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 تستدعي السفيرة اإلسرائيلية ابولند... و و"فيشيغراد" "إسرائيل"تلتهم قمة بين  "المحرقة"

 ر بالموسادتحقيق لصحفية بريطانية: هذه قصة عالقة الجبي
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 44 :كاريكاتير

*** 
 

 صى وتعتدي على المصلينقوات االحتالل تغلق أبواب المسجد األق .1
سلطات االحتالل أغلقت يوم اإلثنين جميع أبواب المسجد ، أن 18/2/2019، األيام، رام هللاذكرت 

األقصى المبارك واعتقلت مقدسية وأربعة شبان خالل اعتدائها عليهم وعلى المصلين داخل المسجد 
مسجد األقصى وعمدت إلى واعتدت قوات االحتالل على المصلين بالضرب في ساحات ال األقصى.

 إخراجهم من المسجد بوحشية.
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وكان عشرات المصلين أّموا المسجد األقصى وأدوا صالة الظهر اليوم في منطقة باب الرحمة، 
احتجاجًا على استهداف االحتالل لمقبرة باب الرحمة وكسروا األقفال الحديدية التي أغلقت بها قوات 

 عريقة.االحتالل باب المقبرة اإلسالمية ال
الشيخ ، أن عبد الرؤوف أرناؤوط، عن القدس، من 18/2/2019 ،لألنباء األناضولوكالة وأضافت 

عمر الكسواني، مدير المسجد األقصى، قال إن الشرطة اإلسرائيلية أعادت، بعد ظهر اليوم اإلثنين، 
ل "أعادت وقال الكسواني لألناضو  فتح أبواب المسجد األقصى بعد إغالق استمر أكثر من ساعة.

 الشرطة اإلسرائيلية فتح بوابات المسجد األقصى".
من جهته قال ميكي روزنفيلد، المتحدث بلسان الشرطة اإلسرائيلية، في بيان، إن "الشرطة أعادت فتح 

وأضاف" تم اعتقالهم بعد محاولتهم الدخول  أشخاص من داخل باحاته". 5بوابات المسجد بعد اعتقال 
 وكان يشير بذلك إلى إغالق باب الرحمة. قرار من المحكمة". إلى منطقة مغلقة بموجب

وفي وقت سابق قال الشيخ عمر الكسواني إن الشرطة اإلسرائيلية اعتدت بالضرب على مصلين 
وأضاف الكسواني لألناضول  وحراس وموظفين في دائرة األوقاف بباحات المسجد، بعد إغالق أبوابه.

والشرطة اإلسرائيلية أغلقت أبواب المسجد وتمنع الدخول إليه، بما "الوضع في األقصى متوتر للغاية، 
وأوضح أن "الشرطة اعتدت بالضرب على مصلين  في ذلك مسؤولي دائرة األوقاف اإلسالمية".

وحراس وموظفين في دائرة األوقاف بالقدس واعتقلت عددا منهم، وال تتوفر لدينا معلومات عن العدد 
 النهائي للمعتقلين".

سبب التطورات، قال الكسواني إن األحداث وقعت بعد وضع قوات الشرطة، األحد، سالسل وعن 
وأضاف: "هذه  حديدية مع قفل على الباب الواقع على رأس الدرج الـمؤدي إلى مبنى باب الرحمة.
وتابع: "عقب  الخطوة أثارت غضب المصلين، وخلع بعضهم البوابة بعد تأدية الصالة في المكان".

لقت الشرطة البوابات ومنعت الدخول إلى المسجد والحقت المصلين في الباحات واعتدت ذلك، أغ
وشدد الكسواني على أن "باب الرحمة هو جزء ال يتجزأ من المسجد األقصى وال  عليهم بالضرب".

 بالتراجع عن قرارتها الظالمة". اإلسرائيليةوطالب "السلطات  نقبل االعتداء اإلسرائيلي عليه".
اعتبرت اإلجراء ، الهيئات اإلسالمية ، إلى أنعّمان، من 19/2/2019، الخليج، الشارقةت وأشار 

"اإلسرائيلي" المذكور "اعتداء سافر على جزء أصيل من المسجد األقصى"، محذرة من أي مساس أو 
 محاولة لتغيير الوضع القائم للمسجد أو جزء من أجزائه.

حية لنصرة القدس والمقدسات: إن "إسرائيل تخرق كل القواعد من جهتها، قالت الهيئة اإلسالمية المسي
والقوانين الدولية، ضاربة بعرض الحائط جميع القرارات الصادرة عن مجلس األمن والجمعية العامة 

 الهيئة "إسرائيل" بأنها تتبعومختلف المنظمات والهيئات الدولية حول مدينة القدس المحتلة". واتهمت 
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مراني واالستيالء على األراضي التي شملت أراضي في القدس الشرقية، ومنع "سياسة التهويد الع
 توسيع األحياء الفلسطينية وتحويل مساحات واسعة منها إلى مناطق خضراء يحظر البناء فيها".
وحذرت الهيئة من "مخططات هيكلية إلسرائيل تهدف إلى زيادة عدد السكان اليهود عبر التطور 

ة شراء األراضي تتم عن طريق الصندوق القومي، والتي تعتبر مؤسسة اإلسكاني، فيما عملي
)هيمنوتا( اليهودية المسؤولة عنها بشكل مباشر". وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بالضغط على 
"إسرائيل" لتأمين الحماية للفلسطينيين في القدس، ووقف "انتهاج سياسة التطهير العرقي" التي 

 ي في المدينة. تستهدف الوجود الفلسطين
وأدى عشرات الفلسطينيين، صالة الظهر أمام "باب الرحمة" بين باب األسباط والُمصلى المرواني، 
داخل المسجد األقصى المبارك. ودعا نشطاء مقدسيون، أبناء الشعب ممن يستطيعون الوصول إلى 

وات في منطقة "باب مدينة القدس المحتلة، إلى التوجه للمسجد األقصى، والمشاركة في أداء الصل
الرحمة". وقام شبان بكسر سالسل "باب الرحمة" وفتحه أمام المصلين، ما أدى إلى وقوع مواجهات 

 مع قوات االحتالل.
 

 الرئاسة الفلسطينية تدين إجراءات االحتالل في المسجد األقصى وعلى بواباته .2
، اإلجــراءات االحتالليــة فــي 18/2/2019 بشــدة، يــوم االثنــين الســلطة الفلســطينية دانــت رئاســة :رام هللا

المســجد األقصــى المبــارك وعلــى بواباتــه خاصــة إغــالق بــاب الرحمــة بالسالســل الحديديــة، محــذرة مــن 
 للسيطرة الكاملة عليه. تمهيداً  ومكانياً  المخططات اإلسرائيلية الساعية لتقسيم المسجد األقصى زمانياً 

تالل اإلسـرائيلي المسـؤولية الكاملـة عـن التـدهور وحملـت الرئاسـة، فـي بيـان صـدر عنهـا، حكومـة االحـ
الكامل والتوتر القائم، وحذرتها من االستمرار في سياساتها القمعية والتعسفية، وتـأجي  مشـاعر شـعبنا 

وأكـدت أنهـا تتـابع األحـداث الجاريـة فـي داخـل الحـرم القدسـي  وما قد يترتب على ذلك مـن ردود فعـل.
الت للضــغط علــى دولــة االحــتالل ولجــم عــدوانها المســتمر بحــق الشــريو وتجــري العديــد مــن االتصــا

 . 1967المسجد األقصى والمصلين فيه والمطالبة بالحفاظ على الوضع القائم منذ عام 
 18/2/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 إغالق معظم بوابات المسجد األقصى المبارك يدينوزير األوقاف الفلسطيني  .3

الشـيخ يوسـف ادعـيس، قيـام ضـباط وجنـود  الفلسطيني س: استنكر وزير األوقاف والشؤون الدينيةالقد
االحتالل بإغالق معظم بوابات المسجد األقصى المبـارك، واالعتـداء علـى المصـلين والمـرابطين، بعـد 

 ركــةالجـرائم وبمباأن "االســتمرار بهـذه  ،فــي بيـان لـه ،وأضـاف ادعـيس إغـالق بـاب الرحمـة بالسالســل.
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مــن المســـتوى السياســي اإلســـرائيلي وبشــكل علنـــي، يلـــزم العــالم أن يقـــف عنــد مســـؤولياته، وأن يتـــدخل 
وجـــدد دعوتـــه للعـــرب والمســـلمين بـــالتحرك إلنقـــاذ القـــدس  لهـــذه االنتهاكـــات". بشـــكل جـــاد لوضـــع حـــدّ 

 ومسجدها األقصى ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية. 
 19/2/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 : غياب موظفي السلطة يعط ل العمل في معبر كرم أبو سالمالعبري  االو  موقع .4

المخّصـــن لنقـــل  ،قـــال موقـــع واال اإلخبـــاري العبـــري، إن العمـــل فـــي معبـــر كـــرم أبـــو ســـالم :الناصـــرة
، بسـبب عـدم وصـول المـوظفين التـابعين 18/2/2019 البضائع إلى قطـاع غـزة، قـد تعطـل يـوم اإلثنـين

ل الموقع العبري عن مصادر في القيادة الجنوبية لجيش االحـتالل، قولهـا "إن ونق للسلطة الفلسطينية.
السلطة في رام هللا، قررت عدم إرسال موظفيها للعمل على المعبر بسبب التوسـع فـي مـرور البضـائع 

وأضافت المصادر أن السلطة الفلسطينية انتقدت بشدة العالقات المتنامية  من مصر إلى قطاع غزة".
حماس ومصر، مشيرة إلى أن حجم الشاحنات التي كانت تمر من الجانب اإلسـرائيلي إلـى بين حركة 

غــزة قــد تنــاقن فــي األشــهر األخيــرة، وأن الســلع التــي تــدخل عــن طريــق المعبــر تقتصــر علــى الوقــود 
 والغاز الذي تبرعت به قطر.

دخـول شـاحنات البضـائع  ونـوه الموقـع العبـري المقـّرب مـن المؤسسـة األمنيـة اإلسـرائيلية، إلـى اسـتمرار
 سحب السلطة لموظفيها منه. من رغمبالمن مصر إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري، 

لالتفاقيات اإلقليمية، ال تستطيع مصر تشغيل معبر رفح بالتعاون مع حماس؛ إال أنها  وذكر أنه وفقاً 
 سلطة الفلسطينية.، وسط صمت من جانب تل أبيب وانتقادات قاسية من القامت بذلك فعلياً 

أنــه فــي الوقــت  وأشــار إلــى أن مصــر تكســب الكثيــر مــن المــال مــن صــادراتها إلــى قطــاع غــزة، مضــيفاً 
الذي زاد فيه حجم الواردات المصرية إلى غزة، انخفض حجم البضائع القادمة من الدولـة العبريـة إلـى 

، إلعـادة مـوظفي السـلطة إلـى ونوه إلى أن محادثات تجري بين تل أبيب ورام هللا القطاع بشكل كبير.
 العمل في المعبر.

 18/2/2019 وكالة قدس برس،
 

 مليون دوالر من مستحقات للسلطة 138تندد بقرار االحتالل اقتطاع  "الخارجية الفلسطينية" .5
ــ ــدين -ان عّم وزارة الخارجيــة والمغتــربين الفلســطينية بقــرار الحكومــة اإلســرائيلية  تنــدد: ناديــة ســعد ال

أن ســرقة  ورأتمليــون دوالر مــن عائــدات الضــرائب المســتحقة للســلطة الفلســطينية،  138اقتطــاع نحــو 
 واتفاقيـــاتجريمـــة، وفقـــًا لمبـــاد  القـــانون الـــدولي  عـــدّ ســـلطات االحـــتالل ألمـــوال الشـــعب الفلســـطيني تُ 
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وقالـــت الخارجيـــة الفلســـطينية إن هـــذا القـــرار االســـتعماري جـــزء ال يتجـــزأ مـــن مخطـــط أمريكـــي  جنيـــو.
 "صفقة القـــرن ـ"ي، يهـــدف إلـــى محاصـــرة وقضـــعاف وخنـــق القيـــادة الفلســـطينية بســـبب رفضـــها لـــإســـرائيل

الشـعب  الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية. وأضـافت أنهـا سـتعمل علـى فضـح هـذه الجريمـة بحـقّ 
الفلســـطيني، كمـــا ســـتلجأ للمحـــاكم الدوليـــة، لمســـاءلة ومحاكمـــة مجرمـــي الحـــرب اإلســـرائيليين، وتـــوفير 

 الدولية للشعب الفلسطيني وحقوقه وأمواله المنهوبة بقوة االحتالل. الحماية
 19/2/2019 ،الغد، عم ان

 
 سيؤثر على "التنسيق األمني" االقتطاع اإلسرائيلي من أموال الضرائب الفلسطينيةالهباش:  .6

محمـود  هدد مستشار الرئيس الفلسـطيني للشـؤون الدينيـة والعالقـات اإلسـالمية،: كفاح زبون  - رام هللا
مليــــون دوالر مــــن تحــــويالت الضــــرائب  138الهبــــاأ، بــــأن قــــرار الحكومــــة اإلســــرائيلية احتجــــاز مبلــــ  

ـــى "التنســـيق األمنـــي". وأضـــاف: "القـــرار يمـــس قـــدرة  ،المســـتحقة للســـلطة الفلســـطينية ســـيؤثر فعـــاًل عل
والسـلطة الفلسـطينية وتابع بأن "نتنياهو يلعب فـي النـار،  األجهزة األمنية والمدنية على القيام بدورها".

قد تلجأ لرفض كل األموال التي تحول لها مـن إسـرائيل". وقذا مـا رفضـت السـلطة تسـلم األمـوال فعـاًل، 
 مليون دوالر. 150فذلك يعني فقدانها الدخل الشهري األكبر على اإلطالق، ويقدر بأكثر من 

 19/2/2019 ،الشرق األوسط، لندن
 

 االقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية "يلإسرائ"قيادات فلسطينية تبحث قرار  .7
)د ب أ(: تعتزم قيادات فلسطينية، عقد اجتماعات فلسـطينية لبحـت تـداعيات قـرار الحكومـة  - رام هللا

 مليون دوالر من تحويالت الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية. 138اإلسرائيلية احتجاز مبل  
، لإلذاعة الفلسطينية الرسمية، إن اللجنة المركزيـة للحركـة وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول

 االثنين لبحت القرار اإلسرائيلي وتداعياته. طارئاً  ستعقد اجتماعاً 
مــن جهتــه، أعلــن عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية واصــل أبــو يوســف، أن اللجنــة 

وقــال أبــو يوســف، لإلذاعــة  القــرار اإلســرائيلي.علــى  ، لبحــت الــردّ واألربعــاءســتعقد اجتماعــات الثالثــاء 
الفلســطينية الرســمية، إن قــرار إســرائيل احتجــاز أمــوال فلســطينية "قرصــنة وابتــزاز للقيــادة الفلســطينية، 

 بهدف فرض وقائع على األرض".
 18/2/2019 ،القدس العربي، لندن
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 ان خطأ كبيرا  أوسلو ك... ويؤكد أن دس  السم لياسر عرفات أبو شريف يكشف كيف تم   .8
 كشف القيادي الفلسطيني بسام أبو شريو، أحد مستشاري ياسر عرفات، عـن الطريقـة التـي تـمّ : لندن

آي وان  وقال أبـو شـريو، فـي حـوار مـع تلفزيـون  الذي قتل الرئيس الفلسطيني السابق. السمّ  فيها دّس 
هـو بمثابـة "الكمـين" الـذي "، و ، إن "ذهاب الفلسطينيين إلى أوسلو كان خطأ كبيراً A ONE TVتي في 

قــاموا بتزييــو الحقــائق لياســر عرفــات،  وبحســب أبــو شــريو، فــإن أشخاصــاً  نصــبه اإلســرائيليون لهــم.
أن "إســـرائيل لـــن توافـــق علـــى دولـــة  إلقامـــة دولـــة فلســـطين المســـتقبلية، مؤكـــداً  باعتبـــار "أوســـلو" طريقـــاً 

 فلسطينية مهما كانت الظروف".
لـــه فـــي معجـــون األســـنان  دّس  إن الســـمّ  م ياســـر عرفـــات، قـــائالً وتحـــدث أبـــو شـــريو عـــن حادثـــة تســـمي

 وأضاف أنه حذر عرفات من وجود مخطط الغتياله، قبل موته بفترة قصيرة، إال أن أحداً  الخاص به.
واتهم أبو شريو جهات حول عرفـات بمحاولـة ضـرب مصـداقيته لـدى الـرئيس السـابق،  لم يهتم بذلك.

