
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 
 

 تقديرات "أمان": حماس قد تبادر لتصعيد لتغيير الوضع بغزة
 "القدس": هنية يسعى لجلب أموال حماس المحتجزة في مصر

 منذ تأسيس السلطة الفلسطينية مليار دوالر مساعدات دولية 35.4 ":بكدار"
 مصادر إسرائيلية: السلطات المصرية تكّثف تدمير األنفاق من سيناء إلى غزة
 لعدسات الكاميرات بن علوي يصل للقاء نتنياهو عبر مرآب سيارات الفندق الذي يقيم فيه تفاديا  

التوافق على بيان تفشل بالفصائل 
خيبة روسية في موسكو...  مشترك

 القاهرةبوتعويل على لقاء قريب 
 

 

 4... ص 
 

 4864 14/2/2019 الخميس

 



 
 
 
 

 

 2 ص             4864 العدد:             2/14/2019 الخميس التاريخ:  

                                    

  السلطة:
 6 منظمة التحرير تهدد "إسرائيل" بـ"قرارات سابقة"  2.
 7 عريقات: مؤتمر وارسو محاولة لشرعنة االنتهاكات اإلسرائيلية  3.
 8 عباس يهاتف أهالي الخليل ويحثهم على مواجهة المستوطنين  4.
 8 النائب خالد طافش: سياسة الباب الدوار مأساة مرّكبة ألهالي الضفة الغربية  5.
 8 مليون دوالر 17الحمد هللا وسفير اليابان يوقعان مذكرة تفاهم حول منحة من "جايكا" بقيمة   6.
 9 مليار دوالر مساعدات دولية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية 35.4 ":بكدار"  7.

 
  المقاومة:

 9 "القدس": هنية يسعى لجلب أموال حماس المحتجزة في مصر  8.
 10 يدعي الكشف عن خلية لحماس ويبرر استهداف قناة األقصى "الشاباك"  9.

 11  تقديرات "أمان": حماس قد تبادر لتصعيد لتغيير الوضع بغزة  10.

 12 العودة مسيرات فصائل المقاومة تحذر االحتالل من التغول في جرائمه بحق متظاهري   11.

 12 وتدعو لتجنيبها الخالفاتقطع رواتب موظفي الصحة بغزة تدين الفصائل العمل الوطني   12.

 13 أبو عون للمرة الثانية تواليا   بحماس اإلداري للقيادياالعتقال االحتالل يجّدد   13.
 

  :اإلسرائيليالكيان 
 13 جامعة أرئيل""المصادقة النهائية على إقامة كلية للطب في   14.
 14 ةليبرمان يتهم نتنياهو بـ"استدعاء حرب" مع إيران عبر سوري  15.
 15 وزراء إسرائيليون ُيهاجمون نتنياهو بسبب "الخان األحمر"  16.
 15 اقض مع ممارستها في القدسألنها تتن وثيقة إسرائيلية "سرية" ترفض االعتراف بمعاهدة جنيف  17.
 15 االنتخابات اإلسرائيلية: نتنياهو ينافس على مكانة "القائد العسكري"  18.
 16 ينفّضون عن حزب ليبرمان لصالح نتنياهو "إسرائيل"اليهود الروس في   19.

 
  :األرض، الشعب

 17 هيئة األسرى تحذر من تردي األوضاع الصحية لألسرى المرضى في سجون االحتالل  20.

 17 بتجنيد منفذي عمليات "إسرائيل"قناة األقصى ترفض اتهامات   21.

 17 الجئا  فلسطينيا  مفقودا  في سورية 317: "مجموعة العمل"  22.

 18 عتقلون وتصرف السلطة رواتب لهميُ  "إسرائيل"فتية يهربون من غزة إلى   23.



 
 
 
 

 

 3 ص             4864 العدد:             2/14/2019 الخميس التاريخ:  

                                    

 18 في الخليل سكانيا   تجمعا   17 االحتالل يقطع خطوط المياه المغذية لـ  24.

 19 مستوطنون يهود يخطون شعارات عنصرية شمالي الضفة  25.

 19 الليلي" اإلرباكاالحتالل يطلق النار على المشاركين في "  26.

 19 سجن النقب يتعرض ألكبر حملة تركيب أجهزة "تشويش"  27.

 20 اإلحصاء: ارتفاع معدالت البطالة في غزة وانخفاضها في الضفة  28.

 21 شظايا صواريخ القبة الحديدية... تهديد إسرائيلي جديد لحياة سكان شرقي قطاع غزة  29.

 22 أسماك إسرائيلية "محّرمة" في أسواق غزة المحاصرة  30.

 22 مصّوران من غزة يفوزان بجوائز دولية عن مسيرة العودة  31.
 

  : مصر
 23 مصادر إسرائيلية: السلطات المصرية تكّثف تدمير األنفاق من سيناء إلى غزة  32.

 
  : األردن

 24  : قرار بدعم مقاطعة عباس والسلطة"وارسو"األردن قبل ساعات من   33.
 

  : لبنان
 24 ا السياج التقني لقرية الغجر وفتشوا مجرى النهراجتازو  إسرائيليون جنود   34.
 25 حزب هللا ينشر على الحدود الشمالّية يافطات تسخر بشكٍل الذٍع من جيش االحتالل  35.
 25 عامر شاكر.. فنان لبناني ينحت للقضية الفلسطينية  36.

 
   عربي، إسالمي:

 26 لعدسات الكاميرات بن علوي يصل للقاء نتنياهو عبر مرآب سيارات الفندق الذي يقيم فيه تفاديا    37.

 27 مليون دوالر 60السعودية تدعم الميزانية الفلسطينية بـ   38.

 27 ن عربيةبالزواج م إسرائيليا   تركي الفيصل ينصح صحفيا    39.
 

  دولي:
 28 إلهان عمر لترامب: تاجرت طيلة حياتك في كراهية المسلمين واليهود  40.
 28 على حافة الحرب ويجب رفع الحصارغزة قطاع مالدينوف:   41.
 29 ينيين بالعمل في لبنانونروا" يطلب السما  لالجئين الفلسطاأل مفوض "  42.



 
 
 
 

 

 4 ص             4864 العدد:             2/14/2019 الخميس التاريخ:  

                                    

 30 ترفض زيارة لممثلي دول مجلس األمن إلى األراضي الفلسطينية "إسرائيلدبلوماسيون: "  43.

 31 األمم المتحدة تنفي مشاركتها بمؤتمر وارسو  44.

 31 طينيين بسياسة "خذ أو اترك"فورين بوليسي: كوشنر يعامل الفلس  45.
 

  حوارات ومقاالت
 32 الوهاب بدرخان عبد... ؟"صفقة القرن "مقايضة وارسو: مواجهة إيران مقابل دعم   46.
 35 مرد. عدنان أبو عا... الضفة الغربية: ساحة اشتباك بين حماس والسلطة الفلسطينية وإسرائيل  47.
 38 قاسم قصير... إيران واإلخوان المسلمون: هل حان وقت المراجعة؟  48.
 40 تسفي برئيل... حسم مستحقات للسلطة وحقائب أموال لـ"حماس"!  49.

 
 42 :كاريكاتير

*** 
 

 القاهرةبخيبة روسية وتعويل على لقاء قريب في موسكو...  شتركالتوافق على بيان متفشل بالفصائل  .1
في التوافق على بيان  وافصياًل فلسطينيًا أخفق 12، أن موسكو، من 14/2/2019الحياة، لندن، ذكرت 

مشترك تم تداوله سابقًا تحت اسم "إعالن موسكو"، وقررت سحب البيان نتيجة خالفات على بعض 
وكشفت مصادر شاركت في مشاورات  لتحرير التمثيلي، وجوانب سياسية.بنوده تتعلق بدور منظمة ا

اعترضوا  اإلسالمياستمرت ثالثة أيام في موسكو برعاية معهد االستشراق الروسي أن ممثلي الجهاد 
على بند يشير إلى "بناء دولة فلسطينية بحدود الرابع من حزيران )يوليو( وعاصمتها القدس الشرقية، 

وفيما كانت موسكو تراهن على  ارات فضفاضة مثل دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.واستبدالها بعب
في البيان على أن الفلسطينيين يتمسكون بقرارات الشرعية الدولية من أجل استخدامه في  إجماع

مشروعات بديلة، رفض ممثلو "الجهاد  أي وإفشالمواجهة احتكار واشنطن لرعاية التسوية، 
 قرارًا ضمنيًا بإسرائيل".إإلى هذه القرارات ألنها "تعني  اإلشارة، حسب المصدر، اإلسالمي" و"حماس"

جولة الحوارات ، أن موسكو رائد جبر، عن مراسلها من 14/2/2019الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
الفلسطينية في موسكو تعرضت إلى نكسة أمس، أسفرت عن سحب البيان المشترك وتقديم اعتذار 

ا البلد المضيف للحوارات، بسبب الفشل في التوافق على الصياغة النهائية للوثيقة التي لروسيا بصفته
حملت اسم "إعالن موسكو". وتبادلت األطراف الفلسطينية اتهامات بالمسؤولية عن اإلخفاق، لكنها 
ة أجمعت على السعي لمواصلة النقاشات في إطار تلبية دعوة جديدة للحوار ينتظر أن توجهها القاهر 
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وبدا الموقف مرتبكًا، أمس، في اليوم الثالث من جولة الحوار في موسكو. إذ  في األسابيع المقبلة.
واصلت الفصائل نقاشات ساخنة، بعد مرور وقت قصير على إعالن التوصل إلى صياغة "شبه 
 نهائية" للبيان المشترك، واتضح أن خالفات ما زالت تسيطر على صياغات بعض البنود، مما أسفر
عن إرجاء مؤتمر صحافي ختامي، لفترة، قبل أن يظهر ممثلو الفصائل ويعلنوا أنهم فشلوا في 

 التوافق على النسخة األخيرة التي تم توزيعها قبل ذلك.
ووجه رئيس وفد "فتح" عزام األحمد اعتذارًا إلى الجانب الروسي، وخاطب رئيس معهد االستشراق 

عبارة: "نعتذر لكم، لم نتمكن من تقدير الصداقة جيدًا". كما فيتالي نعومكين الذي أدار الجلسات ب
أعرب عن "أسف" بسبب "تسرعنا بإعالن مواقف متفائلة في حديثنا مع الصحافيين"، محماًل بعض 
 األطراف مسؤولية "التخريب" وزاد: "من يرغب في التخريب سوف يعمل لذلك حتى اللحظة األخيرة".

فات، مشيرًا إلى رفض بعض الحاضرين التوقيع على فقرات تؤكد وأوضح األحمد جانبًا من الخال
على منظمة التحرير الفلسطينية "كممثل شرعي ووحيد"، فضاًل عن فقرات تتحدث عن "الدولة 

 وعاصمتها القدس الشرقية". 1967الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو )حزيران( 
جماع في لقاءات سابقة، وإن "كل الحاضرين وقعوا وقال األحمد إن هذه العبارات ذاتها كانت محل إ

عليها سابقًا"، معتبرًا مساعي التراجع عنها محاولة للتخريب على الجهد الجماعي. في الوقت ذاته، 
أكد األحمد أهمية اجتماع موسكو، قائاًل إنه "أخرجنا من الجمود"، مشيرًا إلى أنه قام بالتنسيق مع 

 تماع، مبديًا ثقة "فتح" بدور القاهرة في تسوية النزاع.القيادة المصرية في هذا االج
وبدت كلمات األحمد موجهة ضد "حركة الجهاد اإلسالمي" التي أعلنت موقفًا معارضًا لتلك الفقرات، 
وباءت محاوالت بعض الفصائل بالخروج بصياغة توفيقية أو بطلب امتناع "الجهاد" وحدها عن 

 التوقيع، بالفشل.
حركة "حماس" رمى بالمسؤولية عن الفشل على "فتح" وقال إن األطراف اتفقت على لكن مصدرًا في 

صياغة مقبولة إلنقاذ البيان الختامي، ربطت الحديث عن القدس الشرقية كعاصمة لفلسطين بـ"موقف 
روسي تم إطالع الحاضرين عليه". لكن هذا الربط "سقط بشكل متعمد عند طباعة البيان وتوزيعه". 

س وفد الحركة موسى أبو مرزوق، الحقًا، هذه النقطة، مشيرًا إلى أن الجانب الفلسطيني وأوضح رئي
 يؤكد أن القدس كلها أراٍض محتلة ويجب أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية.

وقال أبو مرزوق إن موسكو كانت ترغب في أن يخرج بيان مشترك ليشكل ورقة ضغط قوية بيدها 
"صفقة القرن"، لكن "الوقت لم يسعفنا للتوافق". وبرغم النقاط الخالفية في مواجهة تحركات واشنطن و

أشار إلى توافق على "كثير من القضايا"، بينها أهمية استعادة الوحدة وضرورة إنهاء حصار غزة 
 ومواجهة الخطط األميركية.
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مادة أن في حين أكد عضو المكتب السياسي في "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"، معتصم ح
النقاط الخالفية تعلقت بمسألة القدس، و"طلب البعض استخدام عبارة )دولة فلسطينية عاصمتها 

. فيما كان البعض ضد الحديث عن الشرعية الدولية، وعارض 1967القدس( دون تحديد حدود عام 
 آخرون الحديث عن )حق العودة(، معتبرًا ذلك اعترافًا بدولة إسرائيل في المضمون".

ما شدد عضو المكتب السياسي لـ"حركة الجهاد اإلسالمي"، محمد الهندي، على ضرورة التوصل بين
إلى استراتيجية وطنية شاملة جديدة للمضي قدمًا في تحقيق تطلعات الفلسطينيين والدفاع عن 

 عامًا"، داعيًا إلى إعادة بناء منظمة 25حقوقهم، "وليس في السياق ذاته الذي ثبت فشله على مدار 
 التحرير الفلسطينية، لتضم "حماس" و"الجهاد اإلسالمي".

في حين أشار األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إلى أهمية اجتماع 
موسكو، وأكد أن "ما نتفق عليه أكثر مما نختلف عليه". وزاد أن لقاء موسكو أخرج الفصائل 

 ا بأنه أول لقاء يشمل الجميع خالل أكثر من عام.الفلسطينية من "حالة الجمود"، مذكر 
وأكدت الفصائل برغم اختالفها على أهمية الدعوة التي أعلن أن القاهرة ستوجهها خالل الفترة القريبة 
المقبلة إلى الفصائل الستكمال الحوار. وعلمت "الشرق األوسط" أن الدعوة المصرية لن تقتصر على 

توجيه دعوة عامة لعقد حوارات فلسطينية شاملة"، وفقًا لتأكيد أكثر من "فتح" و"حماس"، و"توجد نية ل
 مشارك في حوارات موسكو.

وأسفرت هذه النتيجة عن خيبة أمل لدى الجانب الروسي، وكان وزير الخارجية سيرغي الفروف حث 
البيان  الفصائل على "إعالء المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة"، ودعاهم للتوقيع على

الختامي ورأى أن الخروج بموقف مشترك سوف يعزز مواقف أصدقاء الشعب الفلسطيني وبينهم 
روسيا لمواجهة النهج الهدام الذي تديره الواليات المتحدة". وأبلغ "الشرق األوسط" دبلوماسي روسي 

فضل في مصر". أمس، أن النتيجة "مخيبة لآلمال" برغم أنه أكد "مواصلة التعويل على تحقيق تقدم أ
وزاد أن موسكو كانت تأمل في تحويل "إعالن موسكو" إلى ورقة أساسية في إطار تحركاتها اإلقليمية 

 والدولية، وأن الفشل في االتفاق على سقف سياسي مشترك يقلص مجاالت التحرك الروسي.
 

 
 منظمة التحرير تهدد "إسرائيل" بـ"قرارات سابقة" .2

ت منظمة التحرير الفلسطينية، أمـس، بـاللجوء إلـى تنفيـذ جميـع قـرارات هدد: منتصر حمدان - رام هللا
المجلسين )الـوطني والمركـزي( فـي المنظمـة، فيمـا يخـص تحديـد العالقـة مـع الجانـب اإلسـرائيلي علـى 
المستويات األمنية والسياسية واالقتصادية في حال أقـدمت "إسـرائيل" علـى تنفيـذ قـرار اقتطـاع األمـوال 
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الماليــة الفلســطينية )المقاصــة(ط للضــغط علــى الســلطة، لوقــف رواتــب ومخصصــات مــن المســتحقات 
وقال أمين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقـات، أمـس: "إذا مـا  األسرى وأهالي الشهداء.

أقدمت حكومة االحتالل على تنفيذ تهديداتها بخصوص استقطاع مستحقاتنا المالية، فإننا سنتجه فورًا 
نفيذ جميع قرارات المجلسين )الوطني والمركزي(ط بشأن العالقات االقتصادية واألمنية والسياسية إلى ت

ــم تتراجــع اإلدارة األمريكيــة عــن قراراتهــا، بخصــوص القــدس  مــع الجانــب اإلســرائيلي"، وأضــاف: "إذا ل
 المحتلةط فإنه ال جدوى من الحديث مع هذه اإلدارة في أي قضية".

