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 وحدة استيطانية بالقدس 4,416بلدية االحتالل تصادق على  .1
قت بلدية االحتالل في القدس على مخطط استيطاني يشمل مشاريع إسكانية وتجارية عبر بناء   صاد

متر مربع ألهداف  23,576آالف وحدة استيطانية في أرجاء المدينة إضافة إلى بناء  4أكثر من 
 متر مربع تخصص للتجارة. 4,253التشغيل والعمل و

قة، يوم اإلثنين، من قبل لجنة التنظيم والبناء المحلية وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أنه تم المصاد
وحدة سكنية في مستوطنة "غيلو"،  464على بناء آالف الوحدات السكنية الجديدة في القدس، منها 

في مستوطنة "كريات مناحم"، إلى جانب  375وحدة سكنية في مستوطنة "كريات يوفيل" و 480و
 البناء للعرب في شعفاط وبيت حنينا.

أوضحت بلدية االحتالل بالقدس، أنه وفقا لتوقعاتها، فإن المنطقة الصناعية في "عطروت" ستتطور و 
بشكل كبير في السنوات القادمة، بهدف توفير عدد كبير من المكاتب في المدينة وتوفير فرص عمل 

 وإيجاد حلول للتوظيف والتشغيل.
سبة لي ولألزواج الشباب في القدس، وسنزيد وقال رئيس البلدية موشيه ليون: "هذه أخبار مثيرة بالن

من عرض الوحدات السكنية ونعيد الشباب إلى منازلهم، وهذه البداية وقريبا سوف تمأل سماء القدس 
 الرافعات".

مليون شيكل، لتكثيف االستيطان في القدس القديمة من  200وسبق أن تم رصد ميزانية تزيد عن 
يسمى "حارة اليهود"، حيث ستشرف "الشركة لترميم وتطوير حارة خالل تعزيز الوجود اليهودي في ما 

اليهود" على المشاريع االستيطانية، بينها "مصعد الحائط المبكى" و"قرية جميلة" و"متحف الحي 
 الهوريدياني" و"فسيفساء أورشليم". 

 20/2/2019، 48عرب 

 
 المسجد األقصى ضدّ  حربا   تشنّ  "إسرائيل"الزعنون:  .2

 "حربوا   ناضوول: قوال رئويس المجلوس الووطني الفلسوطيني، سوليم الزعنوون، إن إسورائيل تشون  األ - انعم  
صووودر عووون مكتبووه بالعاصووومة األردنيوووة،  فوووي بيووان ،المسووجد األقصوووى. ولكووور الزعنووون  مفتوحووة"، ضووود  

ووان ، أن اعتووداءات االحووتالل علووى المسووجد األقصووى، هووي مقدمووة عمليووة 19/2/2019 الثالثوواءيوووم  عم 
وطالوووب الزعنوووون "المجتموووع الووودولي  يم المكووواني والزمووواني فوووي الحووورم القدسوووي الشوووريف".لفووورض "التقسووو

 ومؤسساته المعنية التحرك الفوري للجم عدوان االحتالل على مدينة القدس المحتلة".
 20/2/2019 ،القدس العربي، لندن
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 تجر المنطقة إلى حرب دينية بشكل ممنهج ومدروس "إسرائيل"عشراوي:  .3
الووووت علووووو اللجنووووة التنفيذيووووة لمنظمووووة التحريوووور الفلسووووطينية حنووووان عشووووراوي: "إن التصووووعيد ق :رام هللا

اإلسرائيلي في القدس، هو ترجمة حقيقة العتراف أمريكوا غيور القوانوني والالأخالقوي بالقودس عاصومة 
إلسووورائيل، ونقووول سوووفارتها إليهوووا، ودعمهوووا المطلوووق لحكوموووة نتنيووواهو المتطرفوووة، التوووي تسوووعى إلوووى جووور 

وحوذرت فوي تصوريحات لهوا باسوم اللجنوة التنفيذيوة،  قة إلى حرب دينية بشكل ممنهج ومودروس".المنط
 األقصووووى، موووون تووووداعيات االنتهاكووووات اإلسوووورائيلية المتواصوووولة فووووي المسووووجد 19/2/2019 يوووووم الثالثوووواء