دفعته إلى التبرع بتحضير الطعام للرئيس، إال أن ذلك  عرفات بالسمّ أن تأكده من محاولة قتل  مضيفاً 
وتــابع: "صــحفي إســرائيلي قــال لــي إنهــم ينــوون قتــل )الثعلبــين العجــوزين(، وهمــا عرفــات،  لــم يحــدث.

 وكشـف أبـو شـريو أن صـحفياً  ظهرت عليه األعـراض ذاتهـا. إن شارون أيضاً  وآرييل شارون"، قائالً 
 الذي قتل فيه عرفات، والذي يحتوي على مادة "الثاليوم". بالسمّ  ، زوده الحقاً أمريكياً 

 19/2/2019 ،"21موقع "عربي 
 

 وبريطانيا توقعان اتفاق تجاري ثنائي يةفلسطينالسلطة ال .9
، عبير عودة، ووزيـر التجـارة الدوليـة البريطـاني ليـام الفلسطينيوقعت وزيرة االقتصاد الوطني  :رام هللا

، اتفاقيــة الشــراكة التجاريــة والسياســية المؤقتــة بــين منظمــة التحريــر 18/2/2019 فــوكس، مســاء االثنــين
الفلسـطينية لصــالح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، إضــافة إلـى اإلعالنــات المشــتركة حــول قواعــد المنشــأ 

 في حال خروج المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي.
الفلسـطينية بالوصـول إلـى األسـواق البريطانيـة بـدون وقالت الوزيرة عودة: "ستسـمح االتفاقيـة للشـركات 

وأضــافت "نعـــول علـــى هــذا االتفـــاق فـــي  ."تعرفــة جمركيـــة والتــي بـــدورها ســـتدعم االقتصــاد الفلســـطيني
تعزيز وتنمية العالقات االقتصادية والتجاريـة الثنائيـة، وققامـة شـراكات اقتصـادية بـين القطـاع الخـاص 

 ."الفلسطيني ونظيرها البريطاني
دوره قال وزير التجارة الدولية البريطـاني، ليـام فـوكس إن "هـذه االتفاقيـة مـن شـأنها أن تـوفر الضـمان ب

للشركات والمصدرين والمستهلكين في المملكة المتحدة والفلسطينيين لمواصلة التـداول التجـاري بحريـة 
ف "يعكس االتفاق أهمية وأضا في الوقت الذي تستعد فيه المملكة المتحدة لمغادرة االتحاد األوروبي".
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العالقة بين المملكة المتحدة والفلسطينيين وازدهار االقتصاد الفلسطيني هو لمصلحتنا جميعًا، ونتطلع 
 إلى تعزيز عالقاتنا التجارية واالستثمارية مع الشعب الفلسطيني".

 18/2/2019 ،فلسطين أون الين
 

 أدوات التصدي؟ .. فهل تملك.السلطة الفلسطينية تواجه خطر "التفكيك" .10
مـن أمـوال الضـرائب الفلسـطينية، مخـاوف حقيقيـة  جـزءاً  "إسـرائيل"يثيـر اقتطـاع  مهند حامد: -رام هللا 

ـــى االســـتمرار، فـــي ظـــلّ  ـــة  أمـــام قـــدرة الســـلطة الفلســـطينية عل ـــات األمريكي الحـــديت عـــن تســـارع العقوب
 .اإلسرائيلية البتزازها سياسياً 

بالتزاماتهـا الماليـة خاصـة  اإليفـاءة السـلطة الفلسـطينية علـى وحذر مسـؤولون فلسـطينيون مـن عـدم قـدر 
ـــة، وهـــو مـــا يهـــدد اســـتمرار الســـلطة واالســـتقرار  دفـــع رواتـــب المـــوظفين العمـــوميين خـــالل الفتـــرة المقبل

مرحلــة يــتم  إلــىهــذه الخطــوة مقدمــة لعقوبــات أشــد قــد تصــل  أنبالمنطقــة، لكــن خبــراء بالسياســة يــرون 
تشــكيلها وفــق تركيبــة أكثــر اســتجابة للمشــاريع اإلســرائيلية  إعــادةينية بغيــة فيهــا تجــاوز الســلطة الفلســط

 واألمريكية التي ترسم إلنهاء القضية الفلسطينية.
الفلســطينية تمهــد  بــاألموالإن هــذه الخطــوة التــي تمــس  ،فــي بيــان لهــا ،وقالــت وزارة الماليــة الفلســطينية

 ي خطوة شـكك خبـراء االقتصـاد بجـدواها فـي ظـلّ ، وه"إسرائيل"الطريق أمام االنفكاك االقتصادي عن 
 غياب البدائل الفلسطينية.

مسارات، هاني المصري،  – االستراتيجيةوقال مدير المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات 
ـــ"القدس العربــي": أن المنطقــة دخلــت فــي مرحلــة جديــدة عقــب وصــول ترامــب  البيــت  إلــىفــي حــديت ل

اشـد علـى السـلطة الفلسـطينية بغيـة  إجـراءاتة، واآلن هذه المرحلة تتعمق بفرض ونقله السفار  األبيض
فـي مرحلـة التـرويض للسـلطة الفلسـطينية الرافضـة للصـفقة القـرن عبـر  اآلن"نحـن  "ترويضها"، مضيفاً 

مجموعــة مــن الضــغوطات، وقذا مــا اســتمر الــرفض الفلســطيني قــد نكــون أمــام مرحلــة مقبلــة تقــوم علــى 
"يجـري اآلن تجـاوز السـلطة فـي كثيـر مـن القضـايا مـن خـالل  وقعادة تركيبها". وأوضـحتفكيك السلطة 
اســتباحة رام هللا كمــا جــرى نهايــة العــام،  إلــى إضــافةالمدنيــة وتفعيــل دور العشــائر،  اإلدارةزيــادة دور 

 سـرائيل""إالسلطة قادرة على التحلل من االتفاقيات مع  أن إلى وأشار كخطوة للتهيئة للمرحلة المقبلة".
 البديل. إليجادهو مجرد حديت غير مقرون بخطوات عملية  اآلن، لكن ما يجري اإلرادةاذا امتلكت 

مـــا جـــرى هـــي خطـــوة  أنغســـان الخطيـــب، فـــي حــديت لــــ"القدس العربـــي"  .ويــرى المحلـــل السياســـي، د
تمرار هـذه فـي حـال اسـ ، مضـيفاً مؤذية ومتماشية مع الدور األمريكي فـي إطـار ابتـزاز السـلطة سياسـياً 

انهيـار السـلطة، حيـت تواجـه معركـة حقيقيـة ومحتدمـة وهـو مـا يتطلـب مـن  إلـىالضغوطات قد تؤدي 
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الجانــب الفلســطيني التعامــل معهــا بــأكثر جديــة بــالتركيز علــى البنــاء الــداخلي بتحقيــق الوحــدة الوطنيــة 
 وتعزيز اللحمة مع الجمهور الذي سيدفع ثمن ذلك بتعزيز احتمالية صموده.

نتحـــدث عـــن طـــرفين  أننـــاغيـــر وارد، خاصـــة  "إســـرائيل"أن مســـألة التحلـــل مـــن االتفاقيـــات مـــع وبـــين 
 أن إلـى وبالتالي لن تقدم السلطة على خطـوة فيهـا إيـذاء لنفسـها، مشـيراً  ،مستفيدين من هذه االتفاقيات
ت عـن الضربة لكن بإمكانها تعزيز قدرتها على احتمـال الضـغوط بالبحـ السلطة ال تملك قدرة على ردّ 

 ."إسرائيل"مصادر تمويل خارجية وفتح قنوات ضاغطة على 
مـا جـرى مـن  أننائل موسى، في حديت مع "القـدس العربـي":  .وفي السياق، قال الخبير االقتصادي، د

اقتطــاع عمليــة ابتــزاز خــارج اإلطــار االقتصــادي واألخــالق االقتصــادية القانونيــة الدوليــة، حيــت اســتخدم 
 أعبـــاءعقـــب االنتفاضــة الثانيـــة، وأضــاف" هـــذه الخطــوة مـــن شــانها تزيـــد مــن األســلوب فــي وقـــت ســابق 

نفــاق مرتفــع وعجــز فــي الموازنــة بــالرغم مــن حالــة التقشــف التــي تتبعهــا إالســلطة الماليــة التــي تعــاني مــن 
والتنصــل مــن اتفاقيــات بـــاريس  "إســـرائيل"الحــديت عـــن التحلــل االقتصــادي عــن  أن وأوضــح الحكومــة".

مــن اتفــاق سياســي وبالتــالي تعديلــه يتطلــب  نــه جــزءاً أممكــن ألســباب سياســية باعتبــار االقتصــادية غيــر 
، "إسرائيلـ"، وقد تنجح السلطة في تغير بعض البنود حيـت هنـاك مطالـب وجهـة لـاألساستعديل االتفاق 

عــدم  نــه مــن الناحيــة العمليــة ال تملــك الســلطة القــدرة علــى االنســال  االقتصــادي فــي ظــلّ أ إلــى إضــافة
رتها على المعابر وعدم وجود موارد، وبالتالي الحديت عن ذلك يندرج في إطار الدعايـة أمـام الـرأي سيط

 العام المحلي والدولي بأن هناك ردة فعل فلسطينية على خطوة اقتطاع أموال الضرائب. 
 18/2/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 مصالحة إلفشال أينيَّة مبيَّته لدى فتح والسلطة هناك أبو مرزوق:  .11

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أن الفصائل توافقت في موسكو : غزة
على إصدار بيان بعد الحوارات، إال أنه فتح تالعبت فيه وتمت إضافة مصطلحات "الدولة 

وشدد أبو مرزوق خالل تصريحات لألقصى على  ، والقدس الشرقية".67الفلسطينية على أراضي الـ 
"رفضنا صفقة القرن وأكدنا  وقال: كان هناك نية مبيتة لدى حركة فتح إلفشال حوار موسكو.أنه 

وأكد أن حركة حماس ستتفاهم مع الجانب المصري،  على أن القدس الموحدة هي عاصمة فلسطين.
 حول االستمرار في نواياهم بالحوار حول وحدة الشعب الفلسطيني ودعوة الفصائل.

شعب الفلسطيني، تقتضي إرادة شعبية ووحدة وطنية تحقق طموحاته، وال تكون ونبه إلى أن وحدة ال
مرهونة بأوسلو وتبعاتها، مشددا على ضرورة أن يكون هناك انتخابات صادقة ومعبرة عن كل 
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ونوه إلى أن الحصار لن يفت من عزمنا على مواجهته والحفاظ على  مكونات الشعب الفلسطيني.
 إلى أن الوحدة الوطنية هي األداة األولى الستعادة حقوق شعبنا.مكتسبات المقاومة، مشيرا 

وأكد أنه ال يمكن أن يبقى الوضع على ما هو عليه، وشعبنا في الضفة الغربية تسرق أرضه، وقيادة 
 السلطة تريد حصار غزة وتستمر في فرض عقوبات على أهلها.

 18/2/219، قناة األقصىموقع 
 

 في حال خصم أي مبلغ منها "إسرائيل"م استالم أموال المقاصة من "مركزية فتح" توصي عباس بعد .12
ناقشت اللجنة المركزية لحركة فتح، خالل اجتماع لها، عقدته ظهر يوم االثنين، بمقر التعبئة : رام هللا

 .والتنظيم للحركة في مدينة رام هللا، عددًا من القضايا السياسية، والملفات الداخلية
ية تأكيدها على التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها قضية جددت اللجنة المركز و 

 .القدس ومقدساتها، ورفض كل الخطط والصفقات المشبوهة كصفقة ما يسمى بصفقة القرن 
الجائر  اإلسرائيليرئيس محمود عباس، برفض القرار للوقدمت اللجنة المركزية لحركة فتح، توصية 

ألسرى من اموال المقاصة الفلسطينية، وعدم استالمها في حال خصم أي باقتطاع رواتب الشهداء وا
مبل  منها، مؤكدين أن قضية الشهداء واألسرى هي قضية كل الشعب الفلسطيني وعنوان نضاله، 

  ولن نقبل بالمساومة فيها، وأن رواتبهم لن تمس مهما كانت الضغوط اإلسرائيلية.
تبر قرصنة وسرقة ألموال الشعب الفلسطيني، سيتم التعامل معها واشاروا إلى ان القرار اإلسرائيلي يع

وفق مصالح شعبنا وحفظ حقوقه، داعين المجتمع الدولي للتدخل لوقف الغطرسة اإلسرائيلية ورفضها 
 االلتزام باالتفاقيات الثنائية الموقعة معها برعاية دولية.

تقرير حول آخر المشاورات على طريق وحول تشكيل الحكومة الجديدة، استمعت اللجنة المركزية، ل
 تشكيل الحكومة الجديدة، ورفعت توصياتها للرئيس التخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

وفيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، ثمنت اللجنة المركزية، الجهود التي قامت بها دولة روسيا 
ة إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة االتحادية الستضافة الفصائل الفلسطينية في موسكو في محاول
 الوطنية، مشيدين بالعالقات المميزة التي تربط فلسطين وروسيا.

وأوصت اللجنة المركزية، بعدم المشاركة في أي اجتماع مع أي فصيل فلسطيني ال يعترف بمنظمة 
 التحرير الفلسطينية ممثاًل شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني.

 18/2/2019، ومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعل
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 " ردا  على مصادرة عائدات الضرائبالوطني"و "المركزي "العالول يطالب بسرعة تطبيق القرارات  .13
أكد محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، على ضرورة التسريع في تنفيذ قرارات المجلسين : رام هللا

أشكال العالقة مع االحتالل، داعيا الكل الوطني  المركزي والوطني، في اتجاه إعادة النظر في كل
إلى االصطفاف معا في مواجهة السياسة األمريكية واإلسرائيلية. وأشار إلى أن اللجنة المكلفة بتنفيذ 

 قرارات المجلسين الوطني والمركزي، ستعقد اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس غدا األربعاء.
 ة صوت فلسطين، أن ما قامت به حكومة اليمين اإلسرائيليوأكد العالول، في تصريحات إلذاع

خصم جزء كبير من أموال الضرائب الفلسطينية يعد "قرصنة"، وأن هذه األموال هي أموال للشعب ب
الفلسطيني، وليست منة من أحد، الفتا إلى أن هذه اإلجراءات تتخذ ألسباب انتخابية، الفتا إلى أن 

التخاذ الموقف األكثر تشددا ضد الشعب الفلسطيني، وقال "دمنا ليس األحزاب اإلسرائيلية تتسابق 
 مادة انتخابية، وكذلك أموالنا"، مشددًا على أن هذا الموضوع ال يجوز أن يمر مرور الكرام.

 18/2/2019القدس العربي، لندن، 
 

 ةلسطينيفتح: قطر تسعى إلى تدعيم االنقسام الفلسطيني وسلخ غزة عن بقية األراضي الفقيادي ب .14
أبدى محمد اللحام، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، استغرابه من تجفيو الحكومة األمريكية 
وحكومة االحتالل "اإلسرائيلي" المصادر المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، في الوقت الذي تصل 

 قوله. على حد فيه ماليين الدوالرات القطرية بحراسة الدبابات "اإلسرائيلية" إلى حماس،
وتساءل اللحام في مقابلة مع "العربية" مساء أمس األول األحد ردًا على تصريحات وزير الخارجية 
القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التي قال فيها إن بالده تدعم السلطة الفلسطينية، "كيو 

فلقد وأضاف: "لم نعد نصدق كل التصريحات التي تصدر عن الساسة في قطر،  نصدق ذلك؟".
 كانت أول دولة عربية تعترف باالحتالل اإلسرائيلي، وتفتح له قنصلية في الدوحة."

كما اعتبر أن الدوحة ذهبت بعيدًا في التدخل بالصراعات الفلسطينية من أجل كسب رضا اإلدارة 
 األمريكية، بحسب تعبيره.

