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 روسيا ال تفرض على الفلسطينيين شيئا  .. و نيةالفروف: صفقة القرن لن تقيم دولة فلسطي .1

أكد أن ، وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف، من موسكو، أن 13/2/2019، روسيا اليومذكرت 
، محذرا من تدميرها كل االتفاقيات 67صفقة القرن ال تضمن قيام دولة فلسطينية على حدود 

المشاركة في اجتماع موسكو لبحث سبل الدفع وشدد الفروف خالل لقائه ممثلي الفصائل  السابقة..
 بالمصالحة الوطنية، شدد أن إعالن موسكو سيشكل خطوة نحو المصالحة..

الفروف، قال إن الخطوات األمريكية، ، أن موسكو، من 13/2/2019، القدس العربي، لندنوأضافت 
مير كل القرارات واألسس، اإلسرائيلية، تهدف إلى تد –أحادية الجانب، بالنسبة للقضية الفلسطينية 

وأضاف أن اإلدارة األمريكية تسعى إلى فرض حلول أحادية الجانب، وتحاول  التي تم تحقيقها سابقا.
منذ أكثر من عامين طرح وصفة جديدة تعرف بـ"صفقة القرن"، وهي التي ستعصف بكل ما سبق من 

 ها القدس الشرقية.وعاصمت 1967قرارات، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية على حدود 
وأوضح الفروف أن االنقسام الفلسطيني المستمر منذ عدة سنوات يعطي ذريعة للترويج لنهج اإلدارة 

 األمريكية الذي قد ينسف كل القرارات السابقة.
عن وزير الخارجية الروسي تأكيده على أهمية أن يتجاوز الفلسطينيون  "روسيا اليوم"ونقلت قناة 

صفوفهم، موضحا أن ذلك من شأنه أن يعزز موقف روسيا واألطراف الدولية االنقسام ويوحدوا 
وأشار الفروف إلى أن  األخرى التي تطالب بتسوية القضية الفلسطينية على أساس القرارات السابقة.

بعض األطراف في المجتمع الدولي ترى أنه ال توجد إمكانية للتغلب على االنقسام الفلسطيني ولذلك 
 حل الدولتين أيضا بات مستحيال. فهم يرون أن

قال إن  الفروف، إلى أن رائد جبر ، عنموسكو، من 13/2/2019، ، لندنالشرق األوسط وأشارت
اإلسرائيلية "مقلق، والخطر يكمن في موقف الواليات المتحدة وتعزيز  -وضع التسوية الفلسطينية 

لوية مطلقة إلحراز تقدم في التسوية نهج األحادية". وأضاف أن "روسيا تعد الوحدة الفلسطينية أو 
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اإلسرائيلية"، محذرًا من أن "االنقسام الفلسطيني يوفر ذرائع لألطراف التي تعمل على  -الفلسطينية 
تقويض أسس التسوية السياسية، وتعميق التباعد السياسي واالقتصادي بين الضفة وغزة بات يعزز 

باتت عصية على الحل، مما يدمر أكثر آلية حل قناعة لدى أوساط في العالم بأن حال االنقسام 
 الدولتين".

وشدد على أن "معالجة األزمة الداخلية تمنح األطراف الصديقة، وبينها روسيا، أوراقًا لمواجهة 
األفكار الهدامة ومحاوالت تقويض المرجعيات الدولية، والمصالحة الفلسطينية تتطلب شجاعة وبعد 

صعبًا في بعض جوانبها لهذا الطرف أو ذاك، لكن المطلوب هو  نظر ومرونة، وهي قد تكون حالً 
 تغليب المصلحة العامة على مصالحكم الحزبية والسياسية الضيقة".

وجدد الفروف تمسك روسيا بمرجعية "اتفاق القاهرة" بوصفه "إطارًا مهمًا لتقريب وجهات النظر". 
إلى وفاق وطني يقوم على عدم اإلقصاء  وقال إن موسكو تعّول على أن هذا االتفاق "حيوي للتوصل

 ويمكن كل األطراف من المشاركة في المؤسسات السياسية للشعب الفلسطيني". 
وأكد أن "روسيا ال تفرض على الفلسطينيين شيئا، لكن نذكر بأن إعالن المصالحة والشروع في 

اوضات مع إسرائيل، ترتيب البيت الفلسطيني سيمكن من تمثيل الفلسطينيين بفريق موحد في المف
وهذا يجب أن يكون في إطار توحيد األطراف ضمن منظمة التحرير وعلى أساس المرجعيات الدولية 
والمبادرة العربية للسالم". وأكد أن بالده "مستعدة لمنح الفلسطينيين منصة لجوالت جديدة من الحوار 

ى أساس انتصار طرف وهزيمة إذا دعت الحاجة، والنجاح ال يمكن إال أن يكون جماعيًا وليس عل
 طرف آخر".

 
 يستشرف آفاق نجاح "صفقة القرن" األمريكية استراتيجيتقدير مركز الزيتونة:  .2

ناقش تقدير استراتيجي جهود إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب لإلعالن عما : فلسطين ،بيروت
 تواجهها وإمكانات إفشالها. ُعرف بـ"صفقة القرن" خالل العام الحالي، مستعرضًا التحديات التي

ويشير التقدير االستراتيجي الصادر عن مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات لألستاذ الدكتور وليد 
عبد الحي، إلى أن اإلدارة األمريكية يبدو أنها تسير نحو الكشف الرسمي عن بنود "صفقة القرن" 

 خالل الشهور المقبلة.
ما تسرَّب من هذه البنود ال يصل إلى الحد األدنى الذي يمكن أن يقبل  ويقول التقدير: "بالرغم من أن

به أي طرف فلسطيني، بما في ذلك األطراف المؤيدة لمسار التسوية السلمية، إال أن الطرف 
األمريكي سيسعى جاهدًا إلى إيجاد ميزان قوى محلي وإقليمي ودولي يجعل من رفض الصفقة أمرًا 

 ستجابة للمتطلبات والشروط اإلسرائيلية هي جوهر الصفقة".متعذرًا؛ بينما ستظل اال
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وذكر أن الصفقة مع ذلك تواجه تحديات كبيرة، وإمكانات إفشال حقيقية، وعلى رأسها الرفض 
الفلسطيني لها، وتراجع البيئة الرسمية العربية الراغبة في التجاوب معها، وعدم حماسة المجتمع 

ي والصين وروسيا لها؛ باإلضافة إلى المشاكل الداخلية التي الدولي وخصوصًا االتحاد األوروب
يواجهها ترامب، والمشاكل الداخلية التي يواجهها نتنياهو؛ مع احتماالت تصاعد المقاومة الفلسطينية، 

 وحدوث انفجارات في البيئة اإلقليمية التي تتميز بحالة من التوتر والال استقرار.
عن أن لديه "صفقة" لتسوية  2016ترامب في تشرين الثاني/ نوفمبر وأعلن الرئيس األمريكي دونالد 

الصراع العربي اإلسرائيلي، ومنذ ذلك التاريخ تتابعت النشاطات األمريكية على الجبهات الدبلوماسية 
واالقتصادية والعسكرية في هذا اإلطار، دون اإلعالن الرسمي عن "نص رسمي" لبنود هذا المشروع 

 "بصفقة القرن". الذي أصبح معروفاً 
ويرى التقدير االستراتيجي أن إخفاء بنود الصفقة حتى اآلن، على الرغم من مرور أكثر من سنتين 
على أول إشارة لها، "يستهدف إيجاد بيئة سياسية مواتية في المستوى المحلي )الفلسطيني 

من خالل إقناع واإلسرائيلي(، والمستوى اإلقليمي )العربي بشكل خاص( والدولي )بشكل عام(، 
األطراف بالبنود واحدًا تلو اآلخر، ثم اإلعالن عن الصفقة بعد ضمان قدر كاٍف من الترويج لها بين 

 القوى األساسية في المستويات الثالثة السابقة الذكر".
وصرح وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو نهاية الشهر الماضي أنه لن يتم اإلعالن عن بنود 

 .9/4/2019بعد انتهاء االنتخابات اإلسرائيلية المقررة في المشروع إال 
وبحسب التقدير االستراتيجي "يمكن تحديد عدد من المؤشرات التي تشكل البيئة التي يسعى الرئيس 
األمريكي ترامب لصنعها لتوفر النجاح لمشروعه، وتتمثل هذه المؤشرات في جوهرها في إيجاد ميزان 

جعل من رفض الصفقة أمرًا متعذرًا من ناحية، واعتبار األمن اإلسرائيلي قوى محلي وإقليمي ودولي ي
 هو الدالة المركزية للصفقة من ناحية ثانية".

ولضمان الُبعدين السابقين )ميزان القوى واألمن اإلسرائيلي( فقد اعتمد ترامب على فريق أمريكي 
 الصفقة. للعمل يؤمن بالمبدأين السابقين ويعمل على صياغة وطرح وتنفيذ

مجموعة من العوائق التي تواجه نقل الصفقة إلى حيز التطبيق ومنها  االستراتيجيوطرح التقدير 
المشكالت الداخلية التي يواجهها ترامب ونتنياهو، وصعوبة قبول أي طرف فلسطيني بالمشاركة 

ل( وإيران أو في العلنية في التفاوض على هذا األساس، واحتماالت تفجر مواجهة إقليمية بين )إسرائي
 غزة أو على الجبهة اللبنانية أو السورية.

أيضًا الشقاق الداخلي في مجلس التعاون الخليجي جعل الدور الخليجي أقل من المأمول أمريكيًا، ال 
سّيما مع المشكالت الداخلية لدول الخليج وانشغاالتها المحلية، فضاًل عن عدم حماس المجتمع 
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ألوروبي وروسيا والصين لـ"صفقة القرن"، وهو ما اتضح في توجهات هذه الدولي خصوصًا االتحاد ا
 القوى في األمم المتحدة.

، قد تسعى اإلدارة األمريكية إليجاد مخرج لهذا الموضوع إما بمفاوضات االستراتيجيوبحسب التقدير 
سرية أو تفاوض عربي بديل للفلسطينيين، خصوصًا أن رئيس السلطة محمود عباس في وضع 
صحي "مقلق" من ناحية وفي وضع داخلي مأزوم بسبب مواقف أغلب التنظيمات الرئيسة من 

 سياساته الداخلية والخارجية.
(، 2019إلى ترجيح اإلعالن عن الصفقة قبل منتصف العام الحالي ) االستراتيجيوخلص التقدير 

أكبر قدر ممكن لكن تطبيقها سيستغرق فترة طويلة ستعمل )إسرائيل( على تكييف مضامينها ب
لصالحها، وهو ما قد يتعثر في حالة حدوث تحوالت عميقة في دول اإلقليم باتجاه مناهضة الوجود 
اإلسرائيلي، ثم إن شبه اإلجماع الفلسطيني على رفض الصفقة سيظل عقبة كأداء في وجه الصفقة 

 وفي وجه "شرعنتها".
 12/2/2019، والغد، عمِّان، 11/2/2019فلسطين أون الين، 

 
كات سياسية "معلنة وسرية" بقيادة عباس إلفشال جولة كوشنير: "القدس العربي" .3  تحرِّ

أشــرف الهــور: علمــت "القــدس العربــي" مــن مصــادر سياســية فلســطينية مطلعــة، أن األســابيع  -غــزة 
ـــة  ـــد مـــن الـــدول العربي المقبلـــة ستشـــهد تحركـــات سياســـية فلســـطينية علـــى مســـتوى عـــالي، تشـــمل العدي

دول أوروبيـــة، خاصـــة تلـــك التـــي تتخـــذ مواقـــف مســـاندة للقضـــية الفلســـطينية، بهـــدف  المركزيـــة، وعـــدة
"صـــفقة القـــرن"، مـــن خـــالل حشـــد  ة"التصـــدي" لمخطـــي الـــرئيس األمريكـــي دونالـــد ترامـــب، بطـــرح خطـــ

 موقف عربي معارض لهذه الخطة، بشقيها السياسي واالقتصادي، من أجل تصعيب عملية تمريرها.
ات رســـــمية وصـــــلت القيـــــادة الفلســـــطينية مـــــن العديـــــد مـــــن "األشـــــقاء وحســـــب المصـــــادر، فـــــ ن معلومـــــ

واألصدقاء"، ويقصد بها دول عربية وأجنبية، تفيد بنية ترامب طرح الخطة بعد االنتخابات اإلسـرائيلية 
 بغض النظر عن نتائجها، خاصة وأنه قام بتأجيل طرحها أكثر من مرة. 9/4/2019المقررة في 

، أن الجولـة المقبلـة المقـررة لمستشـار الـرئيس األمريكـي وصـهره جاريـد حاليـاً وتدرك القيادة الفلسطينية 
كوشنير، ومبعوثه لعملية السالم جيسون غرينبالت نهاية فبراير/ شباط الحالي، التي تشمل عـددًا مـن 
البلــدان الخليجيــة، ستخصــص مــن أجــل وضــع تلــك الــدول فــي الصــورة النهائيــة لخطــة "صــفقة القــرن"، 

ومــن المقــرر أن تشــمل الزيــارة كــال مــن الســعودية وقطــر والبحــرين واإلمــارات  المرتقــب.قبــل إعالنهــا 
وســلطنة عمــان. وتــرددت أنبــاء أن الهــدف مــن الزيــارة عــرض "الجانــب االقتصــادي" لـــ"صفقة القــرن"، 
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ـــى أن اإلدارة  ـــة طرحهـــا، والمعلومـــات التـــي وصـــلت للقيـــادة الفلســـطينية، تشـــير إل غيـــر أن قـــرب عملي
 ستطرح مالمح الخطة الرئيسية بشقيها األمني واالقتصادي.األمريكية 

، ومن أجل مواجهة هذا المخطي األمريكي، يتحرك طاقم فلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس حالياً 
إلحباط المحاولة األمريكية، والعمل على إفشال زيارة كل من كوشنير وغرينبالت المرتقبة، من خالل 

تتجـــاوز المبـــادرة العربيـــة، وإقامـــة دولـــة  د، يـــرفض أي فكـــرة حـــلّ الحصـــول علـــى موقـــف عربـــي موحـــ
 .1967فلسطينية على األراضي المحتلة عام 

وخالفا للزيارات المعلنة للمسؤولين الفلسطينيين، من بينهـا زيـارة عبـاس للسـعودية، التـي التقـى خاللهـا 
يــر معلنــة، يقــوم بهــا أمــس بالعاهــل الســعودي الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز، هنــاك زيــارات أخــرى غ

 الطاقم المشكل من قبل الرئاسة الفلسطينية، لمواجهة التحرك األمريكي.
 13/2/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 إدارة ترامب تمارس ضغوطا  على البنوك لمنع تحويل األموال إلى السلطة الفلسطينية  :الشيخ .4

فـي حـديث لوسـائل إعـالم فلسـطينية،  قـال حسـين الشـيخ، عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة فـتح،: القاهرة
إّن إدارة ترامـــب تمـــارس ضـــغوطًا علــــى البنـــوك العربيـــة والدوليـــة لمنــــع تحويـــل األمـــوال إلـــى الســــلطة 

ماليـين دوالر مـن العـراق، التـي  10الفلسطينية، مضيفًا أنها بهذه الطريقة منعـت وصـول منحـة بقيمـة 
ول العربيـــة، ألن البنـــوك رفضـــت تحويـــل كـــان مـــن المفتـــرض أن يـــتم تســـليمها مـــن خـــالل جامعـــة الـــد

 األموال إلى حساب السلطة الفلسطينية أو إلى صندوق استثمار منظمة التحرير الفلسطينية. 
 13/2/2019 ،العربي الجديد، لندن

 
 بحر يدعو لهبة شعبية بمواجهة مجزرة الرواتب .5

لــى ةبــة شــعبية فلســطينية دعــا النائــب األول لــرئيس المجلــس التشــريعي الفلســطيني أحمــد بحــر، إ غـزة:
أهـالي الشـهداء  آالف المـوففين وبحـقّ  في وجه مجزرة الرواتب التي ارتكبتها السلطة الفلسطينية بحقّ 

، أن 12/2/2019 وأكد بحر، وفـق بيـان صـحفي يـوم الثالثـاء والجرحى واألسرى في سجون االحتالل.
 من السلطة. وليس منة أو تكرماً  الرواتب حقّ 

طع الرواتـب جريمـة كبـرى تعبـر عـن سـلوك وضـيع وسياسـة خسيسـة تنبـع مـن قلـوب وقال بحر: "إن ق
سوداء تجردت مـن القـيم الوطنيـة واألخالقيـة واإلنسـانية، أدمنـت الحـرص علـى رضـا االحـتالل وتلبيـة 

 مصالحه الكبرى واإلساءة إلى المصالح الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية".



 
 
 
 

 

 10 ص             4863 العدد:             2/13/2019 األربعاء التاريخ:  

                                    

يشــكل أقــل الواجــب وجهــد المقــل تجــاه أبنــاء الشــعب الفلســطيني الــذي يضــحي  وشــدد علــى أن الراتــب
 بحياته وزهرة شبابه الذين أفنوا أعمارهم في مشوار الكفاح والنضال والمقاومة في مواجهة االحتالل.

 لحقوق اإلنسان. خطيراً  وانتهاكاً  ،اإلنسانية كما عّد بحر تلك سياسة قطع الرواتب جريمة ضدّ 
مجتمع الدولي والمنظمات الدولية واألممية والمؤسسات الحقوقية لوقف هذه المهزلـة التـي ال بحرودعا 

ترتكبها السـلطة، واالنسـجام مـع قـيم العدالـة وقواعـد القـانون الـدولي واإلنسـاني الـذي تتشـدق بـه صـباح 
ومشـــاركة للســـلطة فـــي خيانتهـــا لـــدماء الشـــهداء والجرحـــى  وأكـــد أن الصـــمت عـــن ذلـــك تواطـــؤاً  مســـاء.

 وعذابات األسرى ولمسيرة النضال والكفاح الوطني الفلسطيني. 
 12/2/2019 ،الين أون فلسطين 

 
 عباس يبحث مع الملك سلمان مستجدات األوضاع على الساحة الفلسطينية .6

العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبـد العزيـز،  ، أنالرياض، من 13/2/2019 ،، لندنالحياةنشرت 
، جلســة مباحثــات رســمية مــع 12/2/2019الثالثــاء الســعودية الريــاض أمــس عقــد فــي قصــره بالعاصــمة 

محمـــود عبـــاس، جـــرى خاللهـــا بحـــث مســـتجدات األوضـــاع علـــى الســـاحة  ةالفلســـطيني الســـلطة رئـــيس
الشـعب فـي قيـام  التأكيد على وقوف المملكة الـدائم مـع فلسـطين وحـقّ سلمان  جدد الملكو  الفلسطينية.

 للملــك الســعوديوأعــرب عبــاس عــن بــالت شــكره وتقــديره  ."قــدس الشــرقيةال"دولتــه المســتقلة وعاصــمتها 
 على مواقف المملكة الثابتة ودعمها فلسطين.

عبــاس التقــى يــوم أن الريــاض ، 12/2/2019 ،وكالــة األنبــاء والمعلومــات الفلســطينية  وفــا وأضــافت 
علـى آخـر التطـورات  هوأطلع الثالثاء، مع ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان، في الرياض.

 السياسية واألوضاع في األرض الفلسطينية المحتلة التي تتعرض النتهاكات إسرائيلية متواصلة.
 

 خصم مخصصات األسرى وعائالت الشهداء من أموال المقاصةالحكومة الفلسطينية تدين  .7
 الثالثـــــاءخـــــالل جلســـــته األســـــبوعية التـــــي عقـــــدها، يـــــوم الفلســـــطيني، جـــــدد مجلـــــس الـــــوزراء  :رام هللا

، القـوة "إسرائيل"، في رام هللا برئاسة رامي الحمد هللا رئيس الوزراء، إدانته الشديدة العتزام 12/2/2019
وأكـد المجلـس  القائمة بـاالحتالل، خصـم مخصصـات األسـرى وعـائالت الشـهداء مـن أمـوال المقاصـة.

اإلرهابيــة العتــداءاتها  ودان المجلــس بشــدة تصــعيد عصــابات المســتوطنين أن هــذه قرصــنة إســرائيلية.
وطالـــب المجلـــس المجتمـــع  المـــواطنين الفلســـطينيين، وأرضـــهم ومقدســـاتهم وممتلكـــاتهم. الهمجيـــة بحـــقّ 

الدولي الوقوف بحزم أمـام إصـرار الحكومـة اإلسـرائيلية علـى انتهـاك قواعـد القـانون الـدولي واإلنسـاني، 
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االستيطانية المكثفة في الضـفة الغربيـة  ومخالفة الشرعية الدولية وحقوق اإلنسان، وتصعيد النشاطات
 أبناء شعبنا. بما فيها القدس، وارتكاب الجرائم العنصرية بحقّ 

 12/2/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 السفير منصور يدعو مجلس األمن للتدخل لوقف العدوان اإلسرائيلي وإنهاء االستيطان .8
ــة فلســطين فــي األمــم المتحــدة، الســفير ريــاض منصــور، بعــث المنــدوب ال :وفــا -نيويــورك مراقــب لدول

فبرايـر )غينيـا االسـتوائية(، واألمـين شـباط/ ثالث رسائل متطابقة لكـل مـن رئـيس مجلـس األمـن لشـهر 
العـــام لألمـــم المتحــــدة، ورئيســـة الجمعيـــة العامــــة، أطلعهـــم فيهــــا علـــى آخـــر مســــتجدات األحـــداث فــــي 

ق قـرارات مجلـس األمـن المتعلقـة بحقـوق الفلسـطينيين غيـر القابلـة علـى ضـرورة تطبيـ فلسطين، مشدداً 
ودعا السفير منصور في رسائله مجلس األمن إلى إرسال إشارات قوية كـي توقـف العـدوان  للتصرف.