 14/2/2019 ،الخليج، الشارقة
 

 عريقات: مؤتمر وارسو محاولة لشرعنة االنتهاكات اإلسرائيلية .3
 صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على ضرورة .رام هللا: شدد د

قيــام حكومــات العــالم بالتمســك بالتزاماتهــا بقواعــد القــانون الــدولي، وقــرارات األمــم المتحــدة، باعتبارهــا 
خـالل  ،وأكـد عريقـات والمنطقـة برمتهـا. "إسـرائيل"بيل الوحيد لضمان سالم عادل ودائم لفلسـطين والس

رســالة وجههــا إلــى ممثلــي دول العــالم والدبلوماســيين الــدوليين، حــول عقــد "مــؤتمر وارســو" الــذي بــدأت 
"لـن  ر، قـائالً علـى أن القيـادة الفلسـطينية أبـدت معارضـتها جهـارًا لمـا يتعلـق بعقـد المـؤتم ،أعماله أمس

وأشــار إلـــى أن مــا تقـــوم بــه الواليـــات المتحــدة، بالتعـــاون مــع الحكومـــة  نقــوم بإضـــفاء الشــرعية عليـــه".
كـذلك إلـى أن "مـؤتمر وارسـو" يهـدف إلـى  البولندية "يصب في خدمة تصفية المشـروع الـوطني"، الفتـاً 

ا مــع دول المنطقــة، فــي حــين الفرصــة لتطبيــع عالقاتهــ "إســرائيل"تجــاوز مبــادرة الســالم العربيــة، ومــنح 
تواصل تنفيذ سياساتها الممنهجة وغير القانونية التي تمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير 

 القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير المصير.
واتهـــــم اإلدارة األمريكيـــــة برئاســـــة دونالـــــد ترامـــــب بــــــ"شرعنة الجـــــرائم واالنتهاكـــــات اإلســـــرائيلية، وتأييـــــد 
السياسـات والروايـة اإلسـرائيلية، بمــا فـي ذلـك اعترافهــا غيـر القـانوني بالقــدس عاصـمة إلسـرائيل، ومنــع 
 التمويل عن األونروا، وتشريع االستيطان وقطع جميع المساعدات اإلنسانية واإلنمائية عن الشعب".

 ســــرائيليةاإلودان عريقـــات محــــاوالت ومســــاعي الجهـــات المنظمــــة لمــــؤتمر وارســـو لجعــــل االنتهاكــــات 
الممنهجــة لحقـــوق الشــعب غيـــر القابلـــة للتصــرف "واقعـــًا طبيعيــًا". ودعـــا المجتمـــع الــدولي إلـــى احتـــرام 
التزاماتــه القانونيــة والسياســية واألخالقيــة، ومســاندة الشــعب مــن أجــل اســترداد جميــع حقوقــه المشــروعة 

 ذات الصلة. التي كفلتها األعراف والشرائع الدولية بما فيها قرارات األمم المتحدة 
 14/2/2019 ،القدس العربي، لندن
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 عباس يهاتف أهالي الخليل ويحثهم على مواجهة المستوطنين .4
محمود عباس الفلسطينيين في البلدة القديمة في  ةالفلسطينيالسلطة رئيس  حث  : كفاح زبون  - رام هللا

ر فلسطينيين تعرضوا وهاتف عباس بشكل ناد الخليل على مواجهة المستوطنين في المنطقة ودحرهم.
لهجــوم مســتوطنين فــي شــارع "الشــهداء" فــي البلــدة القديمــة، وقــال لهــم: "يعطــيكم العافيــة هــذا اللــي بــدنا 
إياه". وأضاف عباس في حديثه عبر الهاتف مع أحد المـواطنين الـذي تعـرض منزلـه لهجـوم: "نحيـيكم 

جهــد جبــار وهــذه الســواعد  هــذا هــو األمــل وهــذه هــي أحالمنــا قضــيتنا تســتحق التضــحية وتســتحق كــل
 العالية للتصدي لقطعان المستوطنين نشد على أيديكم".

وحمــــل صــــائب عريقــــات أمــــين ســــر اللجنــــة التنفيذيــــة لمنظمــــة التحريــــر الفلســــطينية ســــلطة االحــــتالل 
)إسرائيل( المسؤولية الكاملة عن "االعتداءات اإلجرامية التي قامت بهـا قطعـان مـن المسـتوطنين ضـد 

فــي البلــدة القديمــة فــي مدينــة الخليــل، وذلــك بعــد أيــام مــن قيــام حكومــة االحــتالل بإجبــار  أبنــاء شــعبنا
ودعـــا عريقـــات  القـــوات الدوليـــة علـــى الرحيـــل بعـــد أن تنكـــرت لالتفـــاق الـــدولي الـــذي أوجـــب وجودهـــا".

 المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني بشكل فوري. 
 14/2/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 النائب خالد طافش: سياسة الباب الدوار مأساة مرّكبة ألهالي الضفة الغربية .5

قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس خالد طـاف  إن سياسـة البـاب الـدوار التـي تتمثـل 
إقــدام االحــتالل اإلســرائيلي علــى  بقيــام الســلطة الفلســطينية باعتقــال الشــبان علــى خلفيــة سياســية، ثــم  

بة لألهالي.ا  وأوضح طاف  في تصريح صـحفي أن أهـالي  عتقالهم فور اإلفراج عنهم تمثل مأساة مرك 
الضـفة الغربيــة يواجهــون معانــاة مزدوجـة، تتمثــل بسياســة االعتقــاالت السياسـية التــي تقــوم بهــا الســلطة 

صـــائل وأعـــرب طـــاف  عـــن أســـفه مـــن الـــدور الباهـــت للف الفلســـطينية، وانتهاكـــات االحـــتالل المســـتمرة.
ودعا طاف  السلطة الفلسطينية إلى إطالق يد  ومؤسسات حقوق اإلنسان تجاه استمرار هذه السياسة.

 المقاومة في الضفة الغربية للدفاع عن شعبنا، ووقف سياسة االعتقاالت السياسية. 
 13/2/2019 ،موقع حركة حماس

 
 مليون دوالر 17كا" بقيمة الحمد هللا وسفير اليابان يوقعان مذكرة تفاهم حول منحة من "جاي .6

رامـــي الحمـــد هللا، مـــع الســـفير اليابـــاني لـــدى الفلســـطينية وقـــع رئـــيس حكومـــة تســـيير األعمـــال  :رام هللا
، مـــذكرة تفـــاهم حـــول اتفاقيـــة منحـــة مـــن الوكالـــة 13/2/2019 فلســـطين تاكاشـــي اوكوبـــو، يـــوم األربعـــاء
لتنفيــذ مشــروع تحســين نظــام الجمــع والنقــل  مليــون دوالر، 17اليابانيــة للتعــاون الــدولي "جايكــا"، بقيمــة 
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وجرى توقيع االتفاقية بحضور: وزيـر الماليـة والتخطـيط شـكري بشـارة، ووزيـر  إلدارة النفايات الصلبة.
 الحكم المحلي حسين األعرج، وعن الجانب الياباني رئيس مكتب "جايكا" في فلسطين تويشا ابي.

 13/2/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مليار دوالر مساعدات دولية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية 35.4 ":بكدار" .7
بكـدار، أن إجمـالي المـنح  -أظهرت بيانات للمجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار  :رام هللا

ـــذ تأســـيس الســـلطة. 35.4والمســـاعدات الخارجيـــة الموجهـــة لفلســـطين، بلغـــت   وأوردت مليـــار دوالر من
، أن إجمـالي المـنح والمسـاعدات يرتفـع ليصـل 13/2/2019 يـوم األربعـاء بيانات بكدار، الصادرة أخيراً 

 مليار دوالر على شكل قروض. 1.06مليار دوالر، مع إضافة  36.5إلى 
وتمتــد الفتــرة التــي يشــملها إجمــالي المــنح والمســاعدات والقــروض الخارجيــة فــي بيانــات المجلــس، بــين 

 مختلف المساعدات سواء للموازنة أو المساعدات غير المباشرة. ، تضم  1994-2017
 وتصدر االتحاد األوروبي البلدان والتكتالت والمؤسسات الداعمة لفلسطين، خالل تلـك الفتـرة بإجمـالي

فــي المرتبــة الثانيــة، جــاءت الواليــات و  مــن إجمــالي المــنح. %18.4مليــارات دوالر، تشــكل نســبتها  6.7
 3.83بــــ  مـــن إجمـــالي المـــنح، والســـعودية ثالثـــاً  %15.7 مليـــارات دوالر، تشـــكل 5.74 المتحـــدة بإجمـــالي
 (.%10.5مليارات دوالر )

مليـــار دوالر، تشـــكل نســـبتها  13.56 ، نحـــو1994وبلغـــت المـــنح الماليـــة الدوليـــة المقدمـــة للموازنـــة منـــذ 
 10ألكبـــر وشـــكلت المســـاعدات الماليـــة  ، مســـتحوذة علـــى الحصـــة األكبـــر مـــن المســـاعدات.37.2%

مليـــار دوالر، موزعـــة علـــى االتحـــاد األوروبـــي وأمريكـــا  26.46مـــانحين )دول ومؤسســـات(، مـــا قيمتـــه 
 والسعودية واإلمارات، وألمانيا والنرويج والبنك الدولي، وبريطانيا واليابان وفرنسا.

 13/2/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 حتجزة في مصر"القدس": هنية يسعى لجلب أموال حماس الم .8
هنية رئيس  إسماعيلكشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن مساع كبيرة يبذلها  :خاص   –القاهرة 

المكتب السياسي لحركة حماس، لجلب األموال الخاصة بالحركة والتي تحتجزها مصر منذ سنوات، 
"القدس" إن وقالت المصادر في حديث لـ بعد محاولة إدخالها لقطاع غزة من قبل قيادات في الحركة.
مليون دوالر، احتجزت على  30إلى  25األموال التي يحاول هنية استردادها من مصر تصل ما بين 

وبحسب  دفعات لدى محاوالت قيادات مختلفة من الحركة إدخالها إلى القطاع في السنوات الماضية.
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موال المحتجزة، المصادر، فإن حماس التي تعاني من ضائقة مالية خانقة، تحاول استعادة تلك األ
 لمحاولة الخروج من األزمة الحالية التي تشهدها كافة المؤسسات واألطر المختلفة داخل الحركة.

هنية حين احتجز لساعات عندما كان  إسماعيلوكانت السلطات المصرية صادرت مبالغ مالية من 
 .2006تشرين ثان -رئيًسا للحكومة العاشرة بعد جولة خارجية قام بها في نوفمبر

كما استولت مصر في عدة مرات على أموال حاول إدخالها القيادي السابق في "حماس" أيمن طه 
مليون دوالر، كما استولت على أموال أخرى من  13وتقدر بنحو  2009و 2008في األعوام ما بين 

 سامي أبو زهري، وخليل الحية، وجمال أبو هاشم، خالل محاولتهم إدخالها من خالل معبر رفح.
 عزت مصر في أكثر من مرة مصادرتها لتلك األموال لعدم التنسيق مع الجهات المختصة إلدخالها.و 

ويتواجد هنية في مصر منذ نحو أسبوعين في زيارة عقد خاللها عدة لقاءات مع مسؤولين مصريين 
 بارزين بينهم مدير جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، وشخصيات أخرى.

لقطاع غزة خالل أيام في ظل األنباء الواردة عن رفض المصريين السماح له ويتوقع أن يعود هنية 
 القيام بجولة خارجية.

 14/2/2019القدس، القدس، 
 

 يدعي الكشف عن خلية لحماس ويبرر استهداف قناة األقصى "الشاباك" .9
سرية  ادعى جهاز األمن العام اإلسرائيلي )الشاباك( أنه كشف النقاب، مؤخرا، عن محاوالت وحدة

تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، باالستعانة بقناة األقصى الفضائية لنقل رسائل سرية، تجنيد 
أربعة شبان من الضفة الغربية، أحدهم من سكان القدس المحتلة، وذلك بهدف تنفيذ عمليات ضد 

القليلة وقال الشاباك، في بيان عممه مكتب رئيس الحكومة، إنه خالل السنوات  أهداف إسرائيلية.
الماضية تم اعتقال عشرات الشباب، بينهم نساء، في الضفة الغربية المحتلة، بادعاء أنهم كانوا على 

 تواصل مع عناصر الوحدة اآلنفة الذكر، وأنهم عملوا بتوجيه منها على تنفيذ عمليات.
لذين كشفوا، وفي إطار التحقيقات الجديدة، التي سمح بالنشر عنها، تم اعتقال الشبان األربعة، وا

بحسب البيان، أثناء التحقيق معهم من قبل الشاباك، عن الطريقة التي تم من خاللها تجنيدهم من 
  قبل حماس في قطاع غزة.

وتطرق بيان الشاباك إلى استخدام قناة األقصى لغرض نقل الرسائل، باعتبار أن ذلك كان مبررا 
ك أنه توفرت لديه معلومات حول استخدام . كما ادعى الشابا12/11/2018الستهداف القناة يوم 

 مذيعين ومراسلين في القناة لنقل رسائل من خالل البث.
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وأشار البيان إلى أنه من بين المذيعين الذين قدموا المساعدة للجناح العسكري لحركة حماس كان كل 
 عاما( من سكان غزة. 32عاما( من سكان جباليا، وراجي الهمص ) 30من إسالم بدر )

 13/2/2019، 48 عرب
 

 تقديرات "أمان": حماس قد تبادر لتصعيد لتغيير الوضع بغزة .10
اعتبرت تقديرات وضعتها شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية )أمان( أن حركة حماس قد تبادر 
إلى عملية هجومية واسعة تؤدي إلى حرب، "في محاولة إلدخال تدخل دولي إلى الصورة وتغيير 

ي في قطاع غزة". وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية، إنه إثر هذه التقديرات، قرر رئيس الوضع اإلنسان
أركان الجي  اإلسرائيلي الجديد، أفيف كوخافي، وضع االستعدادات لحرب في قطاع غزة على رأس 

 سلم أولويات الجي ، والمصادقة على خطط حربية وتشكيل "مديرية أهداف" في القطاع.
ا غيرت تقديراتها السابقة بأن حماس لن تقدم على شن عملية عسكرية أو وبحسب "أمان"، فإنه

الدخول في حرب، وتعتبر اآلن أنه في أعقاب عدم رضى حماس من تقدم المحادثات مع الوسطاء 
المصريين، وأن الحركة تعتقد اآلن أنه من شأن خطوة متطرفة فقط أن تؤدي إلى تغير الوضع في 

مان" إن حماس قد تطلق صواريخ باتجاه المدن اإلسرائيلية، والعمل من القطاع. وتقول تقديرات "أ
داخل أنفاق أو إطالق قذائف مضادة للمدرعات ضد أهداف عسكرية أو مدنية في محاولة إلسقاط 
عدد كبير من الخسائر، وأن تجر إسرائيل إلى رد مختلف عن عملياتها خالل جوالت القتال القصيرة، 

تعداد لتحمل مخاطر. وال تستبعد تقديرات حماس احتمال اشتعال الوضع وأن حماس باتت على اس
ورأت تقديرات "أمان" أن زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، ينظر إلى  في الضفة الغربية أيضا.