غزة عن بقية األراضي  إلى ذلك، أكد اللحام أن قطر تسعى إلى تدعيم االنقسام الفلسطيني وسلخ
الفلسطينية، متسائاًل "كيو نفسر وصول ماليين الدوالرات عبر دبابات إسرائيلية من السفير القطري 

وختم قائاًل: "ويأتي أحد ليقول ال ندعم حركة حماس ونتعامل مع  إلى حركة حماس في غزة؟!"
 مستساغ للعقل"!في إشارة لوزير الخارجية القطري"، هذا غير  السلطة الفلسطينية،"

 19/2/2019الخليج، الشارقة، 
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 حماس تدين قرار فتح عباس بمقاطعة حركة الجهاد اإلسالمي .15
دانت حركة "حماس" القرار الذي أعلن عنه عزام األحمد بمقاطعة حركة فتح عباس لحركة الجهاد 

ة من وأكدت حركة حماس في تصريح صحفي أن اإلمعان في العداء لفصائل المقاوم اإلسالمي.
طرف حركة فتح عباس إنما يعكس العزلة التي يعاني منها هذا الفريق في رام هللا، والتي حسمت 

 أمرها تمامًا مع االحتالل والتنسيق األمني والحرب على المقاومة.
وشددت الحركة على وقوفها مع حركة الجهاد اإلسالمي كحركة مجاهدة ومكون أصيل من مكونات 

 ضرها إجراءات فريق المقاطعة ورجاالته.الشعب الفلسطيني، ال ي
 18/2/2019موقع حركة حماس، غزة، 

 
 لمقاطعة انتخابات الكنيست 48تدعو فلسطينيي  "الشعبية" .16

، إلى الوحدة ومقاطعة 1948دعت الجبهة الشعبية، الجماهير العربية في المناطق المحتلة عام  :غزة
تعطي "شرعية" لالحتالل ولممارساته ومخططاته االنتخابات المقبلة للكنيست اإلسرائيلي، كونها 

وأكدت في بيان لها تلقت "القدس العربي" نسخة منه، أنه "من غير  العدوانية ولقراراته العنصرية.
المعقول أن يشارك شعب يرزح تحت االحتالل االستيطاني العنصري في انتخابات مؤسسة 

"أداة من أدوات الكيان"، كونه يصوغ ويرسم  تشريعية". وأشارت إلى أن الكنيست اإلسرائيلي يعتبر
ويشرع عدوان االحتالل الشامل على الشعب الفلسطيني في كل مكان. وقالت الجبهة الشعبية إن 
المشاركة العربية في انتخابات الكنيست "يسوقها االحتالل على أساس أنه تعبير عن دولة يهودية 

إلى "توحيد طاقاتها  48الداخل المحتل عام ودعت جماهير الشعب الفلسطيني في  ديمقراطية".
وخياراتها الوطنية في مجابهة ومناهضة سياسات االحتالل وأدواته العنصرية والقمعية وفي مقدمتها 
برلمان العدو )الكنيست(". وأكدت أن مقاطعة االنتخابات تعد "رسالة وطنية مهمة إلى كل شعبنا 

 فيه وتيرة التطبيع واالستسالم".  وقلى األمة وأحرار العالم، في وقت تتصاعد
 18/2/2019، لندن، القدس العربي

 
 : الهجمة على القدس ستنقلب نارا  على االحتالل"الشعبية" .17

أكدت الجبهة الشعبية أن قيام االحتالل بإغالق باب الرحمة في المسجد األقصى، وشن حملة : غزة
يوتهم هو تصعيد جديد ممنه  ومخطط اعتقاالت بحق الشباب المقدسي، وطرد بعض العائالت من ب

وشددت الجبهة في بيان لها، على أن ذلك يأتي استمرارًا للهجمة المتواصلة على مدينة القدس،  له.
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وضمن سياسات التهويد التي لم تتوقف لحظة والهادفة إلى السيطرة على المسجد األقصى زمانيًا 
 سب أصوات الشارع.ومكانيًا، كما تأتي في سياق الدعاية االنتخابية وك

وشددت الجبهة على أن الرد الطبيعي على الهجمة المتواصلة على مدينة القدس بتصعيد االنتفاضة 
وتأجي  لهيبها وتطويرها، إليصال رسائل قوية لالحتالل بأن هذه الهجمة الممنهجة ضد مدينة القدس 

 ظل هذه االستباحة المتواصلة.وأهلها والمقدسات ستنقلب نارًا وغضبًا عليه، وأنه ال استقرار في 
واعتبرت أن تسارع وتيرة التطبيع الرسمي العربي مع االحتالل، واستمرار االنحياز والدعم األمريكي 
الكامل والصمت الدولي على ما يجري في األراضي المحتلة وغزة ومدينة القدس تحديدًا فتح شهية 

 .التوسعية واالستيطانية والتهويدية االحتالل لالندفاع أكثر في تنفيذ مخططاته العدوانية
 18/2/2019، فلسطين أون الين

 

 حماس: التطبيع المخزي شجع االحتالل على المسجد األقصى .18
قالت حركة حماس إن إغالق االحتالل باب الرحمة، وتصدي المرابطين والمصلين له، يعد دليال 

ونوهت الحركة في  ومكانيًا. على إصرار شعبنا على مواجهة كل محاوالت تقسيم األقصى زمانياً 
تصريح صحفي أن التطبيع المخزي شجع االحتالل على مزيد من البطش بحق أولى القبلتين وثالت 
الحرمين، ومن هنا ندعو الشعوب العربية واإلسالمية إلى االلتفاف حول القضية الفلسطينية وفي 

 االختراق الصهيوني ألمتنا.مقدمتها القدس الشريو، والعمل الجاد على مواجهة كل محاوالت 
وجددت التأكيد على أن المسجد األقصى هو خط أحمر لن يسمح شعبنا ألي كان بالعبت بهويته 

وأشارت إلى إن االعتداءات المتكررة بحق المصلين في األقصى واإلغالق الدائم ألبوابه،  اإلسالمية.
 األقصى كان شعلة االنتفاضات. ينذر بانفجار قريب في وجه المحتل، وقد أثبت تاريخ شعبنا أن

 18/2/2019موقع حركة حماس، غزة، 
 

 : االحتالل سيدفع ثمن استهدافه للمقدسييند"الجها" .19
أعلنت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، أن االحتالل سيدفع ثمن جرائمه واستهدافه : غزة

العالمي باسم الحركة وقال الناطق ا للمقدسيين، وثمن توظيو ملف القدس لحمالته االنتخابية.
مصعب البريم: "إن حمالت االرهاب الصهيوني ضد أهلنا المرابطين في القدس لن تكسر إرادتهم، 

ودعا البريم في  وقغالق باب الرحمة جريمة عدوانية وقرهاب صهيوني واضح ضد مقدساتنا".
وقطع الطريق  تصريحات صحفية، االثنين، إلى دعم صمود أهل القدس وحماية الحقوق المتوارثة،

وأكد البريم أن التطبيع  على المؤسسات "الصهيونية" التي تمول حمالت التهويد وترحيل المقدسيين.
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ودعاته ممن يشاركون في اللقاءات العلنية والسرية مع االحتالل اإلسرائيلي يشاركون في هذا العدوان 
 دف المقدسات.فالتطبيع يشجع االحتالل على تنفيذ مخططاته العدوانية التي تسته

 18/2/2019، فلسطين أون الين
 

 قوى القدس تدعو إلى شد الرحال للمسجد األقصى .20
دعت القوى الوطنية واإلسالمية في مدينة القدس؛ المقدسيين وأهالي الداخل المحتل ة: القدس المحتل

الفعاليات ، إلى شد الرحال للمسجد األقصى والتواجد بكثافة في منطقة باب الرحمة واستمرار 48سنة 
الشعبية والجماهيرية وتصعيدها، بعدما أعادت قوات االحتالل وضع االقفال والسالسل على باب 

جاء ذلك بعد أداء الشبان صالة الظهر أمام باب الرحمة وقاموا بكسره  الرحمة بعد ظهر االثنين.
اسعة على وفتحه أمام المصلين، ما أدى إلى وقوع مواجهات شن خاللها االحتالل اعتداءات و 

شبان  4بينهم سيدة واعتدى بالضرب المبرح عن  5المصلين وطلبة المدارس الشرعية، واعتقل 
وقالت القوى في بيان وصل لها: إن "االحتالل يصعد من حربه الشاملة على شعبنا في  واعتقلهم.

قانوني مدينة القدس وعلى مقدساتنا وفي المقدمة منها المسجد األقصى؛ والهدف تغيير الوضع ال
والتاريخي له عبر فرض التقسيم المكاني والسيطرة على باب الرحمة ومقبرة باب الرحمة، وبما يمهد 
لتحويل باب الرحمة إلى كنيس يهودي، ويشكل خطوة متقدمة لتحقيق الحلم اإلسرائيلي في هدم 

 المسجد القبلي وققامة ما يسمى بالهيكل المزعوم".
 18/2/2019، فلسطين أون الين

 

 تنياهو: تغي ر جوهري في سياسة دول عربية وإسالميةن .21
قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، اإلثنين، إن هناك تغيًرا : سعيد عموري  -القدس 

 جوهرًيا في سياسة دول عربية وقسالمية في المنطقة، وذلك بحسب بيان لمكتبه.
( حاليا حول مسألة التصدي إليران وللتيارات وأضاف نتنياهو: "تتمحور سياسة هذه الدول )لم يسمها

وأشاد نتنياهو بما وصفها بـ"اإلنجازات" التي تم تحقيقها في هذا المضمار  اإلسالمية المتطرفة".
وقال: "تحدث ممثلو الدول العربية عن كون إيران  خالل مؤتمر وارسو، الثالثاء واألربعاء الماضيين.

ع: "هذه الدول أقرت بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بوجه هذا وتاب أكبر خطر في المنطقة اليوم".
جاءت تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي، في سياق كلمة ألقاها مساء اإلثنين، أمام  الخطر".

 مؤتمر رؤساء الجاليات اليهودية في مدينة القدس، وفق بيان مكتبه.
 18/2/2019، لألنباءوكالة االناضول 
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 ارغمان وبينيت في جلسة الكابنيت مواجهة حادة بين .22

ذكرت القناة الثانية العبرية، الليلة الماضية، أن جلسة المجلس الوزاري  :ترجمة خاصة -رام هللا 
المصغر "الكابنيت" حول خصم أموال عائالت الشهداء من الضرائب التي تجمعها إسرائيل، شهدت 

وبحسب القناة، فإن  والوزير نفتالي بينيت.مواجهة كالمية حادة بين رئيس الشاباك نداف أرغمان، 
مليون شيكل لمنفذي العمليات  500رئيس الشاباك قال خالل االجتماع إن السلطة تدفع ما يقرب من 

ودفع الحديت التقريبي عن المبل  من قبل رئيس الشاباك، دفع بينيت لمهاجمة أرغمان  وعائالتهم.
أشهر، حتى اآلن لم يتم تزويد الكابنيت بمعلومات  7قبل  وقال له إنه منذ تمرير القانون في الكنيست

كافية لتنفيذها. ما دفع رئيس الشاباك لرفض هذه االتهامات وقال إن هناك عمل استخباراتي من 
وأجبر ذلك، رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو للتدخل لوقف النقاأ الحاّد بحسب  ذوي الخبرة.

ؤول لها إن الجلسة كانت صاخبة جًدا وشهدت أكثر من مرة مواجهة حادة القناة التي قال مصدر مس
 .بين بينيت وأرغمان

 18/2/2019، القدس، القدس

 
 اليهودية" المحرقةحول "تفاقم األزمة بين تل أبيب وبولندا على وقع تصريحات  .23

يحات تفاقمت األزمة بين تل أبيب وبولندا على وقع تصر : محمد محسن وتد -القدس المحتلة 
 لمسؤولين إسرائيليين تحّمل الشعب البولندي المسؤولية عن "المحرقة".

وعلى رأس هؤالء المسؤولين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي اتهم الشعب البولندي بالتعاون مع 
نا ال "المحرقة" خالل الحرب العالمية الثانية، قائال إن "البولنديين تعاونوا مع النازيين، وأ النازيين في

وجاءت تصريحات نتنياهو على هامش مؤتمر وارسو  أعرف شخصا واحدا تم تقديم شكوى ضده".
 للشرق األوسط، وتسببت في إلغاء القمة التي كان مقررا أن تجمعه بقادة الدول األربع.

وقد تمادى وزير الخارجية اإلسرائيلي بالوكالة يسرائيل كاتس في الهجوم على الشعب البولندي 
س تصريحات لرئيس الوزراء األسبق إسحق شامير جاء فيها "على البولنديين أن يتخلصوا من واقتب

 معاداة السامية التي رضعوها عبر حليب أمهاتهم".
ورغم إلغاء القمة، نقل موقع "ويال" العبري اإللكتروني عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي قوله إن رؤساء 

 إلى إسرائيل لعقد اجتماعات ثنائية مع نتنياهو. وزراء المجر والتشيك وسلوفاكيا سيصلون 
وفي محاولة للتقليل من تداعيات األزمة، كتب الصحفي أمنون لورد في صحيفة "إسرائيل اليوم" أن 

 معاداة السامية "ليست أيدولوجية النظام أو الدولة البولندية الحالية".
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يران، التي تعد معاداة السامية وأضاف أن "بولندا تقف إلى جانبنا ضد قوة شرق أوسطية هي إ
 أيدولوجية رسمية" لها.

وقال رئيس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست آفي ديختر "صحيح أن بولندا كانت أكبر مقبرة 
لليهود، لكن يحظر المساس بالعالقات معها، وعلى كبار المسؤولين في إسرائيل أن يتحلوا بالدقة في 

 ندا في الهولوكوست حتى ال نسبب ألنفسنا األضرار".تصريحاتهم بشأن مسألة تورط بول
 18/2/2019، الجزيرة.نت

 
 بقوة بغزة بسبب االنتخابات تخشى الرد   "إسرائيل""معاريف":  .24

قال المراسل العسكري في صحيفة معارف العبرية "تال ليو رام"، إن جيش : وكاالت – الناصرة
ترة األخيرة ضد الهجمات التي يشنها المتظاهرون االحتالل اإلسرائيلي امتنع عن الرد بقوة في الف

ووفًقا للمراسل العسكري، في )إسرائيل(، يّدعون أنه ال يوجد تغيير في سياسة  على حدود قطاع غزة.
الرد في غزة حتى خالل فترة االنتخابات، ولكن في الحوادث األخيرة حيت أصيب ضابط الحدود يوم 

أمس، امتنع جيش االحتالل عن الرد بقوة على أهداف  الجمعة الماضي، والجندي الذي أصيب،
 داخل قطاع غزة في محاولة لمنع التدهور إلى التصعيد.

 19/2/2019فلسطين أون الين، 
 

 ليفني تعتزل السياسة .25
أعلنت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة تسيبي ليفني استقالتها من الحياة السياسية، وذلك : وكاالت

ها الحركة )هاتنوعا( تراجعا في استطالعات الرأي قبل انتخابات أبريل/نيسان بعد أن سجل حزب
التي عرفت على الساحة الدولية بفضل دورها السابق في التفاوض -عاما(  60وقالت ليفني ) المقبل.

إن حزبها لن يخوض االنتخابات، وذكرت في بيان أمام الصحفيين في تل أبيب  -مع الفلسطينيين
أن تصبح رئيسة  -التي عملت كذلك جاسوسة في جهاز الموساد-وكادت ليفني  حزب.أنها ستحل ال

حين كانت تتزعم حزب كاديما الذي أسسه رئيس الوزراء السابق أرييل  2009للوزراء بعد انتخابات 
وتعتبر ليفني المحامية  شارون وفاز حينها بمعظم المقاعد، لكنها لم تتمكن من تشكيل ائتالف.

تل أبيب شخصية بارزة في السياسة اإلسرائيلية، وانتخبت في البرلمان أول مرة في  المولودة في
كجزء من حزب الليكود اليميني، إال أنها انتقلت بعد ذلك إلى الوسط بناء على اعتقادها بأن  1999

 إسرائيل يجب أن تفصل نفسها عن الفلسطينيين لالحتفاظ باألغلبية اليهودية في البالد.
 18/2/2019، الجزيرة.نت
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 غير جاهزة لمنع التدخل األجنبي في انتخاباتها "إسرائيلمسؤول أمني سابق بالجيش اإلسرائيلي: " .26
تل أبيب: كشف مسؤول أمني كبير سابق في الجيش اإلسرائيلي أن فحصا مهنيا لعدة خبراء بين أن 

ابات الكنيست )البرلمان إسرائيل غير جاهزة للتعامل مع تدّخل أجنبي محتمل للتأثير على نتائ  انتخ
وقال هذا المسؤول، بعد خروجه من "المحاكاة الحربية" التي أجراها مجموعة من  اإلسرائيلي( المقبلة.

كبار الخبراء في معهد األمن القومي في تل أبيب، الخميس الماضي، إنه خرج من المشاركة في هذه 
لتأويل، أن هناك ثغرات كبيرة جدا في اللعبة بشعور غير مريح، ألنه تبين بشكل واضح ال يقبل ا

شبكات التواصل االجتماعي تتيح اختراقها من الهاكرز، ما يعني أن إسرائيل غير جاهزة للتعامل مع 
 تدّخل أجنبي محتمل للتأثير على نتائ  هذه االنتخابات.