م وشددت عشراوي على أن هذه اإلجراءات ليست خرقا  للوضع القائ ومحاوالت تقسيمه زمانيا  ومكانيا .
موون بسووط سوويطرتها بالكاموول، وبشووكل  "إسوورائيل")ستاتسووكوف فحسووب، ولكنهووا أيلووا  أداة  جديوودة  لتمكووين 

 والمسيحية. اإلسالميةمحكم على المدينة المقدسة، بما فيها المقدسات الدينية 
ة ودعت المجتمع الودولي والودول العربيوة واإلسوالمية لتحمول مسوؤولياتهم القانونيوة والسياسوية واألخال يو

عبور توووفير الحمايوة العاجلووة للمسوجد األقصووى والمقدسوات الدينيووة اإلسوالمية والمسوويحية وألبنواء شووعبنا 
 األعزل، ووقف إجراءات االحتالل األخيرة التي تمثل تصعيدا خطيرا يهدد استقرار وأمن المنطقة. 

 19/2/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 صراع ديني ال يحمد عببا وتحذر من  تدين االعتداءات على األقصى الفلسطينية الرئاسة .4
المتواصوووولة  اإلسوووورائيلية، االقتحامووووات 19/2/2019يوووووم الثالثوووواء دانووووت الرئاسووووة الفلسووووطينية،  :رام هللا

وقالت الرئاسة إن هذه الممارسات  للمسجد األقصى واالعتداءات المستمرة على المصلين والمرابطين.
سياسوة إسورائيلية ممنهجوة لللوغط علوى شوعبنا و يادتوه فوي محاولوة فاشولة لثنيهوا عون تنودرج فوي إطوار 

وأضوافت: إن االعتوداءات علوى شوعبنا ومقدسواته  التمسك بالثوابت الوطنية، ولرفلوها صوفقة العصور.
والمسيحية والقرارات العنصرية األخيرة بقرصنة مخصصوات الشوهداء واألسورن مون عائودات  اإلسالمية

فلسطينية هوي نسوف لكول االتفا يوات الموقعوة بوين الجوانبين وانتهواك للقوانون الودولي وإفوراط اللرائب ال
من العقاب واعتبار إسرائيل نفسها دولة  اإلفالتفي التمادي على حقوق شعبنا بسبب استمرار سياسة 

ما ينذر وحذرت الرئاسة من التداعيات الخطيرة الستمرار هذه الممارسات واالعتداءات،  فوق القانون.
 صراع ديني ال يحمد عقباه.  إلىويجر المنطقة  األوضاعبتدهور 

 19/2/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 مكانيا   ستهدف تكريس التقسيم الزماني لألقصى ريثما يتمّ ياالحتالل  ":الخارجية الفلسطينية" .5
لمغتوربين الفلسوطينية إن سولطات االحوتالل تواصول قالوت وزارة الخارجيوة وا: نادية سعد الودين - انعم  

اسوووتغالل االنحيووواز األمريكوووي الكامووول لسياسوووتها االسوووتعمارية فوووي تنفيوووذ مخططوووات ومشووواريع تهويديوووة 
للقدس المحتلة ومحيطهوا عاموة، وللمسوجد األقصوى المبوارك وباحاتوه بشوكل خواص. وأضوافت الووزارة، 

تالل تسوتهدف تكوريس التقسويم الزمواني لألقصوى ريثموا ها، أن المخططوات التوي ينفوذها االحول في بيان
االحتالل لمبنى باب الرحمة بالسالسل الحديدية، وسوط  إغالقعند  الوزارة وتوقفت يتم تقسيمه مكانيا .