العمليات المسلحة أنها وسيلة من أجل تحقيق أهداف هامة لقطاع غزة، وأنه لن يتردد من الدخول في 
ى لو كان الثمن مسا شديدا بحماس وقواعدها. وتتوقع "أمان" حربا شبيهة مواجهة واسعة، حت
 ، وعدم احتالل القطاع لفترة طويلة.2014و 2008بالعدوانين في عامي 

قالت "هآرتس" إن الجي  اإلسرائيلي يفحص باستمرار قدرة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود و 
ستقبلية. واالعتقاد السائد في الجي  اإلسرائيلي عباس، على الحكم، في محاولة الستشراف تطورات م

هو أن الحفاظ على الهدوء النسبي في الضفة الغربية ناجم عن عمليات ينفذها الجي  والشاباك 
والشرطة اإلسرائيلية. ورغم الحفاظ على التنسيق األمني مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، إال أن 

االستقرار" في الضفة، وأن احتمال التصعيد سيتزايد كلما  تقديرات "أمان" تتحدث عن "جهات تقوض
 اقترب حكم عباس إلى نهايته.  
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وأضافت الصحيفة أنه "وفقا لتقديرات جهاز األمن اإلسرائيلي، فإن عباس يعمل اليوم من أجل ترسيخ 
حكم السلطة الفلسطينية في الضفة بعد وفاته"، من خالل رفع مسؤوليته عما يحدث في القطاع 
ووضع مصاعب أمام التعاون مع حماس ومنع تحويل أموال ومساعدات إلى القطاع. واالعتقاد في 
جهاز األمن اإلسرائيلي هو أن عباس يحاول دفع حماس إلى تنازالت من أجل استئناف سيطرة 
السلطة في القطاع، وأن عباس يقدر أنه إذا اضطر إلى تولي المسؤولية عن القطاع، فإن ذلك 

 عدوان إسرائيلي على القطاع يؤدي إلى إضعاف حماس عسكريا وسياسيا واقتصاديا.   سيكون بعد
 13/2/2019، 48عرب 

 
 العودة مسيرات فصائل المقاومة تحذر االحتالل من التغول في جرائمه بحق متظاهري  .11

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن االحتالل اإلسرائيلي هو المسؤول عن أي  جمال غيث: - غزة
اعتداء بحق أبناء شعبنا وعليه تحمل تبعات ذلك، كما أكدت أنها لن تسمح باستمرار تغوله على 

 المشاركين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار.
وقالت الفصائل، في بيان، أمس، إن كل المؤشرات الراهنة تشير إلى إنذارات تحمل الضوء األحمر 

 شددة على أنها لن تقبل بأن يموت شعبنا جوعًا وقهرًا.النفجار قادم بسبب اشتداد الحصار، م
وأضافت أن استمرار تنصل االحتالل من تفاهمات كسر الحصار، يستوجب زيادة في الضغط من 

 الوسطاء العرب والدوليين على االحتاللط إللزامه بتنفيذ ما اتُِّفق عليه.
عليم في غزة، من خالل مجزرة وأشارت إلى أن استهداف السلطة برام هللا قطاعي الصحة والت

الرواتب، سياسة تتماهى مع أجندة االحتالل اإلجرامية في المنطقة، مستدركة: "إن استمرار سلسلة 
اإلجراءات اإلجرامية التي تمارسها سلطة المقاطعة بحق شعبنا في غزة تجعل المنطقة تقف على 

 برميل من البارود سينفجر أواًل في وجه االحتالل".
 13/2/2019، الين أون فلسطين 

 
 قطع رواتب موظفي الصحة وتدعو لتجنيبها الخالفاتبغزة تدين الفصائل العمل الوطني  .12

استنكرت فصائل العمل الوطني الفلسطيني في قطاع غزة، قطع رواتب المئات من الموظفين : غزة
ها عقب وعبر ممثلو الفصائل خالل تصريحات صحفية، أدلوا ب العاملين في المرافق الصحية.

موظًفا  262اجتماعهم بوكيل وزارة الصحة، يوسف أبو الري ، عن رفضهم لإلجراء الذي طال 
 بالقطاع الصحي بغزة، مؤكدين على ضرورة إعادة رواتب الموظفين المقطوعة فورا.
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ووصف مسؤول العالقات الوطنية في حركة الجهاد اإلسالمي خضر حبيب، قطع أرزاق الموظفين 
مشيرًا إلى أن الجريمة تصبح أكثر استفحااًل حينما يتعلق األمر بمن يسهر على  بأنها "جريمة"،

 صحة المرضى في قطاع غزة.
وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ماهر مزهر، أَن خطوة قطع رواتب الموظفين بما في 

قطع رواتب موظفين  ذلك العاملين في وزارة الصحة، خطوة "معيبة"، مشيرًا إلى أن  األشد خطورة هو
 على مفاصل حساسة في المرافق الصحية كالعناية المركزة واألورام والتخدير.

عضو اللجنة المركزية بالجبهة الديموقراطية عصام أبو دقة، قال إن المطلوب هو تعزيز صمود 
، مشيرًا العاملين في القطاع الصحي، وتوفير كل االحتياجات والمتطلبات الالزمة إلنقاذ أرواح الناس

إلى أن سياسة قطع رواتب موظفي الصحة هو إسهام مباشر في العمل على انهيار المنظومة 
 الصحية بغزة.

 13/2/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 أبو عون للمرة الثانية تواليا   بحماس اإلداري للقيادي االعتقال االحتالل يجّدد .13
ال اإلداري لألسير القيادي في حركة حماس نزيه أبو جددت محكمة سالم العسكرية، االعتق: رام هللا
وكان االحتالل قد اعتقل أبو عون ونجله الناشط إسالم في  شهور للمرة الثانية على التوالي. 6عون لـ

عاما( أحد  55يذكر أن أبو عون ) أغسطس/ آب من العام الماضي، وأحالهما لالعتقال اإلداري.
ن سكان بلدة جبع، وكان قد أمضى ثلث عمره في األسر، قيادات حركة حماس في جنين، وهو م

 معظمه في االعتقال اإلداري.
 13/2/2019، الين فلسطين أون 

 
 جامعة أرئيل""المصادقة النهائية على إقامة كلية للطب في  .14

، المصـادقة النهائيـة علـى إقامــة 13/2/2019 أعطـى مجلـس التعلـيم العـالي اإلسـرائيلي، مســاء األربعـاء
ة أرئيــل، مــا اعتبــره وزيــر التعلــيم، نفتــالي بينيــت، "انتصــارًا عمر طــب فــي جامعــة "أرئيــل" فــي مســتكليــة لل

 كبيرًا لمجال الطب في إسرائيل".
تصـــويت "لجنـــة التخطـــيط وتخصـــيص الميزانيـــات"،  مـــن رغمبـــالجـــاء ذلـــك فـــي قـــرار اتخـــذه المجلـــس، 

ثــر طلــب المستشــار القضــائي إقامــة كليــة للطــب فــي جامعــة أرئيــل، وذلــك إ ، ضــد  7/2/2019الخمــيس 
وكــان منــدلبليت قــد اعتبــر أن د. ريفكــا شــاومن،  للحكومــة، أفيحــاي منــدلبليت، إلعــادة مناقشــة القــرار.

عضــو اللجنــة التــي تعمــل بجامعــة أرئيــل، أيــدت المصــادقة علــى إقامــة الكليــة فــي الوقــت الــذي كانــت 
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إقامـة  التصـويت علـى القـرار ضـد  وجـاء  الجامعة تناق  ترقيتها، مـا يعنـي أن هنـاك تعـارض مصـالح.
أعضـاء مـن اللجنـة إقامـة كليـة الطـب فيمـا صـوت  3 الكلية بأغلبية أعضاء اللجنة، حيث صوت ضـد  
 تحويل الملف لحسم المستشار القضائي للحكومة. آخران مع القرار القاضي بإقامة الكلية، وعليه تم  

وجـاء المصـادقة النهائيـة يـوم األربعـاء علـى واعتبر مندلبليت أن قرار اللجنـة ال يتعـدى كونـه توصـية، 
 إقامة الكلية.

وفي هذا السياق، ادعى بينيت أن "هناك نقصًا باألطباء في إسرائيل، وهناك حاجة إلنشاء كليـة طـب 
واعتبـــر أن قـــرار مجلـــس التعلـــيم العـــالي "القـــرار الصـــحيح  جديـــدة، وهنـــاك جامعـــة مهيـــأة لهـــذا األمـــر".

لجهاز الطبي وللجمهور اإلسرائيلي". وادعى أن "اتحاد الجامعات حاول القيام لألكاديميا اإلسرائيلية ول
 بكل ما هو ممكن إلحباط إنشاء كلية الطب، من أجل تجنب شيء واحد هو المنافسة".

 13/2/2019 ،48عرب 
 

 ةليبرمان يتهم نتنياهو بـ"استدعاء حرب" مع إيران عبر سوري .15
دور ليبرمـــان، بتصـــريحات جـــاإلســـرائيلي الســـابق، أفي دفاعخـــرج وزيـــر الـــ: نظيـــر مجلـــي - تـــل أبيـــب

رئــــيس الــــوزراء بنيــــامين نتنيــــاهوط بســــبب خرقــــه السياســــة الضــــبابية، واعترافــــه  هجوميــــة شــــديدة ضــــد  
. وقال ليبرمان: إن نتنياهو يقامر ةبالمسؤولية عن القصف األخير الذي جرى لمواقع إيرانية في سوري

 يثرثر ويلعب باألمن.بالحرب. فمن أجل مصالحه االنتخابية 
واعتبــــر ليبرمــــان تصــــريحات نتنيــــاهو "ثرثــــرة زائــــدة وخطيــــرة". وقــــال: "اتصــــلت علــــى عــــدد مــــن كبــــار 
الجنراالت في جي  االحتياط، وتبين لي بشكل مؤكد أن قيادة الجي  والمخـابرات ليسـت مرتاحـة مـن 

نين الماضي، يأتي خالفًا يوم االث ةتصرف نتنياهو. اعترافه بقصف إسرائيل مواقع حزب هللا في سوري
لموقف المؤسسة األمنيةط إذ امتنع كبار المسؤولين في المؤسسات األمنية اإلشـارة أو التطـرق للهجـوم 
الـذي وقــع فــي مرتفعــات الجـوالن الســورية بمنطقــة القنيطــرة. إن القـرار بعــدم التطــرق لألخبــار والتقــارير 

سة الغموض التي اعتمدتها إسرائيل في السـنوات ، ينبع من الرغبة في تجديد سياةحيال الهجوم بسوري
األخيرة. لكن نتنياهو أقدم على تصـرفه الفـردي هـذا ألهـداف ذاتيـة وانتخابيـة، ومـن غيـر المسـتبعد أن 

 أو لبنان ويطلقوا صواريخهم السامة لتدمير مدن إسرائيلية".  ةنرى اإليرانيين يردون علينا من سوري
 14/2/2019 ،الشرق األوسط، لندن
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 وزراء إسرائيليون ُيهاجمون نتنياهو بسبب "الخان األحمر" .16
ـــيس الحكومـــة  ذكـــرت إذاعـــة "كـــان" العبريـــة أن عـــدداً  :الناصـــرة ـــوزراء اإلســـرائيليين هـــاجموا بشـــدة رئ مـــن ال

 بنيــامين نتنيــاهو، بســبب تصــريحات لــه تتعلــق بــإخالء قريــة الخــان األحمــر الواقعــة شــرق القــدس المحتلــة.
، عـــن الــوزراء )لــم تـــذكر أســمائهم(، قـــولهم "إن نتنيــاهو ي خطـــط 13/2/2019 يـــوم األربعــاءونقلــت اإلذاعــة، 

وأضـافوا "كـان  إلخالء خان األحمر قبيل االنتخابات العامـة اإلسـرائيلية، لحشـد مؤيـدي اليمـين إلـى جانبـه".
أو  2019ر ثــاني/ ينــايال، أو كــانون 2018ول/ ديســمبر األيمكــن أن يــتم إخــالء الخــان األحمــر فــي كــانون 

اآلن، لكـن مـع بـدء معركـة االنتخابــات يحـاول نتنيـاهو زيـادة مكاســبه السياسـية، خاصـة بـين المســتوطنين"، 
ـــدلبليت، بمنـــع مخططـــات  وفـــق قـــولهم. ـــب الـــوزراء اإلســـرائيليون المـــدعي العـــام للحكومـــة أفيحـــاي من وطال

 لية االنتخابات، وفق تقديرهم.نتنياهو لما لها من أبعاد سياسية من شأنها التأثير على سير نتائج عم
 13/2/2019 وكالة قدس برس،

 
 ألنها تتناقض مع ممارستها في القدس وثيقة إسرائيلية "سرية" ترفض االعتراف بمعاهدة جنيف .17

، بأنهـــا تـــرفض الكشـــف عنهـــا مـــؤخراً  مـــن خـــالل وثيقـــة مصـــنفة بأنهـــا "ســـرية"، وتـــم   "إســـرائيل"اعترفـــت 
ابعــة، التـــي تعنـــى بالمنــاطق المحتلـــة، فــي األراضـــي الفلســـطينية االعتــراف بســـريان معاهــدة جنيـــف الر 

، ألن السياســة اإلســرائيلية فــي القــدس المحتلــة تتنــاقض مــع مبــاد  المعاهــدة، وألن 1967المحتلــة عــام 
دولــة االحــتالل تريــد منــع تــدخل خــارجي فــي "شــؤون ال مصــلحة لنــا بالتــدخل فيهــا"، مثــل هــدم البيــوت 

وأعدت وزارة الخارجية اإلسرائيلية هذه الوثيقـة قبيـل زيـارة إدارية وما إلى ذلك. طرد فلسطينيين واعتقاالت 
. 8/12/1971-4خــالل الفتــرة عضــو مجلــس رئاســة اللجنــة الدوليــة للصــليب األحمــر، فيكتــور أومبريخــت، 

 وجــرى تعمــيم هــذه الوثيقــة علــى المســؤولين اإلســرائيليين الــذين ســيلتقون أومبريخــت، وتضــمنت استعراضــاً 
 مواضيع التي يتوقع أن يطرحها أومبريخت خالل محادثاته مع اإلسرائيليين.لل

 13/2/2019 ،48عرب 
 

 االنتخابات اإلسرائيلية: نتنياهو ينافس على مكانة "القائد العسكري" .18
بنيامين نتنياهو، فـي  اإلسرائيليتشديد الخناق على رئيس الوزراء  في ظل  : برهوم جرايسي - الناصرة

، وتوجيه المدعي العام اإلسرائيلي أفيشاي ماندلبليت، رسـالة خطيـة إليـه، ي بلغـه فيهـا أنـه قضايا الفساد
ــدانًا فــي ت هــم الفســاد  اسـتكمل مــا يريــده مــن الشــهادات ليصـدر قــراره الــذي ســيحدد مــا إذا كـان نتنيــاهو م 

نهــا، للــدخول م بعضــاً  أوالمتوقـع تحويلهــا للقضــاء، حـاول نتنيــاهو اســتباق هـذه الرســالة، بحمايــة نفسـه 
في االنتخابات المقبلة بوضع مريح، يسـمح لحزبـه الليكـود السـيطرة علـى اكبـر عـدد ممكـن مـن مقاعـد 
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محاولــة نتنيــاهو وحزبــه تركــزت علــى اســتخدام صــور جنــود االحــتالل  الكنيســت، واســتمراره فــي الحكــم.
نـه والجـي  القريـب منـه أ تفيد اإلسرائيليرسالة للناخب  إرسالفي الدعاية االنتخابية، في محاولة منه 

 واالستقرار. األمنوحياته اليومية من الدمار والتدهور، ويمنح المجتمع  اإلسرائيليمن يحمي 
هذه الخطوة الليكودية، وفي محاولة من لجنة االنتخابات المركزية وضع المؤسسة العسكرية على  إزاء

يحظـر علـى  القاضي حنان ميلتسـر، قـراراً أصدر رئيس لجنة االنتخابات المركزية اإلسرائيلية،  الحياد،
حزب الليكود، نشر صور لجنود االحتالل ضمن الدعاية االنتخابية، للحزب ورئيسه بنيامين نتنيـاهو. 
في حين تصاعدت االنتقادات في صفوف قادة الجي  لنتنياهو، الذي جاهر للمرة الثانية خالل ثالثة 

ف حراك نتنيـاهو هـذا، هـو المنافسـة علـى مكانـة القائـد أسابيع، بالعدوان األخير على سورية. ومن خل
 سبقين.أأركان  العسكري، إذ إن االستطالعات تمنح القوة الثانية للحزب الذي يرأسه رئيساً 

 14/2/2019 ،الغد، عّمان
 

 ينفّضون عن حزب ليبرمان لصالح نتنياهو "إسرائيل"اليهود الروس في  .19
ــون عــن تــل أبيــب: دلــت نتــائج اســتطالع رأي جديــد  فــي تــل أبيــب علــى أن اليهــود الــروس بــدأوا ينفض 
المهـاجرين اليهـود الـروس باألسـاس وسـائر  يضـم   طائفياً  حزب "إسرائيل بيتنا"ط المعروف بوصفه حزباً 
دور ليبرمــان، ويقتربــون مــن جــ، والــذي يترأســه المهــاجر أفيالقــادمين مــن دول االتحــاد الســوفياتي ســابقاً 

وقـــال مطلعـــون علــى االســـتطالع إن الـــروس، الـــذين منحـــوا  ب اليمـــين.حــزب الليكـــود وغيـــره مـــن أحــزا
مـن أصـواتهم، يتجهـون لــدعم  %30مـن أصـواتهم لحـزب بقيــادة ليبرمـان، ومنحـوا حـزب الليكــود  42%

 رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وحســــب خبيــــر الشــــؤون الروســــية، ألكــــس تنتســــر، الــــرئيس األســــبق للجنــــة متابعــــة الوعــــود الحكوميــــة 

اجرين الروس، فإن "الليكـود يـنجح فـي جـذب أصـواتهم ألنـه تمكـن مـن تضـليلهم، فنسـوا أنـه يحكـم للمه
في  ،ألنهم معتادون  سنة، وأنه هو المسؤول عن مشكالتهم. وهم راضون عنه أوالً  40في إسرائيل منذ 

 على تأييد حـزب السـلطة الحاكمـة، وألن هـذا الحـزب يضـع مجموعـة مـنهم فـي مواقـع حكوميـة ،روسيا
مســؤولةط فهنــاك وزيــران همــا زئيــف ألكــين ويريــف ليفــين ورئــيس الكنيســت يــولي أدلشــتاين، وجمــيعهم 
شخصـيات كبيــرة ومعتبــرة". ويضــيف: "عامــل ثالــث هــو األهــمط فالجيــل الجديــد مــن الــروس ال يريــد أن 

ويـذهب  ينظر إليه على أنه روسي، بل يريد أن يتم قبوله بصفته إسرائيليا، فيتحـرر مـن تأييـد ليبرمـان
 إلى حزب إسرائيلي أصيل أكثر منه". 