 19/2/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 ة النتخابات الكنيستاألحزاب العربية تواجه عقبات في تشكيل قائمة مشترك .27
يداهم الوقت األحزاب العربية داخل الخط االخضر لتشكيل قوائمها أو قائمة مشتركة واحدة  :رام هللا

لتقديمها للجنة االنتخابات المركزية قبل الخميس، آخر موعد لتسليم طلبات الترشيح لخوض انتخابات 
ان/أبريل القادم، وتتعثر المفاوضات عند التي ستجري في التاسع من نيس 21الكنيست االسرائيلي الـ 

 رئاسة القائمة وتقاسم المقاعد.
وال زال الوضع يكتنفه الغموض والتقلب في وضع القائمة المشتركة التي حصلت في االنتخابات 

، خصوصا بعد أن أعلن عضو الكنيست الدكتور 120مقعدا من أصل  13على  2015األخيرة عام 
 ها وأنه سيخوض االنتخابات ضمن قائمة أخرى.أحمد الطيبي أنه انفصل عن

وحتى األحد، كان الحديت يدور عن تشكيل ثالثة قوائم عربية، لكن سكرتير الجبهة الديموقراطية 
لتشكيل  %60للسالم والمساوة منصور دهامشة قال لوكالة فرانس برس اإلثنين "هناك أمل بنسبة 

 مور".قائمة مشتركة، ولدينا حتى األربعاء لتتضح اال
واعتبر الطيبي الذي يرأس حزب العربية للتغيير "أن القائمة المشتركة تكّلست وبحاجة الى تغيير في 
طريقة عملها"، مشيرا الى أنه يريد "بناء المشتركة على أسس جديدة وبشكل ديموقراطي، ويريد 

المشتركة ومن الذي مشاركة الشارع، وأن يؤخذ باالعتبار األداء البرلماني ومن الذي وّسع من أسهم 
 أخطأ بحقها". كما طالب بإشراك جيل الشباب.

وقال الطيبي لوكالة فرانس برس "أستبعد أن نخوض االنتخابات في قائمة مشتركة واحدة. على 
العكس، إذا خضنا االنتخابات بقائمتين تتنافسان بشكل ديموقراطي وحضاري، سترتفع نسبة 

 التصويت".
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مثلين عن مكونات القائمة المشتركة للتفاوض، وستستأنف المفاوضات بين لكن الطيبي التقى األحد م
 األحزاب العربية اليوم.

في المئة من  %3,25ويحتاج كل حزب في حال ترشح على قائمة منفصلة الى الحصول على نسبة 
أصوات الناخبين ليدخل الكنيست دفعة واحدة بأربعة مقاعد، وقال ستذهب األصوات التي حصل 

 هدرا. عليها
وستخوض االنتخابات كل من األحزاب التالية: الجبهة الديموقراطية للسالم والمساواة التي يعتبر 
الحزب الشيوعي العمود الفقري فيها، حزب العربية للتغيير، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي 

افة الى الحركة برئاسة الدكتور جمال زحالقة، والحزب الديموقراطي العربي بقيادة طلب الصانع، إض
 اإلسالمية الجنوبية.

وبحسب استطالع أجراه تلفزيون "كان" اإلسرائيلي وبثه مساء األحد، ستحصل القائمة المشتركة على 
ستة مقاعد، وسيحصل الطيبي بقائمته على ستة مقاعد، أي قد تخسر األحزاب العربية مقعدا، في 

 حال عدم التوصل الى اتفاق على قائمة مشتركة.
ا أشار استطالع للرأي أجرته صحيفة "يسرائيل هيوم" الخميس الماضي إلى أن القائمة المشتركة بينم

 .120مقعدا من مقاعد الكنيست الـ 14ستحصل على تسعة مقاعد والعربية للتغيير على خمسة، أي 
ة طلب وأعلنت الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة أنها توصلت والحزب الديموقراطي العربي برئاس

، وعلى مواصلة 21الصانع إلى اتفاق مبدئي للتحالف في قائمة مشتركة النتخابات الكنيست الـ
الجهود للحفاظ على القائمة المشتركة وتعزيزها. وأطلقت الجبهة حملتها االنتخابية السبت في مدينة 

 سخنين.
دينة سخنين. وقال المرشح بينما قام حزب التجمع الديموقراطي بإطالق حملته االنتخابية األحد في م

عن الحزب مطانس شحادة "هناك مفاوضات بين التجمع والحركة اإلسالمية )الجنوبية( لتشكيل قائمة 
 واحدة، لكننا ال زلنا نتفاوض مع الجميع لنعيد تشكيل القائمة المشتركة".

ن األصوات( م %3.25وقال إن ترشيح ثالث قوائم سيعني أن إحدى القوائم لن تجتاز "خط الحسم" )
 و"ستحرق أصواتها".

 وال تشارك الحركة اإلسالمية الشمالية برئاسة رائد صالح والمحظورة في اسرائيل، في االنتخابات.
 وتنحصر الخالفات بين األحزاب على ترؤس القائمة وعلى توزيع المقاعد.

ئمة من الجبهة وتطالب معظم األحزاب التي كانت منضوية في القائمة المشتركة بنقل رئاسة القا
الديموقراطية الى حزب آخر. كما أن هناك خالفا جوهريا على عدد المقاعد الذي سيحصل عليه كل 

 حزب، بحسب ما ذكر ممثلون لهذه األحزاب لفرانس برس.
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الجناح الجنوبي الدكتور منصور عباس لفرانس برس "موقفنا -وقال رئيس قائمة الحركة اإلسالمية 
لى القائمة المشتركة في مواجهة التحديات السياسية، نحن نتفاوض مع حزب كان ولم يزل الحفاظ ع

 التجمع، وفي الوقت ذاته ال زلنا في حوار مع الجبهة لتشكيل قائمة مشتركة".
وتابع "مطالب األحزاب غير قابلة  ورحب بعودة الطيبي للمرة األولى األحد الى طاولة المفاوضات.

الب المقاعد لكل جهة، فال يستطيع كل حزب ان يحصل على للتحقق بدون الدخول بتفاصيل مط
 تطلعاته بدون تسوية او تنازل".

، إذ يسقط من حساباته األعضاء 120وقال الطيبي "نتنياهو ال يعتبر أن عدد أعضاء الكنيست 
 العرب، ألنه يعتبرهم أعداء له، ألننا نتصدى له ولسياساته بشكل كبير".

 18/2/2019، القدس، القدس

 

 أوري حزان يعلن عن تشكيل حزب "تسومت" جديد .28
أعلن عضو الكنيست أوري حزان، يوم اإلثنين، بعد أن جرى إدراجه في موقع متأخر جدا في قائمة 
 الليكود، عن تشكيل حزب جديد، أطلق عليه "تسومت"، وذلك تحت شعار "إبقاء نتنياهو في اليمين".

ابات القادمة بقائمة مستقلة، مضيفا أنه يسعى وأعلن في حسابه على فيسبوك نيته خوض االنتخ
لتكون أحرف قائمته "أح"، مدعيا أنها ليست األحرف األولى من اسمه، وقنما األحرف األولى من 

ودعا في حسابه إلى "توحيد كل أحزاب  "الوحدة" باللغة العبرية، وذلك بهدف "توحيد اليمين"، بحسبه.
 درا على الصمود في وجه الضغط األميركي".اليمين الحقيقي"، الذي يرى بنفسه "قا

 19/2/2019، 48عرب 
 

 محرك "غوغل" يربط اسم ليبرمان بكلمة جاسوس .29
دور ليبرمان، بتقديم شكوى قضائية كبيرة بتهمة جتل أبيب: هدد وزير األمن اإلسرائيلي السابق، أفي

ن اسمه في محرك القذف والتشهير، بعدما كشف النقاب عن ظهور كلمة "جاسوس"، عند البحت ع
 "غوغل".

وكان ليبرمان قد توجه إلى الشرطة اإلسرائيلية بطلب أن تحقق فيما اعتبره "االستخدام الخبيت 
والتالعب بمحرك البحت"، وقال إن هذه الممارسات جعلت اسمه مربوطا بالجاسوسية مما يهدد 

 حياته بالخطر، لذلك اعتبر األمر بمثابة "جريمة جنائية".
سايبر إسرائيلية قد اكتشفت األمر، عندما قام أحد خبرائها بالبحت عن اسم ليبرمان في  وكانت شركة

محرك "غوغل" بعدة لغات، فظهر أمامه ربط اسمه في المرتبة األولى أو الثانية مع كلمة جاسوس. 
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ا ويرى ليبرمان أن هذا األمر مدبر، وأن محرك البحت يتم التالعب به كي يعيد نشر "اإلشاعات" كلم
 جرى البحت عن اسمه.

 19/2/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 استطالع: غالبية إسرائيلية تعارض ضم الضفة للحفاظ على يهودية الدولة .30
أظهر استطالع للرأي، أجرته حركة "ضباط من أجل أمن إسرائيل"، نشرت معطياته اليوم اإلثنين، 

تلة إلى إسرائيل. كما تبين أن أعلى نسبة أن غالبية اإلسرائيليين يعارضون ضم الضفة الغربية المح
 مؤيدين للضم كانت في وسط مصوتي حزب "كوالنو" و"اليمين الجديد".

وغني عن البيان اإلشارة إلى أن الحركة تعارض ضم الضفة الغربية، وتدعم استمرار السيطرة 
ن العرب العسكرية على األرض، انطالقا من الحفاظ على يهودية الدولة، أي أقل ما يمكن م

 الفلسطينيين على أكبر ما يمكن من المساحة.
 فقط من المستطلعين يعتقدون أن عملية الضم "مشروعة". %24وأظهر االستطالع أن 

شخصا،  612شمل االستطالع، الذي أجري من قبل مينه تسيماح ومانو غيفاع، عينة مؤلفة من 
 إذا عرض ذلك على جدول األعمال". منهم "واثقون من أنهم سيعارضون اقتراح الضم %60تبين أن 
 بـ"ال أعرف". %16إنهم يؤيدون الضم، في حين أجاب  %24وقال 

وأظهر االستطالع أيضا أن ثلت الجمهور يعتقدون أن شرط أحزاب اليمين، خالل تشكيل االئتالف 
هو  الحكومي، سيدفع الحكومة برئاسة، بنيامين نتنياهو، إلى ضم الضفة الغربية، حتى لو لم يكن

من المستطلعين أن الحكومة برئاسة نتنياهو سوف تعمل على  %25نفسه معنيا بذلك. كما يعتقد 
 ضم الضفة الغربية في كل الحاالت.

وفحن االستطالع أيضا مواقف مصوتي األحزاب الكبيرة بشأن الضم، وتبين أن أعلى نسبة مؤيدين 
احلون، حيت وصلت نسبة المؤيدين للضم كانت في وسط مصوتي حزب "كوالنو"، برئاسة موشيه ك

 .%38، مقابل معارضة %58إلى 
وبعد حزب "كوالنو" حل حزب "اليمين الجديد"، برئاسة نفتالي بينيت وأييليت شاكيد، حيت وصلت 

 .%50، مقابل معارضة %34نسبة مؤيدي الضم من بين مصوتي الحزب إلى 
، مقابل معارضة %27ليبرمان، إلى وفي وسط مصوتي حزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور 

 .%60، مقابل معارضة %26. وفي حزب "الليكود" وصلت نسبة المؤيدين إلى 72%
أما في وسط مصوتي أحزاب ما تسمى "الوسط" و"اليسار"، فتبين أن الوضع مختلف. وبين مصوتي 

. وفي حزب %76عملية الضم، مقابل معارضة  %16"مناعة إلسرائيل"، برئاسة بيني غانتس، أيد 
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. أما في وسط مصوتي "يش عتيد"، برئاسة يائير %89، مقابل معارضة %10"العمل" أيد الضم 
 .%76، مقابل معارضة %5لبيد، فقد وصلت نسبة مؤيدي الضم إلى 

وعقبت حركة "ضباط من أجل أمن إسرائيل" على النتائ  بالقول إنه بعد االنكشاف ألساليب عمل 
هز األرضية لضم ماليين الفلسطينيين، من خالل حركة "ريبونوت" اليمين المتطرف، الذي يج

)سيادة( ومؤيدي الضم المتطرفين، الذين يمارسون الضغوط على السياسيين من اليمين، فإنها، أي 
 الحركة، مصممة على مبادرة واسعة النطاق لوقف خطة الضم.

رض بحزم عملية الضم، وتدعم كما قالت الحركة إن المعطيات تشير إلى أن غالبية الجمهور تعا
 خطط االنفصال عن الفلسطينيين.

تجدر اإلشارة إلى أن حركة "ضباط من أجل أمن إسرائيل" هي حركة إسرائيلية تأسست في تشرين 
من قبل مسؤولين كبار متقاعدين في األجهزة األمنية، الجيش والشاباك  2014األول/ أكتوبر 

اد والشرطة، بمبادرة جنرال االحتياط أمنون ريشيو، وتدعو إلى تبني "مبادرة السالم العربية" والموس
 كأساس للمفاوضات السياسية واألمنية.

 18/2/2019، 48عرب 
 

 مخطط إسرائيلي إلقامة منشأة عسكرية تحت األرض بالقدس المحتلة: هآرتس .31

ذ مخطط إقامة منشأة عسكرية تحت األرض قررت سلطات االحتالل تنفي: نادية سعد الدين -ان عمّ 
تضم كلية عسكرية لجيش االحتالل في منطقة عين كارم المهجرة، شمال غربي القدس المحتلة، 

المكتظة بعشرات اآلالف من المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون  السكنيةوذلك بالقرب من األحياء 
لكلية العسكرية، وما سيتبعها من مرافق لها عالقة ، فإن بناء اوطبقًا لصحيفة هآرتس في هذه المناطق.

بالشأن العسكري واألمني، سيتم في منطقة مفتوحة بين مستوطنة كريات مناحيم اإلسرائيلية وعين كارم، 
وأضافت الصحيفة اإلسرائيلية أن القاعدة الجديدة  على الرغم من معارضة المواطنين الفلسطينيين.

ألف متر مربع، بينما ستقام الخطة  20نية تحت األرض تغطي مساحة ستشمل كلية للجيش، ومنشأة أم
 دونمًا على المشارف الشمالية لمستوطنة كريات مناحيم اإلسرائيلية. 39اإلجمالية على مساحة 

 19/2/2019، الغد، عم ان
 

 فلسطينيين برصاص االحتالل شرق مدينة غزة 7إصابة  .32
ن، برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، شرق مدينة أصيب سبعة مواطنين، مساء يوم االثني: غزة
وأفاد مراسلنا، بأن جنود االحتالل أطلقوا نيرانهم صوب عدد من المواطنين شرق مدينة غزة، ما  غزة.
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أدى إلصابة سبعة منهم بأعيرة نارية في األطراف السفلية، نقلوا إثرها إلى مجمع الشفاء الطبي، 
 ووصفت إصاباتهم بالمتوسطة.

 18/2/2019، ة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكال
 

 بالقدس بهدف إنزال علم فلسطين أعلى قبته وتعتقل شابين قوات االحتالل تقتحم مسجدا   .33
اإلثنين، مسجدًا بقرية العيسوية، وسط  اإلسرائيلي،: اقتحمت قوات االحتالل األناضول - القدس

وقال محمد أبو الحمن، عضو لجنة المتابعة في  .القدس المحتلة، كما اعتقلت شابين من باحته
، إن قوات خاصة من الشرطة اإلسرائيلية اقتحمت مسجد "األربعين"، قرية العيسوية )غير حكومية( 

وأوضح لألناضول، أن قوات االحتالل كسرت محتويات  بهدف إنزال علم فلسطين أعلى قبته.
 الذين حاولوا منعهم من اقتحام المسجد.المسجد خالل االقتحام، وسط مواجهات مع السكان 

وأفاد مراسل  كما اعتقلت القوات شابين فلسطينيين من باحة المسجد، بحسب مراسل األناضول.
 األناضول، بأن الشابين المعتقلين هما ياسر درويش وأنور عبيد، من دون أن يتضح سبب اعتقالهما.