فووووي  اإلسووووالميةضووود المووووواطنين المقدسوووويين والمصووولين وحووووراس المسووووجد واألوقووواف  إجراءاتووووهتصوووعيد 
 إجووراءاتوحووذرت موون تووداعيات الصوومت علووى  جد األقصووى.القوودس، فووي محاولووة إلبعووادهم عوون المسوو

االحتالل، معتبرة أن تصعيد االحتالل من عمليات تقسيم األقصوى تتحودن مصودا ية المجتموع الودولي 
واألمووووم المتحوووودة ومنظماتهووووا المختصووووة، وتختبوووور قوووودرتها ورغبتهووووا علووووى تحموووول مسووووؤولياتها القانونيووووة 

 لسطيني من انتهاكات االحتالل وجرائمه المتواصلة.في توفير الحماية للشعب الف واألخال ية
 20/2/2019 ،الغد، عّمان

 
 أموال الضرائب "إسرائيل"على سرقة  عريقات: قرارات حاسمة ردا   .6

 ووووويس أبوووووو سووووومرة: قوووووال صوووووائب عريقوووووات، أموووووين سووووور اللجنوووووة التنفيذيوووووة لمنظموووووة التحريووووور  - رام هللا
خصووم جووزء موون  "إسوورائيل"علووى قوورار  ومصوويرية"، ردا  الفلسووطينية، إن القيووادة، سووتتخذ قوورارات "حاسوومة 

 وكشووف عريقووات أن الوورئيس محمووود عبوواس، سوويعقد األربعوواء، اجتماعووا   أموووال اللوورائب الفلسووطينية.
لو"اللجنة العليا لمتابعة توصيات المجلس المركزي الفلسطيني"، لدراسة "الخيارات واتخال القرارات بشأن 

ولكوور  تكون قوورارات حاسومة ومصوويرية، وعلووى مسووتون الحوود ".وأضوواف: "سوو خصوم أموووال اللوورائب".
عريقوات أن القوورار اإلسورائيلي، هووو "جوزء موون محواوالت الحكومووة اإلسورائيلية، وبوودعم كامول موون اإلدارة 

وأضوواف: "هووذه أموووال الشووعب الفلسووطيني، واقتطوواع جووزء منهووا  األمريكيووة لتوودمير السوولطة الفلسووطينية".
ات، الحكومة اإلسرائيلية بالعمل على "تدمير الحياة الفلسوطينية"، وقوال: واتهم عريق قرصنة مرفوضة".

"المسووألة ال تتعلووق بعووائالت الشووهداء واألسوورن فقووط، المسووتهدف هووي المؤسسووات التعليميووة والصووحية 
 واالجتماعية واالقتصادية للفلسطينيين بكل المجاالت".

عوووائالت الشوووهداء واألسووورن، وقوووال: وأكووود عوووزم السووولطة الفلسوووطينية االسوووتمرار فوووي دفوووع مخصصوووات 
وأشار إلى أن القرار اإلسرائيلي هو حلقة من حلقات الخطوة األمريكيوة  "سنقطع عن أنفسنا ونعطيهم".

 للسالم في الشرق األوسط، والمعروفة إعالميا بو "صفقة القرن".
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د عريقات بتطبيع بعض الدول العربية، عالقاتها موع  نهوائي للقلوية  ، قبول التوصول لحول  "سورائيل"إوند 
 ، بتقديم أوراق االعتماد لترامب على حساب فلسطين".اإلقليموأضاف: "لن نسمح لدول  الفلسطينية.

وقووووال عريقووووات: "إسوووورائيل تنقوووول األموووووال لحركووووة حموووواس فووووي قطوووواع غووووزة، وتقطووووع أموووووال اللوووورائب 
لطة الفلسوطينية، تودمير السو الفلسطينية؛ هدف االحتالل فصل قطاع غزة عن اللفة الغربية، ومن ثم  

 كيان هزيل محاصر في القطاع". وإنشاءوابتالع اللفة الغربية والقدس، 
ودعا عريقات حماس إلى إنهاء االنقسام الفلسطيني، عبر تطبيق اتفاق المصوالحة، وتمكوين الحكوموة 

 وقووال: "آن لحموواس أن تحووزم أمرهووا، وتنلووم للكوول الفلسووطيني، بوودال موون الفلسووطينية موون أداء مهامهووا.
ونووودد عريقوووات بووورفض حركتوووي حمووواس  المشووواريع الحزبيوووة، وإن لوووم نسووواعد أنفسووونا لووون يسووواعدنا أحووود".