 14/2/2019 ،الشرق األوسط، لندن
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 هيئة األسرى تحذر من تردي األوضاع الصحية لألسرى المرضى في سجون االحتالل .20

حذرت هيئة شؤون األسرى والمحررين من تردي األوضاع الصحية لألسرى المرضى في سجون : رام هللا
ت االحتالل في اتباع أسلوب عالج يلجأ للمسكنات، والقتل البطيء بحق االحتالل، ومن استمرار سلطا

وتناولت  األسرى واألسيرات، دون مراعاة للقوانين واألعراف الدولية والقواعد اإلنسانية واألخالق المهنية.
 .الهيئة في تقرير لها اليوم األربعاء عددا من الحاالت الصحية الصعبة لعدد من األسرى 

 13/2/2019، اء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنب
 

 بتجنيد منفذي عمليات "إسرائيل"قناة األقصى ترفض اتهامات  .21
د ب أ: رفضت قناة األقصى الفضائية، يوم األربعاء، اتهامات إسرائيل لها بنقل  - رام هللا ،غزة

القناة إن "ما نشره وقال بيان صدر عن  رسائل لفلسطينيين لتجنيدهم من أجل تنفيذ عمليات ضدها.
جهاز األمن العام اإلسرائيلي )الشاباك( بخصوص الرسالة اإلعالمية للقناة ال يعدو عن كونه نكتة 

وأضاف البيان أن هذه "االتهامات شرف للقناة والعاملين فيها، وأنها ستبقى  ويندرج ضمن التحريض".
وزارة اإلعالم في غزة باتهامات  كما نددت صوتًا للمقاومة والمقاومين وفاضحة لجرائم العدو".

 إسرائيل، وقالت إنها "كاذبة من أجل تبرير استهدافها للصحافة الفلسطينية".
 455من جهته، قال المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية "مدى" إن إسرائيل "ارتكبت" 

المركز في تقرير  وذكر اعتداء ضد الحريات الصحافية في األراضي الفلسطينية العام الماضي.
سنوي له عرضه خالل مؤتمر صحافي في مدينة رام هللا، اليوم، أن "االعتداءات اإلسرائيلية ارتفعت 

 العام الماضي عما كانت عليه في العام الذي سبقه". %21بنسبة 
 14/2/2019، القدس العربي، لندن

 
 الجئا  فلسطينيا  مفقودا  في سورية 317: "مجموعة العمل" .22

كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن توثيق فقدان  دمشق:
وذكرت المجموعة  الجئة فلسطينية. 37الجئًا فلسطينيًا منذ بدء أحداث الحرب في سورية، منهم  317

 في بيان لها أن أكثر من نصف المفقودين هم من أبناء مخيم اليرموك.
 13/2/2/2019، فلسطين أون الين
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 عتقلون وتصرف السلطة رواتب لهميُ  "إسرائيل"فتية يهربون من غزة إلى  .23
تل أبيب: أعلنت قيادة الجي  اإلسرائيلي في اللواء الجنوبي، عن ارتفاع كبير في نسبة الفلسطينيين 

، بهدف البحث عن مصدر رزق 2019الذين يعبرون السياج الحدودي لقطاع غزة منذ مطلع العام 
 حتى "دخول السجن" والحصول على راتب من السلطة الفلسطينية. في إسرائيل،

شخصًا منذ مطلع السنة الحالية.  15وجاء في معطيات وزارة األمن، أن عدد هؤالء الفلسطينيين بلغ 
وقد خاطروا بأرواحهم، عندما عبروا السياج والعوائق األمنية األخرى التي أقامتها إسرائيل على الحدود، 

ن قتلهم لو تم اكتشافهم وهم يعبرون الحدود كما حصل لكثيرين أمثالهم. وما جعلهم وكان باإلمكا
 17و 14ينجون هو أنهم سلموا أنفسهم للجي  حال اكتشافهم. وقد تراوحت أعمار هؤالء الفتية ما بين 
 ين.عامًا، وواحد منهم فقط في الثامنة عشرة، وقد تم اعتقالهم جميعًا. وكان بحوزة البعض منهم سكاك

وقال الناطق بلسان الجي  اإلسرائيلي إن أيًا منهم لم يهدف إلى تنفيذ عمليات، وإنما "لضمان موقع 
لهم في السجن اإلسرائيلي". وأضاف: "لقد تحول األمر إلى ظاهرة جديدة. وفي األسبوع األخير عثرنا 

بمجموعات، وراحوا  على متسللين، بمعدل واحد في كل ليلة. قسم منهم وصلوا إلى السياج الحدودي
ينتظرون قواتنا لتقوم باعتقالهم". وأضاف، ردًا على سؤال: "ما يدفع هؤالء الفتية إلى عبور السياج 
الحدودي بهدف االعتقال هو )بؤس( الحياة في قطاع غزة"، علمًا بأن إسرائيل تحاصر القطاع منذ 

 عامًا. 12أكثر من 
 14/2/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 في الخليل سكانيا   تجمعا   17 يقطع خطوط المياه المغذية لـاالحتالل  .24

قطعت قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم األربعاء خطوط المياه المغذية لتجمعات مسافر يطا،  الخليل:
وبحسب إفادة وكالة األنباء الرسمية "وفا" قال رئيس المجلس القروي  جنوب الخليل بالضفة المحتلة.

تجمعًا سكاني ًا في  17"إن قوات االحتالل قطعت خطوط المياه، التي تغذي للتوانة محمد ربعي: 
وأوضح ربعي أن إجراءات االحتالل تأتي في إطار التضييق على المواطنين واستهداف  مسافر يطا".

 صمودهم في تلك المناطق، إلجبارهم على الرحيل عنها لمصلحة االستيطان.
ًا كانت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، والمجلس القروي وكانت قوات االحتالل جرفت اليوم طريق

 للتوانة والمسافر أعادت تأهيلها، وتربط منطقة خلة الضبع بمسافر يطا، جنوب الخليل.
 13/2/2/2019، فلسطين أون الين
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 مستوطنون يهود يخطون شعارات عنصرية شمالي الضفة .25
، شعارات عنصرية على منازل فلسطينية، خط مستوطنون يهود، الخميس: قيس أبو سمرة -سلفيت 

وقال شهود عيان لألناضول، إن مجموعة  وأعطبوا إطارات مركبات، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
من المستوطنين داهموا بلدة "سكاكا" بمحافظة سلفيت، وخطوا شعارات باللغة العبرية على جدران 

وعادًة ما تتعرض البلدات الفلسطينية  .عدد من المنازل، وأعطبوا إطارات عدد من المركبات
 العتداءات متكررة من قبل المستوطنين، في ظل حماية الجي  اإلسرائيلي.

 14/2/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 الليلي" اإلرباكاالحتالل يطلق النار على المشاركين في " .26
ى المشاركين في فعاليات ، النار علاألربعاء أطلقت قوات االحتالل، مساء يوم جمال غيث: - غزة

وقال مراسل  اإلرباك الليلي شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ومخيم جباليا شمال القطاع.
"فلسطين أون الين": "إن عشرات الشبان تجمعوا شرق مدينتي خانيونس ومخيم جباليا، وأشعلوا 

 بإطالق النار عليهم دون".اإلطارات المطاطية، وأطلقوا المفرقعات الصوتية، حيث بادر االحتالل 
وتعمل وحدة "اإلرباك الليلي" التي بدأت نشاطها مؤخرًا، على مقارعة االحتالل وإشعال اإلطارات 

وتهدف الوحدة من خالل عملها  المطاطية والتسلل إلى السياج الفاصل ومواجهة الجنود عن قرب.
 لحدود الستنزافهم وإرباكهم.الليلي إلى إبقاء جنود االحتالل في حالة استنفار دائم على ا

 13/2/2/2019، فلسطين أون الين
 

 سجن النقب يتعرض ألكبر حملة تركيب أجهزة "تشويش" .27
حذر مركز أسرى فلسطين للدراسات من خطورة أجهزة التشوي  التي تزرعها إدارة سجون : رام هللا

وأفاد الناطق اإلعالمي  .االحتالل اإلسرائيلي، وتثب تها قرب غرف وأقسام األسرى في سجن "النقب"
للمركز، رياض األشقر، في بيان صحفي له، األربعاء، أن إدارة سجون االحتالل عمدت إلى تركيب 
أجهزة تشوي  في معظم السجون، منها الظاهر والمخفيط بدعوى مواجهة أجهزة االتصال التي 

كبر حملة تركيب ألجهزة وقال األشقر: إن سجن النقب يتعرض أل يهربها األسرى إلى داخل السجون.
التشوي  المتطورة، وقد بدأت إدارة السجون منذ أيام بحملة واسعة لتركيب تلك األجهزة في أقسام 

 "النقب"، بعد إفراغ بعض أقسامه من األسرىط لزرع تلك األجهزة في أماكن محددة.
رارا صحية، وأشار إلى خطورة انتشار أجهزة التشوي  على صحة األسرى، وسيما أنها تسبب أض

مستدركا أن العديد من األعراض المرضية لم تكن ظاهرة قبل تركيب هذه األجهزة، ومنها القلق، وقلة 
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النوم، والصداع، وتسارع ضربات القلب، إضافة إلى مشاكل في السمع، إضافة إلى مرض السرطان 
ها إدارة السجون وعد  األشقر تركيب أجهزة التشوي  يأتي ضمن إطار الحرب التي تمارس القاتل.

بحق األسرى، بجميع الطرق والوسائل المتاحةط بهدف التنغيص على حياتهم، ومضاعفة معاناتهم، 
 والتسبب بإيذائهم جسديا ونفسيا.

 13/2/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 اإلحصاء: ارتفاع معدالت البطالة في غزة وانخفاضها في الضفة .28
، حيث بلغ في 2018البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة في العام  ما يزال التفاوت كبيرًا في معدل

 %19و %18، بينما بلغ المعدل في الضفة الغربية 2017في العام  %44مقابل  %52قطاع غزة 
لإلناث في العام  %51للذكور مقابل  %25على التوالي، أما على مستوى الجنس فقد بلغ المعدل 

نسبة مشاركة اإلناث في القوى العاملة في قطاع غزة عنها في  هناك فرق ملحوظ بزيادة .2018
 في الضفة الغربية. %18في قطاع غزة مقابل و %26الضفة الغربية حيث بلغت النسبة 

ألف عاماًل في  827 إلى 2017ألف عاماًل في العام  823ارتفع عدد العاملين في السوق المحلي من 
، بينما انخفض العدد في قطاع غزة بنسبة %5الغربية بنسبة  ارتفع العدد في الضفة إذ، 2018العام 

 2018ألف عاماًل في العام  127والمستعمرات حوالي  إسرائيلبلغ عدد العاملين في  لنفس الفترة. 9%
منهم والعاملون دون تصاريح عمل  %59وكانت الحصة األكبر لمن لديهم تصاريح عمل بنسبة 

بلغ عدد  .%11أو جواز سفر أجنبي بلغت نسبتهم حوالي  سرائيليةاإلأما حاملو البطاقة  %30بنسبة 
ألف عاماًل في  21مقارنة بـ  2018ألف عاماًل في العام  22العاملين في المستعمرات اإلسرائيلية 

سجل قطاع البناء والتشييد أعلى نسبة تشغيل في إسرائيل والمستعمرات والتي تشكل  .2017العام 
 ين الفلسطينيين في إسرائيل والمستعمرات.العامل إجماليمن  64%

هناك انخفاض ملحوظ في نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجرًا شهريًا 
، 2018والعام  2017بين العام  %12إلى  %18أقل من الحد األدنى لألجر في الضفة الغربية من 

 ل نفس الفترة.خال %72إلى  %81كما انخفضت النسبة في قطاع غزة من 
على الرغم من انخفاض النسبة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة إال أن الفجوة في معدل األجر 

في الضفة  شيكل 1,076في قطاع غزة مقابل  شيكل 671الشهري ال تزال كبيرة، حيث بلغ المعدل 
من األطفال  %4 :ارتفاع نسبة عمالة األطفال في الضفة الغربية عنها في قطاع غزةو  الغربية.

 في قطاع غزة. %2في الضفة الغربية و %5( سنة عاملين، بواقع 10-17)
 13/2/2019، الفلسطيني لإلحصاءالجهاز المركزي 
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 شظايا صواريخ القبة الحديدية... تهديد إسرائيلي جديد لحياة سكان شرقي قطاع غزة .29
لمتفجرات في الشرطة في قطاع بحسب العميد جاسر المشوخي، مسؤول هندسة ا: محمد الجمل -غزة 

غزة، فإن شظايا صواريخ القبة الحديدية بدأت بالسقوط في مناطق شرق قطاع غزة منذ شهر سبتمبر/ 
 أيلول الماضي، بعد أن قربت قوات االحتالل بطاريات الصواريخ من حدود القطاع المحاصر.

ى منازل بسبب إطالق وصلت إلى الشرطة الفلسطينية عشرة بالغات بوقوع أجسام وشظايا عل
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وستة بالغات مماثلة في  13و 12صواريخ القبة الحديدية يومي 

شهر أكتوبر/ تشرين األول، وفق العميد المشوخي الذي قسم المقذوفات المعدنية التي تسقط على 
عن قطع من المعدن القطاع إلى نوعين، األول شظايا لصواريخ انفجرت في الهواء، وهي عبارة 

الثقيل قد يصل وزنها إلى خمسة كيلوغرامات أو أكثر، وخطرها ينحصر في إصابة األشخاص إذا ما 
سقطت عليهم، أما النوع الثاني فهي صواريخ أو أجزاء من صواريخ لم تنفجر، وسقطت على 

لمالزم أول األرض، وهذه تكون أخطر، ألنها قنابل كامنة قد تنفجر في أية لحظة، وهنا تدخل ا
محمد مقداد من شرطة هندسة المتفجرات، الذي أضاف بأن الصواريخ تحمل تهديدًا مزدوجًا 
لألهالي، إذ تنشر الشظايا وأجزاء من األهداف التي تالحقها على مساحات واسعة، وهو ما حذ ر 

ضربها  المشوخي منه قائاًل إن عوامل خارجية مثل تحريك األجزاء غير المنفجرة بشكل خاطئ، أو
 بجسم صلب أو نتيجة ارتفاع الحرارة في محيطها كلها عوامل قد تؤدي إلى انفجارها.

أكده الطبيب النفسي بوزارة الصحة يوسف عوض هللا، مدير عيادة رفح النفسية، موضحًا أن 
 االنفجارات القوية والمفاجئة تتسب ب في مشاكل نفسية خطيرة ومركبة لألطفال.

، 2014ألف طفل في غزة عانوا من صدمات نفسية خالل عدوان  200ن وأشار عوض هللا إلى أ
ومعظمهم تعافى منها، لكن دوي االنفجارات يعيد إلى الذاكرة مآسي ماضية، وقد يجدد الصدمة، ويعيد 
الطفل إلى مربع المشكلة النفسية التي كان يعاني منها، وربما تتفاقم حالته أكثر من ذي قبل، وقد 

لنفسية مراجعات من آباء اصطحبوا أطفالهم إليها، بعد أن أحيت االنفجارات مخاوف شهدت العيادات ا
طفاًل، خالل النصف الثاني من  80مرضية قديمة، وقد ر عوض هللا عدد من راجعوا العيادات بنحو 

 جوالت تصعيد إسرائيلية، والعدد معرض للزيادة مع كل جولة جديدة. 5العام الجاري والذي حصلت فيه 
إلى مستشفيات وزارة الصحة إصابات بشظايا الصواريخ، معظمها من المدنيين العزل، بحسب  تصل

ما يقول الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة لـ"العربي الجديد"، مضيفًا أن آخر جولة 
 مدنيًا، بعضهم في منازلهم أو أراضيهم، وصلوا إلى مستشفيات الوزارة في 40تصعيد أصيب فيها 

 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. 13و 12يومي 
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وأوضح القدرة أن الطبيب يتعامل مع الشظية مهما كان مصدرها، لكن الجهة المخولة بتعريف نوعية 
اإلصابة وفق السالح المستخدم أو الشظايا التي أصابت الجسم هي الطب العدلي )الشرعي(، وهو 

حال تطلب األمر إجراءات قانونية معينة، لكنه أشار جزء من وزارة العدل، ويحال المصاب إليه في 
 إلى أن التقديرات تؤكد أن من بين المصابين أشخاصًا تعرضوا لشظايا بسبب صواريخ القبة الحديدية.