 18/2/2019القدس العربي، 

 
 قدس": إغالق باب الرحمة يأتي لتسهيل اقتحام األقصىصبري لـ"العكرمة الشيخ  .34

اعتبر رئيس الهيئة اإلسالمية وخطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة  :مصطفى صبري  -رام هللا 
صبري، إغالق شرطة االحتالل باب مبنى الرحمة في المنطقة الشرقية بالمسجد األقصى بمثابة 

اتفّي مع "القدس" إّن مبنى باب الرحمة حق وقال صبري في اتصال ه عدوان يستهدف المسجد.
خالن للمسلمين وال نعترف بقرار المحكمة اإلسرائيلية وقرار القضاء اإلسرائيلي، ألن المسجد 
األقصى ومكوناته ال تخضع لمحاكمهم العنصرية، ومن حّقنا أن نشغل المنطقة بالعبادة والنشاطات 

وحّذر خطيب المسجد األقصى من  مؤسساته التدخل.الدينية على مدار الساعة وال يحق لالحتالل و 
خطوة إغالق باب مبنى الرحمة قائاًل: علينا أن نكون متيقظين لخطوات االحتالل داخل المسجد 

 األقصى، فاالحتالل يتبع أسلوب جّس النبض والتدّرج في خطواته العدوانية.
 18/2/2019، القدس، القدس

 

 يخون فلسطيناألب مسل م: من يطب ع مع االحتالل  .35
أكد عضو الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة المقدسات األب مناويل مسلم، أن فلسطين لها : رام هللا

بعد قومي، ومن يطّبع مع االحتالل يخون الهوية الفلسطينية والمباد  العربية اإلسالمية، مشيرا إلى 
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يوم االثنين، أن التطبيع وأضاف مسلم في تصريح صحفي له، ال أن القدس ليست لفلسطين وحدها.
 مع االحتالل هو إقرار للمحتل بأرض فلسطين، وتنازل واضح عن حق العودة لالجئين.

وندد بتصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المتنكرة لحق العودة، إضافة لتاريخ من 
 عائمها، وفق قوله.التنازالت ابتداًء بأوسلو، وليس انتهاء بصفقة القرن الذي تعّد السلطة أحد د

 18/2/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 في الضفة فلسطينيا   16االحتالل يعتقل  .36
فلسطينيا في الضفة الغربية، خالل ساعات الليلة الماضية،  16اعتقل جيش االحتالل اإلسرائيلي، 

حواجز  وفتشت قوات االحتالل، اليوم االثنين، عدة منازل في بلدتي دورا وبيت كاحل، ونصبت
وقال الجيش اإلسرائيلي في بيان، اليوم اإلثنين، أنه تم اعتقال  عسكرية على مداخل محافظة الخليل.

 الفلسطينيين بشبهة أعمال شعبية، وأضاف" تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات األمن".
فق وو  وعادة ما تتم االعتقاالت من المنازل الفلسطينية خالل ساعات ما بعد منتصف الليل.

إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون األسرى )تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية(، فقد وصل 
نواب بالمجلس  6معتقلة و 52طفال و 270معتقل بينهم  6,000 عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ

 بحاجة لتدخل طبي عاجل. 700بينهم  ،مريض 1,800و ،معتقال إداريا 430و ،التشريعي الفلسطيني
 18/2/2019، 48ب عر 

 

 وقفة احتجاجية بغزة رفضا  لقطع رواتب أسر الشهداء واألسرى والموظفين .37
شارك العشرات من المقطوعة رواتبهم اليوم اإلثنين في وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء بمدينة : غزة

هؤالء  وعبر غزة؛ رفضًا لقطع السلطة رواتب آالف الموظفين وعوائل الشهداء واألسرى والجرحى.
خالل وقفة نظمتها وزارة التنمية االجتماعية أمام خيمة التضامن مع الموظفين المقطوعة رواتبهم، 

 المقامة أمام مجلس الوزراء بمدينة غزة، عن غضبهم الشديد، ورفضهم عقوبات السلطة على غزة.
انتهاك لحقوق  وأكد المدير العام في وزارة التنمية االجتماعية رياض البيطار، أن قطع الرواتب

وقال البيطار: إن سياسة قطع الرواتب تعني تجويع عوائل الشهداء والجرحى واألسرى  الموظفين.
وحذر من  والموظفين، ما يعني زيادة نسبة الفقر والبطالة، وانعدام األمن الغذائي في قطاع غزة.

 ل وأعوانه.تفاقم حالة الضغط الداخلي التي ستسرع من حالة االنفجار في وجه االحتال
 18/2/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 رجال أعمال غزة يحذرون من توقف نمو االقتصاد كليا  والوصول إلى نقطة اإلفالس .38
أشرف الهور: حذرت جمعية رجال األعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، أمس، من خطر  -غزة 

يمكن تجاوزها، تصل لحد توقف "مؤشرات النمو" بشكل كامل، ووصول االقتصاد لنقطة ال 
 "اإلفالس"، بسبب تعمق األزمات اإلنسانية واالجتماعية، وتواصل االنقسام والحصار اإلسرائيلي.

مواصلة الخسائر اليومية للقطاعات االقتصادية "ستكشف خالل األيام المقبلة عن تضخم  أنوأكدت 
اإلسرائيلي، السيما على صعيد  في األزمات هو األخطر واألشد قسوة منذ بداية االنقسام والحصار

معدالت البطالة والفقر واالنعدام الغذائي، التي ترتكز مؤشراتها بشكل أساسي على نشاط المصانع 
وأشارت إلى أن الكارثة المقبلة تكمن في "التحول  والمنشآت االقتصادية والتجارة في األسواق".

الصناعي اإلنتاجي المشغل للعمالة إلى الخطير الحاصل في بنية وهيكلية االقتصاد، من الجانب 
نظيره التجاري االستهالكي"، الفتة إلى أنه "يعزز سلوك ونمط االستهالك، ويدمر محاوالت القضاء 
على األزمات المنتشرة في القطاع، وعلى رأسها فرص تحريك عجالت المنشآت االقتصادية المتوقفة 

 يها".عن العمل منذ سنوات، وقمكانية ضخ دماء جديدة ف
"إعادة استنهاض" الجهود إلعادة إحياء القطاعات االقتصادية، من  إلىوأكدت أن غزة في حاجة 

خالل إتمام المصالحة الوطنية، السيما وأن انعدام التوافق السياسي واالقتصادي بين األطراف 
الكبيرة الفلسطينية زاد من تدني فرص نهوض االقتصاد في غزة لمستوى هو األعلى، في ظل اآلمال 

التي كانت مبنية على جهود إتمامها بهدف تحسين سبل العيش ألكثر من مليوني فلسطيني في 
 القطاع، ويعانون من ظروف معيشية كارثية.

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني كشف قبل أيام في تقرير جديد له أن معدالت  أنيشار إلى 
 في الضفة الغربية بأكثر من ثالثة أضعاف.البطالة في هذا القطاع المحاصر، تفوق المعدل 

وحسب بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء، وهو جهة حكومية، فإنه ال يزال هناك "تفاوت كبير" في 
، وأن تلك النسبة بلغت في 2018معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة في الربع الرابع لعام 

 .الصعبة التي يعيشها مليونا مواطن، بما يشير إلى الحالة االقتصادية %51غزة 
 19/2/2019القدس العربي، 

 
 انخفاض عدد حاالت الزواج في غزة .39

قال حسن الجوجو رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة، اليوم االثنين، أن  :غزة
 .2017مقارنًة بالعام  2018انخفاضا طرأ على عدد حاالت الزواج والطالق التي سجلت خالل عام 

، 15,392وأوضح الجوجو خالل مؤتمر صحفي له بغزة، أن عدد حاالت الزواج بلغت العام الماضي 
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أن عدد  إلى وأشار حالة زواج. 1,975قدره  ، ما يمثل تراجعاً 2017حالة في  17,367في حين بلغت 
الة في ح 3,255حالة، مقارنًة بـ  3,171جعت قليال في العام الماضي حيت بلغت احاالت الطالق تر 
 حالة. 84انخفضت بمقدار  أنها أيالعام الذي سبقه، 

ولفت إلى أن الحصار المفروض على قطاع غزة والوضع االقتصادي الصعب الذي يعانيه القطاع 
تسبب بشكل أساسي في "زيادة التفكك المجتمعي واألسري، ما ساهم في زيادة حاالت الطالق مقارنة 

 مقارنة بالعام الماضي".بالزواج رغم انخفاض عدد الحاالت 
 18/2/2019، القدس، القدس

 

 في "قوة الرمي" للناشئين 2019يحرز المركز األول في بطولة كأس لبنان رياضي فلسطيني نادي  .40
اللبناني لرياضات قوة الرمي والدفاع عن النفس" األستاذ وليد قصاص ونائبه  االتحادبإشراف رئيس "

اللبناني للثقافة البدنية الدكتور أسعد غنام، أقيمت  تحاداالاألستاذ عمر خالد وبحضور رئيس 
العبًا  180في بلدة دميت/الشوف بمشاركة  2019-2-18منافسات بطولة لبنان لقوة الرمي يوم األحد 

ناديًا من مختلف المناطق اللبنانية، وقد توج نادي "الخليل الرياضي للفنون القتالية/  14يمثلون 
 13بالمركز األول ب )  -مؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في الشمالمن أندية ال-البداوي" 
برونزيات(، وحصل نادي النجوم "مستضيو البطولة" على المركز الثاني ونادي  7فضيات، 9ذهبية، 

 الساموراي في المرتبة الثالثة.
 19/2/2019 موقع المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في لبنان،

 

 "صفقة القرن "ة: تحرك أردني فلسطيني جديد بالقدس إلحباط صحيفة إسرائيلي .41
التحرك األردني مع الجانب الفلسطيني في القدس  إنقالت إسرائيل  :برهوم جرايسي - الناصرة

ما تسمى صفقة القرن، وهي الخطة التي يعدها مساعدا الرئيس األمريكي  إحباطالمحتلة، يهدف إلى 
 .إسرائيليةين الصهيوني االستيطاني وفقا لتقرير نشرته صحيفة دونالد ترامب، بالتنسيق مع اليم

المجلس المشترك إلدارة الحرم القدسي الشريو، واألماكن  أعضاءقضية توسيع  إثارةجاء ذلك، عقب 
. ونشرت صحيفة يسرائيل هيوم اإلسرائيلية، أمس، تقريرا حول المجلس المشترك، بناء أمسالمقدسة 

 إلسرائيلي يوني بن مناحيم.على بحت أجراه الباحت ا
وفي صلب البحت، تفسير قرار األردن والسلطة الفلسطينية المشترك، لتوسيع عدد أعضاء المجلس 

عضوا. وأن هذا جاء بناء على  18عضوا إلى  11المشترك إلدارة شؤون األماكن المقدسة من 
، في 2017)أغسطس(  ليها بين األردن والسلطة الفلسطينية، في شهر آبإتفاهمات تم التوصل 
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لكترونية على مداخل المسجد األقصى المبارك، وهي إأعقاب محاولة حكومة االحتالل فرض بوابات 
 بالغضب الشعبي، والحراك الرسمي األردني الفلسطيني المشترك. إحباطهاالمؤامرة التي تم 

س بشكل خطير ويم أوسلوويقول بن مناحيم، عن المجلس المشترك، إنه خطوة تعد خرقا التفاق 
في القدس. في حين نقلت الصحيفة عمن أسمتها مصادر في مكتب الرئيس  إسرائيلوجسيم بسيادة 

 أبو مازن، وحركة فتح، قولها، إن التحرك األردني الفلسطيني تسارع إلحباط صفقة القرن.
بل اتخذت ق األولىوقالت الصحيفة في تقريرها، الذي يستند على بحت بن مناحيم، إن الخطوة 

عضو.  18 إلىعضو  11المجلس من  أعضاءزيادة عدد  األردنية، حين أقرت الحكومة أيامبضعة 
، محافل سياسية فلسطينية رفيعة أردنيةالمجلس، بموافقة  إلىمرة ادخل  ألولذلك انه  إلىيضاف 

ونقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني مسؤول بحسب وصفها،  المستوى من السلطة ومن حركة فتح.
 ذا القرار يعد تغييرا استراتيجيا.إن ه

ومن بين األعضاء الجدد في المجلس المشترك، وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية عدنان 
الحسيني. ووزير الصحة الفلسطيني السابق د. هاني عابدين، ووزير االقتصاد السابق مازن سنقرط. 

ماد فايق ابو كشك، والقيادي حاتم عبد إضافة إلى مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون القدس، د. ع
 القادر، مهدي عبد الهادي.

 18/2/2019، الغد، عم ان

 
 األردن يدين إغالق االحتالل أبواب المسجد األقصى .42

بأشد العبارات إقدام الشرطة اإلسرائيلية على إغالق أبواب المسجد ية دانت وزارة الخارجية األردن: انعمّ 
وطالب الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان  العتداء على عدد من المصلينوقيامها با ،األقصى المبارك

القضاة إسرائيل، كقوة القائمة باالحتالل، وفقًا للقانون الدولي، بإعادة فتح األبواب فورًا واحترام حرمة 
المكان المقدس وعدم أعاقة دخول المصلين وسحب جميع المظاهر األمنية في المسجد األقصى 

وأكد أن هذه اإلجراءات تعد انتهاكا سافرا للوضع القائم التاريخي  احترام مشاعر المسلمين.المبارك و 
والقانوني، واللتزامات إسرائيل كقوة قائمة باالحتالل بموجب القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني، 

 الشريو. وحّمل إسرائيل كامل المسؤولية عن سالمة المسجد األقصى المبارك/ الحرم القدسي
الوزارة قدمت مذكرة احتجاج دبلوماسية لوزارة الخارجية اإلسرائيلية عبرت  أنكما بين الناطق الرسمي 

المستفزة والمدانة بحق الحرم القدسي الشريو وطالبتها  اإلسرائيليةفيها عن إدانة الحكومة لإلجراءات 
 بوقف هذه اإلجراءات فورًا.

 18/2/2019، الغد، عم ان
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 حفية بريطانية: هذه قصة عالقة الجبير بالموسادتحقيق لص .43

نشر موقع أمريكي تقريرا تناول ما قال إنها عالقة وزير الدولة لشؤون الخارجية السعودية، : لندن
 عادل الجبير، بالموساد اإلسرائيلي وطبيعتها.

قة الجبير وبحسب موقع "أوديسي" الذي يعد منصة لنشر المقاالت والمواد الصحفية، فإن "تاريخ عال
وروج الموقع أن معلوماته الصادمة حصل  بالموساد تعود إلى التسعينيات من القرن الماضي". 

 عليها أثناء إجراء فريق صحفي تحقيقا استقصائيا قادته صحفية تدعى "جيما باكلي".
وكتبت باكلي وهي صحفية بريطانية، أن عالقة الجبير بالموساد اإلسرائيلي تسبق انضمامه إلى 
 السلك الدبلوماسي السعودي، وترقيه في عدد من المناصب وصوال إلى وزير في الحكومة السعودية.
ونسبت الصحفية معلوماتها إلى مسؤول سابق في وكالة االستخبارات األمريكية، بعد مقابلته وكشفه 

 لها عن معلومات وصفتها بـ"الصادمة".
بارات السابق، الذي قالت عنه إنه كان مفيدا ومصدر الصحفية هو "فيليب جيرالدي"، ضابط االستخ

 بشكل خاص في الكشف عن "كيفية قيام الموساد بأول اتصال له مع عادل الجبير".
وأشارت باكلي إلى أن جيرالدي كشف عن أن "وكالة المخابرات األمريكية بدأت بمراقبة الجبير بدءا 

السعودية في واشنطن. بعد سنوات قليلة ، عندما أصبح المتحدث الرسمي باسم السفارة 1990من عام 
 حامت الشبهات حول سعي الموساد إلى تجنيد الجبير"، وفق ما نقلته عنه.