وأشار إلى  والجهاد اإلسالمي، التو يع على البيان الختامي الجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو.
ر الذي أن حماس ُتك رس سيطرتها على قطاع غزة، عبر طرد الموظفين من معبر كرم أبو سالم، األم

 وقال: "حماس تقدم أوراق اعتمادها لإلدارة األمريكية من خالل تلك الممارسات". يكرس االنقسام.
 19/2/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 لن نقايض حقوقنا ومواقفنا الراسخة بالمال :الحكومة الفلسطينية .7

 19/2/2019 يووم الثالثواءخالل جلسته األسبوعية التي عقدها الفلسطيني شدد مجلس الوزراء  :رام هللا
حوووو نفوووي رام هللا برئاسوووة راموووي الحمووود هللا، علوووى أن قووورار موووا يسووومى "بالكابينوووت" اإلسووورائيلي باقتطووواع 

ل مووون أمووووال المقاصوووة الفلسوووطينية، والوووذي يوووأتي بعووود قرارهوووا باسوووتباحة المنووواطق كنصوووف مليوووار شوووي
ستيطانية ونهب األرض الفلسطينية، الفلسطينية، وتقطيع أوصالها واستمرارها في تصعيد نشاطاتها اال

وممارساتها لتهويد المدينة المقدسة، وقرارها بإنهاء مهمة بعثوة التواجود الودولي المؤقوت بمدينوة الخليول، 
ما هو إال قرار ضمن سلسلة قرارات الحكومة اإلسرائيلية المغلفة بقوانين عنصرية في حربها المفتوحة 

لسووطيني و يادتووه الوطنيووة بهوودف إلغوواء كافووة االتفا يووات الموقعووة، ها علووى الشووعب الفوالعلنيووة التووي تشوون  
 .الفلسطينية ضمن مخطط لتدمير السلطة

إقودام شورطة  المجلوس دانو  وأكد رئيس الوزراء علوى أننوا لون نقوايض حقوقنوا ومواقفنوا الراسوخة بالموال.
 يامهووا باالعتووداء ، و 18/2/2019اإلثنووين االحووتالل علووى إغووالق أبووواب المسووجد األقصووى المبووارك يوووم 

 على المصلين.

كما أدان قطع قوات االحتالل إلمدادات وخطوط المياه عن تجمعات مسافر يطا، وحرموان الموواطنين 
وأدان بشدة الحملة االحتاللية الراميوة إلوى اقوتالع  الفلسطينيين بمن فيهم األطفال من الحق في المياه.

 مساكنهم في مسافر يطا.المواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم و 
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د المجلس مطالبة المجتمع الدولي بتحم ل مسؤولياته الكاملوة إزاء اسوتمرار االعتوداءات اإلسورائيلية  وجد 
، وإزاء التصوووعيد االحتاللووي الشووامل الوووذي تقوووده حكوموووة االحووتالل فوووي الفلسووطيني شوووعبالأبنوواء  ضوود  

 األرض الفلسطينية المحتلة كافة.
 19/2/2019 ،ومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعل

 
 اقتطاع مبالغ كبيرة من أموال الضرائب الفلسطينية "إسرائيل"منصور يحذر من خطورة قرار  .8

حوووذر المنووودوب المراقوووب لدولوووة فلسوووطين فوووي األموووم المتحووودة، السوووفير ريووواض منصوووور، مووون  :نيويوووورك
لفلسوطينية بذريعوة مسوتحقات عوائالت اقتطاع مبوال  كبيورة مون أمووال اللورائب ا "إسرائيل"خطورة قرار 

في ثال  رسائل متطابقة بعثها لكل مون  ،ووصف منصور الشهداء واألسرن في السجون اإلسرائيلية.
فبرايوور )غينيووا االسووتوائيةف، واألمووين العووام لألمووم المتحوودة، ورئيسووة شووباط/ رئوويس مجلووس األموون لشووهر 

، هدفها تقويض القيادة الفلسطينية واإلضرار بأسر سرائيلي بأنه نهب وسرقةاإلقرار الالجمعية العامة، 
الشوووهداء والعوووائالت التوووي تعتوووات علوووى مسوووتحقات أبنائهوووا القوووابعين فوووي سوووجون االحوووتالل منوووذ أعووووام 