اإلســرائيلي علــى المــدنيين الفلســطينيين العــزل، وتنهــي أنشــطتها االســتيطانية، وتكــف عــن التصــريحات 
وطالب منصور المجتمع الدولي باتخاذ خطوات ملموسة لكـف يـد دولـة  ن.الفلسطينيي التحريضية ضدّ 

 االحتالل عن ممارساتها ومحاسبتها على انتهاكاتها لضمان احترام القانون الدولي وحقوق اإلنسان.
 12/2/2019 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 لى األوراق الرسميةاعتماد شعار القدس عاصمة للثقافة اإلسالمية عالحكومة الفلسطينية تقرر  .9

ـــــوزراء  :رام هللا ـــــاءالفلســـــطيني، قـــــرر مجلـــــس ال ـــــدها، يـــــوم الثالث  خـــــالل جلســـــته األســـــبوعية التـــــي عق
علــى األوراق  2019، فــي رام هللا، اعتمــاد شــعار القــدس عاصــمة للثقافــة اإلســالمية لعــام 12/2/2019

فـة الـدول اإلسـالمية باعتمـاد الرسمية لمؤسسات دولة فلسطين، وذلك بعـد القـرار الـذي اتخـذه وزراء ثقا
القــدس عاصــمة دائمــة للثقافــة اإلســالمية، خــالل اجتمــاع وزراء الثقافــة الــذي عقــد فــي مملكــة البحــرين 

 .2018 / ديسمبرخالل شهر كانون األول
 12/2/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 أوليات القيادةأبو هولي: عودة الالجئين وإطالق سراح األسرى على سلم  .10

قــال عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية رئــيس دائــرة شــؤون الالجئــين أحمــد أبــو  :غــزة
ديـــارهم وإطـــالق ســـراح األســـرى والمعتقلـــين مـــن ســـجون  إلـــىهـــولي، إن عـــودة الالجئـــين الفلســـطينيين 

الفلسطينية والرئيس محمود  االحتالل هي من الثوابت الفلسطينية التي ستبقى على سلم أوليات القيادة
مـن مفوضـية الشـهداء واألسـرى  وفـداً  12/2/2019خـالل لقائـه يـوم الثالثـاء أبـو هـولي،  وأشار عباس.
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إلـى أن الحملـة المحمومــة التـي تســتهدف  ،والجرحـى بالهيئـة القياديــة العليـا لحركـة فــتح فـي قطـاع غــزة
ضــغي علـى القيــادة الفلسـطينية للقبــول والمعتقلــين فـي ســجون االحـتالل هــي جـزء مــن حملـة ال األسـرى 

 .األمريكية اإلدارةبما تطرحه 
 12/2/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 2018-2013ستعرض أداء الحكومة المالي خالل السنوات يمجلس الوزراء الفلسطيني  .11

 عقـــدها، يـــوم الثالثـــاء خـــالل جلســـته األســـبوعية التـــيالفلســـطيني، اســـتعرض مجلـــس الـــوزراء  :رام هللا
، والــذي أفهــر 2018-2013، فــي رام هللا، أداء السياســة الماليــة للحكومــة خــالل الســنوات 12/2/2019

، كمــا أفهــر %7.5، ومعــدل نمــو ســنوي بنســبة %42نمــوا فــي صــافي اإليــرادات بنســبة تراكميــة بلغــت 
فقـي، وبمعـدل سـنوي بنسـبة  %9محدودية الزيـادة فـي النفقـات خـالل نفـس الفتـرة بنسـبة تراكميـة بلغـت 

كمـا انخفـض العجـز  %82إلى  %63. كما أفهر نسبة تغطية اإليرادات من النفقات زيادة من 1.9%
 ل. أما بخصـوص الـدين المحلـي فقـي تـمّ كمليون شي 2,550ل إلى كمليون شي 4,975الجاري من مبلت 

، أمـا الـدين 2015 سـنةمنـذ  مليـون دوالر 130المحافظة على اسـتقرار الـدين المحلـي وتخهيضـه بقيمـة 
 ســنةمليــون دوالر منــه منــذ  76تســديد  الخــارجي والــذي تكــون منــذ مــا يزيــد عــن عشــرين عامــا فقــي تــمّ 

 2018 سنةعن الفترة نفسها، حيث بلت في  %47. وبالنسبة للدعم الخارجي فقي انخفض بنسبة 2013
 خالل الفترة نفسها. %48.7ة ذلك فقد انخفض العجز الجاري بنسب من رغمبالمليون دوالر، و  500

فــي  ، والــذي أفهــر أن هنــاك انخفاضــاً 2018كمــا اســتعرض المجلــس تقيــيم أداء الموازنــة العامــة للعــام 
نتيجـة انخفـاض المكـوس علـى البتـرول مـن قطـاع  2017مقارنة مع عـام  %6صافي اإليرادات بنسبة 

الوقـود مـن الجانـب اإلسـرائيلي إلـى غزة، وذلـك نتيجـة االعتمـاد علـى الوقـود المصـري، وازديـاد تهريـب 
ل. كمليون شـي 611ل إلى كمليون شي 261الضفة الغربية، وارتفاع اإلرجاعات الضريبية للموردين من 

، وانخفــاض 2017مقارنــة مــع عــام  %8فقــد شــهدت انخفاضــا بنســبة  2018أمــا بالنســبة للنفقــات لعــام 
بنســبة  طهيفــاً  لنفقــات التطويريــة انخفاضــاً عــن الفتــرة نفســها، جيمــا ســجلت ا %6الــدعم الخــارجي بنســبة 

 من الموارد الذاتية. 2018من النفقات التطويرية في عام  %60تمويل  أنه تمّ  علماً  1.5%
، وذلـك بعـد قـرار الـرئيس بـأن 2019واستعرض المجلس المالمح الرئيسة لمشروع الموازنة العامة لعـام 

حســب األصــول،  2019الموازنــة العامــة لســنة  تســتمر حكومــة تســيير األعمــال، ب عــداد مشــروع قــانون 
إلــى أن تتشــكل الحكومــة الجديــدة التــي ســتكمل مــا يلــزم مــن أعمــال إلنجــاز ذلــك، وإذا لــم يــتم تشــكيل 

، فــ ن علــى حكومــة تســيير األعمــال إنجــاز أعمالهــا بشــأن مشــروع 31/3/2019الحكومــة الجديــدة حتــى 
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خ وفقـــًا للقـــانون، وتقديمـــه لســـيادة الـــرئيس التخـــاذ قبـــل ذلـــك التـــاري 2019قـــانون الموازنـــة العامـــة لعـــام 
 المقتضى القانوني بالخصوص.

 12/2/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 قطاع غزة مصدر حماية ألمن مصر القومي.. و للمصالحة عباسهنية: مستعد للقاء  .12
 المصري لقاء استضافته " يفلحركة حماس، إسماعيل هنية  السياسيرئيس المكتب  القاهرة: قال

للحركة، ُتنشر تفاصيله الحقًا: "أرحب بلقاء  السياسياليوم" بحضور خليل الحية، عضو المكتب 
جزء من  فهيإلى غزة  يأتيالقاهرة اليوم قبل الغد، أو أن  فيمازن ومستعد لالجتماع معه  األخ أبو
سريع وعاجل  وطنيعقد حوار  إلجراء مباحثات مع السلطات المصرية، إلى ودعا هنية وطنه".

القاهرة يضم كافة الفصائل، مؤكدًا ترحيب حماس بتشكيل حكومة وطنية أو  فيخالل الفترة المقبلة 
، كخطوة أولية الفلسطيني الوطنيوالمجلس  التشريعيإجراء انتخابات عامة على الرئاسة والمجلس 

 سبيل تحقيق المصالحة. في
القاهرة بأنها استراتيجية وعلى مستوى عال ومتقدم،  فية ووصف هنية اجتماعات حماس األخير 

تحيي  التي، والتطورات السياسية والمخاطر الفلسطينيوتناولت العالقات الثنائية بين مصر والشعب 
بالقضية الفلسطينية، والمصالحة بين الفصائل، واألوضاع اإلنسانية والحصار على قطاع غزة، 

 أهاليوفد الحركة فتح معبر رفح بشكل مستمر لرفع المعاناة عن أكد ل المصري موضحًا أن الجانب 
، مؤكدًا أن "المساس المصري  القوميوأضاف أن وفد الحركة بحث مع القاهرة ملف األمن  القطاع.

به غير مسموح على اإلطالق"، وأن "غزة مصدر حماية وليس تهديد ألمن مصر"، مشيرًا إلى أن 
على المنطقة الحدودية، وأوقفت كافة عمليات تهريب األسلحة حركته فرضت "سيطرة شبه كاملة" 

 واألفراد والبضائع عبر األنفاق.
غزة )وحدها(، وال دولة  فيوشدد على أنه "ال فصل لغزة عن الضفة الغربية، وال دولة فلسطينية 

 "حجر مصر" دون تحميل إسرائيل مسؤوليتها عن فيبدون غزة"، وأن الحركة ال تقبل إلقاء غزة 
 تردى أوضاع القطاع بوصفها قوة احتالل.

نية أن تفاصيلها لم هتعتزم اإلدارة األمريكية طرحها، أكد  التيوحول الموقف من خطة "صفقة القرن" 
 ُتعرض على الحركة، متوقعًا فشلها، ألن هناك إجماعًا فلسطينيًا وعربيًا على رفضها.

 12/2/2019المصري اليوم، القاهرة، 
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 لم نوقِِّّع على بيانات وما ُسرِِّّب به تالعب: البيان المتداول عن لقاء موسكوة حماس تنفي صح .13

موسى أبو مرزوق، عضو المكتب ، أن موسكو، من 12/2/2019، المركز الفلسطيني لإلعالمقال 
السياسي لحركة "حماس"، نفى صحة البيان الذي تداولته بعض مواقع التواصل االجتماعي حول لقاء 

وقال عبر صفحته على تويتر: "فوجئت بتعميم بيان مسرب ومضلل غير  ائل.موسكو بين الفص
الذي تم التوافق عليه، في إجراء غير أخالقي لمن عممه لتضليل الرأي العام وإفساد العالقات 

وأكدت مصادر مطلعة  الروسية الفلسطينية وإقحامهم في الخالفات الفلسطينية على غير رغبتهم".
 لإلعالم" أن البيان الختامي للقاءات سيعلن غًدا األربعاء في مؤتمر صحفي. لـ"المركز الفلسطيني

، أن يحيى اليعقوبي، من موسكو عن مراسله 12/2/219فلسطين أون الين، غزة وجاء في موقع 
عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، أكد أنه لم يجِر التوقيع على أي بيانات حول 

طينية في العاصمة الروسية موسكو، مضيًفا أن ما نشر من بيانات في وسائل لقاءات الفصائل الفلس
 اإلعالم مسربة، وليست دقيقة، اعتراها "تالعب" بعكس ما جرى االتفاق عليه.

وقال بدران في تصريح خاص بصحيفة "فلسطين": إنه تم االتفاق على إصدار بيان إعالمي وليس 
وأوضح أنه لم يكن هناك خوض  المبحوثة، في ختام اللقاءات. وثيقة للتوقيع، يتضمن األفكار العامة

في تفاصيل الحديث عن ملف المصالحة، على اعتبار أن التفاصيل لدى الراعي والوسيي األساسي 
 المصري، خاصة أن هناك حديًثا عن دعوة مصرية قريبة للفصائل الستكمال األمر في القاهرة.

قضايا العامة، وتركز الموضوع السياسي حول "صفقة القرن" وبين أن اللقاءات في موسكو ناقشت ال
وضرورة رفضها، ووقوف روسيا إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم حقه في النضال والمقاومة، 
ورفض كل المحاوالت األمريكية لتصهية القضية الفلسطينية، ورفض االتهامات األمريكية للمقاومة 

 2005لحديث عن ضرورة االلتزام باالتفاقيات الموقعة عام ولفت بدران إلى أنه جرى ا باإلرهاب.
، وموقف حماس من قضية القدس والدولة الفلسطينية المستقلة 2017واتفاق المصالحة عام  2011و

 ، وهو موقف مثبت ومعلن وراسخ لدى حماس موجود في وثيقتها السياسية.1967وحدود عام 
 

  في موسكوترفض التوقيع على بيان الفصائل " الجهاد" .14
حركته رفضت  أن، الثالثاء محمد الهندي يوم اإلسالميالقيادي في حركة الجهاد  : أعلنموسكو

التوقيع على بيان الفصائل الفلسطينية في موسكو، اعتراضا على بندين في البيان، حول اعتبار )م 
، والبند 2005 القاهرةت ف( ممثل شرعي ووحيد دون ربي ذلك ب عادة بنائها وتطويرها وفق اتفاق 

 وعاصمتها القدس الشرقية. 1967الثاني المتعلق ب قامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 
 12/2/2019القدس، القدس، 
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 "الجهاد": لقاء الفصائل بموسكو حاول تقريب وجهات النظر حول المصالحة .15

ائل في العاصمة قالت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، إن لقاء الفص: نور أبو عيشة - غزة
الروسية موسكو، الذي انطلق أمس االثنين، جاء لتقريب وجهات النظر حول المصالحة وسبل إنهاء 
االنقسام. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لألناضول، إحسان عطايا، ممثل الحركة بلبنان والذي 

تي لها صلة مباشرة وأضاف عطايا "اللقاء لم يكن مخصصا للحديث عن القضايا ال شارك في اللقاء.
بالملف )المصالحة( كالعقوبات على قطاع غزة". وأكد عطايا على أن اللقاء "حاول تقريب وجهات 

 النظر بين الفصائل حول المسائل المتفق عليها".
وحول رفض الجهاد اإلسالمي التوقيع على البيان الختامي للحوار، قال عطايا إن ذلك حدث 

البند األول، وفق القيادي في الحركة، متعلق باعتبار منظمة  ْين. العتراضها على بندْين أساسي
التحرير الفلسطينية ممثال شرعيا ووحيدا من دون ربي ذلك ب عادة بنائها وتطويرها وفق اتفاق القاهرة 

. وأما البند الثاني فهو متعلق برفض الحركة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 2005
 س الشرقية، على حّد قوله. وعاصمتها القد1967

ورأى عطايا أن المخرج من حالة االنقسام الفلسطيني هو "تعزيز المشتركات وعقد لقاء يضم كل 
الفصائل للتفاهم على برنامج وطني شامل واتفاق حول استراتيجية وطنية تجمع الكل الفلسطيني 

 وتحفظ حق الشعب في مقاومة االحتالل حتى التحرير والعودة". 
ل موقف الحركة من مؤتمر وارسو الدولي المزمع عقده يوم غد األربعاء في العاصمة البولندية، وحو 

قال عطايا إن حركته تعتبر هذا المؤتمر "استكماال للمؤامرات التي تحاك لتصهية القضية الفلسطينية 
 وتثبيت شرعية الكيان الصهيوني على تهويد القدس وفلسطين".

 12/2/2019أنقرة،  وكالة األناضول لألنباء،
 

 هنية يهاتف ميالدينوف ويحثه على بذل المزيد من الجهود .16

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية اتصااًل هاتهيًا بالمبعوث الخاص لألمم 
المتحدة في الشرق األوسي السيد نيكوالي ميالدينوف؛ وذلك في إطار متابعاته لجهود األمم المتحدة 

الحصار والتخهيف من معاناة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وسبل إلزام االحتالل بما تم  في رفع
وعبر هنية عن حالة الغضب التي تسود في أوساط الشعب الفلسطيني وفصائله  التفاهم عليه سابقًا.

 من تلكؤ االحتالل ومماطلته في تنفيذ االلتزامات التي تمت سابقًا.
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دينوف على الجهود التي يقوم بها من أجل تنفيذ المشاريع المتعددة، والتي من جانبه أكد السيد ميال
ستعمل على تخهيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ووعد السيد ميالدينوف ببذل المزيد 

وشكر هنية ميالدينوف على جهوده، وحثه على بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع  من الجهود.
 ليميا ودوليا وفي مقدمتها مصر.الجهات المعنية إق

 12/2/2019موقع حركة حماس، غزة، 
 

 أزماته قطر تساعد االحتالل اإلسرائيلي في حلِّ  :عباس زكي .17

انتقد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفّوض العالقات العربية عباس : محمـد الرنتيسي -رام هللا 
األراضي المحتلة عمومًا، وفي قطاع غزة زكي في تصريحات موسعة لـ"البيان" الدور القطري في 

 على وجه الخصوص، واصفًا إياه بـ"المعصية" والمساهمة في حل أزمات االحتالل اإلسرائيلي.
وقال زكي: "مشكلتنا في التدخل بقضايانا، فمن غير المعقول أن تأمر إسرائيل ب دخال األموال إلى 

مساهمة في حل المشاكل واألزمات التي تعاني غزة، وتأتي قطر لتنفذ، فما تقوم به قطر معصية، و 
 منها دولة االحتالل" مشددًا على أن األمر أكبر من الواجب واألخالق والمنطق!

  وقال: "لماذا هذا التطبيع العلني مع االحتالل، ألم تسمعوا بالقول: إذا ُبليتم فاستتروا؟".
نطقة وأن مشروعهم قد ُهزم، وهذه واستطرد: "أتمنى على حركة حماس أن تدرك المتغيرات في الم

زعيمة المعارضة اإلسرائيلية تسيبي ليفني تصّرح لـ"القناة العاشرة" اإلسرائيلية، أن السالح الذي وصل 
إلى قطاع غزة، دخل بعلمنا وبالتنسيق معنا، وكانت جاءت به قطر، إلقامة دولة لجماعة اإلخوان 

 نقلنا هذا السالح إلى غزة.في سيناء، وحينما انتصرت ثورة يونيو في مصر 
وأضاف: "إسرائيل عيونها على كل األراضي العربية، لكن يجب أال نتركها ويجب التصدي 

 لمخططاتها، وأن يبقى الرهان على قوتنا العربية، وال نراهن على أمريكا".
شائك، وأردف قائاًل: إنه لم تأت في يوم من األيام خطورة على القضية الفلسطينية، ووضع معّقد و 

وتداعيات خطيرة كما نحن عليه اليوم، والسبب في ذلك تغّول دولة االحتالل في سن قوانين 
 عنصرية، انتهت بيهودية الدولة، التي ال ُتبقي للفلسطينيين أية أحقية في الوجود على أرضهم.