 12/2/2019، العربي الجديد، لندن
 

 أسماك إسرائيلية "محّرمة" في أسواق غزة المحاصرة .30
ه حصارا بريا وبحريا على قطاع غزة وتمنع صياديه في الوقت الذي تفرض في: رائد موسى -غزة 

من اإلبحار أكثر من ستة أميال بحرية، تعمل سلطات االحتالل اإلسرائيلي على بيع أسماكها 
"المحرمة في الديانة اليهودية" في القطاع المحاصر، بحسب زكريا بكر مسؤول قطاع الصيادين في 

 اإلغاثة الزراعية الفلسطينية.
حديثه للجزيرة نت إن إسرائيل تورد إلى غزة أصنافا كثيرة جل ها محرم على اليهود،  وقال بكر في

وتقدر بنحو أربعة أطنان أسبوعيا من األسماك التي ال تحتوي على قشور، مثل العفشة والبرش 
 والسلفوح والبوري والمنفاخ )سمك الخنزير أو األرنب(ط ولوال سوق غزة لتم رميها مجددا في البحر.

الصياد السابق الذي هجر هذه المهنة قبل سبع سنوات وأصبح بائع -ومن جهته، يقول أبو علي 
"أصبحنا نبيع أسماك  -سمك بعد إصابته بعيار ناري إسرائيلي في عرض البحر قبالة شواطئ غزة

 اليهود، وال نستطيع ممارسة مهنة اآلباء واألجداد في بحرنا الذي يخيم عليه الرعب واإلرهاب".
اإلفصاح عن اسمه الحقيقي، مبررا ذلك  ،في حديثه للجزيرة نت، عاما( 48رفض أبو علي )و 

بالخشية على شقيقيه وأقاربه من انتقام قوات االحتالل، حيث ال يزالون يركبون البحر ويمارسون 
 مهنة صيد األسماك.

 13/2/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 يرة العودةمصّوران من غزة يفوزان بجوائز دولية عن مس .31
 POYI - Pictures of theفاز المصوران محمد جاد هللا ومحمد أسعد، بجائزة المسابقة الدولية ): غزة

Year International األمريكية، عن صور التقطاها لتوثيق جرائم االحتالل اإلسرائيلي في أحداث )
ويترز" بجائزة االمتياز في وأ علن عن فوز "جاد هللا" مصور وكالة "ر  مسيرة العودة وكسر الحصار.

محور األخبار العامة، و"أسعد" مصور وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" بالجائزة التقديرية عن فئة 
 وشارك في المسابقة الدولية مئات المصورين الصحفيين والفوتوغرافيين حول العالم. األخبار العامة.
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، عن صورة التقطتها عدسته ضمن تغطيته وحصل مصور "صفا" على الجائزة التقديرية بالمسابقة
والمصور "جاد هللا" كان قد حصد جوائز دولية ومحلية عدة  فعاليات مسيرة العودة شرق قطاع غزة.

وأكد المصوران أن الجوائز التي حصال عليها زادت من عزيمتهما  خالل األعوام الماضية.
، وما يتعرضون له من االحتالل، وإصرارهما على نقل صور معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة

 وفضح جرائمه بحقهم في المحافل الدولية.
 13/2/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مصادر إسرائيلية: السلطات المصرية تكّثف تدمير األنفاق من سيناء إلى غزة .32

ين وديع عواودة: كشفت مصادر إسرائيلية أن السلطات المصرية تكثف هدم األنفاق ب -الناصرة 
قطاع غزة وسيناء تزامنا مع عمليات مشابهة يقوم بها جي  االحتالل في الجانب اآلخر من القطاع. 
ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر إسرائيلية أمنية قولها إن نظام عبد الفتاح السيسي يشن حربا 

بحفر أنفاق  ضروسا إلحكام الحصار على غزة ومنع تهريب بضائع وأسلحة منها وإليها بموازاة قيامه
 من جهة القارة بهدف تحقيق ازدهار اقتصادي للمنطقة.

وتوضح المصادر اإلسرائيلية أن سلطات االحتالل تبذل جهودا كبيرة من أجل إحكام الحصار 
باالستعانة بتقنيات متطورة لكشف أنفاق غزة وتدميرها، في الوقت نفسه تعمل السلطات المصرية 

تسبب بمقتل فلسطينيين داخل األنفاق نحو سيناء. وتنوه الستشهاد بدون رحمة لمنع التهريب مما ي
فلسطينيين إثنين وإصابة سبعة آخرين نتيجة تفجير الجي  المصري لألنفاق من سيناء إلى غزة 

 وضخ غازات سامة فيها قبيل تفجيرها.
في محاولة وتقول "معاريف" إن الغاز السام هو جزء من ترسانة أسلحة تستخدمها السلطات المصرية 

لتدمير األنفاق من وإلى غزة وسيناء. وتتهم السلطات المصرية بعض الجهات داخل القطاع بتهريب 
أسلحة ومقاتلين وأموال للقوات الموالية لتنظيم الدولة )داع ( الفاعلة في سيناء ضد الجي  المصري 

 الذي ال يتردد في استخدام كل الوسائل الممكنة لمنع ذلك.
اإلسرائيلية أن هناك مجموعات مسلحة في غزة قد انفصلت عن حركة حماس  وتدعي المصادر

ذلك مهربون بدو مختصون بتهريب سموم وعمال أجانب للنقب داخل  إلىوالتحقت بـ"داع ". يضاف 
 عالوة على أسلحة وأموال في غزة. 48أراضي 

يب من سيناء ألراضي وتقول إن الجدار الذي بنته سلطات االحتالل تكاد تجهز على عمليات التهر 
لكن تنظيم "الدولة" األغنى في العالم، بعد احتالل الموصل في العراق بدأ بمساعدة هؤالء  48
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ألف كيلومتر باتت منطقة مهملة من  60المهربين. وتشير "معاريف" إلى أن سيناء البالغة مساحتها 
 للتطرف.قبل مصر منذ توقيع اتفاق السالم مع إسرائيل مما جعلها تربة خصبة 

 14/2/2019، القدس العربي، لندن
 

 : قرار بدعم مقاطعة عباس والسلطة"وارسو"األردن قبل ساعات من  .33

اإلعالن في عمان عن مشاركة المملكة في مؤتمر وارسو على مستوى وزير  تم  : خاص -ان عم  
اللقاء المثير  الملك عبدهللا الثاني قرر عدم المشاركة في هذا أنالخارجية ايمن الصفدي مما يعني 

 للجدل بسبب تحفظات أردنية ترددت على برنامج عمل اللقاء.
بأن بالده ال تؤيد أن  أيامونقل مسئولون ومحللون عن العاهل الملك عبدهللا الثاني قوله قبل عدة 

تكون  أنجدول أعمال المؤتمر بل ينبغي  أولويةفي المنطقة هو  اإليرانييكون التصدي للنفوذ 
 المفاوضات والعودة لعملية السالم. واستئنافالفلسطيني  اإلسرائيليالصراع  األولوية حل

وسيشارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين الصفدي في المؤتمر الذي أعلن عنه وزير الخارجية 
األمريكي مايك بومبيو الشهر الماضي عن المؤتمر الذي يستمر ليومين اعتبارا من األربعاء، مشيرا 

ء الخارجية من حول العالم سيأتون إلى بولندا للتعامل مع مسألة "نفوذ )إيران( المزعزع إلى أن وزرا
القاضي بدعم مقاطعة  األردنيالتقدير الملكي  أيضاوتناقل المحللون  لالستقرار" في الشرق األوسط.

أجندة  األردنيالسلطة الوطنية الفلسطينية للمؤتمر المؤسس بدعوة أمريكية حيث وصف الملك 
إحياء عملية  أو االحتاللإلنهاء  أعمالالمؤتمر مسبقا في لقاء مغلق بانها ال تقدم بوضوح أي جدول 

الحالية إال  األمريكيةعلى برنامج مقاطعة الرئيس محمود عباس لإلدارة  األردنورغم تحفظ  السالم.
الوزير  ضوراللقاء بحعمان دعمت خيار مقاطعة وارسو الفلسطيني لكنها قررت المشاركة في  أن

تتحول فعاليات المؤتمر إلى  أنوعبر سياسيون ومسئولون أردنيون عن مخاوفهم من  الصفدي.
مع قيادات  أوبنيامين نتنياهو  إسرائيلالصور مع قيادات عربية لرئيس وزراء  التقاطمناسبة تخدم 

 إحياء السالم والمبادرة العربية. إعادة أووبدون تنسيق عمل جماعي  إسرائيلية
 13/2/2019، ي اليوم، لندنأر 

 
 اجتازوا السياج التقني لقرية الغجر وفتشوا مجرى النهر إسرائيليون جنود  .34

السياج التقني من جهة قرية الغجر المحتلة، مصطحبين كالبا  إسرائيلياجنديا  20اجتاز نحو 
 .األزرق وتوجهوا نحو مجرى نهر الوزاني حيث قاموا بعملية تفتي  من دون خرق الخط  بوليسية.

 13/2/2019، المستقبل، بيروت
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 حزب هللا ينشر على الحدود الشمالّية يافطات تسخر بشكٍل الذٍع من جيش االحتالل .35

ي واِصل حزب هللا اللبناني  عبر وضع الالفتات على الحدود الشمالي ة،  زهير أندراوس: – الناصرة
ذي تزعم أن ه أقوى جيٍ  في العالم، ي واِصل استفزاز إسرائيل والسخرية منها ومن ضعف جيشها، ال

 وذل في إطار الحرب النفسي ة التي يخوضها الحزب ضد  كيان االحتالل.
وبحسب المصادر األمني ة في تل أبيب، كما أفاد موقع )تايمز أوف أزرائيل(، فقد تم  وضع عدد من 

الثالثاء، في أحدث خطوٍة الالفتات التي تسخر من الجي  اإلسرائيلي  على الحدود اللبنانية يوم أمس 
، كما أك دت اً استفزازي ٍة يبدو أن  منظمة "حزب هللا" تقف وراءها على الحدود الشمالي ة الم توت رة جد

تبت باللغتين العبري ة والعربي ة، إلى االنتقادات األخيرة التي  المصادر. وأشارت الالفتات، التي ك 
ت البري ة في الجي  اإلسرائيلي  للحرب، أْو عدم أسمعت في إسرائيل فيما يتعلق بجاهزية القوا

تب على الالفتات بلغٍة عبري ٍة منمقٍة بعض الشيء: إذا لم يعد لديكم ثقة بعناصر  جاهزيتها. وك 
د ت  القوات البرية المهزومة في لبنان، عليكم القيام بضم ها إلى فرق اإلنقاذ!! ستحتاجون إليهم. وشد 

صور لجنود إسرائيليين يبكون على دبابٍة  اً ت على الالفتات أيضالمصادر عينها على أن ه ظهر 
وأردف الموقع اإلسرائيلي  قائاًل، نقاًل عن مصادره األمني ة في تل أبيب، إن ه تم  وضع  مشتعلٍة.

الالفتات على طول السياج األمني  حيث يقوم الجنود اإلسرائيليون عادًة بدورياٍت وحيث يجري العمل 
وأشار م راِسل الشؤون العسكري ة في الموقع إلى أن ه  على بناء جداٍر إسمنتيٍ  جديٍد. بشكٍل م كث فٍ 

تصاعدت التوترات على الحدود اللبنانية في األشهر األخيرة، بدايًة عندما بدأت إسرائيل ببناء جداٍر 
ل )ديسمبر(، بعد أْن أطلق الجي  اإلسرا ، وبعد ذلك ازدادت في شهر كانون األو  ئيلي عملية حدوديٍ 

( للعثور على أنفاٍق هجومي ٍة حفرها حزب هللا إلى داخل األراضي اإلسرائيلي ة من جنوب  )درع شمالي 
 لبنان وتدميرها.

 13/2/2019، ي اليوم، لندنأر 
 

 عامر شاكر.. فنان لبناني ينحت للقضية الفلسطينية .36
عاما( حتى تأسر عينيك  55)ما إن تدخل منزل الفنان اللبناني عامر شاكر : محمد خالد -بيروت 

ل منزله الواقع في منطقة المنية  لوحات ومنحوتات متنوعة، كلها من تصميمه ورسمه، حتى أنه حو 
شمال لبنان إلى متحف منحوتات يتنقل بها من مدينة إلى أخرى ومن قاعة إلى أخرى، للمشاركة في 

 المهرجانات والفعاليات.
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رحلته في عالم الفن منذ طفولته، وهو يصنع التماثيل باستخدام عامر شاكر فنان متعدد المواهب، بدأ 
الحجارة والخشب والصخر والنحاس والرصاص وغيرها من المواد، ويبدع في منحوتاته لتصبح أعماال 

 فنية جميلة تمتع الناظرين.
داخل منزله لوحات ومجسمات نقشت عليها بعض العبارات الوطنية "فلسطين عربية األرض 

ت والقدس عربية"، "وعد فلسطين وعهد يا قدس إن ا عائدون"، إذ يعطي الفنان شاكر القضية والمقدسا
 الفلسطينية أولوية في أعماله التي تتضم ن رسوما ومجسمات عن فلسطين وتراثها.

ويخصص للقدس مساحة خاصة، لما ترمز إليه من موقع ومكانة في وجدانه بحسب قوله، فحب ه 
عندما كان أجداده يحدثونه عن فلسطين وعن النكبة، وكيف استقبل أهل  لفلسطين بدأ منذ الصغر

 .1948شمال لبنان الالجئين الفلسطينيين عام 
يقول عامر "لدي  هدف من الرسم والنحت لفلسطين، أال وهو إحياء فلسطين إليقاظ الغافلين الساكتين 

ا، فهذه األرض عائدة لنا ونحن عن القضية، وإرسال رسالة إلى العدو اإلسرائيلي بأال يفرح كثير 
عائدون إليها ال محالة، فلسطين أرض عربية ومن ضمن بالد الشام العربية، لن نتخلى عنها أبدا، 

ويضيف "أركز على القضية الفلسطينية في  هي أرض المقدسات وعاصمة أبدية للعروبة وفلسطين".
نا جميعا، فضم  القدس ومقدستها األمة، وخاصة قضية القدس التي أثرت في باعتبارها قضيةفني 

 ، أمر مرفوض".األمريكية إليهاومعالمها الدينية إلى الكيان اإلسرائيلي ونقل السفارة 
بأن يخصص وقتا إلزاميا بهدف خدمة  -كال واحد بحسب عمله-ويطالب الفنان عامر شاكر الجميع 

ن بحاجة إلى دعم عربي ودولي القضية الفلسطينية إليقاظ ضمائر النائمين، ألن قضيًة بحجم فلسطي
وعالمي لنصرتها، إذ إنه ال يترك مناسبة أو مهرجانا إال حمل معه لوحات عن القضية الفلسطينية 

ويقول "كوني جارا لمخيم  للتعريف بها عن طريق الفن، من أجل التعاطف مع هذه القضية العادلة.
ا وتعل منا معا ونعي  المعاناة نفسها، حتى نهر البارد لالجئين الفلسطينيين، فلدي أصدقاء ترب ينا مع

 أصبحنا أهال وعائلة واحدة، وتعلمت منهم أيضا حب  الوطن وحب فلسطين".
 13/2/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 
 لعدسات الكاميرات بن علوي يصل للقاء نتنياهو عبر مرآب سيارات الفندق الذي يقيم فيه تفاديا   .37

اني يوسف بن علوي مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، لندن: التقى وزير الخارجية العم
على هام  مؤتمر وارسو حول الشرق األوسط الذي دعا إليه وزير الخارجية األمريكي، حسبما قالت 

وأراد الوزير العماني أن يكون اللقاء سريا لكن عدسات الكاميرات كانت له  قناة تلَفزة إسرائيلية.
، شريط فيديو لبن علوي مرتديا بدلة وقبعة صوفية وهو يصل 13لقناة اإلسرائيلية بالمرصاد، وبثت ا
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إلى مقر إقامة نتنياهو عبر مرآب السيارات الخاص بالفندق. ورفض وزير الخارجية الع ماني اإلجابة 
 ، عم ا إذا كان قد قدم للقاء نتنياهو.اإلسرائيليةعلى أسئلة مراسل القناة 
ة االجتماع: "أنا سعيد بمقابلتك مرة أخرى، فالقرار الشجاع للسلطان قابوس وقال نتنياهو في بداي

بدعوتي لزيارة عمان قد أحدث تغييرا في العالم. إنه يمهد الطريق أمام الكثيرين اآلخرين ليقوموا بما 
أال يكونوا قابعين في الماضي ولكن عليهم التقدم نحو المستقبل". وأضاف نتنياهو موجها  –قلَته 
يثه للوزير العماني: "كثيرون ساروا على خطاكم، حتى أولئك الموجودين هنا اليوم في المؤتمر. حد

أشكركم على هذه السياسة اإليجابية التي من شأنها أن تؤدي إلى السالم واالزدهار للجميع. أشكركم 
 وسط".نيابة عن مواطني إسرائيل، وأسمح لنفسي أن أقول ذلك أيضا باسم كثيرين في الشرق األ

بدوره قال وزير الخارجية العماني: "هذه رؤية جديدة ومهمة للمستقبل، لقد عانى الناس في الشرق 
األوسط الكثير ألنهم مكثوا في الماضي، هذا عهد جديد من أجل المستقبل ومن أجل االزدهار 

هام   ونفى وزير الخارجية المغربي أن يكون هناك ترتيب للقاء نتنياهو على لجميع الشعوب".
مؤتمر وارسو. وقال ناصر بوريطة إنه لن يكون هناك أي لقاء بينه وبين نتنياهو. وأضاف في نفس 
يوم عقد المؤتمر مساء أول من أمس الثالثاء "أنا اآلن في بيتي في العاصمة الرباط، أشرب الشاي 

 أين وكيف سألتقي رئيس الحكومة اإلسرائيلي؟".… وأتابع مباراة لكرة القدم 
 14/2/2019، س العربي، لندنالقد

 
 مليون دوالر 60السعودية تدعم الميزانية الفلسطينية بـ  .38

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية : وكاالت
لى مليون دوالر أمريكي، إ 60أسامة بن أحمد نقلي، إن الصندوق السعودي للتنمية، قام بتحويل مبلغ 

حساب وزارة المالية الفلسطينية. وأوضح السفير نقلي، أمس، أن هذا المبلغ قيمة مساهمات المملكة 
. وأكد أن هذه 2019ويناير  2018الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية، ألشهر نوفمبر وديسمبر 

ية على كافة الصعد المساهمة تأتي في إطار دعم المملكة العربية السعودية الدائم للقضية الفلسطين
 السياسية واالقتصادية واإلنسانية.