 طويلة، بهدف حرمانهم من حقهم في حياة كريمة وتعميق معاناة أفراد المجتمع الفلسطيني.
ولي تتواصول، ودعوا منصوور المجتموع الودولي بعودم أموام الصومت الود "إسورائيل"وقال منصوور إن جورأة 

تجاهووول التصوووعيد اإلسووورائيلي واالعتوووداءات والتصوووريحات التحريلوووية، وتحميووول االحوووتالل اإلسووورائيلي 
 المسؤولية ومحاسبته على أفعاله وممارسة اللغوطات عليه كي ينفذ القرارات. 

 19/2/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تدعو لتفعيل شبكة األمان المالية العربية الفلسطينية حكومةال .9
، بتفعيوول شووبكة األمووان الماليووة التووي أقرتهووا القمووم الفلسووطينيةطالبووت حكومووة تسوويير األعمووال  :رام هللا

 العربية، لتمكين الشعب الفلسطيني من التصدي إلجراءات االحتالل "العقابية".

، المجتمووع الوودولي إلووى "التحوورك 19/2/2019 وم الثالثوواءخووالل بيووان صوودر عنهووا يوو ،ودعووت الحكومووة
 الجاد" إزاء سياسة االبتزاز واللغوط والتحريض التي تمارسها إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل.

 19/2/2019 قدس برس،وكالة 
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 مسؤولية إفشال حوارات موسكو "حماس"و "الجهادُيحّملون " "منظمةالتنفيذية "أعضاء في  .10
، بوووأن ال أحووود 19/2/2019 أكووود أعلووواء فوووي اللجنوووة التنفيذيوووة لمنظموووة التحريووور، يووووم الثالثووواء :رام هللا

يستطيع التشكيك بأن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، مستهجنين موقوف حركتوي الجهواد 
 اإلسالمي وحماس الخارج عن اإلجماع الوطني بهذا الشأن.

نووة الشووعبية لمخوويم الجلووزون، شوومال رام هللا، تنوواول نتووائج حوووارات جواء للووك خووالل لقوواء استلووافته اللج
الفصائل األخيرة في موسكو، بمشاركة أعلاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام األحمد، وواصل 
أبو يوسف، وبسام الصالحي، وصالح رأفت، وأحمد أبو هولي، واألمين العوام لحركوة المبوادرة الوطنيوة 

 بحلور رؤساء وممثلين عن اللجان الشعبية في المخيمات. مصطفى البرغوثي،
ة ُطرحووت لالتفوواق خووالل حوووارات الفصووائل بموسووكو، "لكوون حركووة الجهوواد  وقووال األحموود إن صوويغا  عوود 

وأضوواف أن "الجهوواد بإصوورار  اإلسووالمي قووادت عمليووة رفووض أي اتفوواق بالتنسوويق مووع حركووة حموواس".
رفلوت التو يوع علوى أن منظموة  -بونفس الموقوف وتساوقت معهوا حمواس-غريب عجيب غير مفهوم 

وتوووابع: "رفلووووا التو يوووع علوووى إقاموووة دولوووة فلسوووطينية  التحريووور هوووي الممثووول الشووورعي والوحيووود لشوووعبنا".
وأردف قوائال : "الجهواد تورفض مبودأ حوق  وعاصومتها القودس وحوق العوودة". 1967مستقلة علوى أراضوي 

روا للك أن معناه194العودة وقرار   االعتراف بإسرائيل". ؛ ألنهم فس 
وجوودد األحموود تأكيووده علووى أن حموواس أفشوولت حوووار موسووكو الووذي كووان بمثابووة مبووادرة موون األصوودقاء 

االتفواق بوين  وقوال إن "حمواس أفشولت حووارات موسوكو، بعود أن توم   الروس لخدمة القلية الفلسطينية.
اء اعتراضوها علوى عودة كل الفصائل وبموافقة ممثل الجهاد على شطب حركته من قائمة الحلور جور  

بنووود فووي البيووان الختووامي"، مبينووا  أنووه "بعوود االتفوواق علووى صوويغة أخوورن للبيووان عووادت حموواس لرفلووها، 
وأضواف األحمود،  فتوجهنا لعمل مؤتمر صحفي واعتذرنا لروسيا التي تبحث عن ورقة تخودم قلويتنا".