 12/2/2019البيان، دبي، 
 

 "صفقة القرن ": لقاء وارسو يخدم أهداف "الشعبية" .18
 13لجبهة الشعبية المؤتمر الوزاري الذي ُيعقد في العاصمة البولندية وارسو في يومي وصفت ا غزة:

فبراير الحالي برعاية اإلدارة األمريكية بأنه حلقة جديدة من حلقات التآمر على الشعب  14و
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وقالت الجبهة في بيان صحفي يوم الثالثاء، إن المؤتمر يهدف إلى االنقضاض على  الفلسطيني.
لفلسطينية بمحاولة تمرير "صفقة القرن" باستهداف محور المقاومة والقوى الدولية التي تعاند الحقوق ا

وشددت الجبهة على أن الحقوق والثوابت  السياسات األمريكية في المستوى الدولي واإلقليمي.
لجديدة الفلسطينية ليست للبيع، ولن يتنازل الفلسطينيون عن ذرة تراب، وسيواجهون ب صرار المؤامرة ا

وأكدت أن الرد على مؤتمر وارسو وإفشال  التي تحاول اإلدارة األمريكية تمريرها خدمة لـ)إسرائيل(.
أهدافه العدوانية يتطلب إنجاح جهود استعادة الوحدة عبر إنجاز المصالحة وفقًا لما تم االتفاق عليه 

ثي بشكل واضح ونهائي، وعدم وطنيًا في القاهرة وبيروت، ودعوة السلطة إلنهاء اتفاق أوسلو الكار 
المراهنة على العودة مرة أخرى إلى خيار المفاوضات، وسحب االعتراف باالحتالل ووقف التنسيق 

 األمني.
 12/2/2019، فلسطين أون الين

 
 فتحاوي عسير تنظيميا  وحكوميا   مخاض"األخبار":  .19

في ملف الحكومة الفلسطينية  ال تخلو جلسات رام هللا السياسية والعشائرية من الحديث :رام هللا
والشخصيات المتوقع توّليها رئاسة الوزراء. حتى اآلن، تدور األسماء حول كّل من نائب رئيس "فتح" 
محمود العالول، ومحمد اشتية وصبري صيدم وروحي فتوح وناصر القدوة وعزام األحمد وصائب 

االستثمار" محمد مصطفى،  عريقات )جميعهم أعضاء في "المركزية"(، إلى جانب مدير "صندوق 
ونائب رئيس حكومة "الوفاق الوطني" السابقة زياد أبو عمرو، بصفتهما مستقّلين، جيما لم يغب اسم 
رامي الحمدهللا نظرًا إلى عالقته الجيدة بعباس، فضاًل عن دعم تيار قوي داخل "المركزية" إلعادة 

 تكليفه وتجنيب الحركة صراعًا جديدًا.
تي لم تغب يومًا عن التفاصيل الفلسطينية الرسمية وغيرها، فنشرت عبر القناة العبرية أما إسرائيل، ال

العاشرة تقريرًا في المدة األخيرة عن القبض على اثنين من "المتورطين في تهريب أسلحة لمحمود 
عن  العالول"، قاال في االعترافات إنها سُتستخدم في معركة "الوراثة" بعد رحيل عباس. وبغّض النظر

الهدف من هذا التقرير، أعادت قضية تشكيل الحكومة الحديث عن هذه المعركة. لكن وفق "سوق 
األسماء واألحداث" في رام هللا، لن تطول أي معركة في هذا اإلطار بسبب استقواء تيار العالول 

 أخيرًا على كل الجهات التنظيمية داخل "فتح".
ر النظام الداخلي للحركة خالل الجلسة الثالثة على وفي "المجلس الثوري"، الذي أخفق في إقرا

التوالي، ينّص النظام الذي يريد تمريره نائب رئيس الحركة على أن "منصب نائب الرئيس أعلى من 
منصب أمين السر الذي يحتله جبريل الرجوب"، كما ينص على أن "نائب رئيس الحركة )العالول 
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التي يشغلها وفق القانون والنظام"، وهو ما يعني أن نائب حاليًا( ينوب عن الرئيس في كل المناصب 
رئيس "فتح" سيصبح رئيسًا لـ"اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير" في حال شغر المكان، وهو األمر 
الذي ال يعارضه الرجوب فحسب، بل صائب عريقات نفسه لكونه أمين سر "التنفيذية"، وهو ينافس 

 على مقعد رئيس اللجنة.
المعركة، سواًء لجهة الحكومة أو البيت "الفتحاوي" الداخلي، يغيب قطاع غزة كليًا، في وقت  في هذه

أرسل مسؤول الحركة في القطاع، أحمد حلس، رسالة "شديدة اللهجة" إلى أعضاء "المركزية"، طالبًا 
وفق  فيها توضيحات منهم، وإال سيتقدم باستقالته الفعلية من منصبه. وحاليًا صار إرضاء غزة،

الكوتا المتبعة للوزراء والمناصب السيادية في الحكومة، أمرًا غير مهم كما يظهر من تداول األسماء، 
 على أن تكون حصتها ثالثة وزراء أو حتى اثنين، بشرط أن يسكنوا رام هللا أيضًا.

"لموففي من جهة أخرى، أجمع الكادر "الفتحاوي" في رام هللا على فكرة أن يكون مال السلطة حصرًا 
الشرعية الفلسطينية من منظمة التحرير من دون غيرهم"، مشيدين بقرار قطع الرواتب الذي طاول 
المنتمين إلى "حماس" و"الجهاد اإلسالمي" وتيار محمد دحالن، بداعي أن المذكورين يتقاضون 
رواتب ومخصصات من تنظيماتهم. وجاء تبرير غياب صوت غزة على أساس رفض العدو 

يلي السماح ألعضاء "المجلس الثوري" من القطاع بالحضور، على رغم وجود مجموعة اإلسرائ
 صغيرة محسوبة على العالول، لكنها تماهت مع األطروحات حول الرواتب.

وبينما ُيجمع المشاركون في االجتماعات األخيرة على أن من يحسم أسماء الحكومة ورئاستها اآلن 
كم السلطة، فّجر عضو "مركزية فتح"، جبريل الرجوب، مفاجأة هو من سيحسم معركة "الوراثة" ويح

بقوله في لقاء على "تلفزيون فلسطين" الرسمي، إن الحكومة "ستكون مسؤولة عن إدارة الوضع 
الداخلي في حال أي حدث"، األمر الذي فسره كثيرون بتهديد من الرجوب فحواه إمكانية تولي أي من 

ومة على اعتبار أنه "سيصبح الرئيس الفعلي" للسلطة، في الوقت "زمالئه" في اللجنة رئاسة الحك
 الحالي أو إذا شغر منصب الرئاسة.

 13/2/2019األخبار، بيروت، 
 

 ماس المالية بلغت مستوى غير مسبوق حأزمة "الشرق األوسط":  .20

اتخاذ  تفاقمت األزمة المالية لحركة "حماس" إلى الحد الذي اضطرت معه إلى: كفاح زبون  - رام هللا
قرارات صعبة ب غالق مؤسسات ودمج أخرى ووقف موازنات وتقليص رواتب ودفع ُسلف لموففيها 

وقالت مصادر مطلعة  في الجناحين السياسي والعسكري، وهو وضع لم تختبره الحركة سابقًا.
مرحلة لـ"الشرق األوسي"، إن األزمة المالية التي تعاني منها الحركة "ليست جديدة، لكنها وصلت إلى 
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دقيقة وصعبة وغير مسبوقة". وأضافت: "لقد ضاق الخناق على الحركة إلى الحد الذي بدأت جيه 
وأوضحت أن "حماس لجأت مضطرة إلى إغالق مؤسسات ومكاتب  األزمة تخرج إلى العلن".

إعالمية، جيما تدرس إغالق مزيد من هذه المؤسسات، كما أغلقت مكاتب فرعية تنظيمية ودمجتها في 
 ئيسية، وخفضت موازنات لطالما كانت ثابتة للجناحين السياسي والعسكري".الر 

وأبلغت الحركة قبل يومين موففي فضائية "القدس" التابعة لها ب نهاء خدماتهم وإغالقها بشكل كامل، 
جيما أغلقت مكاتب تابعة لموقع إعالمي يمثل لسان الحركة في قطاع غزة، بانتظار قرارات مشابهة 

 اتب الموقع في الخارج، إضافة إلى إغالق صحيفة تابعة لها.إلغالق مك
ولم تقف أزمة "حماس" عند مؤسساتها اإلعالمية فحسب، بل أشارت المصادر إلى أن الحركة 

، %30و 10خفضت رواتب موففين في مؤسسات وشركات تجارية تابعة لها بنسب تتراوح بين 
لرواتب موففيها في المؤسسات المدنية أو وأوقفت موازنات، جيما تجد صعوبة في توفير سلف 

 العسكرية.
وأكدت المصادر أن الحركة توفر لموففيها راتبًا غير مكتمل كل شهرين تقريبًا. وأضافت أن "هذا 
يطال بشكل استثنائي كذلك كتائب القسام". ويفسر ذلك لجوء "القسام" هذا الشهر إلى طلب الدعم 

 في العالم" عبر العملة الرقمية "بيتكوين". المالي للمرة األولى من "كل محبيها
وبدأت مشكالت "حماس" المالية منذ أوقفت إيران الدعم المالي عنها، بعد خالفات حول الموقف من 

، وتفاقمت األزمة مع فرض رقابة دولية وعربية وإسرائيلية على 2012و 2011سوريا في عامي 
نوك. ثم وصلت األزمة إلى ذروتها مع نهاية األموال التي تصل إلى غزة، عبر التحويالت والب

، بعدما بدأت مصر حربًا على األنفاق التجارية التي كانت تعد رئة "حماس" وقطاع غزة، ما 2014
ووجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، العام الماضي، ضربة أخرى إلى  أوقف دخاًل كبيرًا للحركة.

رباء، وفرضه خصومات على رواتب موففي السلطة في الحركة بعد وقفه الدعم المالي للوقود والكه
 غزة، ووقف رواتب اآلالف، وإحالة آالف آخرين إلى التقاعد، ما زاد العبء المالي على الحركة.

 13/2/2019، لندن، الشرق األوسط
 

 مسؤولية قتل الفلسطينيين على حدود غزة االحتاللحمل ت حماس .21
حماس إسماعيل رضوان، الثالثاء، إسرائيل مسؤولية  حمل القيادّي في حركة: محمد ماجد - غزة

وقال رضوان، خالل تصريحات  قتل الفلسطينيين على حدود غزة خالل المظاهرات السلمية. 
إعالمية على شاطئ شمالي القطاع خالل مشاركته في المسير البحري: "االحتالل اإلسرائيلي يتحمل 

نية واستهداف األطفال األبرياء العزل". وأضاف أن كامل المسؤولية على ارتكابه جرائم ضد اإلنسا
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دماء الطفلين الفلسطينيين، اللذين قتلهما الجيش اإلسرائيلي على حدود غزة الجمعة الماضية "لن 
تذهب هدرا". وأضاف رضوان: "سيكون الرد على جرائم االحتالل باستمرار مسيرات العودة والمقاومة 

بنا المتمثلة بكسر الحصار والعودة ألراضي الفلسطينية المحتلة بكافة إشكالها حتى نحقق أهداف شع
 ." 

وتابع أن "إجرام االحتالل اإلسرائيلي وقتله لألطفال واألبرياء لن يوقف مسيرات العودة ولن يوقف 
المسير البحري ولن يوقف المقاومة الفلسطينية". ولفت إلى أن "مسيرات العودة مستمرة بأدواتها 

 .ا الشعبي حتى تحقيق أهدافهاالسلمية وطابعه
 12/2/2019وكالة األناضول لألنباء، أنقرة، 

 
 عمير بيرتس يحذر من انهيار السلطة الفلسطينية .22

األســبق عميــر بيــرتس، مــن انهيــار الســلطة الفلســطينية نتيجــة اإلســرائيلي  دفاعالناصــرة: حــذر وزيــر الــ
بـالتزامن مـع تسـريبات عـن قـرب نشـر  ات ومواصلة الضغي المـالي والسياسـي عليهـا،عمر تسمين المست

وقـــال بيـــرتس للقنـــاة اإلســــرائيلية  جهـــات أمميـــة "القائمـــة الســـوداء" للشـــركات الفاعلــــة مـــع االســـتيطان.
إسـرائيل أكبـر المتضـررين مـن انهيـار وشـيك للسـلطة الفلسـطينية، وتـابع: "لـم يكـن ممكنـا  إنالرسمية، 

يون قبــل أيــام دون تعــاون اســتخباراتي وتنســيق اكتشــاف قاتــل الفتــاة المســتوطنة فــي غــو  عتصــ أبــداً 
 ."أمني مع السلطة الفلسطينية

 12/2/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 الكتلة االستيطانية غوش عتصيون هي ذخر استراتيجي لـ"إسرائيل" :غانتس .23
، إن الكتلـــة 11/2/2019 الناصـــرة: قـــال رئـــيس حـــزب "مناعـــة إلســـرائيل"، بينـــي غـــانتس، يـــوم اإلثنـــين

 ."إسرائيلـ"يطانية غو  عتصيون هي ذخر استراتيجي لاالست
وكـــان غـــانتس قـــد توجـــه، يـــوم االثنـــين، إلـــى عائلـــة المســـتوطنة أوري أنســـباخر، التـــي قتلـــت األســـبوع 

قــام بجولــة فــي الكتلــة االســتيطانية، كمــا زار كيبــوتس كفــار عتصــيون،  الماضــي، لتقــديم التعــازي، ثــمّ 
مــن رتيتــه السياســية، ومــا يتصــل منهــا  تعكــس جــزءاً وكتــب بضــعة مالحظــات علــى كتــاب الضــيوف 

واعتبـر غـانتس أن االسـتيطان بمثابـة "تحقيـق حلـم"، وإن "مـا  باالستيطان فـي الضـفة الغربيـة المحتلـة.
فعلـــه المســـتوطنون فــــي الكتلـــة االســـتيطانية، والمتحــــف لتأكيـــد التـــراث وتوريثــــه ألجيـــال قادمـــة جــــدير 

: "هـذه الكتلـة االسـتيطانية هـي ستقبل الكتلـة االسـتيطانية قـائالً بالتقدير. كما أشار بشكل صريح إلى م
 . وستبقى كذلك لألبد".ذخر استراتيجي وروحاني واستيطاني وأمني معاً 
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ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن المدير السـابق لمدرسـة فـي كفـار عتصـيون، يـارون روزنطـال، المرافـق لغـانتس 
 وحزبه سيواصلون تعزيز "مشروعنا الطالئعي االستيطاني".  في جولته، قوله إنه على ثقة بأن غانتس

 12/2/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 نتنياهو: صواريخنا تستطيع أن تصل إلى كل عدو .24
 بنيــــامين نتنيــــاهو، يــــوم الثالثــــاء اإلســــرائيليحــــذر رئــــيس الــــوزراء : عبــــد الــــرتوف أرنــــاتوط - القــــدس

"، فـي تحـذير مسـافات بعيـدة جـداً  إلـىرة على الوصـول ، من أن الصواريخ اإلسرائيلية "قاد12/2/2019
"صواريخنا تستطيع أن تصل إلى  واضح لـ"إيران". وقال نتنياهو، خالل جولة في قاعدة حيفا البحرية:

"نعمـل باسـتمرار  وأضـاف: وإلى كل عد، بما فـي ذلـك وكـالء إيـران فـي منطقتنـا".  مسافات بعيدة جداً 
(، وفـي المنطقـة بشــكل ةعلـى حـدودنا الشـمالية )سـوري وضـع عســكرياً وفـق الحاجـة لمنـع إيـران مـن التم

 عام، نفعل كل ما يلزم".
وقــال مكتــب رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي فــي تصــريح مكتــوب أرســل نســخة منــه لألناضــول إن نتنيــاهو 

 حول أنشطة البحرية اإلسرائيلية ".  إنجازات"استمع إلى 
 12/2/2019، لألنباء األناضولوكالة 

 
 اهو: سيكون احتفال اإليرانيين بثورتهم األخير إذا هاجمونانتني .25

أصدر رئيس الوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو بيانـًا أول مـن أمـس ردًا علـى تهديـد مسـاعد : رويترز
قائــد الحــرس الثــوري اإليرانــي للشــؤون السياســية يــد هللا جــواني الــذي قــال إن طهــران ســتمحو مــدنًا فــي 

وقـال نتنيـاهو فـي البيـان: "ال أتجاهـل  ألرض إذا هاجمـت الواليـات المتحـدة إيـران.من على ا "إسرائيل"
تهديدات النظام اإليراني لكنها ال تثير قلقي. إذا ارتكب هـذا النظـام الخطـأ البشـع المتمثـل فـي محاولـة 

أخـذ تدمير تل أبيب وحيفا ف نه لن ينجح، لكن ذلك سيعني أنهـم احتفلـوا بـآخر عيـد للثـورة. يجـدر بهـم 
 ذلك في االعتبار".

 13/2/2019 ،الحياة، لندن
 

 بي دي أس شركة استخبارية إسرائيلية الحقت ناشطي .26
، أن شركة استخبارية إسرائيلية كانت قد عرضت على حملة 11/2/2019 بّين تحقيق نشر يوم اإلثنين

شـكل مـواز فـي خصومه السياسيين، عملـت ب الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، إدارة حملة تشهير ضدّ 
وبــين التحقيــق الــذي  فــي الواليــات المتحــدة. "إسرائيلـ"ناشــطين مناهضــين لــ حملــة واســعة النطــاق ضــدّ 
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، التي ارتبي اسمها بالتحقيق الذي يجريه المحقق األمريكي Psy Groupنشر في نيو يوركر أن شركة 
ــ2016الخــاص، روبــرت مــولر، بشــأن انتخابــات الرئاســة األمريكيــة عــام  د عرضــت خــدماتها ، كانــت ق

حركــة مقاطعــة  فــي نيويــورك، وذلــك فــي إطــار حملــة ضــدّ  "إسرائيلـ"علــى مجموعــة متبــرعين داعمــين لــ
 (.BDSإسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض عقوبات اقتصادية عليها )

 12/2/2019 ،48عرب 
 

 الفرنسية لرفضها االستثمار لديها "توتال"هاجم يشتاينتز  .27
هاجمـت  "إسـرائيل"يفيد تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية بأن  :ايمزفايننشال ت، و الجزيرة

شركة الطاقة الفرنسية الكبرى "توتال"، وذلك بعد أن صرح الرئيس التنفيذي للشركة بأن االستثمار في 
ر لنـدن الـذي يـزو  ،وينسب التقريـر إلـى وزيـر الطاقـة اإلسـرائيلي يوفـال شـتاينتز .يعتبر معقداً  "إسرائيل"

تصـريحه بـأن  ،لجذب االهتمام في جولـة التـراخيص المقبلـة للغـاز ومناقشـة التعـاون فـي مجـال الطاقـة
تعـيش فـي "العقـود الماضـية"، وأنهـا رهينـة  "إسـرائيل"شركات مثل "توتـال" التـي رفضـت االسـتثمار فـي 

س توتـال، ورأى أن وأعـرب الـوزير اإلسـرائيلي عـن رفضـه تصـريح رئـي للطغيان والدكتاتورية في إيران.
فعلها علـى هـذا التصـريح مـن  ستدرس ردّ  "إسرائيل"وأضاف أن  ما يقوله يعبر عن وجهة نظر بائسة.

وأشـار إلـى  غيـر مقبـول علـى اإلطـالق. أمـراً ّد عـتُ  "إسـرائيل"جانب شركة توتال الفرنسية، ألن مقاطعـة 
 تكون له مصالح في إيران. فذلك ألنه قد "إسرائيل"أنه إذا كان أحد ما يتجنب االستثمار في 

أثنـاء مقابلـة مـع فـي أما الصـحيفة فأشـارت إلـى أن الـرئيس التنفيـذي لشـركة توتـال باتريـك بويـاني قـال 
على الرغم من الدور المتنامي للـبالد كمنـتج  جداً  معقداً  دّ عيُ  "إسرائيل"الصحيفة إن أمر االستثمار في 

لـــم تكـــن كبيـــرة بمـــا يكفـــي لقبـــول المخـــاطر التـــي  "إســـرائيل"للغـــاز. ويضـــيف بويـــاني أن المخـــاطر فـــي 
 إلى المنافسة الموجودة في المنطقة بالفعل. ينطوي عليها األمر، وأن التعقيد يرجع جزئياً 

ويوضــح التقريــر أن تصــريح الــرئيس التنفيــذي لشــركة توتــال يــدل علــى أن عالقــات شــركته مــع الــدول 
 لسياق.األخرى في الشرق األوسي كانت مثار خالف في هذا ا

 12/2/2019 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 نتنياهو يسعى لتوحيد اليمين المتطرف .28
تــل أبيــب: دعــا رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو، أربعــة أحــزاب مــن اليمــين المتطــرف إلــى 

ووعـد نتنيـاهو  التوحد إلنقاذ عشرات آالف األصوات اليمينية من الضياع وضمان عودته إلـى الحكـم.
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حـــزاب بـــأن يقـــيم حكومـــة يمينيـــة بعـــد االنتخابـــات، وأكـــد أنـــه ال ينـــوي إشـــراك حـــزب الجنـــراالت هـــذه األ
 "مناعة إلسرائيل" برئاسة رئيس األركان األسبق بيني غانتس في حكومته، ألنه يعتبره حزبًا يساريًا.

البيـت وقال نتنياهو، خالل اجتماعه مـع الصـحافة اليمينيـة واالسـتيطانية فـي القـدس، إنـه يجـب علـى "
اليهودي" و"عوتسما ليسـرائيل" و"إيلـي يشـاي" و"االتحـاد القـومي"، وكلهـا فـي اليمـين المتطـرف، التوحـد 

مقاعد لمعسكر اليمين. وأضاف أنه يجب عدم خسارة هذه األصوات ألن الخيـار  7إلى  6إلنقاذ نحو 
ؤدي بالضــرورة إلــى فـي نهايــة المطــاف إمــا "حكومــة يســار" أو "حكومــة يمــين"، وأن "انقســام اليمــين ســي

 خسارة في االنتخابات".
وجيما يتعلق بحزب الجنراالت، قال نتنياهو إنه لن يقوم بتشكيل حكومة معه، متعهـدًا "تشـكيل حكومـة 
ليكـــود وطنيـــة، حكومـــة يمـــين". وأشـــار إلـــى أنـــه يجـــري اتصـــاالت هاتهيـــة ولقـــاءات مـــع كـــل قـــادة هـــذه 

أحــدًا منهــا لــن يعبــر نســبة الحســم لــو خاضــت هــذه  إلــى أن النظــر األحــزاب مــن أجــل توحيــدها، الفتــاً 
 مقاعد على األقل. 7أو 6األحزاب االنتخابات متفرقة، في حين أن وحدتها ستكسبها 

ورفض نتنياهو ضم هذه األحزاب إلى حزبه "ليكود"، قائاًل: "أجرينا استطالعات فتبين أن خطوة كهذه 
 هذا الهدف لن يتحقق".لن تزيد عدد المقاعد، ال لنا وال لكم، ولذلك ف ن 

 13/2/2019 ،الشرق األوسط، لندن
 

 حزب غانتس يعاني من االنفصام :بينيت .29
فــــي مقابلــــة مــــع موقــــع واال  ،وزيــــر المعــــارف رئــــيس "اليمــــين الجديــــد" نفتــــالي بينيــــت قــــالتــــل أبيــــب: 

أن اإللكتروني، إنه لن يشارك في حكومة يترأسها غانتس، بزعم أنه "يساري وحزبه يسـاري". وأضـاف 
"حــزب غــانتس يعــاني مــن االنفصــام، فهنــاك مــن يؤيــد إخــالء مســتوطنين" مثــل ميخائيــل بيتــون الــذي 
شارك في مؤتمر اليسار اليهودي األمريكي "جي ستريت"، ومن جهة أخرى هناك من يعتقد أنه يجـب 
الضــم واالســتيطان. فــي حــين أن رئــيس الحــزب يتحــدث عــن خطــة "فــك ارتبــاط" أخــرى، وعــن تغييــر 

القومية". وبحسب بينيت، ف نه يعتقـد أن نتنيـاهو لـن يتعـاون معـه إذا فـاز فـي االنتخابـات، وأن  "قانون 
 األخير سيجري المكالمة الهاتهية األولى مع غانتس وليس مع "اليمين الجديد" ألنه "يفعل ذلك دومًا".

