبزق علزى نتزائج مزؤتمر سوتشزي، قزدر انطباقهزا علزى نتزائج مززؤتمر 
ائج المززؤتمرين المززذكورين تقززول: إن المنطقززة بأزماتهززا المركبززة وارسززو... والخالصززة المترتبززة علززى نتزز

وصززراعاتها المتداخلززة، لززم تنضززح بعززد لخيززار األمززن واالسززتقرار والسززالم، بيززد أنهززا غيززر مسززتعدة فززي 
 الوقت ذات ، لتغيير قواعد االشتباك بين العبيها الكثر من إقليميين ودوليين. 

 16/2/2019 ،الدستور، عّمان
 

 قطاع غزة مبرِمجًا لجهاز األمن اإلسرائيلي؟كيف يبدو  .40
 عاموس هرئيل
رغزم أنز  بقزي أقزل مزن شزهرين علزى موعزد االنتخابزات، فزإن األجنزدة السياسزية لزم يزتم اسزتبعادها تمامززا  
مزن عنززاوين التطزورات األمنيززة. أسزاس االهتمززام تثيزره األحززداث فزي الجبهززة السزورية، تبززادل التهديززدات 
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وحتززى تبززادل إطززالق النززار بززين إسززرائيل والقززوات اإليرانيززة وحزززب هللا. ولكززن التززي تسززمع هنززا وهنززاك 
الخطززر األكبزززر لالنفجززار فزززي الفتززرة التزززي تسزززبق االنتخابززات مزززا زال فززي قطزززاع غزززة. تقزززديرات "أمزززان" 

تشزمل كمزا فزي السزنتين األخيزرتين تحزذيرا  اسزتراتيجيا  مزن تزدهور  2019)االستخبارات العسكرية( للعام 
الفلسزطينية. تغييزرات فزي عالقزات القزوى الداخليزة فزي السزلطة الفلسزطينية والعالقزة األمنيزة مزع  الجبهة

إسرائيل على خلفية العمر المتقدم لرئيس السلطة محمود عباس يمكن أن تزؤدي إلزى تصزعيد اإلرهزاب 
يزة يواصزل في الضفة الغربية وحتى مواجهة أوسع. في القطاع استمرار األزمة في البنى التحتيزة المدن

الضززغط علززى سززلطة حمززاس ويمكززن أن يززدفعها إلززى مواجهززة جديززدة مززع إسززرائيل رغززم اإلدراك )الززذي 
 تحول إلى كليشي ( بأن  ال حماس وال إسرائيل معنيتان اآلن بحرب شاملة.

ليس صدفة أن  تحددت الزيارة األولى لرئيس األركان الجديزد آفزي كوخزافي عنزد تسزلم  منصزب  مزع فرقزة 
س األركزززان صزززادق علزززى خطزززة بجزززدول زمنزززي مسزززرع، لتحسزززين اسزززتعداد الجزززيش اإلسزززرائيلي غززززة. رئزززي

لسزززيناريوهات مختلفزززة فزززي القطزززاع. لقزززد أعطيزززت أولويزززة لهزززذه الخطزززة فزززي الميزانيزززة علزززى االسزززتعداد فزززي 
الجبهززات األخززرى. حسززب تقززدير "أمززان"، رئززيس حمززاس يحيززى السززنوار يريززد تحقيززق تغييززر فززي الوضززع 

طاع. الذي في الظروف الحالية يهدد استقرار حكمز . مسزيرات العزودة علزى الحزدود جلبزت المدني في الق
لحماس إنجازات على شكل تسهيالت معينة منحتها إسزرائيل فزي المنطقزة المسزموحة للصزيد وفزتح معبزر 
رفح لفترة أطول. ولكن حماس بحاجة إلى أكثزر مزن ذلزك. الصزورة التزي يظهزر فيهزا السزنوار وهزو يعزانق 

وث السززكرتير العززام لألمززم المتحززدة فززي المنطقززة، نيكززوالي ميالدينززوف، تززدل علززى أن المخززرب الززذي مبعزز
سززنة فززي إسززرائيل علززى مخالفززات قتززل يتصززرف اآلن حسززب قواعززد جديززدة.  20كززان سززجينا  ألكثززر مززن 

ن السنوار يحتاج إلى تسوية مثل حاجت  إلى الهواء، وهو مستعد لبذل الكثير من أجزل حزدوث ذلزك. ولكز
السنوار وحماس يجدون صعوبة فزي الموافقزة علزى تسزوية ال تشزمل رفزع كبيزر للحصزار، ومشزاريع كبيزرة 
فزي البنزى التحتيزة وعلززى األقزل أمزل مسزتقبلي إلنشززاء مينزاء. فزي ظزل غيززاب ذلزك سزيفحص المبزادرة إلززى 

طززالق صززواريخ مضززادة للززدبابات، التززي اسزززتخدمت ها عمليززات علززى طززول الجززدار، مثززل كمززائن قززنص وا 
 تنظيمات أخرى في األشهر األخيرة، حتى لو أدى ذلك إلى تدهور الطرفين إلى شفا حرب جديدة.

في قيادة المنطقة الجنوبية يؤكدون على دور الجهاد اإلسالمي في األحداث. منذ دخول زياد نخالزة إلزى 
ديا  نحزو وظيفة السكرتير العام )الزذي خلزف رمضزان شزلح بعزد تزدهور صزحت ( حمزاس تقزود خطزا  تصزعي

إسرائيل، وذلك يشمل تحزديا  متعمزدا  لحمزاس. فزي األسزبوع الماضزي نشزر الجهزاد اإلسزالمي فيلمزا  قصزيرا  
وثق الحادثة التي أصابت فيها رصاصة قناص خوذة قائد فصيل من لواء المظليزين أثنزاء مظزاهرة علزى 

ك اليززوم فزي القززاهرة شززروط الجزدار. هززذا كزان عمليززة اسزتفزازية تجززاه حمزاس ومصززر اللتززين ناقشزتا فززي ذلز
 التسوية. بدرجة كبيرة كل األطراف مرتبطة بنزوات الجهاد ومحاولت  تعويق التوصل إلى التهدئة.
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فززي "أمزززان" والشزززاباك يقلقززون أيضزززا  مزززن محزززاوالت متكززررة لحمزززاس فزززي أن تشززعل الضزززفة تحزززت أقزززدام 
سرائيل. أول أمزس أعلزن الشزبااك عزن اعتقزال خمسزة نشزطاء مزن حمزاس فزي الضزفة الغربيزة  السلطة وا 