رئوويس الخارجيووة الروسووي،  "بعوود المووؤتمر الصووحفي تووداركنا األمووور وجوورت اتصوواالت جديوودة مووع نائووب
وأكد ضرورة إصدار بيان رسمي"، موضحا  أن "ثمانية فصائل وقعت على البيان، فيما رفلته الجهاد 

 القيادة العامة". -اإلسالمي وحماس والجبهة الشعبية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
وول أبووو يوسووف حركتووي الجهوواد اإلسووالمي وحموواس مسووؤولية إفشووال إصوود ار بيووان فووي ختووام بوودوره، حم 

العوودة وتمثيول منظموة التحريور لشوعبنا هوي  حوارات موسكو يحمل إجماعوا  وطنيوا ، مشويرا  إلوى أن حوق  
 قلايا مقدسة ال يمكن المساس بها من أي طرف.

موون جهتووه، شوودد رأفووت علووى أن نقطووة اللووعف األساسووية فووي الوضووع الفلسووطيني حتووى اللحظووة هووي 
ديره للووودور الروسوووي بتعزيوووز الحقووووق الوطنيوووة لشوووعبنا علوووى السووواحة اسوووتمرار االنقسوووام، معربوووا  عووون تقووو

وودا  تتسوولح بووه  الدوليووة، وتأكيوودها علووى أهميووة اسووتعادة الوحوودة الوطنيووة. وقووال: "روسوويا أرادت موقفووا  موح 
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لمواجهة صفقة القرن األمريكية الهادفوة إلوى تصو ية قلويتنا، إال أن موقوف حركتوي الجهواد اإلسوالمي 
 ساعي الروسية".وحماس أساء للم

لت خيبة أمل جديدة لشعبنا، وقال: "لو نجح لقاء موسوكو  بدوره، أكد الصالحي أن حوارات موسكو شك 
لحمل رسائل قوية لكل المتوممرين علوى قلويتنا، وسواهم فوي تبديود األكذوبوة اإلسورائيلية المسوتمرة بأنهوا 

 لسطيني".ال تريد إقامة سالم ألن القيادة الفلسطينية ال تمثل الشعب الف
مووون ناحيتوووه، أكووود البرغووووثي أن لووودن روسووويا خشوووية وتخووووف مموووا تسووومى "صوووفقة القووورن" التوووي تعووودها 
الواليات المتحدة األمريكيوة، والهادفوة إلوى تصو ية القلوية الفلسوطينية، موضوحا  أنهوا سوعت مون خوالل 

 ة.حوارات الفصائل في موسكو إلى صد الهجمة التي تستهدف قليتنا وحقوق شعبنا المشروع
 19/2/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 من إعادة إعمار المنازل المهدمة في قطاع غزة %93الحساينة: الحكومة أنجزت  .11

د. مفيوود الحسووواينة، أموووس، إن حكومووة تيسوووير األعموووال واإلسوووكان رام هللا: قووال وزيووور األشووغال العاموووة 
قلنديا المحالي للجودار الفاصول،  –ل طريق كفر عقب اعتمدت في جلستها، أمس، مشروع إعادة تأهي

حيث تم تخصيص مبل  مليووني شويكل للبودء بالمشوروع، الوذي سيسواهم فوي تخ ويض األزموة المروريوة 
جواء للوك خوالل موؤتمر صوحفي عقوده الحسواينة للحوديث عون ُسوبل معالجوة أزموة طريوق  .%45بنسبة 

وفوي حديثوه عون جهوود الحكوموة  مار قطواع غوزة.قلنديا، وكذلك عن جهود الحكومة في ملف إعادة أع
المنوازل  إعموار إعادةمن  %93ما نسبته  إنجازقطاع غزة، أعلن الحساينة عن  إعمار إعادةفي ملف 