 14/2/2019، الخليج، الشارقة

 
 بالزواج من عربية إسرائيليا   تركي الفيصل ينصح صحفيا   .39

( التحقيق "أسرار الخليج" الذي بثته 13وديع عواودة: اختتمت القناة اإلسرائيلية المركزية ) -الناصرة 
االستخبارات السعودية السابق، األمير تركي  فيها رئيسة قابلت هذا األسبوع بحلقة أخيرة الليل
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الفيصل الذي نصح مراسلها اإلسرائيلي براك رافيد )محررها السياسي( بالزواج من فتاة سعودية كي 
 يتمكن من تحسين لغته العربية.

رضت على وفي اللقاء الذي جرى باللغة اإلنجليزية في عاصمة أوروبية قال الفيصل إن السعودية ع
إسرائيل توقيع اتفاق سالم عدة مرات منذ "المبادرة السعودية" التي صارت المبادرة العربية لكن دون 
جدوى. وتابع الفيصل بلهجة متشائمة ومحبطة "السعودية ليست بحاجة لرئيس حكومة إسرائيل 

اته ينطق بذلك". بنيامين نتنياهو كي يوضح لها أن إيران تشك ل تهديدا في المنطقة فالواقع بحد ذ
القضية الفلسطينية، أو حل النزاع" بدال من "وأشار الفيصل إلى الموقف اإلسرائيلي الفلسطيني بـ

"الصراع العربي اإلسرائيلي". وقال إن السعودية كانت تتوقع من نتنياهو أن يتبنى مبادرتها للسالم 
 ولكن يبدو أن السالم مع الفلسطينيين لن يتحقق خالل حياته.

 14/2/2019، دس العربي، لندنالق
 

 إلهان عمر لترامب: تاجرت طيلة حياتك في كراهية المسلمين واليهود .40
قالت النائبة المسلمة بمجلس النواب األمريكي إلهان عمر، األربعاء، إن الرئيس : مصطفى كامل

تويتر، ردت  دونالد ترامب "تاجر في كراهية المسلمين واليهود والمهاجرين". جاء ذلك في تغريدة عبر
 فيها على مطالبة ترامب لها باالستقالة، على خلفية تصريحات لها اعتبرت "معادية للسامية".

وقالت النائبة موجهة حديثها لترامب: "لقد تاجرت طيلة حياتك في الكراهية ضد اليهود والمسلمين 
قد استفدت دروسا من والسكان األصليين والمهاجرين والسود وغيرهم". وأضافت متحدثة عن نفسها: "ل

 األشخاص الذين تأثروا من كلماتي، فمتى تفعل ذلك أنت؟". 
جاء ذلك عقب مطالبة "ترامب"، الثالثاء، النائبة الديمقراطية المسلمة باالستقالة من الكونجرس، على 

 خلفية تصريحات لها اعتبرها الرئيس األمريكي "معادية للسامية". 
 13/2/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 على حافة الحرب ويجب رفع الحصارغزة قطاع مالدينوف:  .41

كشف المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط  طالل النبيه: - غزة، رام هللا
آالف فرص  10نيكوالي مالدينوف، عن البدء في تجهيز مشاريع عمل في قطاع غزة تهدف لخلق 

م"، 2030يفة "فلسطين" خالل مشاركته في "قمة شباب فلسطين وقال مالدينوف لصح عمل جديدة.
الهدف منها ولو  اً التي عقدت أمس في قطاع غزة والضفة الغربية: "نعمل على مشاريع محددة جد
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بشكل بسيط المساعدة في تحسين األوضاع المتردية في قطاع غزة والمتعلقة بشكل مباشر في 
 لإلعالن عن المشاريع. اً قريب إلى أنه سيزور غزة في اً الحصار"، مشير 

وأوضح مالدينوف أن هذه المشاريع ستبدأ في األسابيع القادمة، بالشراكة مع البنك الدولي وبرنامج 
وأشار إلى أنهم "طلبوا أن تكون بعض هذه الفرص الوظيفية  (.UNDPاألمم المتحدة اإلنمائي )

الرتفاع نسبة ومستوى التعليم في  اً نظر  موجهة لفئة الشباب، والذين يمتلكون شهادات علمية عالية
وحول األوضاع في قطاع غزة وجوالت الحوار األخيرة، أوضح مالدينوف أنه "ال يأتي يوم إال  غزة".

وقال: "مع األسف  ويعمل مع زمالئه بكل الملفات والقضايا لرفع الضغط والحصار عن قطاع غزة".
ا الوقت إقناع كل األطراف بالرجوع عن حافة ال يوجد معي عصا سحرية، وما أحاول فعله في هذ

حديثه: "نحن مع األسف  اً الهاوية وعدم الوصول لمكان فيه تصعيد أكثر في قطاع غزة"، مستدرك
وتمنى المسؤول األممي: "أن يكون هناك نقاش مختلف للرجوع عن  قريبون بهذا القدر من الحرب".

البحري وأن يتمتع الناس في غزة بحرية الحركة"، حافة الهاوية، ونقاش فعلي لرفع الحصار البري و 
 للشعب الفلسطيني من فترة طويلة". اً إلى أن "قضية االنقسام مشكلة بشعة جد   اً مشير 

وقال مالدينوف: "هذه ليست إجابة ال عن االنقسام وال االحتالل وال الحصار، ولكن هي محاولتنا في 
الناس من أجل مواجهة األكبر كالحصار واالحتالل  المساعدة في تخفيف العناء والعبء الذي يحمله

، لكن ال يوجد حل، اً وأضاف لمراسل "فلسطين": أتفهم أن هذه اإلجابة ليست شافية جد واالنقسام".
وكل الموظفين لدينا يعملون كل يوم من أجل الفلسطينيين في كل األراضي المحتلة في غزة والضفة 

 الغربية و"القدس الشرقية".
 13/2/2019، أون الينفلسطين 

 
 ونروا" يطلب السما  لالجئين الفلسطينيين بالعمل في لبناناأل مفوض " .42

ونروا(، بيير كرينبول، التأكيد على أهمية توفير األكرر مفوض وكالة ): مريم سيف الدين -بيروت 
 فرص العمل لالجئين الفلسطينيين في لبنان، وشدد على ضرورة أن تطرح القضية بشكل أكبر في

 األشهر المقبلة مع الحكومة اللبنانية الجديدة.
وقال كرينبول في مؤتمر صحافي في ختام زيارته الرسمية إلى بيروت: "ندرك حساسية لبنان الذي 
يستضيف أكبر عدد الجئين نسبة لعدد سكانه، لكن وضع الالجئين سيكون سيئًا ما لم يتح لهم حق 

سؤولين، وزار مخيمات الالجئين الفلسطينيين، معبرا عن العمل"، مشيرا إلى أنه قابل عددا من الم
 تفاؤله بالبيان الوزاري اللبناني الذي تضمن بندًا متعلقًا بدعم الوكالة األممية.
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وردا على سؤال "العربي الجديد"، قال كرينبول إن "األمريكيين يصرون على رفض منح أونروا تموياًل 
 حل سوى الحصول على المساعدات من األطراف التي بهدف الضغط على السلطة الفلسطينية، وال

وأوضح أنه "قبل القرار األمريكي بشهرين، تم االتفاق مع األمريكيين على قاعدة عمل  تبرعت سابقًا".
واضحة، لكن قرار وقف التمويل جاء بعد الموقف الفلسطيني الرافض إلعالن الواليات المتحدة نقل 

 سفارتها إلى القدس".
المؤتمر كيف تعاملت المنظمة مع أكبر أزمة واجهتها في تاريخها بعد قطع الواليات  وعرض خالل

مليون دوالر، عن طريق إطالق حملة عالمية لجمع  300المتحدة الدعم المادي الذي كان يبلغ 
دولة،  40التبرعات بعنوان "الكرامة ال تقدر بثمن"، نجحت في الحصول على الدعم من أكثر من 

 د األوروبي أكبر جهة مانحة فيها.وكان االتحا
واعتبر كرينبول أن اجتماعه برئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، كان مهمًا، وأضاف: "هناك تقدم 
مهم في ما يخص الرؤية المتعلقة بالالجئين الفلسطينيين، وعقدت اجتماعًا مع وزير الخارجية جبران 

ن حق العمل لالجئين الفلسطينيين، كما تطرقنا إلى باسيل، وسنعمل مع الحكومة إليجاد فرص لتحسي
 مسألة إعادة إعمار مخيم نهر البارد التي تأخرت، والحاجة إلى المال الستكمال إعادة إعماره".

وحول جولته في مخيمي عين الحلوة والرشيدية، قال كرينبول إنه اجتمع بسكان المخيمين، واستمع 
تبقى مدارس أونروا مفتوحة، وباستمرار حقهم في لهواجسهم، وأضاف: "هم يرغبون في أن 

االستشفاء، ونؤكد لالجئين الفلسطينيين التزامنا ببذل كل الجهود إلبقاء مراكزنا مفتوحة لخدمتهم، 
ألف طالب، وإغالق تلك  530مدرسة في الشرق األوسط، يدرس فيها أكثر من  715فلألونروا 

 المدارس سيؤثر على االستقرار اإلقليمي".
 13/2/2019، لعربي الجديد، لندنا

 
 ترفض زيارة لممثلي دول مجلس األمن إلى األراضي الفلسطينية "إسرائيلدبلوماسيون: " .43

نيويورك )األمم المتحدة( أ ف ب: رفضت إسرائيل فكرة زيارة مقبلة لممثلي الدول األعضاء في 
كما ذكرت، األربعاء،  مجلس األمن إلى الشرق األوسط تشمل زيارة إلى األراضي الفلسطينية،

وقال دبلوماسي إن اإلسرائيليين "قالوا ال" لمثل هذه الزيارة. وأعلن آخر في ختام  مصادر دبلوماسية.
 ".لالعتراضاجتماع مغلق لمجلس األمن أن "الواليات المتحدة لم تحتج حتى 

ء عمل المراقبين وكان هذا اللقاء مخصصا لمناقشة قرار إسرائيل نهاية يناير/ كانون الثاني إنها
 الدوليين في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
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وقال منصور العتيبي سفير الكويت الدولة العضو غير الدائمة العضوية للصحافيين "نحتاج إلى 
التي تتولى  االستوائيةوأعلنت غينيا  .15إجماع " لتنظيم مثل هذه الزيارة لمجلس األمن واألعضاء الـ

 باط الرئاسة الدورية للمجلس "ما زلنا نعمل حول الموضوع".في فبراير/ ش
وخالل االجتماع قدمت الرئاسة عرضا لما أجرته من لقاءات مع الفلسطينيين واإلسرائيليين بعد 
 اجتماع مغلق أول للمجلس قبل أسبوع حول وقع القرار اإلسرائيلي في الخليل، بحسب دبلوماسيين.

لمجلس دعم واشنطن التام لموقف إسرائيل إلنهاء مهمة المراقبين وخالل هذا اللقاء األول سجل ا
إليهما ونقل ردود  لالستماعبطلب بسيط للرئاسة بالتواصل مع الجانبين  االجتماعالدوليين. واختتم 

 فعل أعضاء المجلس.
 14/2/2019، القدس العربي، لندن

 
 األمم المتحدة تنفي مشاركتها بمؤتمر وارسو .44

أكدت األمم المتحدة، يوم األربعاء، عدم مشاركتها في أعمال مؤتمر وارسو حول : / وكاالت48عرب 
الشرق األوسط، الذي انطلق في وقت سابق، اليوم، بحضور ممثلي دول عربية وغربية، فيما قال 
وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف إن "واشنطن تكرر األخطاء ذاتها وتتوقع نتائج مختلفة، 

 و مثال حي لذلك".ومؤتمر وارس
وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة، استيفان دوغريك، في مؤتمر 
صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويوركط وقال دوغريك للصحفيين: "ال يوجد لنا 

لألمم المتحدة للمشاركة  مراقبون ألعمال هذا المؤتمر، كما أنني لست على دراية بدعوات تم تقديمها
 فيه"، في إشارة واضحة لعدم مشاركة المنظمة الدولية بالمؤتمر.

 13/2/2019، 48عرب 
 

 فورين بوليسي: كوشنر يعامل الفلسطينيين بسياسة "خذ أو اترك" .45
تقول مجلة فورين بوليسي األمريكية إن جاريد كوشنر صهر الرئيس األمريكي دونالد ترامب اشتهر 

في المساومات وعقد الصفقات، لكنه ال يساوم الفلسطينيين ويتعامل معهم بأسلوب "خذ أو  بأنه بارع
وأوردت المجلة في تقرير لها بعنوان "جاريد كوشنر وفن اإلذالل"ط أن لكوشنر الفضل  اترك" المذل.

ل غير في المساعدة على إنقاذ صفقة نافتا الجديدة لترامب مع كندا والمكسيك، وهو السبب في التعدي
كم على والده  المعهود لقانون جنائي رئيسي، حيث كان هذا القانون هاجس كوشنر الشخصي منذ ح 

 بالسجن عامين بتهمة التالعب في الشهادة والتهرب من الضرائب والتبرعات غير القانونية.
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ام هو أظهر تباينا صارخا مع هذا النهجط فقد ق -وفقا للتقرير-لكن تعامل كوشنر مع الفلسطينيين 
ومساعده جيسون غرينبالت والسفير األمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان بحملة ال هوادة فيها 
لتقليص القضية الفلسطينية من خالل تسوية أحادية الجانب لما كانت ت عرف بقضايا الحل النهائي، 

يل، ووقف كل وتضمنت الحملة نقل السفارة األمريكية إلى القدس، واالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائ
 .المساعدات المالية األمريكية للفلسطينيين، ونفي حق العودة

 13/2/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ؟"صفقة القرن "مقابل دعم  إيرانمقايضة وارسو: مواجهة  .46
 الوهاب بدرخان عبد

حين زار وزير الخارجية األميركي القاهرة الشهر الماضي، خطف هجومه على إيران األضواء من 
اإلسرائيلي.  -للحديث عن التطبيع العربي  األميركيةيصه جانبًا مهمًا من خطابه في الجامعة تخص

لكن تبي ن الحقًا أن عبارة "حان الوقت لتجاوز عداوات الماضي" كانت الرسالة التي جاء من أجلها. 
بولندية وعندما أعلن مايك بومبيو في اليوم نفسه عن جمع عشرات الدول في مؤتمر في العاصمة ال

وارسو "للتركيز على االستقرار والسالم والحر ية واألمن في الشرق األوسط" موضحًا أن "هذا يشمل 
عنصرًا مهم ًا هو تأكيد إال  يكون إليران نفوذ مزعزع لالستقرار" في المنطقة، ظل االنطباع العام بأن 

خرى على طريق بناء تحالف مؤتمر وارسو سيكون استمرارًا للحملة األميركية على إيران وخطوة أ
ها، بدليل إن طهران باشرت من جانبها حملة شرسة على المؤتمر المزمع حتى أن محمد  واسع ضد 

نقاذًا" لبولنديين من االضطهاد الستاليني ليستخلص أن إجواد ظريف استخرج من التاريخ ما اعتبره "
 بولندا ترد  على الجميل بعمل عدائي.

( خفت الهياج اإليراني، وراحت 14/02مع اقتراب موعد المؤتمر )اليوم في األسابيع التي تلت و 
المصادر األميركية ترك ز على "خطة السالم" بين الفلسطينيين وإسرائيل، أو ما ي عرف بـ "صفقة 
القرن". راقبت واشنطن وكذلك طهران مواقف الدول األوروبية، فهي التي ستصنع الفارق في وارسو. 