 13/2/2019 ،الشرق األوسط، لندن
 

 48ن يتحالفون والفرقة تهدد فلسطينيي االنتخابات البرلمانية اإلسرائيلية: المستوطنو .30
تتســــارع التحركــــات بــــين القــــوائم التــــي ســــتخوض االنتخابــــات البرلمانيــــة : برهــــوم جرايســــي - الناصــــرة

، إذ سيتم تقديم القـوائم للجنـة االنتخابـات البرلمانيـة بعـد أسـبوع. وقـد صـّرح 9/4/2019اإلسرائيلية، يوم 
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بـأن اإلعـالن عـن قائمـة تحالهيـة تضـم أربعـة أحـزاب علـى قادة أحـزاب اليمـين االسـتيطاني المتطـرف، 
األقل، هي مسألة وقت، لتشكل قـوة كبيـرة فـي الكنيسـت. وفـي المقابـل، فـ ن القلـق يتعـافم بـين أوسـاط 

، علـى ضـوء اسـتمرار خطــر تشـتت القائمـة المشـتركة، مــا مـن شـأنه أن يضـرب التمثيــل 48فلسـطينيي 
 ت حزب العمل عّمقت األزمة الداخلية جيه.البرلماني. وفي المقابل، ف ن انتخابا

 13/2/2019 ،الغد، عمِّان
 

 استطالع: "مناعة إلسرائيل" يتراجع والليكود يعزز قوته .31
فـي القـوة  ، تراجعـاً 12/2/2019 اإلسـرائيلية، ونشـر يـوم الثالثـاء 13أفهر استطالع للـرأي أجرتـه القنـاة 

كـان الســابق، بينـي غــانتس، فـي انتخابــات تجــري التمثيليـة لــرئيس حـزب "مناعــة إلسـرائيل" ورئــيس األر 
حصل بنيامين نتنياهو من قوته، في حيناليوم، جيما عزز حزب الليكود الحاكم بقيادة رئيس الحكومة، 

وبحســب االســتطالع فــ ن  مقاعــد إذا مــا خــاض االنتخابــات فــي قائمــة مســتقلة. 8حــزب العمــل علــى 
لـــ"مناعة  مقعــداً  21عــن االســتطالع الســابق، مقابــل ، أي بزيــادة مقعــد مقعــداً  32الليكــود يحصــل علــى 

إلســرائيل" أي بتراجــع ثالثــة مقاعــد عــن االســتطالع الســابق فــي األســبوع الماضــي، فــي حــين يحصــل 
كمــا أفهــر أن "اليمــين الجديــد" بقيــادة وزيــر التعلــيم،  .مقعــداً  11"يــش عتيــد" برئاســة يــائير لبيــد، علــى 

مقاعد لـ"يهدوت هتوراه"، بقيادة نائب وزير الصحة، يعكوف  7مقاعد، و 8نفتالي بينيت، يحصل على 
 6بينمـا تحصـل القائمـة المشـتركة علـى  ليتسمان، ومثلها لقائمة برئاسة عضو الكنيست، أحمد طيبـي.

مقاعــــد لــــ"شاس"، جيمــــا يحصـــل حــــزب "كوالنـــو" برئاســــة وزيـــر الماليــــة، موشـــي كــــاحلون،  6مقاعـــد، و
كما أفهر االسـتطالع  دور ليبرمان.جلـ"يسرائيل بيتينو" بقيادة أجيمقاعد  4مقاعد، و 5و"ميرتس" على 

أن "هتنوعاه" برئاسة تسيبي ليفني، و"البيت اليهودي" بقيادة رفي بيرتس، و"غيشر" بقيادة أورلـي ليفـي 
وفـي حـال تحـالف حـزب العمـل و"ميـرتس"، فـ ن القائمـة ستحصـل  أباكسيس، ال تتجـاوز نسـبة الحسـم.

ما يحـافظ الليكـود و"مناعـة إلسـرائيل" علـى تمثيلهمـا، ويـنخفض تمثيـل "يـش عتيـد"، ، جيمقعداً  14على 
 مقاعد، جيما تحافظ سائر القوائم االنتخابية على تمثيلها. 10إلى 

 12/2/2019 ،48عرب 
 

 استشهاد فتى متأثرا  بجروحه بنيران االحتالل شرق مخيم البريج .32
عامًا( من مخيم النصيرات وسي قطاع 17يل نوفل )استشهد مساء يوم الثالثاء، الفتى حسن نب: غزة

غزة، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها بقنبلة غاز في الرأس بشكل مباشر أطلقها عليه جنود االحتالل 
 خالل مشاركته في مسيرة العودة السلمية الجمعة الماضية شرق مخيم البريج.
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أصيب بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى وأفاد مراسل "وفا"، نقال عن مصدر طبي، بأن الفتى نوفل 
مستشفى شهداء األقصى في مدينة دير البلح وسي قطاع غزة وتم تحويله إلى مستشفى الشفاء غرب 

 مدينة غزة نظرا لخطورة حالته إلى أن أعلن عن استشهاده مساء اليوم.
لة خطيرة برصاص ، ستة مواطنين بجروح مختلفة اثنان بحاالثالثاء من جهة ثانية، أصيب مساء يوم

االحتالل اإلسرائيلي شرق مخيم البريج وسي قطاع غزة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء 
 األقصى في مدينة دير البلح المجاورة لتلقي العالج.

 12/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 اقنص فتوى شرعية صادرة عن الشيخ عكرمة صبري بخصوص حائط البر  .33
جيما يلي النص الحرفي للفتوى التي أصدرها الشيخ عكرمة صبري، : عبد الرتوف أرناتوط -القدس 

العليا، وخطيب المسجد األقصى، بمدينة القدس، والتي أكد فيها أن حائي البراق،  اإلسالميةرئيس الهيئة 
 و "وقف إسالمي".الذي يشكل جزءا من السور الغربي الخارجي للمسجد األقصى في القدس الشرقية ه

 النص:
)الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد النبي األمي األمين، وعلى آله الطاهرين 
المبجلين، وصحابته الغّر الميامين المحجلين، ومن تبعهم وخطا دربهم واستن سنتهم واقتفى أثرهم 

  (ونهج نهجهم إلى يوم الدين
مؤخرًا عن تساقي بعض الحجارة العلوية من حائي البراق وذلك بسبب لقد تناقلت وسائل اإلعالم 

االهتزازات الناتجة عن الحفريات من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي بالقرب من حائي البراق. وأن 
 السلطات المحتلة تحاول ترميم هذا الحائي وصيانته!!

سجد األقصى المبارك، وأن أسوار المسجد وأقول: إن هذا الحائي هو جزء من السور الغربي الخارجي للم
جميعها وقف إسالمي، ألن السور تبع للمسجد األقصى بداهة، كما أن سور أي بيت هو تبع للبيت. 

 -صلى هللا عليه وسلم-وبالتالي ف ن حائي البراق هو وقف إسالمي، باإلضافة إلى أن رسول هللا محمد 
 في ليلة اإلسراء، خالل معجزة اإلسراء والمعراج.قد شّرف هذا الحائي بربي )البراق( به وذلك 

وعليه ف ني أعلن وأتكد بأن حائي البراق يخص المسلمين جميع المسلمين في أرجاء المعمورة منذ 
حادثة اإلسراء والمعراج حتى يومنا هذا وإلى أن يرث هللا األرض ومن عليها. وال نقر وال نعترف بأي 

ضافة إلى أنه ال يوجد أي حجر في هذا الحائي له صلة بالتاريخ ملكية لليهود بهذا الحائي، باإل
م )أقرت أن حائي البراق هو جزء من السور 1930العبري اليهودي. حتى إن عصبة األمم في عام 

 الغربي للمسجد األقصى المبارك، وأنه ملك للمسلمين وحدهم، وال عالقة لليهود به(.
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سرائيلية المحتلة على الحائي هو تصرف احتاللي قسري وعليه ف ن وضع اليد من قبل السلطات اإل
 عدواني، فهذا التصرف ال يعطيها الصفة الشرعية مهما طال الزمان وتوالت األجيال.

وال يجوز شرعًا ألي سلطة أو جهة غير إسالمية ترميم هذا الحائي أو التصرف به أو بأي سور من 
المي ومن صالحيات واختصاصات المسلمين األسوار الخارجية لألقصى المبارك. فهذا شأن إس

 .األسوارفقي، وال يملك أحد أن يتنازل عن حجر واحد من هذه 
كما ال يجوز شرعًا استخدام تسمية )حائي المبكى( على )حائي البراق( ف ن تسمية حائي المبكى هي 

جهزة تسمية دخيلة ومرفوضة، ولها دالالت غير شرعية. وعلى المسلمين بشكل عام وعلى األ
 والمؤسسات اإلعالمية االلتزام بالتسمية المشروعة وهي )حائي البراق(.

 وبهذا أفتي، وهللا تعالى أعلم. 
 . 2019شباط )فبراير(  12وفق  1440جمادى اآلخرة  7صدرت الفتوى بالقدس في 

 القدس –الشيخ الدكتور عكرمة سعيد صبري 
 12/2/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 "األقصى" لية": أخطار التهويد والتقسيم تتصاعد ضدِّ "القدس الدو  .34

حّذر مدير عام مؤسسة "القدس الدولية"، ياسين حمود، الثالثاء، من أن : وسيم سيف الدين - بيروت
 المسجد األقصى بمكوناته المكانية والبشرية أمام أخطار متصاعدة من "التهويد والتقسيم والتفريت".

 مته المؤسسة )غير حكومية(، مقرها العاصمة اللبنانية بيروت. جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي نظ
وقال حمود، إن "العدوَّ )االحتالل اإلسرائيلّي( يعمُل بِجدٍّ لتصهيِة الوجوِد العربيِّ في مدينة القدس 

 ارعٍة". المحتّلة، وتعزيِز الروايِة التلموديِة وفرِضها أمرًا واقعًا على تاريخ القدس وجغرافّيتها، بوتيرٍة متس
وأضاف: "وإذ يقترُب موعُد االنتخاباِت المبكرِة للكنيست )البرلمان اإلسرائيلي( في أبريل/ نيسان 
المقبل، ف ّن احتماالِت تصعيِد التهويِد في القدس واألقصى تتزايُد وتتفاقم، كجزٍء من الدعاية 

يشّنها االحتالل اإلسرائيلي االنتخابية"، دون تفاصيل إضاجية. وأشار حمود إلى أّن "الهجمَة التي 
 على األقصى تصبُّ في خدمة محاوالِته فرَض سيادِته على المكان". 

ولفت إلى "تصاعد وتيرِة اعتداءاِت االحتالل على األقصى مَع اقتحاماٍت للمستويات األمنية 
غليك والسياسية، واستغالل المكان في الدعاية االنتخابية؛ ال سّيما من عضوي الكنيست، يهودا 

وشارن هسكل، ومن وزير الزراعة أوري أريئيل". وزاد: "باَت مشهُد المستوطنين المتطّرفين يؤّدون 
الّصلواِت الّتلموديَة في المنطقِة أمرًا يتكّرُر بحماية قوات االحتالل". وأردف: "الوضع في األقصى، 

هيوني ُيع   ِمُل فيها معاوَل التهويد". لهو صورٌة مصّغرٌة عن عمليِة تهويِد القدس، فالعدوُّ الصِّ
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وشدد على أن استهداف المسجد األقصى، والقدس هو استهداف ألحِد أقدِس مقدسات المسلمين 
والمسيحّيين. واعتبر، أّن استهداف المسجد األقصى هو استهداف للدور األردني، ولذلك ف ّن األردن 

ه كصاحِب الّسيادة على المسجد، وال شّك "معنيٌّ بوضع حّد العتداءات العدّو التي تعكس تمسَكه بحقِّ 
 في أّن استمراَر العالقاِت االقتصاديِة والدبلوماسية والسياسية ال يخدُم في هذا الّسياق".

 12/2/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 مستوطنا  يقتحمون األقصى مسنودين بالجيش 140: القدس .35
من مخابرات االحتالل اإلسرائيلي اليوم  اقتحم مستوطنون متطرفون وعناصر القدس المحتلة:

الثالثاء، المسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات االحتالل 
ووفرت شرطة االحتالل الحماية الكاملة للمقتحمين اليهود بدًء من دخولهم عبر باب  الخاصة.

 ن باب السلسلة.المغاربة وتجولهم في باحات األقصى وانتهاًء بخروجهم م
وذكرت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة أن شرطة االحتالل أغلقت باب المغاربة عقب 

وأوضحت  طالبًا من الجامعات والمعاهد اليهودية للمسجد األقصى. 83مستوطنًا بينهم  126اقتحام 
روحات عن "الهيكل" أن هؤالء المتطرفين نظموا جوالت استفزازية في باحات المسجد، وتلقوا ش

عنصرًا  14وفي سياق متصل، اقتحم  المزعوم، وحاول بعضهم أداء طقوسًا تلمودية أثناء االقتحام.
 من مخابرات االحتالل اليوم ساحات األقصى، وتجولوا في باحاته.

 12/2/2019، فلسطين أون الين
 

 ه إلهمال طبي متعمدتشريح جثمان األسير بارود يثبت تعرض.. االحتالل يرفض تسليم جثمانه .36
أفهرت نتائج تشريح جثمان الشهيد األسير فارس بارود، تعرضه إلهمال طبي متعمد على : رام هللا

مدار السنوات الماضية، وأن السبب الرئيس الستشهاده يعود إلصابته باحتشاء حاد في عضلة القلب 
 (، وأمراض أخرى مزمنة وخطيرة.نتيجة انغالق كامل في الشريان التاجي األيسر األمامي )جلطة قلبية

وأوضح مدير عام الطب الشرعي د. ريان العلي، الذي شارك في عملية تشريح جثمان الشهيد في 
، Cمعهد "أبو كبير"، اليوم الثالثاء، أن الشهيد بارود عانى من مرض التهاب الكبد الوبائي من النوع 

حيث تعرض لنزيف حاد جدا في المعدة وداء ارتفاع ضغي الدم الشرياني ومن قرحة في المعدة، 
 نتيجة القرحة أواخر العام الماضي.

وبين العلي أن الحالة الصحية للشهيد بارود كانت سيئة للغاية خالل األشهر الماضية، بسبب إصابته 
بفايروس الكبد الوبائي، وأن االنتكاسة الصحية التي  اإلصابةبتشمع في الكبد بمراحله األخيرة، نتيجة 
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، والتي أدخل على إثرها إلى مستشفى "سوروكا" 5/2/2019لديه قبيل استشهاده بتاريخ  حصلت
اإلسرائيلي، تم تشخيصها بتجرثم الدم نتيجة انفجار قرحة المعدة، باإلضافة إلى وجود االستسقاء 

 وتجمع السوائل داخل تجويف البطن نتيجة التشمع الكبدي، وأيضا إصابته بفشل كلوي مزمن.
 12/2/2019، ون الينفلسطين أ

 
 بالقدس منذ مطلع العام الجاري  منزال ذاتيا   11هدم  .37

اضطر المواطن جمال بكيرات، هدم منزله الكائن في قرية صور باهر جنوب القدس، بيده، بقرار من 
 بلدية االحتالل، وذلك تفاديا لتكاليف جرافات الهدم وطواقم الشرطة والحراسة.

منزال ومنشأة معظمها سكنية، هدمت بأيدي أصحابها منذ  11ة أن وبحسب مركز معلومات وادي حلو 
مطلع العام الجاري، حيث تجبر بلدية االحتالل المقدسيين على هدم منشآتهم بأيديهم مهددة بفرض 

وقال جمال بكيرات، إن بلدية  غرامات مالية أو عقوبة الحبس الفعلي عليهم في حال عدم التنفيذ.
م منزله، وأمهلته حتى مطلع شهر آذار /مارس المقبل، لتنفيذ قرار الهدم االحتالل أصدرت قرار هد
 لياتها بتنفيذه وعليه دفع أجرة الهدم لها وللطواقم المرافقة.آذاتيا، وإال ستقوم جرافاتها و 

 12/2/2019، 48عرب 
 

 منازل ومخزن في سلوان جنوب القدس 3االحتالل يهدم  .38
منازل في حي رأس العامود في  3مساء يوم الثالثاء،  يلياإلسرائهدمت سلطات االحتالل : القدس

وقالت مصادر محلية إن جرافات االحتالل هدمت منزلين  بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى.
 ، ومخزن للمقدسي جمال يحيى ادكيدك ونجله مأمون، بحجة البناء دون ترخيص.اإلنشاءقيد  أحدهما

 مترا مربعا. 60جيما تبلت مساحة المخزن مترا مربعا،  180وتبلت مساحة المنزلين 
ال جعابيص، في حي رأس ـفي ذات السياق، وهدمت جرافات بلدية القدس منزاًل يعود للمقدسية فري

متر مربع، ومكون من  100. وتبلت مساحة المنزل وفق جعابيص، إنذارالعامود بسلوان، دون سابق 
 غرف وصالة ومطبخ وحمام. 4

 12/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 ويشتكين ظروفهن السيئة "الجحيم"اإلسرائيلي بـ "سجن الدامون "األسيرات الفلسطينيات يصفن  .39

أنذرت هيئة شؤون األسرى والمحررين، من خطورة األوضاع الحياتية وصعوبة  رام هللا: ،غزة
ات الفلسطينيات في "سجن الدامون" اإلسرائيلي، بسبب الظروف االعتقالية، التي تحيي باألسير 
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وأوضحت الهيئة  التعنت المتواصل من قبل إدارة السجن في االستجابة لمطالبهن اإلنسانية والحياتية.
في بيان صحفي، أن سلطات االحتالل تتعمد تشديد الخناق على األسيرات في "سجن الدامون"، 

"قديمة ومهترئة"، الفتا إلى أن أرضيته مصنوعة من الباطون،  الفتة إلى أن أقسام وغرف هذا السجن
 ما يجعلها باردة خالل فصل الشتاء وعالية الرطوبة.

شكل صارخ" في مختلف "وأكدت الهيئة أن األسيرات اشتكين لمحاميتها من انتهاك خصوصيتهن بـ
سماح لهن بدخولها تفاصيل حياتهن اليومية، وذلك من خالل وضع الحمامات خارج الغرف، وعدم ال

 إال أثناء الفورة، عالوة عن مشكلة الكهرباء المكشوفة، حيث تعرضن حياتهم للخطر.
مرارًا، نظرًا لخطورتها على  األعطالوأشارت األسيرات إلى أنهن طالبن إدارة السجن ب صالح هذه 

 جراء اإلصالحات.حياتهن، مؤكدات أنها لم تستجب لذلك، وتتذرع بأنها بحاجة إلى ميزانية عالية إل
أسيرة، أن مطلبهن األساسي يتمثل في  50وأكدت األسيرات البالت عددهن حاليا في سجن الدامون 

 .""الخروج من هذا الجحيم ونقلهن إلى سجن الشارون 
 12/2/2019، لندن، القدس العربي

 
 فلسطينيين برصاص االحتالل على حدود غزة 4إصابة  .40

ن، الثالثاء، برصاص جيش االحتالل اإلسرائيلي على الحدود فلسطينيي 4األناضول: أصيب  ،غزة
وقال أشرف القدرة الناطق  الشرقية لقطاع غزة، أثناء مشاركتهم في مسيرات "العودة وكسر الحصار".

باسم وزارة الصحة بغزة، في بيان، إن اإلصابات وقعت على الحدود الشرقية لمخيم البريج وسي 
سطينيين إلى المنطقة، مساء الثالثاء، ضمن فعاليات مسيرات "العودة وتوافد عشرات الفل قطاع غزة.