المبوال  الماليووة التوي وصولت لعمليووة  إجمواليأن  إلوىالمودمرة فوي العودوان األخيوور علوى القطواع، مشوويرا  
ووودات الدوليوووة. يإجموووالمووون  %38لوووم تتجووواوز  اإلعموووار إعووادة  إعوووادةوأوضوووح الحسووواينة أنوووه تموووت  التعه 

تقوووديم  ألوووف وحووودة متلوووررة جزئيوووا ، كموووا توووم   100وحووودة سوووكنية مهدموووة كليوووا ، وإصوووال   9,300 إعموووار
 أسرة في الكرفانات. 1,200 إيواءمليون دوالر، عدا  90إغاثات عاجلة وبدل إيجار للمتلررين بقيمة 

 20/2/2019 ،األيام، رام هللا

 
 2005ها ولن نتراجع عن اتفاق القاهرة الجهاد": فتح ال تريد معارضت  " .12

قال القيادي في حركة الجهاد خلر حبيب: "إن حركة فتح ال تريد ألي  أحمد المصري: - غزة
فصيل معارضتها"، معبرا  عن استهجانه استمرار  يادات حركة "فتح" في مهاجمة حركته منذ ختام 

ريح لو"فلسطين أون الين" أن حركة الجهاد متمسكة برؤاها السياسية وأوضح في تص لقاءات موسكو.
 التي عبرت عنها بوضو  في موسكو فيما يتعلق بملف المصالحة أو ملف منظمة التحرير.
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وأوضح أن اعتراف حركته بمنظمة التحرير مرهون بتفعيل وتطوير المنظمة وتحقيق الشراكة الحقيقية 
مف، الذي نص على تشكيل إطار 2005تفاق الوطني في القاهرة عام )فيها، وفق ما جاء في بنود اال

واستدرك قائال :   يادي مؤقت لتفعيل وتطوير المنظمة، بما يتيح انلواء الكل الوطني تحت لوائها.
حركة فتح ال تريد ألي جهة أو فصيل معارضتها، وتريد أن  يكون دخول المنظمة  -يا لألسف-"لكن 

 االعتبار لميثاق المنظمة الذي ُمسخ تمام ا في سياق اتفاق أوسلو". دون تطويرها أو إعادة
وفي معرض رده على تغريدات  يادات حركة فتح بحق حركته واتهاماتها المتكررة لها قال: "الجهاد 
حركة وزانة ومعروفة، وتطاول بعض عليها لن ينقص من قدرها شيئا ، ولن يشوه تاريخها الناصع في 

ا على أن  حركته  مقاومة االحتالل، الذي قدمت خالله مئات الشهداء وآالف األسرن والجرحى"، مشدد 
وشدد على انسجام حركته مع مشروعها الوطني،  ستملي دون االلتفات إلى األصوات المهاجمة.

وعدم تخليها عن  يمها ورؤاها السياسية، مهما مورس عليها من ضغوطات، قائال : "سنبقى منحازين 
ق والثوابت الفلسطينية، ونعد االحتالل هو مصيبة شعبنا ورأس حربة المشروع الغربي تمام ا للحقو 

 الستهداف المنطقة العربية".
 19/2/2019فلسطين اون الين، 

 
 حماس: استقالة قائد نخبة االحتالل يؤكد قدرة المقاومة على إرباك العدو .13

م "اإلسرائيلي" عن استقالة قائد قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس: إن حديث اإلعال: غزة
وحدات النخبة بهيئة أركان جيش االحتالل، بسبب فشلها في عملية خانيونس؛ يؤكد قدرة المقاومة 

وشدد قاسم، في تصريٍح له مساء الثالثاء، على أن  في كل مرة على إرباك حسابات  يادة االحتالل.
ن الصهيوني التي بدأت باستقالة وزير الحرب هذه االستقالة هي استمرار للهزة السياسية في الكيا

وأشار إلى أنه برغم فارق القوة  ليبرمان التي تسببت بانهيار حكومة االحتالل بعد عملية حد السيف.
العسكرية بين المقاومة وجيش االحتالل، إال أن رو  التلحية عند مقاتلي المقاومة وإيمانهم بعدالة 

 العليا في المواجهة مع االحتالل. قليتهم، ستجعل من يد المقاومة هي
 19/2/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 صفقة وفاء األحرار الثانية باتت قريبةقيادي بحماس:  .14

: قال  يادي في حركة حماس أن صفقة تبادل أسرن ثانية مع االحتالل اإلسرائيلي باتت رام هللا
حركة في اللفة حسن الأكد القيادي في و  قريبة، مؤكدا  أن هذا األمر على سلم أولويات الحركة.