الخاصة للتجارة معها بااللتفاف على العقوبات  األوروبيةللحصول على اآللية  وفيما ضغطت إيران
األميركية، استنتجت الواليات المتحدة من مصادقة بروكسيل على تلك اآللية أن األوروبيين، على 

 األميركيةالبرنامج الصاروخي اإليراني، ماضون في تصميمهم على مناوأة االستراتيجية  إدانتهمرغم 
البرنامج الصاروخي اإليراني وقصرها تلك "اآللية" على تبادل تجاري  إدانتهااء إيران. فعلى رغم الحتو 

في مجاَلي الصحة واألغذية، مع اشتراطات كعدم التعامل مع البنك المركزي اإليراني )المشمول 
ن دول االتحاد بالعقوبات( واحترام طهران القواعد الدولية ضد تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، إال  أ
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ية للعقوبات ورافضة عزل إيران. أوالسيما فرنسا وبريطانيا و  كة باالتفاق النووي ومتحد  لمانيا متمس 
ه حربي ضد  إيران، ولذلك بقي  فأكثر ما يحاذره األوروبيون هو تزكية دونالد ترامب في أي توج 

 ى حد  مقاطعته.موقفهم فاترًا ازاء فكرة مؤتمر وارسو وأجندته، وإْن لم يذهبوا إل
فجأًة غادر مستشار الرئيس األميركي وصهره جاريد كوشنر خلوته مع المبعوث الخاص جيسون 
دًا لمرحلة جديدة في مهمت ه. "الخطة"/ "الصفقة" جاهزة، على ما يقال،  غرينبالت، وعاود الظهور ممه 

إسرائيل ديفيد فريمان، إال أنه وإْن بقيت سر ية. كان يراد إعالنها، وفقًا لشريكهما الثالث السفير في 
أرجئ بعد دعوة بنيامين نتانياهو إلى انتخابات إسرائيلية مبك رة سواء لكسب الوقت ضد اتهامات 
الفساد التي تالحقه، أو لكسبه أيضًا بتأجيل "الصفقة" نفسها، إذ يخشى أن تفسد نسختها المنق حة 

إن ة ومدروسة، عبر قنوات إسرائيلية، وقيل عالقته مع ترامب. هذا لم يمنع إطالق تسريبات مبرمج
جهات عربية بأن "تحسينات" أدخلت على نص "الخط ة" لتسه ل قبولها. مشكلة كوشنر  إقناع هدفها

 أطروحاتهموزمرته أنهم كانوا كشفوا نياتهم باكرًا أمام محاوريهم من الجانب الفلسطيني، ثم تطابقت 
لت إلى "مفاهيم" ال عالقة لها بالقانون الدولي وال بأي وعي لوجود  األولية مع تلك النيات التي تحو 
 احتالل أو أي احترام لقضية شعب.

قبل أسبوع من مؤتمر وارسو راح ملف "الصفقة" ينافس ملف النظام اإليراني و"طموحاته القاتلة"، 
بحسب تعبير بومبيو. أ فيد بأن كوشنر سيعقد جلسة خاصة لشرح "الخطة" أمام المسؤولين 

لمشاركين، ثم جرى التصحيح بأنه سيعرض فقط "الجانب االقتصادي" منها، وأ تِبع بتصحيح آخر ا
ه إليه. واضح أنه كان هناك ارتباٌك في التخطيط، فكيف يستوي  بأنه سيكتفي باإلجابة عن أسئلة توج 

حة دائمًا للتعديل، أو أن ي طل ع ممثلي الدول لديه أن يرو ج لـ "صفقة" يريد لها أن تبقى سر ية ومرش 
على ما يرفض الكشف عنه وقبل أن يعرضه على األطراف المعنية خصوصًا الفلسطينيين. وحتى 
لو اقتصر على الخطة التنموية لقطاع غز ة فال بد  أن األوروبيون سيسائلونه عن الضمانات 

ٌم في التنف يذ بسبب التعن ت السياسية، إذ أنهم شاركوا سابقًا في مؤتمرات إلعمار غزة ولم يحصل تقد 
د  اإلسرائيلي، كما أن لديهم تجربة طويلة في تمويل مشاريع حيوية في األراضي الفلسطينية ولم تترد 
إسرائيل في تدميرها في أول فرصة سانحة. بعد المؤتمر، يتهي أ كوشنر لجولة على دول عربية 

، لكنه سي سأل حتمًا عن الجانب يرشحها لتمويل مشاريع خط ته وكأنه ضامٌن سلفًا تأييدها لـ "الصفقة"
 السياسي منها. يصعب أن يكون هناك تمويل عربي من دون وضوح بالنسبة إلى السالم المنشود.

فوق ذلك، رغب كوشنر في حضور الفلسطينيين إلى وارسو، وتلق ت السلطة دعوة بولندية فاعتذرت 
رة أنها لن تحضر "مؤت ميركيًا" ولن يمث لها أحد ولم أمرًا عن عدم تلبيتها، واستبقت أي مفاجأة مكر 

تكل ف أحدًا التحد ث باسمها. تواصل اإلدارة األميركية، كذلك كوشنر وزمرته، النظر إلى القطيعة 
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رة، لكن هل يمكن توق ع شيء آخر من شعب برهنت له إدارة ترامب  الفلسطينية باعتبارها غير مبر 
لى تجويعه بعد استهدافها قطاَعيه الصح ي مرارًا أنها في صدد إلغائه وتصفيته، بل تسعى إ

( شطب القدس من 1والتعليمي. وكيف للفلسطينيين أن يقبلوا بأي "خطة"/ "صفقة" قائمة على: 
( اسقاط 3( االعتراف بشرعية مستوطنات أقيمت على أراضيهم المسروقة. 2تاريخهم وقضي تهم. 

الفلسطينية وتخريب  -العربية  ( العبث بحدودهم وطمس هويتهم4قضية الالجئين وحقوقهم. 
( عدم 6( إبقاء الضفة والقطاع، كذلك الشعب الفلسطيني، من دون تواصل جغرافي. 5اقتصادهم. 

( 8( االحتيال على المبادرة العربية للسالم وتحريف أهدافها. 7االعتراف األميركي بدولة فلسطينية. 
 لدائم...االحتيال على القوانين الدولية لـ"شرعنة" االحتالل ا

ال يمكن لهذه المفاهيم الملتوية أن تد عي صنع سالم، فضاًل عن كونها تفترض خطًأ أن العرب وافقوا 
على قرار ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل طالما أنهم لم يتداعوا لمحاربته، وأنهم سيوافقون 

ها. ففي مؤتمر وارسو تربط مصر ة على فرض أميركاعلى "صفقة القرن" مهما كانت مجحفة طالما أن 
واشنطن بين مواجهة إيران وطرح "الصفقة" وكأن هذا هو "التوازن" الذي يمكن العرب توق عه من إدارة 
ترامب على ما فيه من منحى ابتزازي مكشوف. كانت مصادر أميركية ومراجع عربية عديدة أشارت 

تالل في توازن السياسة األميركية حيال مرارًا إلى ضرورة تصحيح ما أحدثه انحياز قرار القدس من اخ
تا على ذلك بأسوأ المواقف وبالعمل على قطع  العرب والفلسطينيين، غير أن واشنطن وإسرائيل رد 
المساعدات والموارد عن الفلسطينيين. ثم جاءت التسريبات عن "تحسينات" لشروط "الصفقة" وتضم نت 

الضفة وعاصمتها القدس الشرقية" من دون أن تشمل  في المئة من 90"إقامة دولة فلسطينية على نحو 
ترامب تعرض "الدولة الفلسطينية" لمقايضة وال تتبن اها  إدارةاألماكن المقدسة وقطاع غز ة. هذا يعني أن 

 الكوشنرية باقية على سيئاتها وال تزال بعيدة عن أي توازن. األطروحةأساسًا للسالم، وبالتالي فإن 
هي قو ة  أميركاخطابه في القاهرة أفكارًا اعتبر أنها تختصر قيم بالده. أولها أن "كان بومبيو أورد في 

 أميركاليه، ألن إالمنطقة توافقه في ما ذهب  إن شعوبللخير في الشرق األوسط" ويصعب القول 
 تمارس التمييز ضد الفلسطينيين وتستثنيهم من هذا "الخير" الذي تغدقه كل ه على إسرائيل. وثانيها أن

رة وليست قوة احتالل" لكن دفاعها المستميت عن االحتالل اإلسرائيلي وعدم اعترافها  أميركا" قو ة محر 
ر فحسب بل يجعالن من  بدورها "دولة  أميركابه كـ "احتالل" ال يناقضان مبدأ التحرير أو التحر 

م الفوضى" وهذا  أميركااحتالل". وثالثها أن " على رغم التباسه صحيح، حيثما تتراجع فغالبًا ما تتقد 
مها إيران وإسرائيل: األولى استغل ت التراجع لتعميم الخراب في المنطقة، والثانية  وأسوأ النماذج تقد 

مات "سالم حقيقي" مع الفلسطينيين والعرب. ورابعها أخيرًا أن "  أميركاوظ فت التراجع لتقويض كل مقو 
" تتوهم إيران أنها بنتها وتضطهد إمبراطوريةيحه إلى "ولم تضطهد أحدًا"، لكن تلم إمبراطوريةلم تبِن 
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، كما ال ينفي أنها توف ر إمبراطوريةتدير العالم عقلية  أميركافيها اإليرانيين وسواهم ال ينفي أن 
 إلسرائيل حصانة في اضطهادها للشعب الفلسطيني.

 14/2/2019، الحياة، لندن
 

 ة الفلسطينية وإسرائيلالضفة الغربية: ساحة اشتباك بين حماس والسلط .47
 د. عدنان أبو عامر
تتواصل العمليات اإلسرائيلية في الضفة الغربية لمالحقة خاليا حماس، ووصلت االقتحامات 
اإلسرائيلية في أيامها األخيرة المناطق السكنية في مدينتي رام هللا والبيرة، واقتربت من مقر السلطة 

د عباس، الذي أعلن مسئولون مقربون منه أنهم لن الفلسطينية ومنزل الرئيس الفلسطيني محمو 
يواجهون الجي  اإلسرائيلي عسكريا، ألنهم ال يريدون إدخال الفوضى للضفة، فيما اعتبرت إسرائيل 
أن "المطاردة الساخنة" التي تنفذها ضد الفلسطينيين جزء من اتفاق أوسلو، وأن السلطة توافق على 

 يًا.هذه االقتحامات، رغم معارضتها علن
السطور التالية تناق  "المطاردة الساخنة" للجي  اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين، وموقف السلطة 
الفلسطينية منها، ولماذا تخشى مواجهة الجي  اإلسرائيلي، وما حجم التنسيق األمني بينهما، وهل 

 حماس معنية بزيادة االقتحامات اإلسرائيلية للضفة الغربية إلضعاف السلطة.
وقت الذي تواصل فيه غزة جلب األنظار، في ضوء التوتر األمني الدائم مع الجي  ففي ال

اإلسرائيلي، وسيطرتها على نقاشات كافة األحزاب اإلسرائيلية المتنافسة في االنتخابات الوشيكة بعد 
ى ستين يوما، ال تبدو الضفة الغربية أقل اهتماما وانتباها، رغم أنها ال تتصدر عناوين األخبار عل

 مدار الساعة، كما هو الحال مع القطاع.
من خالل االستعانة بلغة األرقام يظهر أن التوتر األمني في الضفة الغربية يزداد تفاقما، وإن كان 
على نار هادئة، وال يأخذ ذلك الضجيج اإلعالمي الذي يحوزه القطاع، فقد نشر مركز المعلومات 

ائل فبراير الجاري دراسة مطولة جاء فيها أن "العمليات اإلسرائيلية أو  واإلرهابحول االستخبارات 
عملية، ال تشمل  55، 2018الشعبية الفلسطينية كالطعن والدعس وإطالق النار، وصلت مع نهاية 
، وفيما بلغ 2017هجمة عام  82إلقاء الحجارة على سيارات المستوطنين ودوريات الجي ، مقابل 

، فيما بلغت ذروة هذه 2017آخرين في  18قتيال، مقابل  12ت عدد القتلى اإلسرائيليين من العمليا
 هجوما". 171ببلوغها  2015العمليات في عام 

الالفت أن هذه األرقام تتحدث رغم أن حماس لم تنجح حتى اآلن في تصدير عملياتها للضفة، رغم 
سرائيلية والفلسطينية ما أنفقته من إمكانيات كبيرة، لكن الجهود األمنية الحثيثة لألجهزة األمنية اإل
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محاوالت لتنفيذ هجمات  480معًا، من خالل تنسيقهما األمني أحبطت خالل العام المنصرم أكثر من 
 فلسطينية قاسية، عبر اعتقال آالف الفلسطينيين، وتجفيف منابع فصائل المقاومة.
ئيلية والفلسطينية، يبقى السؤال األهم حول سبب عدم فاعلية التنسيق األمني بين المخابرات اإلسرا

للكشف المبكر عن العمليات، وهي ما زالت مجرد أفكار تراود أصحابها، فضال عن تعقبهم، السيما 
وأن هذه الموجة من العمليات األخيرة ربما ال تكون نهاية المطاف، في ظل ما خرج من بيانات 

مليات أخرى، تتقارب وتصريحات عن حماس تهدد وتتوعد إسرائيل، مما قد يجعلنا على موعد من ع
 وتتباعد، وفقا للمعطيات العسكرية والبيئة العملياتية.

في الوقت ذاته، يعي  الفلسطينيون واإلسرائيليون أجواء "المطاردة الساخنة" للجي  اإلسرائيلي بمناطق 
منية "أ" بالضفة الغربية للمطلوبين الفلسطينيين، وفيما يطالب األمن الفلسطيني باستالم المعلومات األ

من اإلسرائيليين، والقيام باعتقال ومالحقة المطلوبين، ترفض إسرائيل ذلك، وتطالب بأن تقوم بنفسها 
 بالمالحقة، والسلطة باتت تخشى على ضياع ما تبقى من هيبتها وسيادتها في الضفة الغربية.
ستباحة كافة شكل توسع رقعة العمليات الفلسطينية ضد اإلسرائيليين، فرصة للجي  اإلسرائيلي ال

مناطق الضفة، بدعوى المطاردة الساخنة للمطلوبين، دون تمييز بين مناطق "أ، ب، ج"، وفقا 
 .1995لتقسيمات اتفاق أوسلو عام 
أقسام: األولى مناطق "أ" وتضم المراكز  3مقسمة إلى  2كم 5,844تبلغ مساحة الضفة الغربية 

من  %18، ومساحتها اً وإداري   اً طينية كاملة أمني  السكانية الفلسطينية الرئيسة، وتخضع لسيطرة فلس
الضفة، والثانية مناطق "ب" وهي القرى والبلدات المالصقة للمدن، الخاضعة لسيطرة مدنية فلسطينية 

من الضفة، وهي  %61من الضفة، والثالثة مناطق "ج" ومساحتها  %21وأمنية إسرائيلية، بنسبة 
 .اً وإداري   اً الضفة، وتقع تحت السيطرة اإلسرائيلية الكاملة أمني   الوحيدة المتالصقة وغير المتقطعة في

دأبت إسرائيل عبر ساستها وجنراالتها خالل األسابيع األخيرة على التأكيد على حرية عمل الجي  
في مناطق "أ"، بحيث يتم إفساح المجال له لدخول كافة مناطق الضفة دون تمييز بين تقسيمات "أ، 

يطرة الجي  عليها ضمانة ألمن إسرائيل، حيث يكمن هدفها من المطاردة ب، ج"، بزعم أن س
الساخنة بمناطق "أ" بالضفة في مالحقة واعتقال المطلوبين أمنيًا، ممن يخططون لتنفيذ عمليات 
مسلحة، وتشبههم المخابرات اإلسرائيلية بـ"القنبلة المتكتكة" التي قد ال تحتمل إجراء التنسيق مع األمن 

ني العتقالهم، مما يستغرق بعض الوقت، وينجح المطلوب من التخفي عن عيون األمن الفلسطي
 الفلسطيني، وتنفيذ هجمته.

عمليًا، يدخل الجي  اإلسرائيلي مناطق "أ" كما يشاء، وينفذ فيها مطاردات ساخنة، وأحيانًا يبلغ 
ة، ثم ينسحب من السلطة الفلسطينية، ويطلب منها معلومات أمنية عن بعض المجموعات المسلح



 
 
 
 

 

 37 ص             4864 العدد:             2/14/2019 الخميس التاريخ:  

                                    

المنطقة بعد إلقاء القبض على المطلوبين له، كما يحصل بمدن الخليل ونابلس وجنين ورام هللا، بعد 
 اعتقال من يريد منهم.