 وكسر الحصار"، حيث أشعلوا إطارات سيارات، على بعد أمتار من السياج الحدودي مع إسرائيل.
 12/2/2019، لندن، القدس العربي

 
 في القدس "التهويد"طرد عائلة أبو عصب.. قصة جديدة من حكايات  .41

من  إخالئهفشلت كل محاوالت حاتم أبو عصب، على مدار أربع سنوات لمنع  مهند حامد: - القدس
المبارك في مدينة القدس، بعد أن تنصلت المحكمة اإلسرائيلية  األقصىمنزله المطل على المسجد 

 في البقاء داخل المنزل. أحقيتهمن 
"القرمي" المالصق  العائلة أمهلت حتى نهاية شهر شباط الجاري، إلخالء منزلها الذي يقع داخل حي

 بغية تسليمه لمستوطنين يدعون بأحقيتهم في استخدامه. األقصىللمسجد 
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م من 1951القصة بدأت قبل أربع سنوات، كما يقول حاتم أبو عصب، وهو مستأجر للمنزل من عام 
عاما، يقول: عندما رفعت مؤسسة استيطانية  99سيدة يهودية استأجرته من عائلة الحسيني لمدة 

المنزل يعود ملكيته لسيدة يهودية تنازلت عنه  أنالمحكمة اإلسرائيلية إلخالئه بحجة  أمامقضية 
( تنشغل األسرة بتقديم التماسات أمام المحكمة اإلسرائيلية 2014لصالح الجمعية، ومن حينها )عام 

التي حكمت مؤخرا ب خالء المنزل لصالح المستوطنين بعد أن رفعت عن المستأجرين الحماية 
 لقانونية التي يوفرها قانون المستأجر المعمول به في القدس بعد تقديم ادعاءات زائفة.ا

مع زوجته  1951ويضيف أبو عصب في حديث لـ "القدس العربي"، انه يعيش في المنزل منذ عام 
لحارس أمالك الغائبين، حيث استأجرته العائلة بعد  اإليجاروابناته الستة وعمته وجدته، ويقوم بدفع 

ليه. وتابع "البيت له إطاللة جميلة إتهجيرهم من قرية البقعة قضاء القدس، وال يوجد مكان يذهب 
، انه بيت مقدس وجيه اإلطاللةأعيش بعيد عن هذه  أن أتخيلعلى المسجد األقصى ال يمكنني أن 

ن نبرح كل الذكريات، ال أعرف ماذا سنفعل سنبقى هنا حتى تأتي شرطة االحتالل وتخلينا بالقوة، ل
 من هنا انه منزلنا".

وأشار إلى أن قرار المحكمة سياسي أكثر منه قانوني خاصة انه يملك كل المستندات والوثائق التي 
 تحميه، لكن المحكمة تنصلت إلرضاء المستوطنين، وهي سياسة تريد من وراءها تهويد المدينة.

يزيد من مخاوف االستيالء عليه المبارك وشوارع رئيسية مما  األقصىويطل المنزل على المسجد 
 وتهوديها. األقصىمحاولة التوسع لالستيالء على بقية المنازل المجاورة للمسجد 

"قصة محاولة أخالء عائلة أبو عصب، هي ضمن السياسة اإلسرائيلية الساعية لطرد السكان 
، كما يقول محافظ الشرقية وجعل اليهود أغلبية فيها" األحياءالمقدسيين وتغير الديمغراجيا داخل 

 محافظة القدس، عدنان غيث، في حديث مع "القدس العربي".
وأضاف، هناك مخططات ممنهجة لتهجير المقدسيين من خالل تبني سلسلة من اإلجراءات القانونية 

سياسة الهدم  إلى إضافةالعنصرية، من فرض ضرائب باهظة على المقدسيين، ومنعهم من البناء، 
يل وتجبر فيها المقدسيين على هدم منازلهم بأيديهم لتفادي الغرامات المالية التي تنتهجها إسرائ

 الباهظة التي تفرضها عليهم بلدية االحتالل في حال قيام معدات البلدية في هدم المنزل.
 12/2/2019، لندن، القدس العربي

 
 عائلة بإخالء مساكنها باألغوار الشمالية 50سلطات االحتالل تخطر  .42

عائلة بدوية  50محمد بالص: أخطرت سلطات االحتالل، يوم الثالثاء، نحو  - لشماليةاألغوار ا
تقطن في ستة تجمعات سكانية باألغوار الشمالية، ب خالء مساكنها من جديد، اليوم، بذريعة إجراء 
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وقال مسؤول ملف االستيطان في محافظة طوباس واألغوار الشمالية، معتز  التدريبات العسكرية.
مواطن معظمهم من النساء واألطفال وكبار السن،  300، إن سلطات االحتالل ستلقي بنحو بشارات

 في العراء بعيدا عن مساكنها في فل هذه األحوال الجوية الباردة، بذريعة إجراء تدريبات االحتالل.
، وشملت إخطارات اإلخالء العسكرية، عشرات العائالت البدوية في مناطق الرأس األحمر، والميتة

والبرج، وحمامات المالح، والبقيعة، والفارسية باألغوار الشمالية، والتي أجبرتها قوات االحتالل، قبل 
أيام، على إخالء مساكنها بشكل مؤقت لحين انتهاء جولة المناورات العسكرية التي أكد بشارات، أنها 

 تشكل خطرا كبيرا على حياة المواشي والمواشي، جراء المخلفات الحربية.
وأشار بشارات إلى أن العائالت المستهدفة ستكون مضطرة في ساعات الصباح الباكر لمغادرة 
مساكنها البدائية هربا من التدريبات العسكرية، بعد أن أخطرها االحتالل بالرحيل بموجب أوامر 

في عسكرية قبل أن البدء ب جراء تلك التدريبات التي يستخدم فيها جيش االحتالل الذخيرة الحية، 
 وضع مأساوي اضطرت تلك العائالت للتعايش معه.

 12/2/2019، األيام، رام هللا
 

 مستوطنون يهاجمون عدة منازل في الخليل خالل مسيرات عنصرية .43
هاجم مستوطنون متطرفون في الخليل، الليلة، عددا من منازل المواطنين خالل مسيرات : الخليل

بلدة القديمة من المدينة، رددوا خاللها دعوات عبر نظمها العشرات منهم في أحياء مختلفة في ال
وتركزت هجمات ومسيرات المستوطنين في شارع الشهداء،  مكبرات الصوت لالنتقام من العرب.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ "وفا" بأن هناك انتشارا لعشرات  وحيي "الكرنتينا"، و"تل الرميدة".
ث تمت مهاجمة عدة منازل بالقرب من تل الرميدة، بحماية المستوطنين في عدة مناطق بالخليل، حي

 من قوات االحتالل.
 12/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 تفاصيل مروعة عن تنكيل جنود االحتالل بفلسطيني وابنه القاصر .44

حتالل كشف، يوم الثالثاء، بعض التفاصيل في جريمة تنكيل عناصر حرس الحدود في جيش اال
اإلسرائيلي بفلسطينيين كانا معتقلين ومكبلّي األيدي، وذلك في الشهادات التي أدت إلى تقديم الئحة 

 صفحة. 300من عناصر حرس الحدود، والتي تمتد على أكثر من  5اتهام ضد 
 50وتبين أن عناصر حرس الحدود مارسوا عنفا وحشيا على فلسطينيين مكبلين، األول في جيل 

عاما، وذلك بزعم أنهما قدما المساعدة لألسير عاصم البرغوثي،  15ه القاصر في جيل عاما، وابن
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شقيق الشهيد صالح البرغوثي، في االختباء قرب رام هللا، وذلك بعد أن نفذ عملية "غفعات أساف" 
 في كانون األول/ ديسمبر الماضي، وقتل فيها جنديان.

لحدود، المتهم بعدم منع ارتكاب الجريمة، وكذلك وتشمل الئحة االتهام شهادات قائد وحدة حرس ا
شهادة الطبيب الذي عالج المعتقلين، وقائد الكتيبة "نيتساح يهودا"، إضافة إلى شهادة المعتقلين 

دقيقة  15نفسيهما، والتي تشير إلى تفاصيل ما حدث في الثامن من كانون الثاني/ يناير خالل مدة 
قرية أبو شخيدم، شمال غرب رام هللا، وحتى القاعدة  داخل مركبة عسكرية على الطريق بين

 العسكرية في "بيت إيل".
 12/2/2019، 48عرب 

 
 اختفاء عصافير الصحراء الفلسطينية نتيجة تدريبات عسكرية إسرائيلية .45

الناصرة: "العصافير تموت في الجليل" واحدة من قصائد شاعر فلسطين محمود درويش، وأطلق هذا 
من أوائل دواوينه الشعرية. "عصافير الجليل"، كان في قصيدة في سبعينيات القرن  العنوان على واحد

الماضي، أما على أرض الواقع وليس بلغة المجاز ف ن العصافير في صحراء النقب اليوم عرضة 
 هي األخرى للموت والتهجير.

ور صحراء النقب وكشفت سلطة حماية الطبيعة في إسرائيل أنها تحاول فك لغز اختفاء أنواع من طي
في السنوات األخيرة. والحديث عن طيور "قنبرة أم سالم"، "الحباري"،"الحجل"، "قنبرة الصحراء " أو 

 و"البرقي"، و"الفسفس". "والبلبل األصفر"، "الزرعي"، و"قنبرة البادية"،
يور تختفي ويوضح الصحافي عقيل الزيادنة ابن النقب لـ"القدس العربي" أن هناك أنواعا أخرى من الط

تدريجيا أو تتناقص أعدادها في صحراء النقب منها "الصني"، و"أبو عواد"، و"شرطب الطيور"، 
كما أوضح أن هناك عشرات األصناف من كل واحدة  و"القرقزان"، و"الفر" و"شرطي الطيور" وغيرها.

نحباس من هذه الطيور تختلف عن بعضها بلون ريشها وبالشكل. ويرجح أن الظاهرة مرتبطة با
 األمطار في الفترة األخيرة في صحراء النقب الجنوبي وبالتالي عدم توفر الغذاء بالقدر الكافي.

مراقبا من سلطة الطبيعة والحدائق العامة  70جاء ذلك بعدما أجرت منظمة حماية الطبيعة بمشاركة 
قعة جغراجية. ب 55ومتطوعين، إحصاء شامال تجريه كل سنة مرة وجيه تم تقسيم صحراء النقب لـ 

وخالل اإلحصاء تم توثيق عدد الطيور وأنواعها المختلفة في صحراء النقب التي تساوي مساحتها 
 نحو ثلثي مساحة فلسطين من البحر للنهر.
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نوعا من عصافير النقب منها سبعة أصناف تواجه خطر االنقراض: قنبرة أم سالم"،  57وقد تم رصد 
، و"طير الغناني"،" والقطا"، واليروان". وهناك ثالثة أنواع أخرى و"الحباري"، و"الشنار"، و"الزرعي"

 على حافة مواجهة خطر االنقراض وهي: "الفسفس"، و"برقي"، و"قنبرة البادية".
تم تسجيل تراجع في عدد عصافير  2018وتقول المنظمة اإلسرائيلية إنه بالمقارنة مع إحصاء 

عملية رصد بينما  1100طيور الصحراء من خالل  صنفا من 75الصحراء وتوضح أنها عّدت وقتها 
 صنفا فقي. 57في هذا العام تم رصد 

ومن أجل التثبت من األسباب الحقيقية تنوي جمعية حماية الطبيعة فحص حالة النباتات في الصحراء 
خالل سنوات ماضية بواسطة صور أقمار اصطناعية وسي مقارنة مع إحصاءات أرشيهية خاصة 

جمعية حماية الطبيعة تعتقد أن هناك سببا آخر ال يقل أهمية عن دور الطبيعة وتقلبات بالطيور. لكن 
 الطقس وهو مرتبي بالقواعد وبالتدريبات العسكرية التي يقيمها جيش االحتالل في صحراء النقب.

 12/2/2019، لندن، القدس العربي
 

 توقيع كتاب في غزة يوثق سيرة شهداء القسام األوائل .46
الكاتب محمد إبراةيم المدهون، يوم الثالثاء، ب صدار الكتاب األول من سلسلة شهداء  احتفل: غزة

فلسطين بعنوان "شهداء القسام.. عشاق الخلود" والذي يوثق سيرة شهداء القسام األوائل في حقبة 
قهم شهيدًا من شهداء كتائب القسام األوائل الذين حملوا على عات 41ويوثق الكتاب سيرة  التسعينيات.

، مبينًا أّن هؤالء الشهداء كانوا -كما وصفه المدهون -محاربة االحتالل في زمن "الضياع أو التسليم" 
 حجر أساس جيما استجد من الواقع الجهادي والثوري يفخر به الكل الفلسطيني.

وُعقد حفل إصدار الكتاب في مقر أكاديمية اإلدارة والسياسة بغزة، بحضور عضو المكتب السياسي 
 حركة حماس ورئيس الدائرة الثقاجية فيها عطا هللا أبو السبح، ولهيف من الُكتاب واألدباء والُمهتمين.ل

وفي كلمته أّكد المدهون أّن الكتاب يوثق لحقبة ومحطة مهمة عّز نظيرها في تاريخ الشعب 
 الفلسطيني، والتي شهدت انطالق كتائب القسام باستذكار شهدائها األوائل.

 12/2/2019، لسطيني لإلعالمالمركز الف
 

 المخدرات في مدارس القدس المحتلة لجنة القدس في المؤتمر الشعبي تطلق حملة توعوية ضدِّ  .47
أطلقت لجنة القدس في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج بالشراكة مع مؤسسة المقدسي لتنمية 

"، تهدف إلى توعية الطالب المجتمع في مدينة القدس، حملة توعوية تحت شعار "أعيننا على القدس
 المقدسيين من آفة المخدرات التي يعمل االحتالل الصهيوني على نشرها بين طلبة القدس المحتلة.
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عصام جويحان مدير الدائرة  األستاذوتشمل الحملة سلسلة من المحاضرات في المدارس، يلقيها 
لتوعية من مخاطر اإلدمان االجتماعية في مؤسسة المقدسي، تتضمن شرحا حول أهداف الحملة وا

 على المخدرات وكيهية التعامل معها من قبل المعلمين.
 12/2/2019، المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج

 
 أعوام 4اتفاق فلسطيني مصري للسماح لسكان غزة بأداء العمرة ألول مرة منذ  .48

ع مصر للسماح لسكان د ب أ: أعلنت السلطة الفلسطينية الثالثاء التوصل إلى اتفاق م -رام هللا
 قطاع غزة بالسفر ألداء مناسك العمرة في السعودية ألول مرة منذ أربعة أعوام.

وصرح وزير األوقاف في حكومة تصريف األعمال الفلسطينية يوسف ادعيس، في بيان، بأن الوزارة 
وأشار إلى  م.أنهت الترتيبات المتعلقة برحالت العمرة لسكان قطاع غزة بعد توقفها لمدة أربعة أعوا

أنه تم يوم االثنين توقيع االتفاقية المتعلقة بمواعيد السفر ما بين الخطوط الجوية الفلسطينية الناقل 
وبحسب البيان،  الحصري لحجاج ومعتمري فلسطين وجمعية شركات الحج والعمرة في قطاع غزة.

 معتمرا من سكان قطاع غزة. 1064ف نه من المتوقع أن يسافر أسبوعيا 
 12/2/2019، قدس العربي، لندنال

 
 األردن والكويت يؤكدان على إطالق مفاوضات سالم على أساس حل الدولتين .49

بترا: أكدت األردن والكويت امس، على ضرورة إطالق مفاوضات سالم بين  -د ب أ -ان عمّ 
ية المستقلة الفلسطينيين واإلسرائيليين على أساس حل الدولتين وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطين

 وعاصمتها القدس الشرقية. 1967على خطوط الرابع من حزيران عام 
جاء ذلك خالل لقاء ملك األردن عبد هللا الثاني ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك 

 الحمد الصباح الذي يزور عمان، بحسب وكالة األنباء األردنية )بترا(.
 12/2/2019، األيام، رام هللا

 
 تقارير إسرائيلية: قصف القنيطرة رسالة لـ"حزب هللا" .50

ادعت وسائل إعالم إسرائيلية أن القصف الذي استهدف مواقع في القنيطرة، جنوب غرب سورية، 
العمالنية اإلسرائيلية لمنع التموضع العسكري اإليراني في  االستراتيجيةأمس، اإلثنين، يأتي ضمن 

من المناطق الحدودية في الجوالن السوي المحتل، لفتح جبهة سورية ومنع حزب هللا من االقتراب 
وأشار التلفزيون الرسمي اإلسرائيلي )مكان(، إلى أن  مواجهة أخرى ضد االحتالل اإلسرائيلي.
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القصف جاء ردًا على تحركات لحزب هللا في مرتفعات الجوالن السورية، بالقرب من المناطق 
ة إلى حزب هللا مفادها بأن إسرائيل لن تسمح بـ"إنشاء جبهة الحدودية، وأن القصف رسالة إسرائيلي

وشددت القناة على أن القصف هو رسالة واضحة موجهة  قتال ضد إسرائيل في مرتفعات الجوالن".
لنظام األسد وحليفه اإليراني بأنه "نحن نعرف أنكم هنا، ولن نسمح بالنشاط قرب الحدود، ولن نقبل 

 موالية إليران في الجوالن السوري". بوجود لحزب هللا وميليشيات
 12/2/2019، 48عرب 

 
 ةالروسية في سوري "300إس ": منظومة دفاعية إيرانية جديدة في لبنان تضاهي "ديبكا" .51

وكاالت: قال موقع استخباراتي عبري إن إيران على استعداد لتسليم لبنان منظومة دفاعية  - أبيبتل 
 دفاعية األخرى في العالم.جديدة تضاهي غيرها من المنظومات ال

ذكر الموقع اإللكتروني االستخباراتي "ديبكا"، صباح يوم الثالثاء، أن إيران مستعدة لتسليم لبنان 
" الموجودة 300، تضاهي المنظومة الدفاعية الروسية "إس "Bavar 373"منظومة دفاعية جديدة، هي 

 في سورية.
امن مع الذكرى األربعين للثورة اإليرانية، وخروج ماليين وأورد الموقع االستخباراتي العبري أنه بالتز 

اإليرانيين للشوارع لالحتفال بذكرى الثورة، قرر وزير الخارجية اإليراني، محمد جواد فريف، التواجد 
 في لبنان، بدعوى أن هناك هدفا سياسيا واضحا لطهران، حسب وكالة "سبوتنيك".

وسيا وإيران تريدان االستقرار في لبنان كما في سورية، وأوضح الموقع االستخباراتي العبري أن ر 
فضال عن التواجد السياسي في البلدين، وبأن إيران ترغب في تأكيد تواجدها في لبنان، أكثر فأكثر، 

 فضال عن دعم روسيا لـ"حزب هللا"، ما يؤكده استمرارها رفض اعتبار حزب هللا "تنظيما إرهابيا".
االستخباراتي العبري إلى أن إيران مستعدة لتزويد لبنان بمنظومة دفاعية وأشار الموقع اإللكتروني 
، الموجودة "300، تضاهي منظومة الصواريخ الروسية "إس "Bavar 373مضادة للطائرات، تسمى "

 في سورية، وهي المنظومة الدفاعية اإليرانية التي تحمي المنشآت النووية اإليرانية.
 12/2/2019، رأي اليوم، لندن

 
 مصادر إسرائيلية: محمد بن سلمان عمل على تعزيز العالقات مع تل أبيب .52

اإلسرائيلية حلقة جديدة من برنامج "التحقيقات" بعنوان "أسرار الخليج"، خصصتها  13بثت القناة 
للحديث عن العالقات بين إسرائيل والسعودية، وكشفت فيها أن محمد بن سلمان عمل بعد توليه والية 

وقالت القناة إن الرياض أرسلت رسائل مؤيدة  تعزيز العالقات بين البلدين وتنشيطها.العهد على 
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التي شنتها تل أبيب على لبنان، وحثتها على ضرب حزب هللا بكل  2006إلسرائيل خالل حرب 
 قوتها.

إلى  2014ونقال عن دبلوماسيين أجانب، ذهب رئيس الموساد اإلسرائيلي السابق تامير باردو عام 
 ياض بعد فترة من اللقاءات السرية بين المسؤولين اإلسرائيليين والسعوديين.الر 

أيضا مبادرة  2014كما كشفت القناة اإلسرائيلية أن السعودية اقترحت في نهاية الحرب على غزة عام 
 سياسية مشتركة إلعادة إعمار غزة وتحريك عملية السالم والتعاون ضد إيران.