وفي شرقي القدس، حسب قول  تم تشغيلهم من قبل قيادة حماس في القطاع. أيضزا  هزذه المزرة الخطزة 
أحبطت، لكن األمر الهام هو أن هذه الخطة شملت أيضا  محاولة إرسال نشزطاء لحمزاس إلزى منطقزة 

فززي أي يززوم تمامززا  عززن العمليززات  الخليززل لتنفيززذ عمليززة انتحاريززة فززي حافلززة فززي اللززد. حمززاس لززم تتنززازل
االنتحارية، لكن استخدام هذه الطريقة تضاءل منذ خفوت االنتفاضة الثانية. السبب الرئيسي لذلك هو 
النجاح العملية ألذرع األمن اإلسرائيلية. اعتبار آخر كان يتعلق كما يبدو بالفهم الذي تبلور لدى عدد 

مر أي احتمال لشرعنة دولية لنضالهم ويأخذ ثمنا  باهظزا  من رؤساء حماس بأن إرهاب االنتحاريين يد
مزززن الفلسزززطينيين. اسزززتئناف جهزززود العمليزززات االنتحاريزززة يزززدل علزززى أن حمزززاس مسزززتعدة لزيزززادة مبلزززغ 

 المقامرة في الضفة، فالسلطة هناك ليست بأيديها.
 

 منتوج من رف قديم
ت االجتماعيزة وقنزوات التلفزاز توجيهات رئيس األركان بخصوص غزة وصزفت علزى الفزور فزي الشزبكا

كأعداد متزايد للجيش اإلسرائيلي لحرب في غزة. ولكن من النقاش التلقائي الذي يجري حول ذلك مزرة 
كززل بضززعة أشززهر غززاب السززؤال مززاذا تريززد إسززرائيل أن تحقززق فززي القطززاع..إلى أي درجززة هززي مسززتعدة 

يزززرة األخيزززرة فزززي القطزززاع، الرصزززاص للمخزززاطرة مزززن أجزززل تحقيقززز ف الزززدروس مزززن العمليزززات الثالثزززة الكب
، واضزززحة جزززدا : بزززدون 2014والجزززرف الصزززامد فزززي  2012وعمزززود السزززحاب فزززي  2008المصزززبوب فزززي 

صلة بحجم القوة التي استخدمت، نتيجة العمليات كانت متشابهة جدا . إسرائيل خلفت دمارا  وقزتال  فزي 
 وهدوء لبضع سنوات.القطاع، تلقت خسائر محدودة، وكل ما نجحت في تحقيق  هو ردع 

الحل األساسي الذي يمكن لسالح البر في الجيش تسويق  للمستويات العليزا هزو الهجزوم البزري، ولكزن 
الرغبة في استخدام الهجوم البري ضئيلة. إذا أخذنا للحظة مفزاهيم اقتصزادية فزإن ذراع البزر عزالق مزع 

فزي القطزاع تكلزف مليزارات الشزواقل،  منتوج من رف قديم، والطلب علي  صفر تقريبا . كل عملية كبيرة
فزي ميزانيزة الزدفاع، سزتؤدي إلزى تزورط علزى األرض وتخيزب أمزل الجمهزور إزاء  ولم يخطط لها مسزبقا  
ارتفاع التوقعات المسبق، وستكلف خسائر كبيرة باألرواح للقوات المهاجمة. التحدي في لبنزان صزعب 

ز  اء التحمزززل المتنزززاقص للجمهزززور لتحمزززل خسزززائر ومعقزززد أكثزززر. لزززيس غريبزززا  أن الحكومزززات المختلفزززة وا 
 عسكرية، تحذر منذ سنوات من أن توج  الجيش اإلسرائيلي إلى شن هجوم بري واسع.

على فرض أن كوخافي يرى في هذا مشكلة، فيجزب عليز  أن يجزد طريقزة لتحسزين قزدرة الهجزوم البزري 
قنززاع المسززتوى السياسززي لزدى الجززيش، بحيززث يتجززاوز مززا تززم تحقيقزز  فززي أيززام سززلف  غززادي آيزنكززو  ت، وا 
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بأن  أطلق تغييرا  نوعيا . هزذا األسزبوع نشزرت صزيغة غيزر سزرية لتقريزر سزري صزاغ  مزؤخرا  اثنزان مزن 
األعضاء القدامى في لجنة الخارجية واألمن، عضزوا الكنيسزت عزومر بزارليف )العمزل(، وعزوفر شزيلح 

" الزذي رسزم  مزؤخرا  بخطزوط عامزة 2030)يوجد مستقبل(. االثنان تطرقا إلى حلزم "الجزيش اإلسزرائيلي 
مليززار  40رئززيس الحكومززة نتنيززاهو لقيززادة األركززان ولجنززة الخارجيززة واألمززن. نتنيززاهو تحززدث عززن زيززادة 

شيكل لميزانية الدفاع، خالل العقد القادم، لكن علزى رأس أولوياتز  تظهزر مجزاالت مثزل التسزلح )جزوي 
اعتززراض الصززواريخ، ودفززاع أمززام الصززواريخ. سززالح  فززي جزززء منزز ( واالسززتخبارات، والسززايبر، وأنظمززة

البر دفع إلى مكان منخفض نسبيا ، وعندما عرض نتنياهو رؤيت  أشار إلي  آيزنكوت وكوخزافي بشزأن 
 غياب هذا من الخطة، تعهد رئيس الحكومة بقول  "سنعالج سالح البر".
واسزع، سزنجد أنفسزنا مقيزدين  لكن بارليف وشيلح حذرا من أن  "في غيزاب عمليزة مناسزبة وبزدون نقزاش

بقرارات موضعية ال تصل إلى نظرية قابلة للتنفيذ، وينشغلون بعدة مشاريع كل واحد منها يمكن تبريره 
 بحد ذات ، لكنها ال تخلق بالضرورة قدرة شاملة وفعالة في يوم المعركة".