وأضافت أن جيرالدي قال: "إن مزيدا من التحقيقات قادت للتوصل إلى أول الخيط. عندما كان 
لى كاي آن ماثيوز الجبير طالبا يدرس االقتصاد والعلوم السياسية في جامعة شمال تكساس تّقرب إ

 ".1981الطالبة السابقة في العلوم السياسة والعالقات الدولية عام 
وأوضح أن "ماثيوز التي كانت على عالقة وثيقة مع تجار ألماس إسرائيليين بارزين في الواليات 
المتحدة، قّدمت الجبير إلى رجال أعمال وشخصيات يهودية بارزة. ومن خالل استجواب ودي مع 

FBI أن أول لقاء بين عادل الجبير والموساد  1998فت ماثيوز في آب/ أغسطس من العام كش
وأضاف أنه "على خلفية تورط الجبير في عالقة  ".1995اإلسرائيلي تم في تشرين األول/ أكتوبر عام 

عاطفية عميقة مع ماثيوز ومجموعة من الديون الثقيلة مع عدد من رجال األعمال اليهود في أمريكا، 
وقال: "بعدما  ول صديقته السابقة إنه لم يكن هناك خيار أمام الجبير سوى التعاون مع الموساد". تق

 تم هذا األمر طلب الموساد من ماثيوز أن تنسحب من عالقتها مع الجبير".
وأكدت صاحبة المقال "وجود أدلة تشير إلى أن نشاطات وتحركات عادل الجبير داخل السفارة 

إلى أن  الصحفيةولفتت  ر بشكل كامل من خالل عميل في الموساد"، وفق قولها.السعودية كانت تدا
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عددا من الكتاب المرموقين يساعدونها حاليا في إجراء المزيد من التحقيقات المعمقة، والكشف عن 
مزيد من المعلومات المتعلقة بالعالقات السرية التي تربط الجبير بالموساد، التي سيتم نشرها في 

وبعد توضيحها أن هذا النوع من المعلومات يتطلب السفر والتردد  ت ممكن، وفق قولها.أقرب وق
باستمرار بين الرياض وتل أبيب، أوضحت أن جمع البيانات الميدانية قد يكون أمرا خطيرا، وأنها 

عدم إال أنها أكدت التزام فريق العمل بإنجاز هذا التحقيق و  بدأت فعال تشعر بتهديدات أمنية خطيرة. 
 التخلي عن القضية.

وأوضحت الصحفية باكلي أن السبب الذي دفعها إلى بدء التحقيق االستقصائي هو "تصريحات وزيرة 
الخارجية اإلسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، التي وبخت فيها الموساد اإلسرائيلي على عدم تحركه إزاء 

التصريح بات األمر يشّكل هوسا بالنسبة لي، وقالت إنه "بعد هذا  إقالة الجبير من الحكومة السابقة".
ما دفعني إلى استهالك جّل وقتي حول هذه القضية، خالل األشهر الماضية". وتحدثت باكلي عن 

 أن التحقيق االستقصائي الكبير الذي تقوم به تشعر بسببه بتهديدات أمنية خطيرة.
تدّرج عادل الجبير في مناصبه من وتوعدت بأن مزيدا من المعلومات التي أدلى بها جيرالدي حول 

 متحدث باسم السفارة إلى سفير إلى وزير للخارجية سيتم نشرها في كتاب بعد اكتمال التحقيقات.
 18/2/2019، "21موقع "عربي 

 
 الجامعة العربية تدين قرار المحتل اإلسرائيلي اقتطاع رواتب الشهداء واألسرى الفلسطينيين .44

بية بشدة قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي االقتطاع من أموال الضرائب دانت الجامعة العر : القاهرة
المستحقة للسلطة الفلسطينية )أموال المقاصة(، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى 

 أسر األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل.
لة السفير سعيد أبوعلي في وأكد األمين العام المساعد لقطاع فلسطين واألراضي العربية المحت

تصريح له أمس )االثنين(، أن هذا القرار اإلسرائيلي الذي لن يثني القيادة والشعب الفلسطيني عن 
مواصلة الصمود والنضال ورفض الخضوع واالبتزاز، ما هو إال استمرار للقرصنة اإلسرائيلية وسرقة 

لسطو والهمجية الرسمية والمعلنة على ألموال الشعب الفلسطيني ونهب موارده، وممارسة لسياسة ا
موارد وأموال الشعب الفلسطيني كونها نهجًا وعقيدة إسرائيلية في التعاطي مع حقوقه، مشيًرا إلى أنه 
يمثل مخالفة واضحة وخرقًا فاضحًا اللتزامات االحتالل وفق االتفاقيات الموقعة وخاصة بروتوكول 

 باد  القانون الدولي وقانون المعاهدات.باريس االقتصادي، وقخالاًل سافرًا بكل م
 19/2/2019، الحياة، لندن
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 بقيام دولة فلسطينية مستقلة  "إسرائيل"مان تربط أي تطبيع مع سلطنة ع   .45
شددت سلطنة عمان على أن قيام دولة فلسطينية مستقلة شرط أساسي ألي : سامر إلياس -موسكو 

لف الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبدهللا إن زيارة وقال الوزير الُعماني المك تطبيع مع إسرائيل.
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس جاءتا بناء على طلب كل 
منهما، وفي مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أوضح بن علوي أن بالده 

 جديدة وبوسائل ونظرة جديدة إليجاد تسوية مبنية على حل الدولتين".تعتقد بأنه "ال بد من خلق ظروف 
وأكد الوزير الُعماني أن "قيام الدولة الفلسطينية أمر ال بد من تحقيقه لالستقرار في المنطقة"، وزاد: "ليس 
هناك تطبيع ولكن هناك عملية سلمية واستمرار للبحت عن حل سلمي للقضية الفلسطينية"، مشددًا على 

ن "قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة شرط أساسي ألي تطبيع أو عالقات مستقبلية بين المنطقة أ
 العربية ودولة إسرائيل"، ولفت إلى أن "الحل المطوب يستند إلى قرارات القمم العربية والمرجعيات الدولية".

ض نيابة عن أحد ولكننا نستجيب ال نتفاو  إنناوقال الوزير الُعماني: "اإلسرائيليون سمعوا منا بوضوح 
لمن يطلب منا المساهمة في تهيئة ظروف معينة"، مشيرًا إلى أن ُعمان مستعدة لتوفير منصة للقاء 
بين األطراف المختلفين للتقريب بينهم والبحت عن حلول. وخلن بن علوي إلى أنه "ال بد من 

 إسرائيليام دولتهم المستقبلية وقيام البحت عن وسائل جديدة تحقق أهداف اإلخوة الفلسطينيين في ق
 بإخالء األراضي أو التوافق فيها على منظور مصالح مشتركة".

 19/2/2019، الحياة، لندن
 

 تونس والجزائر ترفضان عبور طائرة نتنياهو في أجوائهما .46
ح العبرية" أن السلطات التونسية والجزائرية رفضت السما 13ذكرت القناة ": عكا - الداخل المحتل

لطائرة رئيس حكومة االحتالل "بنيامين نتنياهو" عبور أجواء البلدين في رحلته المقبلة المقررة إلى 
وحسب تقرير للقناة اليوم اإلثنين، فقد حاول المسؤولون في مختلف البلدان، بما في ذلك  المغرب.

عربية المتحدة، التدخل فرنسا والواليات المتحدة األمريكية والمملكة العربية السعودية واإلمارات ال
 والضغط على السلطات في الجزائر وتونس للسماح للطائرة بالمرور.

 18/2/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 الفلسطينيين بدولة مستقلة تأكيد سعودي باكستاني على حق   .47
ما شدد اتفقت السعودية وباكستان على سالم شامل في الشرق األوسط وفق المبادرة العربية، ك

 الجانبان على حق الفلسطينيين بدولة مستقلة عاصمتها القدس.



 
 
 
 

 

 32 ص             4868 العدد:             2/19/2019 الثالثاء التاريخ:  

                                    

كما اتفقت الرياض وقسالم آباد على أن الحوار هو السبيل الوحيد للسالم بين الهند وباكستان. كما 
 شددت الرياض وقسالم آباد على أهمية التسوية السياسية الستقرار أفغانستان.

 18/2/2019، العربية نت، دبي
 

 تعاون اإلسالمي": اقتطاع جزء من الضرائب الفلسطينية "انتهاك" إسرائيلي"ال .48
دانت منظمة التعاون اإلسالمي، اإلثنين، قرار إسرائيل اقتطاع جزء من تحويالت الضرائب : جدة

 ".إسرائيلياً  المستحقة للسلطة الفلسطينية، معتبرة ذلك "قرصنة وانتهاكاً 
اإلجراء يعد قرصنة وعقابًا جماعيًا ألبناء الشعب الفلسطيني،  واعتبرت المنظمة، في بيان، أن "هذا

 ويشكل انتهاكًا للقانون الدولي واللتزامات إسرائيل، سلطة االحتالل، بموجب االتفاقيات الموقعة".
ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل حمل إسرائيل على وقف إجراءاتها التعسفية التي تفاقم 

 القتصادية واإلنسانية التي يعانيها الشعب الفلسطيني.األزمة المالية وا
 18/2/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 

 تستدعي السفيرة اإلسرائيلية ابولند... و و"فيشيغراد" "إسرائيل"تلتهم قمة بين  "المحرقة" .49
، محمـد محسـن وتـد القـدس المحتلـة، نقـاًل عـن مراسـلها فـي 18/2/2019 ،الجزيـرة نـت، الدوحـةنشرت 

وسط تنامي حديت اإلعالم العبري عن اتسـاع مظـاهر العـداء لليهـود فـي أوروبـا، تقـرر إلغـاء قمـة نه أ
ومجموعــة "فيشــيغراد" التــي تضــم  "إســرائيل"فــي القــدس المحتلــة بــين  هــذا األســبوعأن تعقــد  كــان مقــرراً 

بــين تــل أبيــب وقلــى جانــب إلغــاء القمــة، تفاقمــت األزمــة  بولنــدا وجمهوريــة التشــيك وســلوفاكيا والمجــر.
 وبولندا علـى وقـع تصـريحات لمسـؤولين إسـرائيليين تحّمـل الشـعب البولنـدي المسـؤولية عـن "المحرقـة".

 وعلى رأس هؤالء المسؤولين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ففي خطوة احتجاجية، أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسـكي عـن إلغـاء مشـاركته فـي قمـة 

 واستدعت الخارجية البولندية السفيرة اإلسرائيلية آناه أزاري إلى جلسة توبيخ."فيشيغراد". 
كمــا أعلــن رئــيس الــوزراء التشــيكي أندريــه بــابيش عــدم مشــاركة بــالده فــي القمــة بعــد انســحاب بولنــدا 

 وغضبها من تل أبيب بسبب التصريحات اإلسرائيلية.
ونـــي عـــن مصـــدر دبلوماســـي إســـرائيلي قولـــه إن ال العبـــري اإللكتر ارغم إلغـــاء القمـــة، نقـــل موقـــع و بـــالو 

 لعقد اجتماعات ثنائية مع نتنياهو.  "إسرائيل"رؤساء وزراء المجر والتشيك وسلوفاكيا سيصلون إلى 
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وفي محاولة للتقليل من تـداعيات األزمـة، كتـب الصـحفي أمنـون لـورد فـي صـحيفة "إسـرائيل اليـوم" أن 
ــة البولنديــة الحاليــة".معــاداة الســامية "ليســت أيدولوجيــة النظــام أ وأضــاف أن "بولنــدا تقــف إلــى  و الدول

 جانبنا ضد قوة شرق أوسطية هي إيران، التي تعد معاداة السامية أيدولوجية رسمية" لها.
رئيس ، أن تل أبيب نظير مجلي، نقاًل عن مراسلها في 19/2/2019 ،الشرق األوسط، لندنوأضافت 

ن القمة المقررة بين إسرائيل ودول مجموعة "فيشغراد" األوروبيـة الوزراء التشيكي، أندريه بابيش قال: إ
األربع )بولندا، وتشيك، وهنغاريا، وسـلوفاكيا(، لـن تعقـد بعـد انسـحاب بولنـدا منهـا؛ "بسـبب خـالف مـع 
إسرائيل حول التصريحات الرسمية اإلسرائيلية التي تتعلق بالمحرقة". وقال بابيش: إن األمـر سـيتحول 

 مع إسرائيل". 4ثنائية تجريها كل دولة بمفردها، ولن تكون هناك قمة )فيشغراد( إلى "محادثات 
لي ســـرائياإلخارجيـــة الووصـــف رئـــيس الـــوزراء البولنـــدي، مـــاتيوس مورافيتســـكي، أمـــس، تعليقـــات وزيـــر 

  حول دور بولندا خالل محرقة اليهود بأنها "عنصرية وغير مقبول". يسرائيل كاتس
البولندية، صباح أمس، السفيرة اإلسرائيلية، آنا أزاري، في العاصـمة وارسـو، واستدعت وزارة الخارجية 

للتـوبيخ، بعـد تصـريحات كـاتس، وذلـك للمـرة الثانيـة فـي غضـون أربعـة أيـام. وكانـت المـرة األولـى يــوم 
الجمعة الماضي، بعد تصـريحات نتنيـاهو. وطالبـت الحكومـة البولنديـة بـأن يتراجـع الـوزير كـاتس عـن 

 ه، ويعتذر عنها.هذه أقوال
 

 موسكو تعلن تأجيل زيارة هنية حتى إشعار آخر .50
أعلـــن مبعـــوث الـــرئيس الروســـي الخـــاص إلـــى الشـــرق األوســـط وقفريقيـــا ميخائيـــل بوغـــدانوف،  :موســـكو

تأجيل زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى العاصمة الروسـية حتـى إشـعار 
، "اللقـاء مؤجـل، ولـيس هنـاك 18/2/2019 ت صحفية يوم االثنـينفي تصريحا ،وقال بوغدانوف آخر.

، ألننـا حرصـنا علـى تـوفير موعد محدد لـه"، وأضـاف "هـذه المسـألة ليسـت علـى جـدول األعمـال حاليـاً 
أرضـــية للحـــوار بـــين الفلســـطينيين فـــي موســـكو، بمـــا يخـــدم توصـــلهم لإلجمـــاع علـــى األســـس المبدئيـــة 

وقــال: "نتلقــى ، بوغــدانوف زيــارات قــادة فصــائل فلســطينية أخــرى  كمــا لــم يســتبعد للقضــية الفلســطينية".
 طلبات من هذا النوع، والحوار مع كافة الفصائل الفلسطينية سيستمر".

 18/2/2019 ،فلسطين أون الين
 

 لهان عمرإرس جالمجلس الفلسطيني األمريكي يتضامن مع عضو الكون .51
أعلن فيه وقوفه ودعمه لعضـوة  مريكي بياناً صدر المجلس الفلسطيني األأ فراس الطيراوي: -شيكاغو 
لهان عمر في وجه الحملة الشرسة التي تتعرض لها من قبل اللوبي الصـهيوني إرس األمريكي جالكون
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وقال المجلس في بيانه: نحن نؤيد النائـب إلهـان عمـر فـي هـذه اللحظـة الحرجـة  في الواليات المتحدة.
 فروأمريكيـــة فـــي الوقـــوف إلـــى جانـــب الحـــقّ ألقليـــة األونـــثمن انضـــمامها إلـــى جانـــب قـــادة آخـــرين مـــن ا

مع تراث طويل من دعـم القـادة السـود لحقـوق الفلسـطينيين والمطالبـة بسياسـة  شياً االفلسطيني وذلك تم
 انتهاكات حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية. خارجية أمريكية تحمل إسرائيل المسؤولية عن

 18/2/2019 ،رأي اليوم، لندن
 

 ق داخل حزب العمال البريطاني والسبب عدم مواجهة "معادة السامية"انشقا .52
أعلن سبعة أعضاء من حـزب العمـال البريطـاني المعـارض اسـتقاالتهم مـن عضـوية  :وكاالتوال ،الجزيرة

علــى مــا وصــفوه اتبــاع الحــزب  الحــزب ليصــبحوا نوابــا مســتقلين فــي البرلمــان البريطــاني، وذلــك احتجاجــاً 
وأوضح النواب السبعة في مؤتمر صحفي أن حزب العمال بدأ اآلونـة األخيـرة  سامية.سياسات معادية لل

 اتباع سياسات يسارية متطرفة، مؤكدين أنهم سيواصلون عملهم داخل البرلمان ككتلة مستقلة.
إنهـا لـم تـتمكن مـن االسـتمرار تحـت مظلـة حـزب العمـال  ،وهي نائبة يهودية ،وقالت لوسي آن بيرغير

فــي مؤسســاته، واتهمــت زعــيم الحــزب جيرمــي  بأنــه معــاد الســامية، وأصــبح ذلــك منتشــراً الــذي اتهمتــه 
 كوربن بأنه فشل في التصدي للعداء لليهود وأنها تترك وراءها ثقافة التنمر والعنصرية.

من جهته قال النائب كريس ليزلي إنه هو اآلخـر لـم يتخـذ قـرار االسـتقالة بسـهولة، ولكنـه أجبـر عليهـا 
 ه باختطاف اليسار المتطرف لسياسات حزب العمال.بسبب ما وصف

 ووجه المستقيلون دعوة للنواب المستائين من سياسات أحزابهم لالنضمام إلى مجموعتهم في البرلمان.
 18/2/2019 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 ة السامية"انواب فرنسيون يعتزمون تجريم "معاد .53

رنســيون أعضــاء فــي مجموعــة دراســات الجمعيــة يعتــزم نــواب ف :)أ ف ب(و ،القــدس دوت كــوم - بــاريس
 الوطنية بشأن معاداة السامية، تجريم معاداة الصهيونية، في اقتراح يثير تحفظات في صفوف الحكومة.