سعودية وإسرائيل دخلت في مأزق انتهى بعد وفاة الملك عبد هللا بن عبد وقالت إن العالقات بين ال
 العزيز وتولي الملك سلمان الحكم وتعافم قوة ولي العهد محمد بن سلمان.
 13/2/2019نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 2014في  قناة إسرائيلية: رئيس "الموساد" زار السعودية سرا   .53

ونية إسرائيلية خاصة، مساء الثالثاء، إن رئيس جهاز قالت قناة تلفزي: سعيد عموري  - القدس
(، زار العاصمة السعودية 2016-2011االستخبارات اإلسرائيلية الخارجية )الموساد(، تامير باردو )

، نقال عن دبلوماسيين غربيين )لم تكشف 13وأضافت القناة اإلسرائيلية الـ .2014الرياض سرا، عام 
، وعقب توقيع االتفاق النووي المرحلي بين إيران والقوى الكبرى، 2013عن هوياتهم(، أنه في نهاية 

وأوضحت أنه بعد أسابيع من توقيع  حدثت انفراجة كبيرة في العالقات بين إسرائيل والسعودية.
 ، زار رئيس "الموساد" آنذاك، تامير باردو، الرياض.2014االتفاق النووي المرحلي، وتحديدا أوائل 

يين، الذي كانوا قلقين من التقارب بين الواليات المتحدة األمريكية وإيران، رأوا أن وأردفت أن السعود
إسرائيل هي الداعم األقوى ضد اإليرانيين، لذلك وافقت المملكة، للمرة األولى، على استضافة مسؤول 

 إسرائيلي بارز )رئيس الموساد(.
باحثات السالم الفلسطينية اإلسرائيلية وذكرت القناة أيضا أن إسرائيل رفضت مبادرة سعودية بشأن م

وإعادة إعمار قطاع غزة ومواجهة النفوذ اإليراني، في أعقاب الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة، 
وقالت إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اجتمع بشأن هذه المبادرة مع  .2014صيف 

سعودي، مبعوث العاهل السعودي )الملك عبد هللا بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس األمن الوطني ال
 .2014عبد العزيز(، بدولة ثالثة )لم تحددها(، في سبتمبر/ أيلول 

، اجتمع نتنياهو 2014قبل ذلك االجتماع، وتحديدا في اليوم األخير من الحرب، نهاية أغسطس/ آب 
 سرا مع مبعوث خاص )لم تذكر اسمه( من العاهل السعودي.
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السعودية اقترحت، خالل االجتماع، مبادرة دبلوماسية مشتركة بشأن محادثات السالم  وتابعت أن
الفلسطينية، ووضع استراتيجية عمل مشتركة لمواجهة النفوذ اإليراني، وإعادة إعمار  - اإلسرائيلية

 غزة.
ل من حينها أبدى نتنياهو "قبوال" بالمبادرة، واتفق مع بندر بن سلطان عندما اجتمعا أن يعلن ك

 نتنياهو ووزير الخارجية السعودي تلك المبادرة من على منبر األمم المتحدة.
وتابعت القناة أن ممثلين لنتنياهو التقوا بمساعدين لبندر بن سلطان، لصياغة المبادرة، وعرضوا 

 مسودة إسرائيلية أولية، وافق عليها السعوديون مبدئيا.
لسعودية؛ بسبب تمسك نتنياهو بكل بنود المسودة لكن المحادثات فشلت الحقا بين إسرائيل وا

وأضافت القناة أن السعوديين شعروا بـ"اإلذالل  اإلسرائيلية، بحسب القناة التي لم توضح تلك البنود.
وتابعت أن رفض  والغضب"، وأن بندر بن سلطان اتهم نتنياهو بـ"الكذب" بعد فشل المباحثات.

وأوضحت أن االتصاالت تجددت بعد  لسعودية لمدة عام.نتنياهو تسبب في توقف االتصاالت مع ا
(، واستالم الملك سلمان بن عبد العزيز 2015-2005عام، إثر وفاة الملك عبد هللا بن عبد العزيز )

تعليق فوري  أيولم يصدر عن الجانبين اإلسرائيلي الرسمي والسعودي  مقاليد الحكم في السعودية.
 الخاصة. ةاإلسرائيليعلى ما ذكرته القناة 

 12/2/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 تنسيق استخباراتي مصري سعودي فلسطيني استعدادا  لـ"صفقة القرن": "العربي الجديد" .54

كشفت مصادر مصرية وعربية مطلعة عن لقاء استخباراتي عقد في الرياض. وضّم اللقاء : القاهرة
رئيس االستخبارات الفلسطينية ماجد فرج، رئيس جهاز االستخبارات المصري اللواء عباس كامل، و 

ورئيس االستخبارات السعودية خالد الحميدان في الرياض األسبوع الماضي، قبيل زيارة رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس إلى المملكة للقاء الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، والتي بدأت 

 مساء أول من أمس االثنين.
لتي تحدثت مع "العربي الجديد"، إّن االجتماع ناقش الورقة "شبه النهائية" لصفقة وقالت المصادر ا

القرن، لتحديد موعد انطالقها، إذ من المقّرر أن يقوم كوشنر وغريبنالت بعرض الِشّق االقتصادي 
من الخطة خالل جولتهما العربية نهاية شهر فبراير/ شباط الحالي. وفي اإلطار ذاته، قال مصدر 

خليجي تحدث لـ"العربي الجديد"، إّن التسوية األميركية باتت أقرب من أي مرحلة سابقة، وذلك  عربي
بسبب متغيرات عدة. وأوضح أّن أزمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بالده 
في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين األول الماضي، وشبهات تورُّط ولي العهد السعودي في الجريمة، 
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وترافقها مع المساعي الحثيثة للنظام المصري إلدخال تعديالت على الدستور تسمح ببقاء الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي في الحكم مدى الحياة، عّززت من فرص تمرير الصفقة في المرحلة 
الحالية، بعد حصول النظامين السعودي والمصري على إشارات بعدم االكتراث بدعوات مساءلة بن 

لمان في قضية خاشجقي، وكذلك غّض الطرف عن التعديالت الدستورية للنظام المصري في فّل س
حالة الرفض السياسي من جانب المعارضة لها. وأضاف المصدر أّن السعودية أدت دورًا كبيرًا في 
 ممارسة ضغوط على كل من السلطة الفلسطينية واألردن النتزاع موافقة مبدئية على إطالق التسوية،

مقابل ِحزم اقتصادية للجانبين بشكل يعوض سلطة رام هللا عن العقوبات االقتصادية األميركية 
 األخيرة.

من جهته، قال مصدر مصري رجيع المستوى إّن المسؤولين في جهاز االستخبارات المصري سعوا 
ى أكبر خالل زيارة وفدي "الجهاد اإلسالمي" و"حماس" إلقناعهما باستغالل الفرصة والحصول عل

قدر من المكتسبات للقضية الفلسطينية في الوقت الراهن، عبر إعالن دولة بشكل مبدئي، ثّم التحّدث 
بعد ذلك عن زيادة مساحاتها وحقوقها، الفتًا إلى أّن الموقف المصري شهد تغيرًا ملحوفًا مطلع العام 

العهد، والتي تتفق على التمّسك الجاري، وبات أقرب كثيرًا لوجهة النظر السعودية التي يتبّناها ولي 
كمبدأ عام، مع إعالن دولة بحدود مؤقتة، والسعي بعد ذلك للوصول إلى حدود  1967بحدود الـ

 .1967الـ
ويأتي ذلك جيما قال مصدر خليجي لـ"العربي الجديد"، إّن إسرائيل، واإلدارة األميركية الحالية، 

ية في عملية تمرير الصفقة، بعد اكتفاء تلك استطاعتا خالل الفترة الماضية إشراك أطراف عرب
األطراف في مرحلة سابقة بالموافقة عليها فقي من دون دعمها بشكل معَلن، موضحًا أّن "في مقدمة 
تلك األطراف سلطنة عمان" التي شارك مسؤولون منها في لقاءات بحثت تفاصيل متعلقة بخطة 

ي واالقتصادي الالزم. ومن المتوّقع أن تتناول التسوية، مع ترحيب السلطنة بتقديم الدعم السياس
المحادثات في السعودية بين الرئيس الفلسطيني والعاهل السعودي، توفير شبكة أمان اقتصادية بعد 

 العقوبات األميركية على السلطة الفلسطينية.
 13/2/2019، العربي الجديد، لندن

 
 ن والمغرب في وارسوتقرير إسرائيلي: نتنياهو يلتقي وزيري خارجية البحري .55

يسعى رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى عقد لقاء مع وزيري خارجية البحرين 
والمغرب، باإلضافة إلى عدد من وزراء الخارجية العرب، وذلك على هامش أعمال مؤتمر وارسو، 

وقالت  واإلمارات. الذي تنطلق أعماله يوم األربعاء، بمشاركة دول عربية أخرى منها السعودية



 
 
 
 

 

 39 ص             4863 العدد:             2/13/2019 األربعاء التاريخ:  

                                    

اإلذاعة العامة اإلسرائيلية )كان(، اليوم الثالثاء، إن نتنياهو "سيغادر إلى العاصمة البولندية مساء 
 ، للمشاركة في مؤتمر وارسو حول الشرق األوسي".الثالثاء يوم

، وأضافت أن "مكتب رئاسة الحكومة يسعى إلى ترتيب عدة لقاءات لنتنياهو على هامش هذا المؤتمر
بما في ذلك مع وزيري خارجية المغرب ناصر بوريطة، والبحرين خالد بن أحمد آل خليفة". وذكرت 
أنه "تم تنظيم اجتماعين لرئيس الحكومة، أحدهما مع نائب الرئيس األميركي، مايك بينس، والثاني 

 مع وزير الخارجية األميركي، مايك بومبيو".
ا األربعاء، أعمال مؤتمر حول الشرق الوسي، ويستمر وتنطلق في العاصمة البولندية، وارسو، غد

على مدار يومين بمشاركة دول عربية وغربية، بمبادرة الواليات المتحدة وبولندا، وذلك لحشد رأي عام 
 دولي مناهض للسياسات اإليرانية في المنطقة.

 12/2/2019، 48عرب 
 

 ال مكان لهم بالمنطقة "إسرائيل"المتحالفون مع  ظريف: .56
األناضول: قال وزير الخارجية اإليراني، محمد جواد فريف، إن بالده لديها عالقات جيدة  - انطهر 

مع بلدان المنطقة، معربًا عن رغبته في إقامة نفس العالقات مع كل من المملكة العربية السعودية، 
 ودولة اإلمارات.

ركته في اجتماع بالعاصمة جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير اإليراني، مساء الثالثاء، خالل مشا
طهران تم تنظيمه بمناسبة إحياء الذكرى األربعين الندالع الثورة "اإلسالمية"، وشارك جيه سفراء 

وأضاف الوزير اإليراني قائال "وضع من يريدون اإلبقاء على  ووزراء خارجية إيرانيون سابقون.
ن قش، أشبه بوضع من يشيدون قالعًا )رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنامين( نتنياهو من خالل اتفاق م

 من رمال".
 13/2/2019، العربي، لندنالقدس 

 
 البرلمان العربي يقر وثيقة "التضامن العربي ومواجهة التحديات" .57

أعلن رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، إقرار وثيقة "التضامن العربي ومواجهة : القاهرة
للبرلمان العربي ليتم رفعها للقمة العربية المقبلة في تونس التحديات" في ختام أعمال الجلسة العامة 

وقال السلمي في مؤتمر صحفي في ختام أعمال الجلسة، بالعاصمة المصرية  نهاية الشهر المقبل.
القاهرة، اليوم الثالثاء، إن البرلمان العربي يرى أن التضامن العربي أصبح أمرا حتميا وضروريا ألمن 

ولفت إلى أن الوثيقة تضمنت العديد من المحاور والنقاط األساسية الهامة  بي.وسالمة المجتمع العر 
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المتعلقة بحفظ األمن واالستقرار في المنطقة، وِفي مقدمة بنودها ما يتعلق بنصرة القضية الفلسطينية 
دة واحترام سيادة الدول العربية ورفض الدعوات الرامية إلسقاط األنظمة العربية وعدم النيل من القا

 والرموز العربية.
 12/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 واشنطن تنفي الضغط على مصارف لمحاصرة الفلسطينيين .58

نفت الواليات المتحدة أن تكون قد مارست ضغوطًا على المصارف، لكي توقف تعاملها مع الحكومة 
بالسعي  واشنطنكية. واّتهم مسؤولون فلسطينيون الفلسطينية التي تدهورت عالقتها مع اإلدارة األمري

لمنع المصارف من التعامل مع السلطة الفلسطينية التي تتمّتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية 
لم  واشنطنوليل اإلثنين، قال مسؤول أمريكي في رسالة وجهها إلى وكالة "فرانس برس" إن " المحتلة.

الحد من مساعداتها للفلسطينيين، كما لم تطلب من المؤسسات  تطلب من الجهات المانحة األجنبية
وتابع "نحن  جية التابعة للسلطة الفلسطينية".المالية وقف التحويالت المالية إلى الحسابات المصر 

 مّطلعون على تقارير إعالمية أفادت بحصول ذلك. تلك التقارير غير صحيحة".
 13/2/2019، الخليج، الشارقة

 
 النائب الديموقراطية المسلمة إلهان عمر باالستقالةترامب يطالب  .59

دعا الرئيس األمريكي دونالد ترامب النائب الديموقراطية المسلمة إلهان : هاقان تشوبور - واشنطن
 عمر لالستقالة من الكونجرس، على خلهية تصريحات لها اعتبرت "معادية للسامية".

، قال ترامب إن على "عمر" االستقالة من وفي تصريحات لصحفيين بالبيت األبيض، الثالثاء
وأضاف: "ال مكان لمعاداة  الكونجرس أو من عضوية لجنة العالقات الخارجية في مجلس النواب.

 السامية في الكونجرس األمريكي، واالعتذار الذي قدمته ليس كاجيًا".
، وإشارتها إلى وقوف يأتي ذلك على خلهية انتقاد "عمر"، في تصريحات األحد، دعم بالدها إلسرائيل

 (.AIPACمؤسسات ضغي "لوبيات" وراءها، سيما لجنة الشؤون العامة األمريكية اإلسرائيلية )
 12/2/219لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 "إسرائيلـ"متزايدا  بشأن التأييد األعمى ل "الديموقراطيون" يواجهون انقساما   .60

بأكبر عدد من  2020رة االنتخابية لعام يدخل الديموقراطيون الدو  :سعيد عريقات -واشنطن 
المتنافسين الرئيسيين لخوض االنتخابات الرئاسية، في مواجهة المرشح الجمهوري الذي سيكون على 
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األرجح الرئيس األميركي دونالد ترامب، وهم )الديموقراطيون( على استعداد بشكل متزايد لكسر 
ا وبشكل تلقائي إلسرائيل كما كان عليه الحال على األقل التقاليد السياسية األرثوذكسييه المؤيدة تقليدي

 لستين عاما مضت.
( 6/11/2018وساعد فوز كوكبة من النجوم السياسيين التقدميين في االنتخابات النصهية الماضية )

للكونجرس األميركي، مجلس النواب، واتساع القاعدة االنتخابية بشكل مستمر ، وفهور تعاطف مع 
يين أكثر من أي وقت مضى، بدفع ستة من المرشحين حتى اآلن من هؤالء حقوق الفلسطين

الطامحين في الرئاسة إلى التخلي عن اللوبي المؤيد إلسرائيل )إيباك( في األسبوع الماضي، عندما 
سيناتورا آخر في مجلس الشيوخ من الحزب الديموقراطي ضد مشروع قانون  17صوتوا، إلى جانب 

( علما أن رئيس األقلية الديموقراطية في المجلس، السيناتور تشاك BDS) تجريم مقاطعة إسرائيل
شوومر، والقيادة التقليدية في الحزب الديموقراطي صوتوا لصالح قانون تجريم مقاطعة االحتالل 

 اإلسرائيلي، في تحد واضح لقدرات وأثر اللوبي اإلسرائيلي الذي طالما تمتع بدعم أعمى من الحزب.
سامات والنقاشات الدائرة داخل الحزب )الديموقراطي( بشأن التأييد المطلق إلسرائيل وتفجرت االنق

، عندما قالت النائبة 2019شباط  10على وسائل اإلعالم االجتماعية ليلة األحد الماضي، 
الديموقراطية من والية مينيسوتا إلهان عمر، في سلسلة من التغريدات المثيرة للجدل بأن دعم كبار 

ريين في الكونجرس إلسرائيل "يتعلق فقي باألموال" وان هؤالء يرتبطون بمنظمة اللوبي الجمهو 
اإلسرائيلي اليمينية القوية "إيباك"، األمر الذي أثار حهيظة التقليديين في الحزب الديموقراطي، وكل 

ذار تحت الجمهوريون، الذين قفزوا الى عربة اتهام إلهان عمر "بمعاداة السامية" ما اضطرها لالعت
 وطأة ضغوط اآللة الحزبية ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

يشار إلى أن النائبة إلهان عمر )الصومالية األصل( وزميلتها، النائبة الديموقراطية من والية 
صرحتا علنًا بانهما تؤيدان حركة مقاطع إسرائيل  طليب،ميشيغان، الفلسطينية األصل، رشيدة 

(، وهو ما أجج الجدل، ودفع باللوبي اإلسرائيلي )إيباك( وأنصاره BDSها )وسحب االستثمارات من
 الكثر في الكونجرس لفقدان توازنهم، وحشد الطاقات "لمعاقبة" النائبتين عمر وطليب.

ويحاول اللوبي اإلسرائيلي وأنصاره في الواليات المتحدة صبت أي نشاط لمناصرة حقوق الفلسطينيين، 
 السامية".-طعة، أو غيرها بـ"معاداة سواء كان حركة المقا

ويعتقد خبراء أن هذا التصعيد يهدد بمزيد من التعقيد في مسألة معقدة اصال، تواجه التقدميين 
والليبراليين في الحزب الديموقراطي، الذين أمضوا سنوات طويلة حتى اآلن وهم يتساءلون بحذر عن 

دة ومؤسسة سياسية تجاهلت عن قصد قلق القاعدة االنتهاكات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين أمام قيا
 الديموقراطية بشأن االنتهاكات اإلسرائيلية المتعددة.
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واستحوذ هذا التحول في الحزب على تركيز واضح في األسبوع الماضي عندما صوت جميع 
المرشحين الديموقراطيين تقريبًا ضد مشروع قانون مجلس الشيوخ الذي يسمح لحكومات الواليات 

، في سابقة غير BDSألميركية والحكومات المحلية بمنع العقود من أولئك الذين يشاركون في حركة ا
معهودة للطامحين بمنصب الرئاسة األميركية، علما أنهم جميعا استخدموا نفس الحجة للتصويت ضد 

شروع القانون، بالقول، أنه على الرغم من أنهم يعارضون مقاطعة إسرائيل، إال أن معارضتهم لم
 القانون نابعة من خوفهم في أن يمس هذا القانون بالتعديل األول في الدستور األميركي.

 12/2/2019، القدس، القدس
 

 يتفاخر بقدرته المالية على التحكم بواشنطن "إسرائيلـ"اللوبي المؤيد ل .61

نطن بعد رد أشار موقع إنترسبت األميركي إلى جدل جار بشأن نفوذ اللوبي المؤيد إلسرائيل في واش
النائبة الديموقراطية إلهان عمر بحدة على تقارير تفيد بأن الزعيم الجمهوري كيفن مكارثي كان 

 يستهدف كال من إلهان وزميلتها المسلمة النائبة الديموقراطية رشيدة طليب.
قدية وكانت إلهان قد اقتبست كلمات أغنية الراب "كله عن الطفل بنجامين"، في إشارة إلى العملة الن

األميركية من فئة المئة دوالر، لتلمح بذلك إلى أن تحرك مكارثي كان دافعه اإلنفاق البذخ للوبي، 
 وعندما سئلت تحديدا عمن كانت تقصده بذلك أجابت "أيباك".

وذكر الموقع أن الجدل الدائر بشأن نفوذ الجماعات الموالية إلسرائيل يمكن معرفته من خالل تحقيق 
يرة، حيث تسلل مراسل متخف إلى "مشروع إسرائيل"، وهي الجماعة المتمركزة في أجرته شبكة الجز 

السياسية والنفوذ على مدى ستة أشهر لكن هذا  االستراتيجيةواشنطن، وسجل سرا محادثات عن 
 التحقيق لم تبثه الشبكة حتى اآلن.

لسلة التحقيقات وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حصل موقع "االنتفاضة اإللكترونية" على س
المكونة من أربعة أجزاء ونشرها، لكنه فعل ذلك خالل أسبوع االنتخابات النصهية، ولم يحصل هذا 

 الفيلم الوثائقي على الكثير من االهتمام في ذلك الوقت.
يتحدث قادة اللوبي المؤيد إلسرائيل علنا عن كيهية استخدامهم  -كما يشير الموقع-وفي هذا الوثائقي 

لتأثير في العملية السياسية بطرق فظة جدا لدرجة أنه لو أدلى النقاد بأي تعليقات التهموا المال ل
 بمعاداة السامية.

مؤسس منظمة "هاليف" التي تساعد في إرسال الشباب إلى مؤتمر أيباك -ويصف ديفد أوشز 
نظمة بحيث ال للمراسل كيف تنظم أيباك ومانحوها جمع التبرعات خارج المظلة الرسمية للم -السنوي 

 تظهر األموال في اإلفصاحات بأنها تأتي من أيباك تحديدا. 