ة، فززي إطززار الخطززة االثنززان يثنيززان علززى الخطززوات التززي قادهززا ايزنكززوت لتحسززين وضززع القززوات البريزز
متعزددة السزنوات "جزدعون"، ولكنهمزا قزاال إنز  "مززن الواضزح أن سزالح البزر لزيس فزي المكزان المطلززوب 
من أجل تنفيذ الهدف الزذي وضزع  رئزيس األركزان السزابق". ومطلزوب مزن الجزيش اإلسزرائيلي تحسزين 

رليف قززال إن النتيجززة واضززح آخززر للقززوات البريززة. ولكززن منحززى القززرارات الظززاهر ال يبشززر بززالخير. بززا
األهم تتعلق بالحاجة إلى تقصير زمن الحرب، إزاء الضرر المتوقع للجيهة الداخلية من إطالق آالف 
الصزززواريخ والقزززذائف. "الحسزززم السزززريع لزززن يزززتم تحقيقززز  فزززي معركزززة يطلقزززون فيهزززا النزززار مزززن بعيزززد دون 

جززوم بززري سززريع، مصززمم احتكززاك بززري"، قززال. شززيلح قززال إن تقصززير مززدة الحززرب لززن يحززدث دون "ه
وقززوي". وحززذر مززن أن سززالح البززر يقززف أمززام خطززر فقززدان األهميززة. القززرارات الحاسززمة الهامززة يمكززن 

 اتخاذها في عهد كوخافي وفي بداية واليت .
يمكن التقدير أن جزءا  من الحلول التي يتحدث عنهزا بزارليف وشزيلح والتزي تتعلزق ببنزاء قزوات اليابسزة 

في متناولها، تتطزابق مزع األفكزار التزي يفحصزها رئزيس األركزان الجديزد. لزيس والوسائل التي ستوضع 
من المؤكد أن اقتراحات كوخافي ستتم المصادقة عليها بشكل كامل، ويبدو أن  يجد صعوبة في زيادة 
حززدة الحاجززة إلززى مصززادقة سززريعة علززى جولززة تعيينززات صززغيرة فززي القيززادة العامززة )مززن قبززل نتنيززاهو 

 فاع(، من أجل البدء بإخراج خطت  إلى حيز التنفيذ.بصفت  وزير الد
التعيززين األهززم هززو تعيززين قائززد سززالح البززر القززادم. التوجزز  هززو تعيززين جنززرال رفيززع المسززتوى، يبززدو قائززد 
المنطقة الشمالية يوآل ستريك. إذا لم يكن هذا ممكنا  ققد يفحص كوخافي ترقية ضابط أقزل قزدما  مثزل 

عميززد ايتزي فيززروك. تأجيزل القززرار حزول ذلززك بزدأ يثيززر عزدم الرضززى فزي قيززادة الجنزرال أميززر برعزام أو ال
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األركان. تعيين آخر تأجل هو مفتش شكاوى الجنود، بدل الجنرال احتياط اسحق بريك. ايزنكزوت أراد 
تعيين يوسي بخر لهذه الوظيفة، الذي تسرح مؤخرا . وزير الدفاع السابق ليبرمان فحص تعيزين العميزد 

وزير السززابق مززن المفززدال( افززي ايتززام. نتنيززاهو وكوخززافي لززم يتوصززال بعززد إلززى اتفززاق حززول احتيززاط )الزز
ذلك. سزبب آخزر للتزوتر بزين نتنيزاهو وقيزادة الجزيش يتعلزق بسزلوك  فزي الحملزة االنتخابيزة. حزول نشزر 
صوره مع الجنود في زياراتز  لوحزدات الجزيش. رغزم التوجيز  الصزريح الزذي أصزدره المستشزار القزانوني 

لحكومززة واصززل رئززيس الحكومززة الززذهاب إلززى النهايززة ونشززر عززدة صززور مززع جنززود واشززتكى مززن القيززود ل
غيززر المحتملززة التززي فرضززت عليزز  حسززب رأيزز . أول أمززس أصززدر رئززيس لجنززة االنتخابززات المركزيززة، 
القاضي حنان ملتس، أمر منع نشر صور أخرى مع الجنود، إلى أن تتم مناقشة األمر األحزد القزادم. 

صعبا  التخمزين مزاذا يأمزل الجنزراالت مزن ملتسزر أن يقزول. للجزيش مزا يكفزي مزن المشزاكل اآلن، ليس 
 حتى بدون قيام نتنياهو بمناورة سياسية على ظهر الجنود.

 

 فلتر غانتس
روح المعركززة التززي تحلززق فززوق رئززيس الحكومززة قبززل االنتخابززات تتعلززق أيضززا  بالتهديززد الحقيقززي الززذي 

عات مزن رئزيس األركزان السزابق غزانتس. التصزفية المركززة التزي يقزوم بهزا يتعرض ل  حسب االسزتطال
نتنيزززاهو والليكزززود لغزززانتس موجهزززة لعرضززز  كيسزززاري وانهزامزززي ويرتكزززز علزززى تشزززبيهات فزززي أقوالززز  فزززي 

 السابق وعلى صور مشوهة لألحداث والمشاكل العسكرية التي كان متورطا  بها خالل خدمت .
سززتدع للقضززية المعروفززة لنتنيززاهو: الخطززة التززي بلورتهززا إدارة اوبامززا فززي مززن المفززاج  أن الليكززود لززم ي

، لتسزززويات أمنيزززة فزززي المنزززاطق، فزززي إطزززار المفاوضزززات السياسزززية بزززين إسزززرائيل والفلسزززطينيين. 2014
العمل من قبل اإلدارة تواله الجنرال جون الن، وبتوجي  الحكومة عين طاقمزا  مزن كبزار ضزباط الجزيش 

ناقشززززوا معزززز  تفاصززززيل الخطززززة. إسززززرائيليون مطلعززززون وشززززركاء فززززي المحادثززززات قززززالوا اإلسززززرائيلي كززززي ي
للصززحيفة هززذا األسززبوع إن المحادثززات التززي أشززرف عليهززا رئززيس األركززان غززانتس وصززلت إلززى مرحلززة 
متقدمة، وعلى أساسها بلور الزن وطاقمز  خطزتهم التزي شزملت معزايير مفصزلة لترتيبزات يمكزن اتباعهزا 