ورغم استمرار التنسيق األمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، لكن الجي  اإلسرائيلي يقوم في 
دون تدخل أجهزة األمن السلطة، بل إنه يطلب منها إخالء  األشهر األخيرة باقتحام المدن الفلسطينية،

 مواقعها األمنية والشرطية التي ينوي اقتحامها تحت بند "المطاردة الساخنة".
ليس سرًا القول إن البيئة القائمة بالضفة الغربية "طاردة للمقاومة، وليس جاذبة لها"، في ظل الضغط 

ت ترى المقاومة خطًا معاديًا لواقعها العسكري، وهي األمني والمالحقة الميدانية من عدة جها
إسرائيل، ومناقضة لنهجها السياسي، وهي السلطة الفلسطينية، وقد التقتا في مسار وأد أي جهود 

 للمقاومة، رغم حالة الجمود السائدة بينهما.
يرة يكمن في لعل المظهر الغالب على العمليات المسلحة السائدة في الضفة الغربية في اآلونة األخ

إطالق النار التي تطال قوات االحتالل ومواقعه العسكرية، والمستوطنين ووسائل نقلهم ومواصالتهم، 
فهو أسلوب قد ال يحتاج لكثير عناء أو تخطيط، مقارنة بأشكال العمل األخرى التي تتطلب الدقة 

المستوطنات ووضع  والتخطيط السليمين لضمان نجاح التنفيذ كالعمليات االستشهادية واقتحام
 العبوات الناسفة.

ومن المالحظ أن إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة تتم بشكل شبه يومي، وبصورة متزايدة نسبيًا، 
مقارنة باألشكال والوسائل األخرى، فيما تحمل اإلحصاءات اإلسرائيلية والفلسطينية أرقامًا ملحوظة 

 اف عسكرية واستيطانية.إلجمالي حوادث إطالق النار التي تتم ضد أهد
تتنوع االستهدافات الفلسطينية لألهداف اإلسرائيلية في الضفة الغربية، لتأخذ شكل إطالق النار على 
مستوطنة حينًا، وعلى موقع أو برج عسكري حينًا آخر، وعلى قافلة أو سيارة عسكرية أو استيطانية 

ينية المسلحة، وقياسًا لمستوى هذه العمليات حينًا ثالثًا، أو أي هدف إسرائيلي يتاح للفصائل الفلسط
وتخطيطها وطبيعة الهدف الخاص بها تكون نتائجها، فالتخطيط الجيد يقود لتنفيذ جيد، وبالتالي إلى 

 نتائج جيدة في معظم األحيان.
هذا اللون من العمليات يقدر عليه جميع الفلسطينيين، فال يقتصر على ذوي االنتماء الحزبي 

تنظيمي والعاملين في الخاليا المسلحة الذين تسعفهم وتمكنهم حدود قدراتهم وإمكانياتهم والتأطير ال
على تخطيط وتنفيذ العمليات االستشهادية، واقتحام المستوطنات، وإطالق القذائف، بل يجري األمر 
 على أي فلسطيني يريد التصدي لالحتالل، ليحوز السالح بداية، ثم ينقض على أي هدف إسرائيلي،
عسكريًا كان أم استيطانيًا، بأقل قدر من التعقيدات اإلجرائية والتنظيمية التي تفرض نفسها في سلك 

 العمل المسلح المنظم.
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إن نجاح العمليات التي تقوم بها الخاليا المسلحة في الضفة الغربية ضد الجنود والمستوطنين توجه 
جهود السلطة الفلسطينية التي ال تتردد في  "ضربة قاسية" للجي  اإلسرائيلي، وقوة ردعه، وكذلك ضد

مالحقة واستئصال أي نواة جديدة للمقاومة، كما تجلى أخيرا في خطابات الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس أوائل فبراير الجاري خالل لقاءاته مع نشطاء سالم إسرائيليين، فيما أعلن ماجد فرج رئيس جهاز 

عملية  200أن األمن الفلسطيني أحبط  2018هذه األيام من  المخابرات العامة الفلسطينية في مثل
 ، التي شهدت اندالع انتفاضة السكاكين.2015مسلحة ضد إسرائيل خالل الشهور الثالثة األخيرة من 

هناك قناعات في الشارع الفلسطيني بأن التنسيق األمني بين األجهزة األمنية الفلسطينية وإسرائيل، 
م هللا وتل أبيب، وباتت تلك األجهزة تتنافس فيما بينها لتقديم المعلومات يحظى بدعم سياسي من را

األمنية واالستخبارية للجي  اإلسرائيلي عن المقاومة ونشطائها، وفي أحيان أخرى يقوم األمن 
الفلسطيني بتزويد نظيره اإلسرائيلي باالعترافات التي قدمها المعتقل الفلسطيني لدى التحقيق معه في 

الفلسطينية، مما يشير لوجود شبكة معلومات حاسوبية مشتركة بينهما، كما أشار لذلك مركز  السجون 
 .2016المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان "بيتسيلم" في فبراير 

تزعم السلطة الفلسطينية أن حماس تنوي إشعال الضفة الغربية بعملياتها، لتحفيز الجي  اإلسرائيلي 
ت مناطق الضفة، كي يقضي على ما تبقى من سيادة متآكلة للسلطة على المزيد من اقتحاما

الفلسطينية، مع العلم أن تشديد إجراءاتها من جهة، والمراقبة اإلسرائيلية من جهة أخرى، لم يمنع 
حماس من استخدام "الشبكات المحلية" لتنفيذ عمليات في شوارع وأزقة الضفة، ونصب كمائن للدوريات 

لية، وتفيد وقائع الميدان في الضفة الغربية أنه ربما تتزايد عمليات الهجوم على العسكرية اإلسرائي
 دوريات الجي  بالزجاجات الحارقة والقنابل اليدوية، وتزايد إطالق النار، ورمي الحجارة على مواقعه.

 13/2/2019ميدل ايست مونيتور، 
 

 إيران واإلخوان المسلمون: هل حان وقت المراجعة؟ .48
 قاسم قصير
احتفلت الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في األيام القليلة الماضية بالذكرى األربعين لقيامها، في حين 
أن حركة اإلخوان المسلمين كانت احتفلت في العام الماضي بالذكرى التسعين النطالقتها، فكيف 

ة والنشاط؟ وهل آن أصبحت العالقة بين إيران واإلخوان المسلمين اليوم بعد كل هذه العقود من الحرك
 األوان لمراجعة التجربتين وطبيعة العالقة بينهما؟
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لقد ارتبطت الحركة اإلسالمية في إيران باإلخوان المسلمين بعالقات وثيقة منذ عشرات السنين، وكان 
هناك تفاعل فكري وسياسي بين قيادات اإلخوان وعلماء الدين في إيران منذ أيام الشهيد نواب 

 ثورة اإلمام الخميني.صفوي، وصوال ل
وقد كشف قائد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية آية هللا السيد علي خامنئي في المذكرات الشخصية له، 
والتي صدرت مؤخرا في بيروت باللغة العربية، الكثير من المعلومات حول العالقة بين الطرفين، وأنه 

درها قادة اإلخوان المسلمين، وال سيما تولى شخصيا ترجمة العديد من الكتب والدراسات التي أص
الشهيد سيد قطب والمفكر محمد قطب، وكيف كانت القيادات اإليرانية تتفاعل مع هذه الكتب، 
وخصوصا تفسير في ظالل القرآن، والمستقبل لهذا الدين، وشبهات حول اإلسالم، وكيف تركت هذه 

في إيران في خمسينيات القرن العشرين، والعالقة الكتب انعكاساتها العملية على أداء الحركة اإلسالمية 
 الوثيقة التي ربطت الشهيد نواب صفوي بقيادات اإلخوان واستقبالهم الكبير له في سوريا ومصر.

، تطورت العالقة بين الطرفين وشهدت اتصاالت 1979وبعد انتصار الثورة اإلسالمية في إيران عام 
كل إيجابي على دور حركات اإلخوان المسلمين في كل مكثفة بينهما، وانعكس هذا االنتصار بش

العالم العربي واإلسالمي، لكن بعض التباينات السياسية والعملية بين الطرفين أدت إلى تراجع هذه 
 العالقة وعدم تطورها إلى المستوى االستراتيجي المطلوب.

ووصول بعض حركات وكان يفترض أن تؤدي الثورات الشعبية العربية خالل السنوات األخيرة، 
اإلخوان المسلمين إلى الحكم في بعض الدول العربية، إلى تكثيف التعاون بين الطرفين واالستفادة 
من التجارب في الحكم واإلدارة، لكن المخاوف المتبادلة والخالفات حول تقدير األوضاع، وال سيما 

انب النظام في سوريا.. كل ذلك بعد وصول هذه الثورات إلى سوريا ووقوف القيادة اإليرانية إلى ج
أدى إلى انتكاسة كبرى في هذه العالقة، كما أن االنقالب على حركة اإلخوان المسلمين في مصر 

 أضاع فرصة كبيرة للتعاون بين الفريقين.
لكن رغم الخالفات التي برزت بين الطرفين، والتوتر الذي ساد العالقات بينهما، استمر التواصل بين 

ادات اإليرانية والحركات اإلسالمية المؤيدة إليران من جهة، وقيادات اإلخوان المسلمين عدد من القي
في أكثر من عاصمة عربية وإسالمية وأوروبية، ولعبت حركة حماس وحزب هللا دورا مهما في إبقاء 

 قنوات التواصل على قاعدة دعم المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني.
ة في بيروت إلى أنه رغم كل الخالفات التي برزت بين الطرفين، فإن وتشير مصادر إسالمية مطلع

القيادة اإليرانية المتمثلة باإلمام السيد علي خامنئي كانت تعبر دوما عن تقديرها واحترامها لحركات 
اإلخوان المسلمين، وال سيما في مصر، كما أن خامنئي قال في أحد اجتماعات القيادة اإليرانية إن 
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على اإلخوان المسلمين في مصر كان خسارة استراتيجية للحركة اإلسالمية العالمية االنقالب 
 وللتجربة اإلسالمية السياسية.

وتضيف المصادر أن هناك توجها جديا لدى القيادة اإليرانية بإعادة العمل لتفعيل العالقة مع 
للتعاون، وال سيما لحل اإلخوان المسلمين، وتقييم كل المرحلة الماضية، والبحث عن آفاق جديدة 

اإلسرائيلية  –في المنطقة، ودعم قوى المقاومة، والوقوف في وجه الجهود األمريكية  األزماتبعض 
 لتصفية القضية الفلسطينية تحت عنوان: صفقة القرن.

ولقد زارت بيروت في األسابيع الماضية وفود إيرانية، والتقت بعدد من قيادات اإلخوان المسلمين، 
عها آفاق العالقة وكيفية إعادة ترميمها، لكن في المقابل، تعتبر المصادر القريبة من وبحثت م

األوساط اإليرانية أن حركات اإلخوان المسلمين تحتاج هي أيضا لمراجعة المرحلة الماضية وتقييم 
 أدائها، لتحديد األخطاء والعقبات والعثرات ووضع رؤية جديدة للمستقبل.

سنة من تجربة حركات  91بعين سنة من التجربة اإلسالمية في إيران، وبعد وفي الخالصة، وبعد أر 
اإلخوان المسلمين المتنوعة، فإن الطرفين بحاجة لمراجعة كل المراحل الماضية والبحث عن آفاق 
التعاون المستقبليط ألن التحديات التي تواجههما مشتركة وال يمكن ألي طرف أن يواجهها لوحدهط 

هورية اإلسالمية اإليرانية اليوم في العالم اإلسالمي، وفي ظل الحضور المستمر نظرا لدور الجم
 لحركات اإلخوان المسلمين في كل العالم، رغم ما تعرضت له من أزمات وتحديات وحصار وقمع.

 13/2/2019، "21موقع "عربي 
 

 حسم مستحقات للسلطة وحقائب أموال لـ"حماس"! .49
 تسفي برئيل

رهاب"، الذي ينوي نتنياهو تفعيله منذ بداية األسبوع المقبل، يستند ظاهريًا إلى قانون "حسم أموال اإل
مبررات أخالقية ومنطق بارد. وبحسب هذه المبررات ال تستطيع إسرائيل أن تسمح لنفسها بأن تكون 

لها السلطة الفلسطينية إلى "اإلرهابيين" الذين يعملون ضدها.  شريكة في التعويضات التي تحو 
تراض الذي ينطوي عليه القانون هو أنه ما دام هناك سكان فلسطينيون مستعدون لـ"االنتحار" أو واالف

للقيام بهجوم يؤدي إلى اعتقالهم، فقط من أجل تأمين رزق عائالتهم، من الضروري تحييد هذا الدافع 
 االقتصادي.

غم من وجود خطأين هذا المنطق جارف إلى حد أنه نجح في الجمع بين اليسار واليمين، على الر 
جوهريين فيه. الخطأ األول هو أن إسرائيل تنوي حسم أموال من عائدات ليست لهاط والثاني هو، أنها 
هي نفسها تسمح بتحويل ماليين الدوالرات إلى تنظيم تعتبره "تنظيمًا إرهابيًا". إذا كان هناك ما يصدم 
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من الميزانية، إلى عائالت  %7 مليون شيكل، نحو 100في أن السلطة تحول أكثر من مليار و
"المخربين" و"االنتحاريين" واألسرى في السجون اإلسرائيلية، فإن هذا مقابل حقيقة أن إسرائيل مستعدة 

ع "المخربين".  لالستمرار في التعاون على الصعيد العسكري والمدني مع سلطة تشج 
 المخربين" إذا قررت ذلك.حسم العائدات وحده لن يمنع السلطة من مواصلة الدفع لعائالت "

والذي سيتضرر هو جهاز التعليم والصحة وميزانيات التطوير في السلطة التي ست قلَّص من أجل 
تمويل "دفعات اإلرهاب". وإذا نف ذ محمود عباس، باإلضافة إلى ذلك، تهديده بعدم قبوله أية أموال إذا 

أزمة اقتصادية خِطرة، ال تختلف جرى حسم أموال من العائدات، من الممكن أن تواجه الضفة 
 نتائجها عن تلك التي نراها في غزة.

ال مصلحة إلسرائيل في التسبب بمثل هذا التدهور، فالنتيجة يمكن أن تكون اشتعال الضفة والقدس 
الشرقية، ووقف التنسيق المدني والعسكري مع الفلسطينيين. لكن إذا كانت إسرائيل تعتقد أن وقف 

"اإلرهاب"، فيتعين عليها أن تفرض عقوبات مباشرة وجارفة على مصادر دخل  العائدات مفيد ضد
 السلطة الفلسطينية، أي باختصار، فرض حصار على الضفة كحصار غزة.

مثل هذه الخطوات البعيدة المدى، إسرائيل ليست مستعدة التخاذها )حتى اآلن(. لقد علمتها غزة 
. من هنا ال يشكل حسم أموال تعود إلى السلطة دروس الحصار المخيبة لألمل في كل المجاالت

أكثر من عملية استعراضية هدفها تهدئة أنصار اليمين المتطرف، وعرض عضالت أجوف يتلطى 
 تحت بند "محاربة اإلرهاب".

ما بقي من منطق حسم أموال من العائدات ينهار إزاء سماح إسرائيل لقطر بتحويل عشرات الماليين 
م "حماس" في غزة. هذه الخطوة اليائسة هدفت إلى االلتفاف على رفض أبو من الدوالرات إلى حك

مازن دفع رواتب موظفي "حماس"، وإلى تهدئة القطاع ولجم التظاهرات المستمرة بالقرب من السياج 
الحدودي. ما يجري الحديث عنه هو دفع أموال مباشرة إلى حركة "إرهابية"، تسمح به إسرائيل 

هدوء. لكن، من أجل ذلك تستطيع إسرائيل حسم أموال من العائدات للسلطة، وتشجعه كي تشتري ال
لت أموال قطر، الدولة التي تعتبرها إسرائيل مؤيدة لـ"اإلرهاب".  وهددت بأن تفعل ذلك، لكنها فض 

في كل األحوال ليس هناك أي فارق بين األموال التي تدفعها السلطة لعائالت "المخربين" في 
مويل الذي تحصل عليه "حماس" من قطر، والذي يمول أيضًا عملياتها العسكرية الضفة، وبين الت

 والمبالغ التي تدفعها لعائالت أسراها وجرحاها.
 يتعين على إسرائيل االعتراف بأن ليس لديها استراتيجية للحرب االقتصادية على "اإلرهاب".

ق براءات اختراع، مثل حسم أموال مستحقة للسلطة وتحو  يل أموال إلى "حماس" كأحد وهي تسو 
الحلول لمشكالت أساسية. هي تحاول أن تتجاهل حقيقة أن دفع الرواتب لـ"المخربين" وعائالت 
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األسرى ليس هو الحافز األساسي في النضال القومي الذي بدأ قبل وقت طويل من دفع السلطة 
يظهر أن الحسم الذي ينوي الفلسطينية راتبًا في مقابل الهجمات، وسيستمر وقتًا طوياًل، بعد أن 

 نتنياهو تنفيذه ليس مجديًا.
 "هآرتس"

 14/2/2019، األيام، رام هللا
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