 
 
 
 

 

 43 ص             4863 العدد:             2/13/2019 األربعاء التاريخ:  

                                    

ويصف مجموعة واحدة تنظم عمليات جمع التبرعات في كل من واشنطن ونيويورك بقوله "هذه هي 
أكبر مجموعة سياسية مخصصة لهذا الغرض وهي بالتأكيد األغنى في العاصمة". ويضيف أنه ليس 

 طة بشكل واضح بأيباك.لها اسم رسمي لكنها مرتب
 12/2/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مارس المقبل /نشر "القائمة السوداء" للشركات العاملة بالمستعمرات آذار :يديعوت أحرونوت .62

كشفت مصادر سياسّية عليمة في تل أبيب، كشفت النقاب عن أّن األمم  زهير أندراوس: - الناصرة
ة إسرائيلّية ضمن القائمة السوداء، وذلك بسبب نشاطها في الُمتحّدة بصدد اإلعالن عن مائة شرك

، ولفتت 1967األراضي العربّية التي احتلتها الدولة العبرّية في عدوان حزيران )يونيو( من العام 
المصادر في الوقت عينه إلى أّن الجهود الدبلوماسّية الُمكثّفة التي بذلتها وزارة الخارجّية اإلسرائيلّية، 

يس الوزراء بنيامين نتنياهو، باءت بالفشل الُمّدوي، كما أّن الضغوطات التي مارستها اإلدارة بقيادة رئ
األمريكّية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، كان اإلخفاق حليفها، ولم تتمّكن من إقناع الدول بالعدول عن 

 قرارها الـ"ُمعادي" لكيان االحتالل، على حّد تعبيرها.
، كما نقلت عنها صحيفة )يديعوت أحرونوت( العبرّية، في عددها الصادر وأردفت المصادر قائلةً 

اليوم الثالثاء، أّن القائمة السوداء، التي تشمل الشركات اإلسرائيلّية سُتنشر الشهر القادم خالل 
المؤتمر السنوّي لمجلس حقوق اإلنسان، التاِبع لمنظمة األمم الُمتحّدة، والذي يتّخذ من جنيف 

 قّرًا له.بسويسرا م
ونوّهت المصادر في تل أبيب إلى أّن القرار ب دراج الشركات اإلسرائيلّية على القائمة السوداء، كان 

، عندما كان األمير األردنّي زيد الحسين، الُمفّوض 2016قد اُتخّذ في شهر آذار )مارس( من العام 
، قالت الصحيفة إّنها 2017م العام لمجلس حقوق اإلنسان، وفي شهر تشرين أّول )أكتوبر( من العا

شركًة إسرائيلّيًة، الالتي سُيدرجن على القائمة السوداء، ألّنه بحسب  130كشفت النقاب عن أسماء 
مجلس حقوق اإلنسان تقوم هذه الشركات بنشاطها في األراضي الُمحتّلة بشكًل خاِرٍق للقانون الدولّي، 

طن بتفعيل الضغوطات على الدول األعضاء إللغاء وتابعت قائلًة إّنه منذ ذلك الحين، باشرت واشن
القرار، إاّل أّن ُجّل ما استطاعت فعله هو تأجيل اتخاذ القرار وإخراجه إلى حّيز التنفيذ، كما أّكدت 

 المصادر نفسها في تل أبيب.
باإلضافة إلى ذلك، أضافت الصحيفة العبرّية، عّبرت المصادر في تل أبيب عن خشيتها وتوجّسها 

يدْين من أّن إدراج الشركات اإلسرائيلّية على القائمة السوداء سيعود عليها باألضرار الفادحة جدًا الشد
في نشاطاتها في العالم، األمر الذي سيؤّدي إلى خسارتها مبالت باهظًة جدًا، بحسب تعبيرها، ُمضيفة 
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لكيان  "ُمناِهض"ذ القرار الـأّن تعيين رئيسة تشيلي السابقة، ميشال باشليت، أّدى إلى التسريع في اتخا
 االحتالل، وذلك على الرغم من أّن إسرائيل قّدمت احتجاجًا رسميًا ضّد اتخاذ القرار المذكور.

 12/2/2019، رأي اليوم، لندن
 

 يتفقد مخيمي عين الحلوة والرشيدية ويلتقي الحريري  "األونروا"مفوض عام  .63
كرينبول يوم الثالثاء، خالل تفقده مخيمي عين الحلوة  بيير األونرواأكد المفوض العام لوكالة : بيروت

 والرشيدية في جنوب لبنان، التزام الوكالة باستمرار تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين.
والتقى كرينبول خالل الزيارة، اللجان الشعبية والفصائل الفلسطينية بحضور رئيس المكتب التنفيذي 

وجرى خالل اللقاءات بحث الظروف  وا في لبنان كالوديو كوردوني.حكم شهوان والمدير العام لألونر 
الحياتية لالجئين الفلسطينيين والصعوبات المعيشية واالقتصادية التي يواجهونها، واألزمة المالية التي 

 .األونرواتعاني منها 
الالجئين كما التقى كرينبول رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وأكد االلتزام الكامل تجاه 

ووضع كرينبول الحريري في صورة آخر تطورات الوضع المالي للوكالة، والجهود التي  الفلسطينيين.
في العام الماضي من أجل تخطي العجز الحرج الناتج عن وقف تمويل األونروا من  األونروابذلتها 

 قبل الواليات المتحدة، وما ستكون عليه استراتيجية الوكالة لهذا العام.
 12/2/2019، لة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا وكا

 
 "إسرائيل"غوايدو: نسعى إلعادة عالقاتنا مع  .64

قال خوان غوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبالد نهاية يناير/كانون 
اس مع تل أبيب قبل الثاني الماضي، إنه يعمل على إصالح العالقات مع إسرائيل التي قطعتها كراك

 نحو عشرة أعوام تنديدا بحرب غزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.
"يسعدني أن أعلن أن عملية إرساء  -في مقابلة مع صحيفة "إسرائيل اليوم" اليومية-وقال غوايدو 

وأضاف أن إعالنا رسميا بشأن إعالن إعادة العالقات مع  العالقات مع إسرائيل بلغت ذروتها".
 ل وفتح سفارة جديدة لفنزويال هناك، سيحدث "في الوقت المناسب".إسرائي

وتحدث غوايدو عن الجالية اليهودية الموجودة في فنزويال التي يؤكد زعماء إسرائيليون أن عالقة 
كراكاس المتشنجة مع تل أبيب شجعت على مغادرتهم البالد، قائال "هذه الجالية نشطة للغاية 

 في مجتمعنا". وناجحة وساهمت بشكل كبير



 
 
 
 

 

 45 ص             4863 العدد:             2/13/2019 األربعاء التاريخ:  

                                    

 23يشار إلى أن إسرائيل كانت من الدول التي بادرت منذ إعالن غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا في 
يناير/كانون الثاني الماضي إلى االعتراف به، وأيدته في صراعه على السلطة مع الرئيس االشتراكي 

ل أبيب بسبب حرب غزة وكان الرئيس السابق هوغو تشافيز قد قطع العالقات مع ت نيكوالس مادورو.
 ، وعزز العالقات مع الفلسطينيين ومع إيران.2008عام 

 12/2/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

ب وموقف القبيلة .65  عباس وخطاب الهزيمة.. تجريب المجرِّ
 ياسر الزعاترة

في كلمة له خالل افتتاح منتدى "الحرية والسالم" بمقر الرئاسة برام هللا يوم األربعاء الماضي، 
حضور سياسيين إسرائيليين، ذهب الرئيس الفلسطيني محمود عباس شوطًا أبعد في تأكيد مقوالت وب

 سابقة ينكرها مؤيدوه.
قال بالنص، والفيديو موجود لمن أحب التأكد: "أريد أن ألتقي مع جيل الشباب في إسرائيل. الجيل 

 رار في هذه المنطقة".الذي نعمل هذه األيام من أجل مستقبله، من أجل أن يعيش بأمن واستق
وأضاف: "في قضية الالجئين.. الدعاية و)البروباغندا( اإلسرائيلية تقول إن أبو مازن يريد أن يعيد 

ماليين الجئ لكي يدّمر دولة إسرائيل. هذا لم يحصل إطالقًا. ما قلناه هو تعالوا  5إلى إسرائيل 
سرائيل بالالجئين لكي نغّير تركيبتها نضع ملف الالجئين على الطاولة، ولكن ال نريد أن ُنغرق إ

 االجتماعية".
وتابع: "قالوا إن إسرائيل حساسة جدًا تجاه األمن، ونحن نقدر هذه الحساسية. نقدر أن إسرائيل خائفة 
من المستقبل والتطرف. ال بأس؛ فلنأِت بطرف ثالث يجلس في أرضنا، لكي يحمي األمن في 

 لث هو الناتو".المنطقة، وقبلنا أن يكون الطرف الثا
بهذا الحديث يواصل عباس توجيه الصدمات، إذا لم نقل الصفعات للشعب الفلسطيني؛ وهو الذي 
اعتاد ذلك، منذ أن وقف في الخندق المقابل لكل الشعب يوم أجمع على انتفاضة األقصى بعد قمة 

 ، وبعد زيارة اقتحام شارون للمسجد األقصى.2000كامب ديفيد صيف العام 
في  -رحمه هللا-َقِبَل عباس أن يكون رأس حربة أميركا والغرب في حصار ياسر عرفات يومها 

المقاطعة، األمر الذي مّهد األجواء الغتياله الحقًا، ولم يشعر بأية أزمة حين كان الراحل يصفه بأنه 
نبًا إلى "كرزاي فلسطين"، وتقول جيه القبيلة الفتحاوية ما تقول في وضح النهار، وكان يقف بجانبه ج

جنب عدوه اللدود حاليًا، أعني محمد دحالن الذي فرضه الغرب مسؤواًل لألمن كما فرض عباس 
رئيسًا للوزراء بصالحيات كبيرة. كل ذلك لم يكن كاجيًا ألن يخرجه من التداول الفتحاوي كمرشح 
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حركة  لخالفة عرفات بعد قتله، فمنطق القبيلة يختلف عن منطق حركات التحرر، وحين تتحّول
تحرر إلى قبيلة، فهي ستهتف للشيخ الجديد أيًا كان، ومهما كان الرأي جيه سابقًا. طوال سنوات، لم 
يتوقف عباس عن توجيه الصدمات للشعب الفلسطيني، بدءًا بوصف كفاحه المسلح في انتفاضة 

التي يشنها  األقصى وما بعدها بالعبث، ومرورًا بـ "تقديس" التعاون األمني، وليس انتهاء بالحرب
على حماس وقطاع غزة، واإلصرار على نقل تجربته الكارثية في الضفة إليها. في الشق السياسي، 
لم يأِت في خطابه األربعاء بجديد، لكنه بين حين وآخر يتحدث عن الثوابت، بما يمنح القبيلة الحزبية 

وضوحًا بكثير، من حيث تدني فرصة التأكيد على أنه يتمسك بها، لكنه في الكالم األخير يبدو أكثر 
 مستوى الخطاب االنبطاحي أمام العدو.

المثير في الخطاب الجديد أنه يأتي بعد مواقف ترمب من القدس، وبعد تصاعد االستيطان والتهويد، 
وبعد وضوح البرنامج األميركي اإلسرائيلي جيما خّص التسوية، والذي ال يتعدى الحديث عن حكم 

و)ب(، مع تحسينات اقتصادية، وبدون القدس وال الالجئين، وبدون السيادة. ذاتي على مناطق )أ(، 
وألن من الصعب عليه تقديم تنازل جيما يخّص القدس، وإن قّدم الكثير في مفاوضاته مع أولمرت 
وليفني كما فضحت ذلك وثائق التفاوض الشهيرة، فقد تحدث عن شقين هنا؛ األول هو الالجئون، 

 ني هو األمن عبر التنازل عن السيادة بقبول حضور دولي.وقال ما قال. والثا
كل تنازالته الجديدة وعروضه لن تؤدي إلى أية نتيجة، كل ما ستفعله هو بث اإلحباط في صفوف 
الفلسطينيين، ولعل ذلك هو ما يريده عمليًا كي ال يفكر أحد بالمقاومة، وهو راٍض عمليًا عن وضعه 

 لحكومة وعن االنتخابات، وكأنه يقود دولة ال ينقصها شيء.الراهن، وهو يتحدث عن تغيير ا
مع ذلك ستواصل القبيلة الحزبية التطبيل له، بما في ذلك أناس من القبيلة ذاتها يعيشون في 

 الشتات، ويرون كيف يتنازل عن حقهم في العودة إلى ديارهم.
ها كحركة تحرر، فسيتواصل التيه، "فتح" هي كارثة القضية الفلسطينية راهنًا، ومن دون أن تستعيد ذات

ويبقى األمل أن ينقلب الشعب في وجهها ويعيد تصحيح البوصلة، وهو االحتمال الذي يعمل عباس 
 حدوثه.والصهاينة وكثير من العرب وقوى العالم من أجل الحيلولة دون 

 13/2/2019، العرب، الدوحة
 

 ال جديد في صفقة القرن! .66
 ساري عرابي

من حديث عن صفقة القرن، منذ أن فهر اسم هذه الصفقة المضمرة للوجود أّول  ال يكاد يخلو يوم
مّرة، وفي األيام األخيرة َكُثر الحديث عن قرب إفهارها للعلن، هذا فضال عّما فّلت تذكره التسريبات 
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حول مضمون هذه الصفقة والحلول التي تتوعد بها، بيد أّنه على مستوى المضمون؛ مما تنقله 
ت، أو مّما هو في حكم المؤكد مما ستظهر به هذه الصفقة، ال يتناسب وحجم هذا االهتمام التسريبا

بها، وكأّنها من هذه الحيثية سوف تأتي بشيء جديد لم يكن متوقعا! مع أّن االهتمام ينبغي صرفه 
لمآالته  للكيهية التي ُيتصّدى بها لمحاولة فرضها، وللظروف المهيِّئة لفرضها، وللمسار الذي ال غاية

 سوى حقيقة هذه الصفقة أّيا كان اسمها، وصورة تخريجها.
وألننا اآلن نتحدث بأثر رجعي عن هذا المسار، فلن نشير إلى القراءات التي رأت مآالته سلفا منذ 
مطلع سبعينيات القرن الماضي، وسنغّض الطرف عن ذلك، وسنشير فحسب إلى عدد من الحقائق 

سار، وبما دّل في كل حقيقة من تلك الحقائق، على أّن المآل لن يكون التي تأكدت بعد انطالق الم
 سوى صفقة القرن هذه من حيث المضمون، وال نقصد من حيث اإلخراج واحتماالت فرضها.

وفي حين كانت قيادة منظمة التحرير، ومعها المنظومة العربية عموما، تراهن على "اليسار 
ّن اإلجماع اإلسرائيلي كان منعقدا على إبقاء السيطرة على اإلسرائيلي"، وحكومات حزب العمل، ف 

الضفة الغربية بنحو ما، ثم بعد ذلك يحصل االختالف داخل هذا اإلجماع حول حدود السيطرة 
وشكلها، بيد أّن الحّد األدنى في هذه السيطرة كان يتضمن االحتفاظ بالقدس بشطريها، وبالحدود 

من الضفة الغربية. ولم تكن خطة إيغال ألون العّمالي من بعد الشرقية للضفة الغربية، وبمناطق 
إال تصّورا للحّد األدنى من االستراتيجية الصهيونية لكيهية السيطرة على الضّفة  1967هزيمة العام 

الغربية. ف ذا كان اليمين اإلسرائيلي هو األسوأ بحسب قراءات منظمة التحرير ومجمل المنظومة 
أن نتوقع إال أن يتوسع هذا الحّد األدنى ليبلت أكبر قدر ممكن من السيطرة  العربية، فليس علينا

 الفيزيائية على أرض الضفة الغربية، هذا فضال عن الهيمنة غير المباشرة.
ولم يكن األمر ليحتاج كّل هذا الوقت، لنقف على هذه الحقيقة، ف ّن خّي التسوية بين الفلسطينيين، 

ات عديدة إحصاءات تفيد بالزيادة االستيطانية في الضّفة الغربية من هو الذي صدرت عن ممثليه مرّ 
بعد توقيع اتفاقية أوسلو، بما في ذلك في عهود حكومات حزب العمل. ويمكن لنا أن نتساءل إذا 
كانت تلك الحكومات، والعّمالية منها، قد أنفقت مليارات الشواكل على التوسعات االستيطانية إلزالتها 

 ا بمجرد أن يرغب الفلسطينيون في ذلك؟!كّلها الحق
إّن تلك الحكومات، بالتأكيد، ولو كانت تضمر احتمالية إزالة شيء من الوجود االستيطاني في تسوية 
ما، ف ّن التوسعات المستمّرة، في أقل أهدافها، وباإلضافة لخلق أوراق القّوة والمناورة، كانت لغاية بقاء 

بعضه، وهو ما يقودنا إلى حقيقة أخرى، وهي أن الطرف الفلسطيني شيء من ذلك الوجود حين إزالة 
في مشروع التسوية قد سّلم مبّكرا ببقاء كتل استيطانية كبرى في الضفة الغربية، وأخذ يطرح حلوال 
جديدة من قبيل تبادل األراضي، وهي حلول تعني بالضرورة التسليم باالستراتيجية االستعمارية 
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لذلك إال أّن "إسرائيل" كانت تتحكم، ب جراءاتها على األرض، بالمسار كامال الصهيونية، وال معنى 
صوب غايتها القصوى. ولم يكن بمقدور الفلسطينيين ضمن موازين القوى المختّلة، وعجز قيادة 
مشروع التسوية عن التراجع عنه، إال إعادة االنطالق الدائم من النقاط التي استمّرت "إسرائيل" 

 مرحلة بحسب النتائج التي تبلغها بفرض الوقائع على األرض. بوضعها في كلّ 
بين عرفات وباراك، وفي فّل حكومة عّمالية "مستعدة للحّل"،  ديفيدوبالرجوع إلى مفاوضات كامب 

وإدارة أمريكية أكثر عقالنية من اإلدارة الحالية، ف ّن موضوع القدس عموما، ووضع المسجد األقصى 
تلك المفاوضات أساسا، ف ذا كان ذلك صحيحا، وكانت وحدة شطري خصوصا، هو الذي فّجر 

المدينة شعارا دائما مرفوعا بين كل القوى اإلسرائيلية المؤّثرة بال استثناء، ف ّنه ال يمكن لنا أن نتوقع 
أن يكون الحال أحسن و"إسرائيل" بالكامل باتت تخضع لهيمنة يمينية مطلقة، واإلدارة األمريكية 

 دو إسرائيلية أكثر من أّي شيء آخر!الحالية تب
وإذا كانت صفقة القرن، بالضرورة تتضمن تصهية قضية الالجئين، ف ّنه ال يمكن لنا القول إّن القيادة 
الفلسطينية لخّي التسوية ومعها المنظومة العربية، كانت متمسكة بالعودة الكاملة المؤسسة على الحق 

، وال يخضع للمساومة، وإّنما طرحوا من عند أنفسهم ما الفلسطيني الخالص، الذي ال يسقطه شيء
سّموه حال عادال ومتفقا عليها، كما في المبادرة العربية. وبما أنه ينبغي أن يكون متفقا عليه مع 
اإلسرائيليين، ف ّنه في جانب منه خاضع لإلسرائيليين، وبما أن اإلسرائيليين، بموازين القوى التي 

لى األرض وبخيبة العرب، هم الذين يقودون هذا المسار كّله، فال بّد وأّنهم تنحاز لهم وبوقائعهم ع
 سيتحّولون إلى المتحكم الكامل بهذه القضية كما بقية قضايا الفلسطينيين!

 فما الجديد إذن في صفقة القرن من جهة المضمون؟!
ضّم "إسرائيل" جعل من ال شيء، بيد أّن الجديد في وجود إدارة أمريكية قد بنت تحالفا شرق أوسطي ي

 انشغاالته العمل على فرض هذه الصفقة، التي ال جديد فيها من الحيثية سابقة الذكر.
هذا يحيلنا إلى السؤال األهم: إذا لم يعد هناك من يفكر اليوم في تحرير فلسطين، فهل هناك من 

 وسعهم ألجله؟!يعمل على إحباط هذه الصفقة فعال، وهي أقّل ما يمكن أن يجمع الفلسطينيون 
 12/2/2019، "21موقع "عربي 

 
 فزِّاعة "ما بعد الصهيونية" .67

 أنطوان شلحت
مرة أخرى، قفزت فّزاعة "ما بعد الصهيونية"، لتحتّل حّيزًا في الجدل اإلسرائيلي الداخلي الدائر هذه 

ا القفز أصحاب إبريل/ نيسان المقبل. وأّجج هذ 9األيام على أعتاب االنتخابات البرلمانية العامة، يوم 
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أعمدة صحاجية من اليمين، يزعمون أنه، على الرغم من كل اإلجراءات التي اتخذها ُحكم اليمين، 
، والرامية إلى 1977الُمستمر أكثر من أربعة عقود، منذ صعود حزب الليكود إلى سّدة السلطة عام 

كامل إلى سطوة منظمات "ما تعزيز ةيمنته الشاملة سياسيًا وفكرّيًا، ال تزال هناك جيوٌب تخضع بال
 بعد صهيونية"، ال سيما في الجهاز القضائي ووسائل اإلعالم. 