ل المتخيل من معظم أراضي الضفة وغور األردن. في المستوى السياسزي أظهزروا بعد انسحاب إسرائي
في مرحلة متأخرة أن مندوبي الجيش توصلوا مع األمريكيين إلى نقزاش أكثزر عمقزا  ممزا خطزط لز  فزي 
البدايززة. لززذلك، وضززعوا نتنيززاهو وحكومتزز  فززي موضززع الززرافض. وزيززر الززدفاع فززي حينزز  موشززي  يعلززون 

لززق أزمززة مززع اإلدارة عنززدما تسززربت أقوالزز  عززن وزيززر الخارجيززة األمريكززي جززون غضززب بسززبب ذلززك وخ
كيري )مسيحاني موسوس(. حتى أن يعلون منزع إنهزاء بلزورة الوثيقزة الخاصزة بزالجيش اإلسزرائيلي مزن 
 أجل منع وجود وثيقة عسكرية رسمية تعترف باإلمكانية األمنية لالنسحاب من معظم أراضي الضفة.
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ا  عزن جهزوده وخطزة الزن حفظزت، إلزى أن سزحبت ثانيزة لالطزالع مزن جديزد مزن قبزل كيري توقف أخير 
فززي قائمتزز ،  2طزاقم السززالم فززي إدارة ترامززب. ولكزن التعامززل المختلززف لغززانتس ويعلززون، اليزوم هززو رقززم 

مززع اقتززراح الززن يززدل مززرة أخززرى علززى الفجززوة األيديولوجيززة بيززنهم فززي موضززوع مسززتقبل المنززاطق، التززي 
ي حملة سياسية صقورية هدفها عرض غانتس كملتهم للعرب. من قرأ الخطاب السياسي تخفى اآلن ف

األول لزززززرئيس األركزززززان السزززززابق يزززززرى تلميحزززززا  مثزززززل "البنزززززاء فزززززي المسزززززتوطنات، أي لزززززيس فزززززي البزززززؤر 
 االستيطانية، وأخذ مصيرنا في أيدينا" التي تضع  على يسار يعلون ونتنياهو.

س هي ادعاءات مرفوضزة تمامزا . الجنزرال احتيزاط يزورام يئيزر الزذي جزء من االدعاءات الموجهة لغانت
ترأس لجنة التحقيق في قضزية قبزر يوسزف فزي نزابلس قزال أمزس للصزحيفة إن ادعزاء نتنيزاهو والليكزود 

ال أسزاس لز  مزن الصزحة.  2000بأن قائد الفرقزة غزانتس تخلزى عزن المصزابين فزي الحادثزة فزي أيلزول 
دوافع سياسية"، قال. غانتس، قال يئير، كزان الشزخص الرابزع فزي درجتز  "هذا كذب مدان تم اختالق  ل

فززي سلسززلة اتخززاذ القززرارات فززي القضززية. و"كززل القززرارات اتخززذت علززى المسززتويات األعلززى". أي رئززيس 
الحكومززة ووزيززر الززدفاع فززي حينزز  اهززود بززاراك. وأضززاف يئيززر: "بززأثر رجعززي نتززائج الحادثززة سززيئة، لكززن 

  في السنوات األربعة التي سبقت الحادثة ثمة حالتزان اعتمزد فيهمزا الجزيش علزى يجب علينا التذكر أن
الفلسززطينيين مززن أجززل إنقززاذ جنززود محاصززرين فززي محززيط القبززر. ال يمكننززي االلتزززام بززأن اإلنقززاذ عززن 

 طريق الجيش كان سينتهي بإنقاذ حياة شرطي حرس الحدود المصاب مدحت يوسف.
ي السزابق ال يتنزاول اسزتقامت  أو معقوليتز . هزذه لزيس عليهزا خزالف انتقاد غانتس من قبل مرؤوسي  فز

حقيقي، االنتقاد يتعلق بنمط متكرر يشخصون  في سلوك ، في وظائف مختلفة. حسزب قزولهم، هزو ال 
يريد أن يتهيأ بجدية كافية للسيناريو السي  المعقول، كما اعتاد الجيش على القيام بز . وعنزدما تحزدث 

متفاجئززززا ، لززززذلك ال يززززرد بسززززرعة ونجاعززززة كافيززززة. وبعززززد أن تمززززر األزمززززة، مززززن مشززززاكل غززززانتس يكززززون 
سزنة، هزو  14وحتزى عمليزة الجزرف الصزامد بعزد  2000االنسحاب المشوش من جنوب لبنان في أيزار 

 يمسح بفلتر وردي على وصف األحداث ويواصل طريق  إلى الوظيفة األعلى.
هالت غززانتس ومناسززبت  لمنصززب رئززيس الحكومززة. هززذه ادعززاءات ثقيلززة تقتضززي نقاشززا  جززديا  بشززأن مززؤ 

ولكن ال يوجد لدى الليكود نية لالنشغال بذلك. األسهل من ذلك بكثير هو الحديث عن يسار ضعيف 
والتخلي عن الجنود. نتنيزاهو نفسز  ممسزوح علزى رأسز  بكميزة غيزر قليلزة مزن الزبزدة فزي جززء مزن هزذه 

 لرئاسة هيئة األركان.األحداث، فهو الرجل الذي اختار تعيين غانتس 
  15/2/2019هآرتس 
  16/2/2019 ،القدس العربي، لندن
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 االستخبارات اإلسرائيلية: يجب تحييد االنتخابات عن الوضع في غزة .41
 يوآف ليمور
أدى اإلرهاب غير مرة دورا  مركزيا  في الحمالت االنتخابية في إسرائيل. مقتل هيلينا راف في بات يام 

. وموجزززة عمليزززات الباصزززات 1992مركزيزززة لخسززارة اسزززحق شزززمير فزززي انتخابززات كززان أحزززد األسزززباب ال
. كما أن حمزالت االنتخابزات التزي 1996لحماس كانت العنصر الحاسم في هزيمة شمعون بيرس في 

جرت في النصف األول من العقد الماضي وقفت في ظل عمليزات االنتفاضزة الثانيزة. أكثزر مزن ألزف 
اإلحساس باألمن كانت عنصرا  أول في قرار الناخزب، أي بطاقزة ينزلهزا  قتيل، وآالف الجرحى وانعدام

 في صندوق االقتراع.
أمزززا فزززي السزززنوات األخيزززرة فقزززد تغيزززر الميزززل قلزززيال . فاإلرهزززاب الفلسزززطيني فزززي الضزززفة هززززم، واإلرهزززاب 

منززي الفلسززطيني فززي غزززة تززم الززتحكم بزز  فززي أعقززاب سلسززلة مززن المعززارك العسززكرية. وانتقززل االهتمززام األ
، حززززب هللا ز ولكزززن هزززو أيضزززا  مزززؤطر فزززي حجومززز  سزززوريةإلزززى السزززاحة الشزززمالية ز إلزززى مثلزززث إيزززران، 

المناسززبة: بينمززا كززان العززالم العربززي يعززيش دوامززة كنتيجززة للثززورات والحززروب الداخليززة، نمززت إسززرائيل 
 وازدهرت وبرزت كجزيرة سواء عقل في منطقة من الجنون.