 ويأتي هذا االقتراح في وقت ُسّجلت تدوينات وشعارات معادية للسامية منذ أسبوع في فرنسا.
ن الحــزب الحــاكم "الجمهوريــة إلــى األمــام"( االثنــين وصــّرح رئــيس مجموعــة الدراســات ســيلفان مايــار )مــ

 لوكالة فرانس برس "نريد تجريم معاداة الصهيونية، وهو موضوع نعمل من أجله منذ أشـهر عـدة"، مؤكـداً 
ونفــى مايــار أي مشــروع "ظرفــي" خصوصــًا بعــد اإلهانــات التــي  معلومــات أوردتهــا إذاعــة فرنســا الدوليــة.
وقــــال إن نــــواب  أالن فينكلكــــرو. األكــــاديمي ات الصــــفراء" بحــــقّ صــــدرت الســــبت عــــن متظــــاهري "الســــتر 

 ".باإلجماع، يدعمون هذا االقتراح "الرؤساء السّت لمجموعة الدراسات، الذين لديهم خلفيات مختلفة جداً 
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وتجتمــع مجموعـــة الدراســات المؤلفـــة مـــن ثالثــين عضـــوًا، الثالثـــاء مــن أجـــل اتخـــاذ قــرار بشـــأن اآلليـــة 
 التي قد تكون اقتراح قانون أو اقتراح قرار )أي من دون أن يكون ملزمًا(. التشريعية المالئمة

"، 2وقالـت وزيـرة العـدل نيكـول بيلوبيـه لقنـاة "فـرانس  وقد أعلن عدد مـن الـوزراء تحفظـاتهم عـن األمـر.
 "يجب االنتباه إلى ما نريد إدانته" معتبرة أن ذلك "يستحق نقاشًا في البرلمان".

جان ميشال بالنكيه أنه "يجب توسل التربية، النقاأ". وأضاف "يجب االنتباه كثيرًا ورأى وزير التربية 
 إلى عدم القيام بأمور ناتجة من عواطفنا، تسفر عن نتائ  عكسية في ما بعد".

وأوضح مايار من جهته أن "ما نريد إدانته هو نفي وجود إسرائيل. لكن يمكننا بالتأكيـد االسـتمرار فـي 
 اإلسرائيلية".  انتقاد الحكومات

 18/2/2019 ،القدس، القدس
 

 تريليون دوالر 22الَدْين األمريكي يرتفع إلى مستوى قياسي عند  .54
بات الدين األمريكي أضخم من اقتصاد الواليات المتحدة نفسه، إذ وصـل إلـى (: أ ف ب) –واشنطن 

 ك حتّـى الجمهـوريين.تريليون دوالر في عهد الرئيس دونالد ترامب، وهـو حجـم قياسـي لـم يعـد يحـرّ  22
وعندما تولى ترامـب مهامـه فـي البيـت األبـيض، كـان مجمـوع العجـز المـزمن وفوائـد الـدين يبلـ  أساسـًا 

تريليون دوالر، أي ما يعادل إجمالي النات  المحلي للواليات المتحدة،  19.950الدين الناجم عن عجز 
 ألّول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

 18/2/2019 ،الحياة، لندن
 

 مؤتمر وارسو.. أيهما الهدف: فلسطين أم إيران؟ .55
 باسم نعيمد. 

باتجاه عقد مؤتمر عن السالم  -بإدارتها الجديدة "اليمينية المتطرفة"-دفعت الواليات المتحدة 
واالستقرار في الشرق األوسط بالعاصمة البولندية وارسو؛ رغم أن كثيرا من التسريبات اإلعالمية 

 ارسو لم تكن راغبة في عقد هذا المؤتمر بأهدافه المعلنة والخفية على أراضيها.تشير إلى أن و 
أّن األهداف الحقيقية  -أكثر من غيرها-ولعل وارسو لها أسبابها القوية في ذلك، فهي تعلم بالتأكيد 

تتجاوز ما هو ُمعَلن من بحت إمكانيات االستقرار في الشرق األوسط، وهي ال ترغب في أن ُتعلن 
حرب على إيران وحلفائها من فوق أراضيها، لما يستدعيه ذلك من مخاطر على مصالحها في ال

 المنطقة.
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منذ استالمها زمام -ية الحالية المتطرفة، والتي تعمل مريكومما يعزز ذلك الموقف أن اإلدارة األ
ي عليها على تحطيم كل قواعد اللعبة الدولية، وهدم األسس التي ُبن -األمور في البيت األبيض

النظام الدولي ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ قد تغادر في انتخابات قادمة وتترك كل من تعاون 
معها أو ساندها في مشاريعها التدميرية عاريًا دوليًا، فيتحمل كل تبعات هذه المشاريع والمخططات 

 غير الناضجة وعديمة األفق.
هدف األساسي من هذا المؤتمر هو محاصرة إيران ولكن السؤال األهم بهذه المناسبة هو: هل ال

باعتبار أنها السبب األساسي لـ"عدم االستقرار" في المنطقة؟ أم اإلعالن عن "صفقة القرن" وشطب 
القضية الفلسطينية كقضية مركزية لألمتين العربية واإلسالمية، واعتبار االحتالل اإلسرائيلي السبب 

المنطقة، والعنصر األهم في بيئة االستنزاف التي تعيشها وتعزيز الرئيسي الستمرار االضطرابات في 
 أنظمة االستبداد وقمع الشعوب، أم الهدف هذان األمران معًا؟

بالتأكيد فإن الهدف هو االثنان معًا، ولكن معظم المؤشرات والتحركات ومخَرجات المؤتمر تشير إلى 
عن األسس التي ُبنيت عليها طوال سبعة  أن الهدف األساسي هو شطب القضية الفلسطينية وحرفها

عقود، واإلعالن الرسمي الكرنفالي عن مرحلة جديدة من التعاطي مع هذا الملف، أهم بنودها هو 
قبول "إسرائيل" دولة طبيعية في المنطقة، بل وأكثر من ذلك اعتبارها قطب الرحى في قيادتها ووضع 

مكونات المنطقة وتحديد من هم األصدقاء ومن خططها، وتشكيل األحالف بناء على إعادة تعريو 
 هم األعداء؟

ي واإلسرائيلي في المنطقة، ومحاصرة هذا مريكصحيح أن الموضوع اإليراني محوري في النشاط األ
النشاط هدف كبير لهما، ولكن حتى هذا الهدف فإن األساسي فيه هو خدمة بقاء واستقرار وهيمنة 

. ثّم ما هو المتاح فعله ضد إيران في المنطقة أكثر مما ُيفعل حاليًا، "إسرائيل" على المنطقة ومقدراتها
ية تجاه مريكللموقف واإلجراءات األ -وخاصة األوروبي-وال سيما في ظل ضعف الدعم الدولي 

 إيران.
ا و"إسرائيل" غير معنيتين باستمرار هذا الموقف "غير المحسوم" إقليميًا، من أجل أمريكومن قال إن 

ية في مريكاستنزاف الجميع بما يخدمهم مصالحهم في المنطقة. ثم إّن متابعة السياسة األاستمرار 
عكست رغبة وقدرة الطرفين  -وخاصة في مناطق النزاع: أفغانستان والعراق وسوريا واليمن-المنطقة 

 ا وقيران( على إدارة عالقتهما، بما يحقق مصالح الطرفين دون الوصول إلى مرحلة الصدامأمريك)
 الكبير.

داخل المؤتمر وخارجه وفي اللقاءات الجماعية -لكن في المقابل ركز الكثير من التصريحات 
على التطبيع مع "إسرائيل"، وضرورة تجاوز الماضي "العقيم" والتطلع نحو المستقبل  -والثنائية
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يامين المشرق. كما أكد ذلك وزير الخارجية الُعماني يوسف بن علوي في لقائه المباشر مع بن
 نتنياهو.

بل إن كثيرا من المسؤولين العرب بدؤوا يتحدثون بشكل يحّمل الضحايا )الفلسطينيين والعرب( 
مسؤولية فشل عملية السالم وعدم االستقرار واستنزاف مقدرات المنطقة، ويبرر لدولة العدو ليس فقط 

لسير ُقدمًا في إعادة ترتيب االستمرار في عدوانها على شعبنا وانتهاك مقدساتها، بل و"تطنيشهم" وا
المنطقة على أسس جديدة، بغض النظر عن قبولهم لها من عدمه، حتى إنهم تجاوزوا ما توافق عليه 

 ، كشرط لتطبيع العالقة مع "إسرائيل".2002العرب أنفسهم في المبادرة العربية عام 
صدرًا المشهد، والراعي ولعل الصورة الختامية للمؤتمر التي يظهر فيها نتنياهو وسط الصورة مت

ية مايك بومبيو عن يمينه، ومعظم الوزراء العرب يحتلون مواقع مريكالرسمي للحفل وزير الخارجية األ
 هامشية في الصورة؛ قد تعكس دورهم التبعي في المستقبل.

هل نجح المؤتمر أم فشل؟ المؤتمر نجح نجاحًا كبيرًا في تحقيق الهدف غير المعلن، أال وهو كسر 
"تابوهات" العالقة بين العرب و"إسرائيل" وقعالن التطبيع الرسمي معها، وقعطاء دفعة كبيرة  كل

 لصديقهم "الجديد" نتنياهو في معركته الداخلية.
ية فشلت في اإلعالن مريكولكن على مستوى األهداف المعلنة لهذا المؤتمر؛ نجد أن اإلدارة األ

ما يسمى "صفقة القرن"، ولم يتم اإلعالن عن أي  الرسمي لخطتها للسالم في الشرق األوسط أو
 خطوات حقيقية عملية جديدة في إطار مكافحة "التمدد اإليراني" في المنطقة.

ي الكبير في التصرف كقوة عظمى، بل مريكولعل من أهم أوجه فشل هذا المؤتمر إظهار التراجع األ
 من هواة ومغامري السياسة الجدد.إنه عزز قول البعض إّن معظم من قام على هذه الفعالية هم 

واضح أن مؤتمر وارسو هو لحظة فاصلة بين مرحلتين في حياة المنطقة، واإلعالن عن أّن الهدف 
الرئيسي هو محاصرة إيران كان للتضليل فقط، ألنهم لم يعلنوا عن أي إجراءات ضدها أكثر مما 

سؤولين العرب وهم يقفون صفا مع يحدث اآلن. لقد كان الهدف الحقيقي هو الصورة الختامية للم
 نتنياهو.

تحضير أنفسنا النكسارات جديدة في هياكل المنطقة، وأن  -بعد هذا المؤتمر-علينا كفلسطينيين 
واألدوات التي بنينا عليها رؤيتنا لحل الصراع مع الصهاينة.  واالستراتيجياتنعيد التفكير في القيم 

إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة، لحماية ما تبقى ومواجهة هذه وأن تكون البداية عندنا كفلسطينيين هي 
 الهجمة الجديد.

التي هي الهدف الحقيقي من كل هذا الحراك وليس -إن أملنا كبير في أّن أمتنا وشعوب المنطقة 
أكبر وأوعى من أن تمرر مثل هذه المؤامرات، وسُتفشلها كما أفشلت غيرها من المؤامرات،  -الحكام
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التدمير الذاتي العبثية الحالية، واستعادة الوحدة على قاعدة أّن ما يجمعنا أكبر بكثير مما  بوقف حالة
يفرقنا، وأن عدو المنطقة المركزي كان وسيبقى هو الكيان الصهيوني. وستبقى فلسطين بوصلة األمة 

 و"ترمومتر" صحتها وعافيتها، وعنوان وحدتها ونهضتها.
 18/2/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 
 هل ستنهار السلطة؟ .56

 هاني المصري 
قرر الكابينت اإلسرائيلي خصم مخصصات األسرى وعائالت الشهداء الفلسطينيين من أموال عائدات 
الضرائب التي تجبيها حكومة االحتالل للسلطة الفلسطينية، وتبل  هذه المخصصات أكثر من نصف 

ديد هل ستخصم مرة واحدة، أم ستقسم مليون دوالر(، ولم يتم تح 138مليار شيكل سنوًيا )حوالي 
 وتخصم شهرًيا. هل سيؤدي تطبيق هذا القرار إلى تدمير السلطة ... لنَر؟

سبق أن هددت السلطة الفلسطينية بأنها لن تأخذ فلًسا واحًدا من أموال عائدات الضرائب إذ خصم 
أنها تراجعت عن تهديدها  االحتالل منها فلًسا واحًدا، إال أنها بعد صدور القرار اإلسرائيلي يبدو

 السابق على أساس أنها ستدرس الرد، وستعلنه الحًقا. أي راحت السكرة وجاءت الفكرة.
نحذر في البداية من اللجوء إلى زيادة الضرائب لتعويض ما ستسرقه سلطات االحتالل من أموال 

تقشف تطال فلسطينية، ألن هذا ستكون له تداعيات عكسية، ويمكن بداًل من ذلك عمل خطة 
أصحاب الرواتب العليا واالمتيازات والمصاريو التي يمكن التخلي عنها، وال يجب أن تطال عقوبات 
جديدة ضد قطاع غزة أو مخصصات األسرى وعائالت الشهداء، وكذلك نحذر من الخضوع لردات 

طينية وليست الفعل، مثل رفض أخذ بقية األموال، من دون توفير البدائل، مع العلم أنها أموال فلس
 مساعدات إسرائيلية.

بمقدور السلطة أن تلجأ إلى شبكة األمان العربية، وأن تتحرك على كل المستويات، القانونية 
واإلدارية والسياسية والجماهيرية، رفًضا للقرصنة ولمجمل السياسات العدوانية اإلسرائيلية. كما 

يذ قرارات المجلس الوطني، بالتزامن مع بمقدروها، وهذا األهم، أن تضع خطة عملية متدرجة لتنف
بلورة البدائل وليس إضاعة الوقت بتكرار الحديت عن اجتماعات أو لجان لوضع هذه الخطط 

 دون أن ترى النور حتى اآلن. 2015وتنفيذها منذ قرارات اجتماع المجلس المركزي في آذار 
نتخابات اإلسرائيلية التي تشهد منافسة حامية يمكن أن يكون القرار اإلسرائيلي مؤقًتا، ومتعلًقا بفترة اال

بين اليمين المتطرف واليمين، بين أيهما أكثر عداوة وتطرًفا ضد الفلسطينيين، ومن ثم تعود المياه 
 إلى مجاريها بعد إعالن نتائ  االنتخابات التي ستجري في التاسع من نيسان القادم.
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المتغيرات الجديدة التي رافقت فوز دونالد ترامب ويمكن أن يكون هذا القرار متمًما ومنسجًما مع 
ية مريكية أكثر تطرًفا في دعم إسرائيل من اإلدارات األأمريكية، وتبني سياسة مريكبالرئاسة األ

السابقة، لدرجة أنه اعتبر الحقائق االستعمارية العنصرية التي أقامها االحتالل هي المرجعية الوحيدة 
يًدا عن المرجعيات القديمة، بما في ذلك مرجعية القانون الدولي ألي عملية سياسية قادمة، بع

 وقرارات األمم المتحدة.
في هذه الحالة، نكون أمام سياسة جديدة سيتم في سياق تطبيقها فك السلطة وتركيبها وترويضها، 
 لتقبل التكيو مع متطلبات "صفقة ترامب" وققرار "قانون القومية" العنصري وتداعياته في زيادة
أخطار قيام إسرائيل بضم الضفة الغربية أو أجزاء واسعة منها، وقدراج مخططات التهجير على 

 جدول األعمال.
الهدف اإلسرائيلي إنهاء ما تبقى من دور سياسي للسلطة، واإلبقاء على دورها الوظيفي اإلداري 

ييب الحقوق األمني على أساس تحويلها إلى وكيل لالحتالل، نقطة على السطر، ترسيًخا لتغ
الفلسطينية بالكامل، ومواصلة العمل لدفن خيار الدولة الفلسطينية لصالح تكريس سيادة دولة إسرائيل 

 الواحدة من النهر إلى البحر، التي تقيم أنظمة عدة في األراضي الواقعة تحت سيادتها.
طة واستمرت في نستخلن مما سبق أن المطلوب استكمال عملية تغيير السلطة، وقذا لم تتكيو السل

عنادها وموقفها الشجاع، سيتم الشروع في تغييرها وقيجاد بديل عنها. ولقد بدأ الشروع في ذلك من 
خالل توسيع دور اإلدارة المدنية، لتشمل تقديم الخدمات للفلسطينيين والمستوطنين وزيادة العاملين 