يضيق المجال إليراد كل األمثلة التي تجّسد هذه المزاعم، ولكن يظّل أبرزها مثُل الهجوم على منظمة 
ئفة... "بتسيلم" لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة، في ضوء تقرير أخير لها بعنوان "عدالة زا

مسؤولية قضاة محكمة العدل العليا عن هدم منازل الفلسطينيين وسلبهم"، ُيظهر كيف شرعن قضاة 
هذه المحكمة جهاز التخطيي في أراضي الضفة الغربية، ومّكنوا دولة االحتالل من مواصلة تنفيذ 

از التخطيي يفرض سياسة مخالفة للقانون، وتجاهل القضاة مرارًا وتكرارًا في قراراتهم حقيقة أّن جه
حظرًا شبه تاّم على البناء الفلسطيني، بغرض إتاحة استيالء إسرائيل على أكبر مساحة ممكنة من 

 األرض الفلسطينّية. 
وإلى جانب هذا المثل، برز أخيرا مثُل استهداف منظمة "صندوق إسرائيل الجديدة" التي اعتبر خبيران 

إطار األجسام التي ُتعّزز خطاب "ما بعد الصهيونية"، على عسكريان إسرائيليان أخيرًا أنها تندرج في 
الرغم من الخطوط الُحمر التي تعتمدها حيال تقديم أموال دعمها، وفي مقدمها التبرت من أي تعاطٍف 
مع نشاطات حركة المقاطعة، أو مع أي حراٍك ضد الجيش اإلسرائيلي وقادته. ودعا كالهما إلى 

 نية". إنشاء "صندوق إسرائيل الصهيو 
هناك خالف بين الباحثين بشأن تاريخ فهور مصطلح "ما بعد الصهيونية" أول مرة في األدبيات 

، أم قبل ذلك بقليل أو كثير. مع هذا، ال 1993اإلسرائيلية، وهل هو مرتبي بتوقيع اتفاق أوسلو عام 
لمصطلح ماتت، أو نعثر على مثل هذا الخالف حيال واقع أن الفكرة العامة التي ارتسمت وراء هذا ا

، وهو عام تفّجر المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، 2000أنها تغّي في سبات عميق، منذ 
واندالع االنتفاضة الثانية. وللبرهنة على ذلك، أستعيد رأيين لمؤرخين إسرائيليين ُعّدا، في حينه، من 

الذي أكد أن "ما بعد  أساطين تلك الفكرة، التي صارت إلى موات. األول المؤرخ توم سيغف
الصهيونية" ماتت بسبب الفلسطينيين. وبعد ثالثة أعوام من اندالع االنتفاضة الثانية، قال سيغف 
إنه، في ذلك الوقت، أصبحت فكرتها في الثالجة، في أحسن األحوال، ولم تعد شيئًا حيًا أو حيويًا. 

هيونية"، و"اإلرهاب الفلسطيني يعيدنا إلى وبرأيه االنتفاضة "أرغمتنا على العودة إلى داخل ذاتنا الص
الرحم الصهيوني". والشيء الذي تصدر اهتمام التيار ما بعد الصهيوني كان الجدل حول "الكيهية 
التي يمكن أن تكون فيها الدولة يهودية وديمقراطية. واليوم لم يعد هناك من يأبه بهذا الموضوع". 

رّيًا ومناهضًا للصهيونية، وأّكد أن "ما بعد الصهيونية" الثاني إيالن بابيه الذي يعتبر نفسه يسا
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أضحت، منذ اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية، تيارًا وهميًا غير فاعل. وفي قراءته، عقرت 
إسرائيل قدرتها على اإلخصاب، لكنه، في الوقت نفسه، توقع أن يأتي يوم قد ُيتاح جيه، في فروٍف 

 يح نطفتها في عملية إخصاب اصطناعية. مخبريٍة مالئمة، إمكان تلق
وبعد ثالثة أعوام من تلك االنتفاضة، أكد بابيه أيضًا أن المجتمع اإلسرائيلي تخّلص من "ما بعد 
الصهيونيين". ومضى قائاًل: ابحثوا عنا بعد ثالثة أو أربعة أو خمسة أعوام، عندما تصل الحقارة 

من السياسة اإلسرائيلية، إلى درٍك من شأنه أن يدفع ناسًا والشناعة والبربرية التي أضحت اليوم جزءًا 
 كثيرين، حتى داخل البلد، إلى القول: إلى هنا! لكننا لم نبلت بعد هذه اللحظة. 

على الرغم من هذا، تهدف العودة إلى فّزاعة "ما بعد الصهيونية" إلى تأثيم إرثها الباقي من نتاجها 
 الفكرّي الُمهم.

 13/2/2019، دنالعربي الجديد، لن
 

 اإلسرائيلية القديمة-نحو تغيير في معادلة السالم العربية .68
 يوآف مردخاي ومايكل ميلشتين

منذ األيام األولى للصراع العربي اإلسرائيلي، ارتبطت العالقات بين إسرائيل والعالم العربي ارتباطا 
ادلة استراتيجية بين إسرائيل وثيقا بالعالقات بين إسرائيل والفلسطينيين. على مر السنين، فهرت مع

والعالم العربي تفترض أنه لن يكون هناك أي تقدم في التطبيع بين الجانبين دون مفاوضات مباشرة 
بين إسرائيل والفلسطينيين نحو تسوية سياسية. أحد العناصر األخرى في هذه المعادلة هو التهديد 

شكل تلقائي على عالقات إسرائيل مع العرب، بأن أي أزمة خطيرة بين إسرائيل والفلسطينيين ستؤثر ب
 بل وقد تتسبب في تدهور حاد بين الجانبين.

بدأت تلك المعادلة االستراتيجية القديمة تتآكل في أواخر السبعينيات، بعد أن أعطت مصر األولوية 
 لمصالحها الوطنية من خالل السعي إلى التوصل إلى اتفاق سالم مع إسرائيل، على الرغم من عدم

وجود مفاوضات إسرائيلية فلسطينية. لقد تسارعت وتيرة هذا النمي من السلوك العربي في السنوات 
األخيرة. أصبحت سابقة الرئيس المصري أنور السادات السياسة الرسمية وغير الرسمية لمجموعة 

 كبيرة من القادة العرب.
ت االستراتيجية الجارية في الشرق يمكن العثور على جذور هذا التغيير الدراماتيكي في بعض التطورا

األوسي على مدى العقد الماضي: التهديد المتزايد إليران في المنطقة التي يعتبرها العالم العربي 
محتمل؛ التحدي اإلسالمي  استراتيجيالسني التهديد الرئيسي، مما يدفعهم إلى رتية إسرائيل كحليف 

كيز على مشاكلهم الداخلية وطلب المساعدة من داخل الدول العربية والذي أجبرهم على التر 
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اإلسرائيلية من أجل إلحاق الهزيمة بهم؛ صعود القادة العرب الشباب الجدد الذين يشعرون بقدر أقل 
من االلتزام تجاه القضية الفلسطينية؛ تنامي خيبة األمل العربية في مواقف وسياسة الفلسطينيين 

األوسي، والتي تقوم على جهد تعزيز العالقات بين  وقادتهم؛ وسياسة الرئيس ترامب في الشرق 
 إسرائيل والعالم العربي السني.

التغيير في العالقات بين إسرائيل والعالم العربي يظهر في العديد من المجاالت: زيارات رسمية 
بر لمسؤولين إسرائيليين كبار في الدول العربية )مثل زيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى ُعمان في نوفم

(، اجتماعات غير رسمية بين كبار المسؤولين؛ التعاون المتنامي بين إسرائيل والدول العربية 2018
)خاصة مصر ودول الخليج(؛ وتوسيع النشاط االقتصادي بين رجال األعمال والشركات العربية 
 اإلسرائيلية. كل هذه التطورات تحدث ليس فقي في غياب التقدم في المفاوضات اإلسرائيلية

وسي أزمة عميقة بين الجانبين وفي فل تصعيد محتمل في قطاع غزة  وأيضاالفلسطينية، بل 
 والضفة الغربية.

على الرغم من هذه التغييرات، يجب ذكر بعض المخاوف الواضحة. االعتبار األول هو أن هذه 
المواطنون التغييرات تقتصر على القادة والنخبة السياسية في العالم العربي، في حين ال يزال 

العاديون وأصحاب النفوذ في الرأي العام يحملون عداء عميقا تجاه إسرائيل ويعارضون أي تعبير 
عن التطبيع. ثانيا، تعتمد التغييرات بشكل رئيسي على الظروف الحالية. سيؤثر أي تغيير فيها على 

و تهديد منظمة الدولة العالقات بين إسرائيل والعرب، على سبيل المثال تالشي التهديد اإليراني أ
اإلسالمية، التغيرات الداخلية داخل الدول العربية، التغير المحتمل في اإلدارة األمريكية، وحتى 
صعود زعيم فلسطيني جديد بعد أبو مازن الذي قد يكون أكثر توافقا مع العالم العربي والمجتمع 

 الدولي.
العالم العربي في العديد من المجاالت، ال لذلك ال يزال لدى إسرائيل فرصة لتوسيع عالقاتها مع 

سيما االستراتيجية منها واالقتصادية. في الوقت نفسه، من الواضح أنه ال يمكن االستغناء كليا عن 
المعادلة القديمة، وأن إسرائيل لن تكون قادرة على تحقيق التطبيع الكامل مع العرب دون أي تقدم مع 

دة من النافذة الحالية للفرص المفتوحة اآلن في الشرق األوسي، الفلسطينيين. من أجل جني أكبر فائ
 يجب على إسرائيل النظر في خطوات مثل هذه؛

إنشاء إطار للمفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين. حتى من دون التوصل إلى اتفاق في المدى 
طينية، باإلضافة القريب، يمكن أن تساعد تلك الجهود المبذولة لتحقيق االستقرار في الساحة الفلس

 إلى تسهيل محاوالت القادة العرب لتطوير العالقات مع إسرائيل؛
 توسيع التعاون مع الدول العربية من أجل استقرار الوضع في قطاع غزة؛
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تجنب أي تغيير في الوضع الراهن حول الحرم القدسي في القدس والذي يمكن أن يشعل األجواء بين 
 المسلمين والعرب؛

 التواصل مع الجمهور العربي لتغيير صورته التقليدية والشعبوية إلسرائيل.تطوير قنوات 
يمكن لهذه الخطوات أن تساعد في تمكين إسرائيل من تحويل الزالزل المأساوية التي هزت الشرق 

 األوسي على مدى العقد الماضي إلى فرصة ذهبية مشتركة لجميع شعوب المنطقة.
 11/2/2019، تايمز أوف إسرائيل

 
 وائق تعترض األهداف االستراتيجية إلسرائيلع .69

 أودي ديكل
في مجموعة واسعة من الساحات ومن األبعاد، هناك واقع تتعايش جيه جنبًا إلى جنب مكونات 
متعارضة تخلق ازدواجيات وتعقيدات بنيوية. ازدواجية الحوار هذه يساهم في خلقها إلى حد بعيد 

 ل االجتماعي الذي يمتاز برسائل قصيرة ُتظهر مواقف قطبية.الحوار الدائر أساسًا في وسائل التواص
وكلما ازدادت حدة الفجوات بين المواقف المتعارضة، كان من الصعب على إسرائيل تحديد أهدافها 

 االستراتيجية وتحقيقها. جيما يلي العوائق االستراتيجية:
سرائيل في خوض "المعركة ثمة شك في أن النجاح العسكري الذي حققته إ المعركة بين الحروب:

بين الحروب" في الساحة الشمالية قد حقق الهدف االستراتيجي، وهو إبعاد إيران عن سورية ووقف 
تهريب السالح المتطور إلى "حزب هللا". ويعود هذا إلى امتناع المستوى السياسي من تحريك عملية 

 سياسية مكملة على أساس هذه المعركة.
ال يرغبون في  -إيران، "حزب هللا"، وحتى "حماس"  -رائيل وأعداتها إس المحافظة على الردع:

 الحرب. 
على الرغم من التصريحات التهديدية للناطقين بلسان إيران  -جرت المحافظة على الردع المتبادل 

وحزب هللا و"حماس"، باإلضافة إلى تخّلي إسرائيل عن سياسة الغموض جيما يتعلق بالهجمات في 
 لية، جميع األطراف يريدون البقاء تحت عتبة الحرب. الساحة الشما

مع ذلك، سباق التسلح والتمركز العسكري إليران والتنظيمات الدائرة في فلكها و"حزب هللا" في 
الساحة الشمالية يزداد ويتسبب بوقوع حوادث تهدد بتعريض الوضع الزدياد خطر التصعيد 

الصعب في قطاع غزة ومحاوالت "حماس" تحويل  والمواجهات. وهكذا هو تأثير الوضع اإلنساني
 الضغي الذي ُيمارس عليها نحو إسرائيل.
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ه الواليات المتحدة نحو الخروج من سورية: التناقض البارز، وخصوصًا في سياسة الرئيس  توجِّ
ترامب، فمن جهة يحارب ترامب من أجل مكانة الواليات المتحدة كقوة عالمية رائدة، ومن جهة 

ر مبادئ النظام العالمي، وُيلحق الضرر بتحالفات كانت أحد أسس قوة الواليات المتحدة ُأخرى، يدم
لجم  -)ويتخلى عن الشرق األوسي للهيمنة الروسية(. من أجل تحقيق هدف إسرائيل المركزي 

ثمة حاجة إلى تدّخل أميركي، مثل قطع  -التمركز اإليراني في سورية، وإخراج إيران من هناك 
ي اإليراني بين العراق وسورية، وفي الوقت عينه قيادة التحركات الدولية التي من شأنها الجسر البر 

أن تؤدي إلى إخراج القوات األجنبية من سورية، وعلى رأسها إيران والتنظيمات الدائرة في فلكها. لكن 
ب جدًا الخروج األحادي األميركي من المنطقة وترك الساحة في يدي إيران وروسيا سيجعل من الصع

 تحقيق هذا الهدف.
العالقات الحارة بين إسرائيل والواليات المتحدة في عهد إدارة ترامب  إسرائيل والواليات المتحدة:

تعكس توّثق الحلف بين الدولتين، لكن يجب أن نأخذ في الحسبان أن الرئيس ترامب يمكن أن يغّير 
يمكن أن تورط الواليات المتحدة في حرب  موقفه أيضًا حيال إسرائيل إذا اتخذت هذه األخيرة خطوات

 إضاجية في الشرق األوسي تؤدي إلى المّس بقوات أميركية. 
الفلسطيني، على ما يبدو لمصلحة  –تعمل إدارة ترامب على خطة سالم لحل النزاع اإلسرائيلي 

الطرفين،  إسرائيل، ولكنها عمليًا تتخذ خطوات ُتبعد الواليات المتحدة عن دورها كوسيي مقبول من
كما أنها ال تأخذ في حسابها انعكاسات فشل آخر في العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين. 
في هذا اإلطار أيضًا العالقات بين إسرائيل وإدارة ترامب يمكن أن تتزعزع إذا رفضت حكومة 

في العالقات  إسرائيل خطة ترامب لدى طرحها على جدول األعمال. عامل آخر يمكن أن يؤثر سلباً 
هو تطور العالقات بين إسرائيل والصين التي يرفضها األميركيون. كما أن للعالقات الوثيقة مع إدارة 
ترامب تأثيرًا سلبيًا في العالقة بين دولة إسرائيل وأقسام واسعة من الجالية اليهودية األميركية التي 

ختالف النظرة إزاء القيم الديمقراطية تعارض سياسة الرئيس ترامب. يضاف إلى ذلك الخالف بشأن ا
 والليبرالية والتعددية في أوساط اليهود.

الفلسطيني في المجال  -تراجعت أهمية الصراع اإلسرائيلي   الفلسطيني: -الصراع اإلسرائيلي 
اإلقليمي والدولي وضعفت مقارنة بمشكالت ُأخرى. مع ذلك ال تجري مأسسة عالقات إلسرائيل بدول 

العالم العربي واإلسالمي بصورة عامة، على الرغم من العالقات غير الرسمية والمزدهرة الخليج وب
 والتعاون غير المسبوق القائم على تداخل في المصالح، في األساس ضد سعي إيران لهيمنة إقليمية.

سية، الحكومة اإلسرائيلية خسرت المبادرة في مواجهة الفلسطينيين: فاهريًا تؤيد الحكومة عملية سيا
لكنها، عمليًا، تركز على التمسك بالوضع القائم. في الوقت عينه، تّدعي إسرائيل عدم وجود شريك 
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لها في المحادثات من أجل التوصل إلى تسوية، على الرغم من أن السلطة الفلسطينية تؤيد مبدئيًا 
إذا تبلورت.  -ت اتفاقات سياسية، بسبب التشكيك في قدرة السلطة الفلسطينية على تطبيق االتفاقا

في الوقت عينه، وبخالف التصريحات الرسمية، تراكم حكومة إسرائيل صفقات مع "حماس"، وهي 
حركة تستخدم "اإلرهاب" وترفض االعتراف بوجود إسرائيل. يمكن التقدير أن التفاهمات مع "حماس" 

ا يتالءم مع مبدأ "إعادة لن تصمد طوياًل، إاّل في حال قيام جهد دولي وعربي إلعادة بناء القطاع، بم
بناء في مقابل عدم تعافم القوة العسكرية". على المدى البعيد يتعين على إسرائيل السعي لبناء 
الظروف التي تسمح للسلطة الفلسطينية باسترجاع سيطرتها على قطاع غزة، بما في ذلك تجريد 

أجل تحقيق مبدأ تجريد الكيان الذراع العسكرية لـ"حماس" من قدرتها التي تهدد إسرائيل. ذلك من 
 الفلسطيني من السالح أيضًا في قطاع غزة كما في الضفة الغربية.

يدل مؤشر األمن القومي في إسرائيل، الذي يحلله ويحدثه معهد األمن القومي، على حدوث تراجع 
ئيل وفي دراماتيكي في العقود الثالثة األخيرة في أهمية السالم في نظر الجمهور اليهودي في إسرا

الثقة التي يشعر بها حيال قدرة تحقيق حل الدولتين، وذلك على الرغم من أن حل دولتين لشعبين ما 
(، في الوقت الذي تزداد تدريجيًا رغبة أغلبية الجمهور %58يزال الخيار المفضل ألغلبية الجمهور )

 ية لتقسيم البلد.( في االنفصال عن الفلسطينيين على أساس الخطة السياسية األساس%70)نحو 
الديمقراطية اإلسرائيلية: الجمهور العربي في إسرائيل موجود في واقع استقطاب بصورة خاصة. من 
جهة يندمج تدريجيًا في المجال المدني اإلسرائيلي ويستفيد من ثمار سياسة الحكومة التي تدفع قدمًا 

الهوية الفلسطينية التي يتمسك بها بالخطة الخمسية للتوفيف في البلدات العربية. ومن جهة ثانية، 
جزء كبير من الجمهور العربي تشجع في أوساط الجمهور اليهودي في إسرائيل الذي يرى فيهم 
طابورًا خامسًا حديثًا تحريضيًا وعنيفًا ضده، وتزعزع مكانته كجمهور مساو لآلخرين. "قانون القومية" 

 فاقم الفجوة بين الجمهور اليهودي وغير اليهودي. 
على الرغم من التصريحات القومية واألجواء العامة التعكيرية، القانون نفسه ال يغّير واقع المواطنة 
في إسرائيل، لكنه يمس بكرامة الجمهور العربي وبالشعور باالنتماء. هناك أجزاء من الجمهور ترى 

ية: "قانون القومية" "قانون في خطوات معينة اتخذتها حكومة إسرائيل تهديدًا قويًا للديمقراطية اإلسرائيل
التسوية" ]شرعنة البؤر االستيطانية غير القانونية[، قانون "الوالء في الثقافة"، واقتراح قانون بشأن "بند 
التغلب"]إعطاء الكنيست صالحية سن تشريعات تتعارض مع قانون أساس[، الهجمات على محكمة 

 تالف في تحديد مصطلح "ديمقراطية".العدل العليا. الفجوات ناجمة إلى حد بعيد عن االخ
ارتفاع حرارة الخطاب: حاليًا يتحرك الخطاب في العالم بين أقطاب. عندما تكون التكنولوجيا ووسائل 
التواصل االجتماعي وإمكانات تمرير رسائل محصورة بعدد قليل، تتكثف المواقف المتطرفة وتقوى. 
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ي فهم تعقيد التحديات، وال يهتم ب يجاد حلول الحوار في وسائل التواصل االجتماعي ال يتعمق ف
لتوترات ومعضالت يمكن أن تقوم بتطويق هذه القطبية، وتجسر بين تناقضات أساسية أو تتيح 

 وجودها جنبًا إلى جنب. 
 "مباط عال"

 13/2/2019، األيام، رام هللا
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