، الززذي نشززر هززذا األسززبوع، يقضززي بززأن هززذه 2019رية "أمززان" للعززام تقززدير شززعبة االسززتخبارات العسززك
الميززول المركزيززة لززم تتغيززر. فإسززرائيل ال تزززال أقززوى بكثيززر مززن خصززومها ز وتتمززع بمكانززة قززوة عظمززى 
إقليمية. واحتمال أن يقرر أحد مزا المبزادرة إلزى حزرب بقزي متزدنيا ، وال يززال إلسزرائيل مجزال منزاورة ذو 

 الحفاظ على مصالحها األمنية في ظل القدرة على أخذ مخاطر ال بأس بها.مغزى يسمح لها ب
ورغم ذلك، فإن معطى واحدا  تغير دراماتيكيا  منذ التقدير الذي نشر في بداية السنة الماضية: الساحة 
الفلسطينية. فالوضع في غزة يرفع احتمال المواجهة العسكرية، وشعبة االستخبارات تقدره بأن  احتمال 

ل. هذا كفيل بأن يحصل بشكل مباشر حيال غزة التي تختنق تحت وضع اقتصادي صعب ويأس عا
عام وتبحث عن تغيير مصيرها عن طريق الحوار، وان لم يكن فبالوسزائل العسزكرية، وهزذا كفيزل بزأن 

 يحصل كنتيجة للوضع في الضفة.
لمؤكد كنتيجة، مثلما حصل مثل هذا التصعيد غير ملزم بأن يندلع بقرار من فوق، وسيكون من شب  ا

حين أدى اختطاف الفتيان الثالثة إلى حملة الجرف الصامد. ورغم الضزربة القاسزية  2014في صيف 
التززي تلقتهززا حمززاس فززي حينزز  فإنهززا تمتنززع عززن اسززتيعاب الززدرس وتواصززل مسززاعيها لدحرجززة العمليززات 

 تبقى حصينة في غزة.الجماهيرية في الضفة في تفكير )مغلوط( بأن  حتى لو نجحت فإنها س
 نشر جهاز األمن العام "الشاباك"أاول أمس تفاصيل عن سلسلة عمليات خطط لها وأحبطت.
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وتززم التفعيزززل مزززن القطزززاع بينمزززا كززان يفتزززرض بالتنفيزززذ أن يكزززون مزززن الضززفة ومزززن شزززرقي القزززدس، فزززي 
ليززة قصززيرة شززبكات واسززعة مززع طاقززة كامنززة فتاكززة. فززي عززدة حززاالت كانززت المسززافة بززين اإلحبززاط والعم

جدا ؛ واضح للجميع بأن  رغم نسب النجاح العالية، في كل لحظة من شزأن عمليزة أن تخلزف عشزرات 
 اإلسرائيليين القتلى.

تسززعى حمززاس كجزززء مززن حربهززا ضززد إسززرائيل كزززي تضعضززع الوضززع فززي الضززفة فززي إطززار مسزززاعيها 
وحجم اإلحباطات يزدل علزى أن للسيطرة عليها في المستقبل. وتأثير إسرائيل على هذه السياقات جزئي، 

تحذيراتها ال تقنع القيادة فزي غززة بتغييزر االتجاهزات. وتجزري هزذه المسزيرة دون صزلة بحملزة االنتخابزات 
في إسرائيل. ال يهم حماس من يجلس فزي مكتزب رئزيس الزوزراء فزي القزدس، وفزي كزل األحزوال سزتحاول 

 ن جانب إيران، وربما روسيا.العمل. أما التدخل األجنبي الموج  فمن شأن  أن يأتي م
ولكن عملية جماعية، إذا ما وقعت، فزال بزد ستسزيطر علزى جزدول األعمزال اإلسزرائيلي وتزؤثر دراماتيكيزا  
على االنتخابات، وال سزيما بسزبب آثارهزا الالحقزة ز نشزاط عسزكري واسزع فزي الضزفة بزل وحملزة عسزكرية 

قراراتز  األولزى، أعزد الجزيش اإلسزرائيلي لمثزل  واسعة في القطاع. رئيس األركان أفيزف كوخزافي، فزي أحزد
هذه المعركة المحتملة. ومن أجل أن تمتنع إسرائيل عنها فإن إسرائيل مطالبة بمناورة سياسية ز اقتصادية 
مع غزة )عصّي وجزر، قد تقنع القيادة في القطاع بزأن تفكزر، ولزو مؤقتزا ، بطريزق آخزر(، وباألسزاس أن 

 متواصلة تتأكد منها بأن نتائج االنتخابات في إسرائيل لم يقررها القطاع.تهتم أمنيا  وتقوم بأعمال 
  15/2/2019إسرائيل اليوم 
 16/2/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 من أجل "انقالب سياسي" يطيح بنتنياهو واليمين اإلسرائيلي .42

 يهود باراكإ
مززة، لكززن مززا زال مززن الصززعب يومززا  سززتجرى االنتخابززات العا 52بعززد خمسززة أيززام سززتغلق القززوائم، وبعززد 

تشززخيص مززا الززذي تجززري االنتخابززات علززى أساسزز . بنيززامين نتنيززاهو يريززد "المزيززد مززن الشززيء نفسزز ". 
ولكن كيف يتوقع معارضوه إسقاط  من الحكمف هذا السؤال ما زال غامضا . إذا ، ما العمزلف فيمزا يلزي 

 أساسات إجابتي.
 