ًصا مع العائالت والعشائر، فيها، وتفعيل دور المنسق وعالقته المباشرة مع الفلسطينيين، خصو 
وتشكيل الغرفة التجارية لـ"يهودا والسامرة"، بمشاركة فلسطينيين، إضافة إلى تهيئة الفلسطينيين 
لحضور فاعل ومباشر لقوات االحتالل داخل المدن الفلسطينية، كما حصل تحدًيدا في مدينتي رام 

 تهيئة لما يمكن أن يحدث في المستقبل. ، وجعل األمر روتينًيا،2018هللا والبيرة في كانون األول 
ية مثابرة ومتعددة لتشجيع فلسطينيين، كأفراد ومجموعات، أمريككما يسير بالتوازي مع ذلك محاوالت 

ية مباشرة على مستويات متعددة، مريكوخصوًصا اقتصاديين، لتجاوز السلطة، والتعامل مع اإلدارة األ
مليار دوالر لتحقيق السالم االقتصادي ما دام  10جمع حيت تلّوح إدارة البيت األبيض بأنها ست

السالم السياسي متعذًرا، أي سيحاولون رشوة الفلسطينيين مقابل بيع قضيتهم، وهناك من بدأ لعابه 
ية أمريكوذلك تهيئة لطرح "صفقة ترامب" التي سيعلن عنها وفق تصريحات  -لألسف  –بالسيالن 

 ة في نيسان القادم.بعد االنتخابات اإلسرائيلية مباشر 
الجدير ذكره أن هناك خطًطا إسرائيلية متعددة تلتقي فيها أحزاب اليمين المتطرف واليمين الجديد، 
على نقاط، مثل: معارضة قيام دولة فلسطينية، فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، بقاء السيطرة 
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تكثيو االستيطان وتشريعه  األمنية اإلسرائيلية من النهر إلى البحر حتى بعد الحل النهائي،
وتوسيعه، بقاء القدس، وخاصة البلدة القديمة، تحت السيادة اإلسرائيلية، عدم االستعداد ألي حل 

 عادل لقضية الالجئين ومواصلة العمل على تصفيتها.
في هذا السياق، تأتي خطة الباحت الصهيوني مردخاي كيدار المسماة "اإلمارات الفلسطينية المتحدة" 

تتحكم بها إسرائيل، وتتجسد من خالل قيام إمارة في كل مدينة على أسس عائلية وعشائرية،  التي
وضم المناطق الريفية ومناطق )ج( إلى إسرائيل، لتكون جاهزة إذا لم تواصل السلطة تكّيفها لخدمة 

 األغراض اإلسرائيلية، أو إذا انهارت في غمرة الضغوط المتزايدة عليها.
أن شيًئا شبيًها لما يجري في الضفة الغربية ينفذ بالتدري  في قطاع غزة، حيت بدأ  وقذا دققنا نالحظ

التفكير جدًيا بتشكيل أطر وجماعات تحل محل السلطة في غزة تحت عناوين مختلفة: انتخابات 
بلدية، عمل تشكيالت لتلقي المساعدات الدولية، حكومة جديدة في غزة ال تشارك فيها الفصائل، 

ذ من التكنوقراط والمجتمع المدني والمستقلين، بشرط أن تكن مقبولة أو يمكن أن تقبل من مجلس إنقا
المجتمع الدولي، مقابل عمل مشاريع كبيرة يجري الحديت أنها في غزة تارة، وتارة أخرى في سيناء، 

 وتارة ثالثة في إسرائيل.
تنجح محاوالت عودة السلطة  ما يفسر ما سبق أن واقع االنفصال بين الضفة والقطاع يتعمق، ولم

إلى القطاع، بينما حركة حماس رغم التعامل معها بوصفها سلطة األمر الواقع ال تزال مرفوضة 
ومدرجة على قائمة اإلرهاب، ومطالبة حتى تحصل على الشرعية الدولية، بالموافقة على شروط 

 ال تنتهي بالتنسيق األمني.اللجنة الرباعية التي ال تبدأ باالعتراف بحق إسرائيل في الوجود و 
قبل مجيء ترامب واليمين اإلسرائيلي المتطرف كنت مستعًدا أن أحاج  أًيا كان بأن إسرائيل ال يمكن 
أن تفرط بالسلطة، أو تسمح بحلها أو انهيارها، وكان دليلي في السابق أن السلطة قاومت االحتالل 

حل ياسر عرفات في محاولة لكسر قيود ودخلت معه في مواجهة عسكرية بأوامر من الرئيس الرا
 أوسلو الغليظة، ومع ذلك لم تقم إسرائيل بحلها.

أما اآلن لم أعد مستبعًدا بشكل كامل أن تتخلن إسرائيل من السلطة ألنها رفضت "صفقة ترامب"، 
دت ية، وقذا استمرت في هذا الموقف، ستعتبر أنها استنفمريكوأوقفت العالقة السياسية مع اإلدارة األ

 دورها وطاقاتها لصالح سلطة أو سلطات مطواعة أكثر.
على السلطة أن تدرك حتى أن الحفاظ على األمر الواقع الراهن ووقف التدهور الحاصل باالعتماد 
على نفس السياسات والرهانات واألوهام واألدوات واألشخاص، لم يعد ممكًنا، وأن التدهور مستمر إذا 

 القادرة على وقفه تمهيًدا للتقدم نحو األمام.لم تتخذ السياسات والخطوات 
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الخالصة مما سبق، أن مواجهة القرار اإلسرائيلي ال يكون بالتنازل عن التهديد برفض استالم أموال 
الضرائب كافة فقط، وقنما يتطلب وضع رؤية شاملة لمواجهة التحديات والمخاطر المتعاظمة التي 

لف أبعادها. رؤية تتضمن من ضمن ما تتضمنه إعادة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بمخت
السلطة ووظائفها والتزاماتها وموازنتها لتصبح في خدمة البرنام  الوطني )تقرير  في شكلالنظر 

 من أدوات منظمة التحرير الموحدة. (، وأداة المصير والعودة واالستقالل
والقيادات، وما يفكرون به وما يعملون  حتى ال ننثر الوهم، علينا أن نعترف بأن واقع السلطة والقوى 

من أجله كما ظهر بوضوح وفضيحة في لقاء موسكو بعيد جًدا عما يجب عمله، مما يضع زمام 
المبادرة في يد الشعب الذي حمى القضية حتى اآلن، وبمقدوره أن يواصل حمايتها، ومتوقع منه أن 

 أن يتحرك لفرض إرادته على الجميع.
راسات المركز الفلسطيني أل ياسات والد   19/2/2019االستراتيجية، بحا  الس 

 
 مع إسرائيل لهذا السبب تسكت قناة "القدس" .57

 محمد عايش
وهو ما يحدث حاليًا  –الفضائية أبوابها فعاًل وانقطعت عن البت تمامًا « القدس»إذا أغلقت قناة 

جحوا في إسكات الصوت فهذا معناه أن أعداء المشروع الوطني الفلسطيني ن -ولكن بشكل تدريجي
يحمل « القدس»الذي لطالما أزع  االحتالل طوال السنوات العشرة الماضية، فضاًل عن أن إسكات 

التي يتم طبخها على نار هادئة، « صفقة القرن «جملة من الدالالت األخرى أهمها هو، ما يرتبط بـ
 وضرورة إسكات األصوات المعارضة لها.

« األقصى»ت من بيروت يأتي بعد فترة وجيزة من إغالق وشيك لقناة التي تب« القدس»انهيار قناة 
في غزة كاد أن يتم قبل أسابيع قليلة من اآلن، وتم التراجع عنه في اللحظات األخيرة، كما يأتي بعد 

التي كانت تبت من غزة.. والسبب المشترك لكل هذه « الكتاب»شهور قليلة من إغالق كامل لقناة 
 ات هو األزمة المالية.اإلغالقات والتعثر 

أزعجت اإلسرائيليين وأربكتهم طوال السنوات العشر الماضية، ولعبت دورًا مهمًا خالل « القدس»قناة 
الحروب الثالث التي استهدفت قطاع غزة، ولذلك فقد قصفها الطيران اإلسرائيلي في غزة، ومنع 

داخل الخط األخضر، واعتقل بعضًا  طواقمها من العمل في الضفة الغربية والقدس المحتلة واألراضي
من صحافييها ومراسليها، لينتهي بها األمر أخيرًا إلى اإلغالق الكامل. السبب الوحيد واألوحد 

هو األزمة المالية، أما سبب األزمة المالية فهو الحصار المفروض « القدس»النهيار وقغالق قناة 
ا، وهو الحصار الذي لم تنجح به إسرائيل، لكن عربيًا على المقاومة الفلسطينية وكل وسائل إعالمه
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األنظمة العربية نجحت فيه، وهو حصار مدروس وممنه  يهدف إلى إسكات األصوات التي 
، وهي الصفقة التي بات واضحًا بأن عددًا من األنظمة العربية متورطة في «صفقة القرن »سُتعارض 

 طيني واألردني باإلجماع لها.الترتيب لها، ومتواطئة على تمريرها رغم الرفض الفلس
كل األسباب األخرى التي انشغل بعض العاملين والمتابعين بالحديت عنها، ليست سوى تسطيح 

وال تمت للحقيقة بصلة، فاألخطاء اإلدارية أو الهدر المالي، أو غير ذلك من « القدس»ألزمة قناة 
مل، وال يمكن أن ُتسكت صوتها، األسباب ال يمكن أن تؤدي إلى إغالق قناة تلفزيونية بشكل كا

فضاًل عن أن الكثير من هذه األحاديت والقصن ليست سوى محض خيال في أذهان المتحدثين 
يتم تمويلها عبر المتبرعين « وسائل إعالم المقاومة»وغيرها مما يمكن أن نسميه « القدس»بها. قناة 

الشعب الفلسطيني، وهؤالء تمت  العرب من المحبين لفلسطين والمولعين بالقدس والراغبين بدعم
محاصرتهم من قبل أنظمة عربية تقوم بإنفاق ماليين، بل مليارات الدوالرات من أجل تشويه الشعب 

 الفلسطيني، ومن أجل التروي  للتطبيع مع إسرائيل.
األنظمة العربية التي تحاصر الفلسطينيين وتقوم بشيطنتهم، وتمنع المتبرعين عن دعمهم ودعم 

م وصمودهم أمام االحتالل، هي ذاتها التي تبين مؤخرًا أنها متورطة في عمليات تهويد مقاومته
للقدس المحتلة، وهي ذاتها التي تبين أنها متواطئة مع ترامب وصهره كوشنر في الترتيب لصفقة 

ي الفلسطين»القرن، وهي األنظمة ذاتها التي ُتشّغل جيوشًا إلكترونية جرارة لتكتب على اإلنترنت أن 
، والفلسطيني الذي في الخارج باع بلده، إسرائيليالذي ظلَّ في الداخل صهيوني يحمل جواز سفر 

ألن إيران  إسرائيلوالفلسطيني الذي في غزة عميل إليران، وأن مصلحة العرب في التطبيع مع 
وا وأسكت« القدس»أصحاب هذه النظرية الغبية والمشبوهة هم أنفسهم الذين حاصروا قناة «. أخطر

 صوتها حتى يتسنى لهم إكمال مشروعهم.
وقسكاتها يأتي في سياق الحصار المفروض على « القدس»خالصة القول هو، أن استهداف قناة 

الشعب الفلسطيني بأكمله، وفي إطار حملة التحريض الممنهجة التي تستهدف الفلسطينيين من أجل 
التي ال تريد هذه األنظمة العربية أي  «صفقة القرن »تبرير التطبيع مع إسرائيل، ومن ثم تبرير 

 صوت معارض لها.
 19/2/2019، القدس العربي، لندن
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 إسرائيل تنتحر .58
 روغل الفر

 2019حياة اليهود. في  إلنقاذبعد الكارثة كان يمكن أن نرى بقانون العودة وسيلة قانونية وشرعية 
سرع الخطى في مسارين للتدمير الذاتي هذا القانون تحول إلى قانون انتحاري. يتبين أن إسرائيل ت

 وققامةاالحتالل  إنهاءهو الدولة ثنائية القومية التي خلقتها بأيديها من خالل رفضها  األولمتوازيين. 
 . الثاني هو الموت خنقا.أهليةدولة فلسطينية، التي ستكون نهايتها حرب 

(، االكتظاظ الشديد 6/2اركر، نشرتها ميراف ارلوزوروف )دي م األبدانحسب معطيات تقشعر لها 
في  األعلىالذي تعاني منه إسرائيل اآلن، في الشوارع وفي الصفوف الدراسية وفي المستشفيات، هو 

 الدول المتقدمة. مواطنو إسرائيل )باستثناء إسرائيل كاتس( يشعرون بذلك على جلودهم كل يوم.
تحتل المكان الثالت من بين الدول  بالنسبة الكتظاظ السكان في الكيلومتر مربع، فإن إسرائيل

اكتظاظا. الحديت يدور عن دولة  األكثرستتحول إلى الدولة المتقدمة  2035المتقدمة، وحتى العام 
في المائة سنويا،  2صغيرة جدا مع نسبة مواليد عالية بدرجة مخيفة. السكان هنا يتكاثرون بوتيرة 

هذه زيادة طبيعية تميز العالم الثالت. حتى العام  في المائة في الدول المتقدمة. 0.5مقابل متوسط 
دولة في العالم، باستثناء بنغالديش. جودة  180اكتظاظا بين الـ  األكثرستكون إسرائيل الدولة  2065

 الحياة ومستواها ستتدهور بشكل فظيع.
ن لم تحدث تغييرات كبيرة في التوجهات الحالية في هذي إذانحن نوصي باستيعاب التوقعات: 
في دولة ابرتهايد ثنائية القومية مشبعة  أوالدناسنة سيعيش  46المسارين للتدمير الذاتي، فبعد 

اكتظاظا في العالم، ولن تكون  األكثرمن الجانبين، وستكون الدولة الثانية  واألصوليةبالعنصرية 
 لحاحا(.إ األكثرعمل )يبدو أن هذه لن تكون المشكلة  أماكنهناك 

العرب والدروز انخفضت  أوساطالوطنية المبال  فيها لليهود. نسبة الوالدة في  سبب االكتظاظ هو
. القومية المتطرفة لليهود في إسرائيل ستضع الدولة في وضع محزن. األخيرةبشكل حاد في العقود 
ألن هذا أمر إلهي و/أو وطني كوسيلة للسيطرة على البالد من اجل ملء  األطفالاليهود هنا ينجبون 

 الجيش )هناك ستسفك دماؤهم ويقدم ضحية للحرب(، من اجل أن يكونوا يهود جيدين.صفوف 
الذين هدفهم أن يكونوا قبل كل شيء يهود، فقط بعد ذلك بشر لهم رغباتهم  األطفالهم ينجبون 

الخاصة. ونتيجة لذلك هم يقومون بتدمير دولة إسرائيل، يغرقونها في حشد بشري البالد غير مستعدة 
. الكارثة البيئية واالقتصادية هذه تنبع من القومية المتطرفة. إسرائيل تنتحر بواسطة وقعالتهه الستيعاب

 .اإلمبريالي، ويقتلونها من شدة حبهم لها والهذيان أدمغتهممواطنيها الذين غسلت 
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العالم جسدوا حقهم حسب قانون العودة وهاجروا إلى إسرائيل،  أرجاءتخيلوا أن ماليين اليهود في 
ثلما يتوسل لهم نتنياهو وبينيت وسياسيون آخرون أن يفعلوا. إسرائيل لم تكن لتقوى وتتعزز نتيجة م

المرفوضة للمتطرفين  لألوهامذلك، بل فقط ستغرق. جهنم االكتظاظ القاتل كان سيسرع. خالفا 
ي القوميين المسيحانيين، فإن تجمع كل اليهود في صهيون لم يكن ليقرب تأسيس مملكة االله ف

 إسرائيل، بل فقدانها باآلالم.
بكلمات بسيطة، إسرائيل غير مستعدة ماديا ألن تكون وطن يهود كل العالم. هي بصعوبة تستطيع 

الموعودة لنا من  األرضدليل آخر على أنها ليست  -أن تكون بيت اليهود الذين يعيشون فيها اآلن 
 األصلكهذه في الهندسة والحساب. في  اسيةأس أخطاءقبل هللا. هللا، لو كان موجود، لم يكن ليفعل 

شركاء في وقف  األصلكانوا هم في  إذااليهود يقولون إنه ال يوجد شريك للسالم. السؤال هو 
 االنتحار الجماعي بواسطة الوالدة وقانون العودة.

 18/2/2019، هآرتس
 19/2/2019، الغد، عم ان
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