 االنتخابات القادمة هي مصيرية
تم انتخاب نتنياهو فإن  بتأثير األزمة التي يعيشها وخوف  من القضاء وربما من السزجن، مزن  أوال ، إذا

شأن  أن يمرر فورا  "القانون الفرنسي" الذي سيمنع تقديم رئيس حكومة في منصب  إلى المحاكمة، إلى 
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قزانون. إضزافة جانب "فقرة استقواء واسعة" تمكزن مزن إلغزاء قزرار المحكمزة العليزا إذا تزدخلت وأفشزلت ال
إلززى ذلززك فززإن ضززائقت  الصززعبة تدفعزز  إلززى العمززل بشززكل فززظ منفلززت العقززال ضززد كززل جهززات تطبيززق 

 القانون وكل حراس العتبة.
العنصزري للمتطزرفين هزو "دولزة واحزدة مزن النهزر إلزى البحزر"  –المسزيحاني  –ثانيا ، الحلزم المتعصزب 

مسلمة وغارقة في حزرب أهليزة دائمزة. هزذا حلزم  تكون بالتأكيد غير يهودية وغير ديمقراطية مع أغلبية
مخيززف يشززكل خطززرا  حقيقيززا  علززى مسززتقبل "المشززروع الصززهيوني". هززذه الرؤيززا، التززي يقودهززا متطرفززون 
مثل بتسلئيل سموتريتش وموتي يوغف ممن يهزون الحكومة ورئيسها مثل ذيل الكلب، هي التي تدفع 

اطيززة اإلسززرائيلية: المحكمززة العليززا واإلعززالم الحززر الحكومززة إلززى هجززوم مباشززر علززى مؤسسززات الديمقر 
 ومنظمات حقوق اإلنسان إلى جانب قيم الجيش والصالحية األخالقية لقادت .

ثالثا ، هذه الرؤيا هي التي تقف في أساس اإلحراج المخجل الذي تعيش  حكومة نتنيزاهو، مثزل مزرض 
ن أجززل اسززتخدام القبضززة والززدفاع عنزز ، هززي المناعززة الذاتيززة، الززذي فيزز  العوامززل المانعززة التززي أعززدت مزز

تهاجم  وكأن  عدوها: وزيرة العدل تهاجم المحكمة العليا، وزير التعليم يهاجم الجامعات، وزيرة الثقافزة 
تهزاجم منتجززي الثقافززة، أعضززاء الكابينيززت يهززاجمون رئززيس األركززان ورئززيس الحكومززة يهززاجم كززل شززيء 

 د يحتفل.يتحرك، وال يستخذي ل  ولعائلت . والفسا
رابعزززا ، هزززذه هزززي الحكومزززة التزززي تتخلزززى عزززن المزززواطنين وتحزززول ثمزززار عملهزززم ومزززؤهالتهم إلزززى متطزززرفين 
ومقربين. نرى نتائج التخلي في االختناقات المروريزة وفزي القطزار وفزي غزرف الطزوارئ فزي المستشزفيات 

 ا شاب .وفي مكاتب الخدمة االجتماعية، في غالف غزة وفي جهاز التعليم في الضواحي وم
 

 يجب الفوز في هذه االنتخابات
ألن هززذه االنتخابززات مصززيرية للمسززتقبل فززان الفززوز بهززا هززو األمززر المهززم جززدا، بززل هززو األمززر الوحيززد 

عضو كنيست على األقزل. الثزاني،  61المهم. للفوز يوجد شرطان مترابطان: األول، كتلة حاسمة من 
أمزر أقزل مزن هزذين الشزرطين معزا يمكنز  أن يزؤدي حزب كبير أو يشب  في حجمز  "الليكزود". ال يوجزد 

إلى االنقالب، وهذا لن يحدث إذا استمر الوضع القائم حتى موعد االنتخابات. فلماذا لم يحدث ذلزكف 
تحليلززي للبززدائل. هززو حسززم عززاطفي، يجززري  –التصززويت فززي االنتخابززات لززيس نتيجززة تحويززل منطقززي 
نتمززاء والهويززة، مفززاهيم واسززتعارات، مصززدرها فززي باألسززاس تحززت وعززي الناخززب ويشززرك سززيكولوجيا اال

مراحل متقدمة جدا من حياة الفرد، ومواقف تحت الوعي التي علزى األغلزب ال يزدرك الناخزب وجودهزا 
شاملة، إدراك عميق لطبيعة اإلنسان، وتكتيك دائم  استراتيجيةوتأثيرها. احتمال الفوز يكمن في وجود 
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يدا، تقريبا بصورة حدسية لليمزين، وبشزكل مزا هزم يتملصزون مزن وثابت. مبادئ هذه العملية معروفة ج
 اليسار. –إنجازات زعماء الوسط 

 

 اليسار؟ –ما الذي يحدث في الوسط 
اليسار في إسرائيل، يئير لبيد وآفي غباي ومؤخرا بني غانتس، يتشزاركون فزي الزرؤى  –زعماء الوسط 

عضو كنيست فزي االنتخابزات األخيزرة  53مقابل  67التالية: يوجد في أوساط الجمهور أغلبية يمينية، 
، هذه األغلبية في تزايد. بناء على ذلك، من أجل الفوز يجب نقل عزدد مزن النزاخبين، 2015في العام 

أعضاء كنيسزت. حسزب رأي الثالثزة لزيس باإلمكزان  10وربما  8من جهة إلى أخرى، بحيث يجلب لنا 
اليسار ال تختلف جوهريا عن مواقف زعماء اليمين  –ط نقلهم دون أن يقتنعوا بأن مواقف زعماء الوس

األصززليين. هكززذا وجززدنا لبيززد يرتززدي الوشززاح الززديني، وغبززاي يظهززر وكأنزز  يتمززاهى مززع مقولززة نتنيززاهو 
"اليسززار نسززي مززاذا يعنززي أن تكززون يهوديززا"، وغززانتس يززراوغ فززي الززرد علززى قززانون القوميززة. هززذا سيشززتد 

 والناخبين. الحقا أمام أسئلة وسائل اإلعالم
ثالث نقاط ضعف قوية: أوال ، دعم رجال اليمين بشكل عام ال يتم تحقيق  ألن  االستراتيجيةيوجد لهذه 

التقنززع ال يضززللهم. النززاخبون يقززرؤون بسززهولة التزييززف، ويشخصززون الموقززف الحقيقززي للمتحززدث عبززر 
"يسززاري"، أي "خززائن". النغمزة، فززي حزين أن دعايززة اليمززين تزدخل إلززى الصزورة، وتسززم المتحززدث بصزفة 

ثانيا، بالذات أنت تضر "قاعدتك" ألنها تفقد الثقة بك. ثالثا، إن محاولة إقناع ناخبي اليمين باالنتقزال 
مززن جانززب إلززى آخززر عبززر "تبريززرات يمينيززة" سززتدمر قززدرتك علززى الهجززوم بنجاعززة علززى وجهززات نظززر 

 اليمين، وطريق  والنتائج الكارثية المرتبطة بها.
اليسار أن يقلصوا الخالفات والتناقضات بحيزث  –ذلك فإن الميل الطبيعي لزعماء الوسط إضافة إلى 

تؤدي إلى البحث عن القاسم المشترك الموحد الذي سيمكن من الحوار الذي يحترم في  الواحد اآلخر، 
اليسار، لكن  يبعد االنقالب. وذلزك ألنز  فزي  –ويرأب الصدع. هذا يناسب اكثر دمج مصوتي الوسط 

الطزززرف الثزززاني مزززن المتزززراس ال يقزززف تجمزززع متسزززامح ومصزززغ، بزززل تجمزززع رؤسزززاؤه وقادتززز  الحقيقيزززون 
يتملكهم حلم مسكر ومتعصب مسيحاني يشمل كل شيء، يطالب باإلخالص السامي وحتى التضحية 
بالنفس. هذه رؤيا فوق قومية متطرفة، ظالمية ومتعصبة، لكنها تأخذ القوة من أعمزاق تراثنزا وهويتنزا، 

 د أودت مرتين في السابق بتاريخنا إلى الكارثة والخراب.وق
اليمين المتطرف في إسرائيل، الذي يسيطر اآلن سياسيا علزى االنتهزازيين الزذين يسزعون إلزى تخلزيص 
انفسهم، مثل رئيس الحكومة، يفكر بمفاهيم "كل  لي" في مسألة "االثنان اللذان يمسكان بالوشاح". وقد 

 –لدينا ماذا يحدث عندما تتقابل مقاربة كهذه مع مقاربة "نصف  لي" للوسط  سبق أن أفتى الحاخامات
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ادخزل إلزى الغرفزة  –اليسار الليبرالي. وعندما يدعونا اليمين المتطزرف إلزى حزوار جديزد، حزوار اإلخزوة 
وابززدأ بززالحوار، بسززرعة ستكتشززف أنزز  لززيس هنززاك اعتززراف بززاالختالف واحتززرام حقززك فززي أن يكززون لززك 

بززروح أقززوال الحاخامززات السززابقين: "هززذا وذاك أقززوال هللا والحكززم الشززرعي كبيززت هيلززل"، موقززف آخززر، 
ستجد هناك أن االستعداد واالنفتاح في النقاش موجود طالما أنك مستعد لقبول افتراضاتهم األساسزية. 

ل فزي "التشب  باليمين" يتحزول إلزى خيزار إشزكالي بنزاء علزى ذلزك. التفكيزر بأنز  يمكزن الفزوز فزي إسزرائي
معركة مصيرية لالنتخابات، عندما تطرح على الجمهزور نزوع مزن بقعزة الزيزت، التزي يمكزن ألي واحزد 

 أن يعلق عليها كل ما في رأس ، وكل طلبات ، يبدو لي أن احتمال النجاح فيها ضئيل.
في هذا الوضع مهما كان مؤلما من الضروري أن  قبل البدء بحوار اإلخزوة ورأب الصزدع يجزب علينزا 

لتحلي بالشجاعة واتخاذ قرارات حاسمة مؤلمة: إلى أين نسيرف ما هي الدولزة التزي نريزدهاف هزل نحزن ا
علززى اسززتعداد للغززرق فززي إسززرائيل سززموتريتش ويوغززف اللززذين يسززير أمامهمززا بينيززت وشززاكيد ونتنيززاهو 

دفعان إلى ويهزون بذيلهم، وخلفهم يشير إلى الطريق الحاخامان دوف ليئور واسحق غنتسبورغ اللذان ي
النهاية ويشوهون اليهودية والصهيونية، واللذان كانا مصدر اإللهام لباروخ غولدشتاين وقاتل رابين ومن 

وصف نتنياهو بز"الدورية التي تقود  أحدهمايحرقون المساجد وحارقي عائلة دوابشةف ليئور وغنتسبورغ )
دا إلزى حلزم هرتسزل، جابوتنسزكي، بزن شعب إسرائيل"( هل هذا ما نريدهف أم أننا نختار االنطزالق مجزد

حلم دولة يهودية، صهيونية وديمقراطية، قوية تثق بنفسزها، متنزورة ومتقدمزة،  –غوريون، رابين وبيغن 
يتفززاخر اليهززود فززي أرجززاء العززالم، خاصززة الشززباب، بعالقززتهم بهززاف دولززة تكززون "نززورا لألغيززار" أو علززى 

لزى مفتزرق طزرق مصزيري، ال يوجزد تصزالح بسزيط بزين األقل نور لنا. يجب االعتراف بالواقع، نحن ع
 الحلمين. لقد حكم علينا أن نحسم هذه الخالفات أو أن ندفع جميعنا ثمن غياب الحسم.

 

 ماذا يجب علينا فعله؟
أوال ، اسم اللعبة هو صراع. علينا اإلدراك أننا في صراع قوي سياسي على طريق إسرائيل، حيث توجد 

رة تقود كل حكومة يمينية بأيزد يسزارية، تتخلزى عزن مواطنيهزا وتفشزل تقريبزا أمامنا قوى متعصبة وخطي
في كل جبهة، ال سيما في وقف التطرف والتحريض الداخلي. حكومة تؤسس الهوية اإلسزرائيلية لزيس 

 على التفاخر القومي السليم والواثق، بل على الخوف من "العمالقة" في الخارج والخونة في الداخل.
نحززن ورثززة الحركززة التززي  -علينززا التوقززف عززن العويززل واالعتززذار. بززدال  مززن أن يطلززب منززا  ثانيززا ، يجززب

شززرح انفسزززنا المززرة تلزززو  -أقامززت الدولزززة، بنززت "الجزززدار الحديززدي"، وقزززادت الدولززة إلزززى اكبززر انتصزززاراتها 
 األخززرى، فليتفضززل خصززومنا ويشززرحوا كيززف سززقطت الحركززة القوميززة الليبراليززة لجابوتنسززكي وبززيغن فززي
أيزززدي هزززذا الخلزززيط الهزززاذي مزززن األشزززخاص االنتهزززازيين مزززن جهزززة والمتعصزززبين مزززن جهزززة أخزززرى، ممزززن 
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يدهورون إسرائيل نحو الهاوية. يحاولون أن يوضحوا إلى أين تؤدي طريقهم وكيف بالضبط سننجو مزن 
ا، يجززب نهايتهززا المريززرة. وبززدال مززن االعتززذار حتززى النهايززة واألمززل بززأن يسززتجيب اليمززين المعتززدل لززدعوتن

علينززا المهاجمززة بكززل قززوة األسززاس الفعززال، المسززيحاني والعنصززري لليمززين المتطززرف. هززذا هززو األسززاس 
المشززوه والززذي يهززدد المسززتقبل المشززترك. الخطززر الززذي يكمززن فيزز  يفهمزز  الكثيززرون مززن مصززوتي اليمززين، 

 يوني السليم.وا عادت  إلى حجم  الطبيعي )الصغير( هو الطريقة الصحيحة للعودة إلى الحلم الصه
ثالثا ، الشعب ليس في اليمين المتطرف. عندما نلمس المشزاكل األساسزية، فزإن الجمهزور ال يوجزد فزي 

في المئزة يؤيزدون  70في المئة من الجمهور يؤيدون بشكل ثابت حل الدولتين. تقريبا  60اليمين حقا. 
إلززى تسززوية، مززع اسززتمرار  االنفصززال أحززادي الجانززب عززن الفلسززطينيين إذا لززم يكززن باإلمكززان التوصززل

السززززيطرة األمنيززززة علززززى كززززل منززززاطق "يهززززودا" و"السززززامرةة. فكيززززف يمكززززن القززززول إن األغلبيززززة لليمززززينف 
المستشززار السياسززي الراحززل، آرثززر فنكلشززتاين، كززان أول مززن دعززا إلززى أنزز  ال يوجززد فززي إسززرائيل يسززار 

نززت قبززل كززل شززيء يهززودي ويمززين. حسززب أقوالزز  ينقسززم الجمهززور حسززب اإلجابززة علززى سززؤالين: هززل أ
)يمززين( أم قبززل كززل شززيء إسززرائيلي )يسززار(ف والسززؤال الثززاني، هززل أنززت تكززره العززرب )يمززين( أو تحززب 
العزرب )يسزار(ف مززن هزو مسزتعد لقبززول ادعزاء أن هزذه األسززئلة تعرفنزا سزيهزم وسززيجد اليمزين دائمزا فززي 

للمشكلة. فزي اللحظزة التزي تقبزل  السلطة. في السياسة ممنوع دائما قبول "التأطير" الذي يفعل  الخصم
تكززون قززد هزمززت فززي المواجهززة. هززذا هززو أيضززا السززبب العميززق لفشززل محززاوالت التشززب   –فيهززا تززأطيره 

 باليمين. من الضروري وضع طريق أخرى، نظام أسئلة خاص بنا.
 يها:في المئة من الجمهور اإلسرائيلي عل 80إليكم اقتراحي: هناك أربعة مبادئ أساسية بحيث يوافق 

 أ. األمن قبل أي اعتبار آخر ألن  هو الشرط لحياتنا هنا وإلمكانية بقاء جميع األمور األخرى.
 ب. سالمة الشعب قبل سالمة البالد.

 ج. إعالن االستقالل هو األساس لدستور إسرائيل.
 د. إنجازات الدولة هي أيضا إنجازات المواطنين.

افقزون عليهزا، كيزف إذا  ينتصزر اليمزين فزي االنتخابزاتف نزاخبين يو  5من بين  4هذه هي المبادئ التي 
اليمززين ينتصززر ألنزز  يعززرض حلفززا غيززر مقززدس، ولززيس لزز  كززوابح بززين االنتهززازيين الززذين يهتمززون فقززط 
بأنفسززهم، والمتعصززبين المسززتعبدين مززن قبززل حلززم مسززيحاني عنصززري؛ وألنزز  يقززف علززى رأسزز  شززخص 

بزز  عطايززا أصززحاب شززركات كبيززرة ورشززوة مخالفززة ربطززوا  –مخززادع ومززدرب الززذي بوسززاطة جهززاز ثززري 
يغسل عقول الجمهور ويجعل  يصدق بأن  حقا مخلص للمبادئ األربعة  –للقانون في وسائل اإلعالم 

المذكورة آنفا. هنا في ظل غياب معارضة قاتلة، تمزق باسزتمرار األقنعزة وتكشزف الفجزوة بزين األقزوال 
ه الحكومزززة تهززتم بزززاألمن أو بزززالمواطنين أو بالمسزززاواة أو واألفعززال، فزززإن كثيزززرين يصززدقون مزززثال أن هزززذ
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بسالمة الشعب ووحدت . هذا القناع يجب تمزيقز . السياسزة تعنزي قبضزة ولزيس ورشزة مجزامالت. هزذه 
 هي الطريقة الوحيدة لالنتصار.

عنصريين. "أيضا هذه القبضة كانت  –عودة إلى تحدي إسقاط سلطة التحالف الفاسدة مع متعصبين 
وم كززف يززد مفتوحززة وأصززابع"، كتززب يهززودا عميحززاي. مززن الجززدير القززول: إنزز  فززي الحيززاة العامززة ذات يزز

يمكززن العمززل عنززدما يجززب، أيضززا العمززل العكسززي الززذي فيزز  أصززابع اليززد المفتوحززة تتحززول إلززى قبضززة. 
الطريقة الوحيدة للحصول على كتلة حاسمة وثابتة وحزب كبير اكبر من حزب نتنياهو هي من خالل 

كل المجموعة التي تضع األنا جانبا وتتكتل لهدف مشترك. التجند والتكتل في قبضة واحدة هزو  تجند
سر نجاحنا في األمزور العظيمزة فزي حياتنزا. فزي حزرب "االسزتقالل" وحزرب "األيزام السزتة" وحزرب "يزوم 

 الغفران"، كان هذا هو سر قوة الجيش اإلسرائيلي، وهذا هو العمل السياسي المطلوب اآلن.
 "هآرتس"ن ع
 16/2/2019 ،األيام، رام هللا
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