األسير القسامي المحرر عبد الجواد الديك عقب تحرره من سجون  خالل مهرجان االستقبال، يوسف،
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أن صفقة وفاء األحرار الثانية باتت ، أكد عاما في األسر 15االحتالل مساء األمس بعد قلائه 
ألسرن مهما حد ، مؤكدا أن حركته ستبقى كما شدد على أن حركة حماس لن تدير ظهرها ل قريبة.

 وفية لألسرن ولدماء الشهداء حتى تحقيق أماني شعبنا باالنعتاق من ظلم االحتالل.
 19/2/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حماد لالحتالل والمطبعين: سننتصر وسترحلون  .15

التطبيع مع االحتالل قال القيادي في حركة "حماس" فتحي حماد، إن شعبنا لن ينتكس رغم : غزة
على الحدود  24وأضاف خالل مشاركته في الحراك البحري الو وسنبقى ثابتين على أرض غزة.

الشمالية البحرية: "شعبنا يتحدن الحصار والطغيان وهو جدير باالنتصار، ونقول للعدو والمطبعين 
ون معه في مواجهة وتابع: "جئنا اليوم لمواجهة الحصار والعدو ومن يتحد سننتصر وسترحلون".

شعبنا، جئنا مجردين من أي قوة إال من قوة االنتماء للدين والوطن، نواجه الغاز ونجدد التحدي من 
 جديد".

وأكمل حماد: "ال يهمنا من يعتلي سدة الحكم داخل الكيان ونحن نطلق نذير االنفجار"، مشددا على 
 د هربيا وكل المدن الفلسطينية محررة".أن الشباب الثائر الذي يواجه االحتالل بكل بسالة، سيعي

وخاطب األنظمة العربية المطبعة مع االحتالل "لن تفلحوا ولن تنتصروا"، مليفا: "سنملي قدما  في 
 تحرير أسرانا وأقصانا وسنعلم أطفالنا كيف يحررون أرضهم".

 19/2/2019، فلسطين أون الين
 

 فتح: إغالق بوابات المسجد األقصى جريمة واستفزاز .16
التوجه لبوابات المسجد األقصى المبارك  إلىدعت حركة فتح أبناء الشعب الفلسطيني  :رام هللا

في  اإلسرائيليةواالعتصام والصالة على بواباته حتى يتم فتحها، معتبرة ما تقوم به قوات االحتالل 
ديانات وال األعرافاألقصى المبارك جريمة واستفزاز لمشاعر المسلمين جميعا وتحد صارخ لكل 

وقال علو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحد  باسم الحركة أسامه القواسمي، في بيان  السماوية.
اليوم الثالثاء، إن إسرائيل تلعب بالنار، وتؤجج المنطقة برمتها، وتسعى لتحويل الصراع من سياسي 

محمال إسرائيل  لديني الذي سيأكل األخلر واليابس، وما تفعله وصفة لتأجيج األوضاع برمتها،
للتدخل الفوري والعاجل  واإلسالميودعت حركة فتح العالمين العربي  تداعيات ما تقوم به من جرائم.

 لمنع المجزرة بحق األقصى.
 19/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 األحمد ينفي ما نسب له من تصريحات حول الدور المصري بإنهاء االنقسام .17

نفى علو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام األحمد، ما : رام هللا
تناقلته بعض مواقع اإلعالم من تصريحات منسوبة له حول الدور المصري في رعاية جهود إنهاء 

لبلبلة وأكد األحمد في تصريح لو"وفا" أن تلك التصريحات عارية عن الصحة، وهدفها إثارة ا االنقسام.
وقال األحمد: "إن ما نشر ال أساس له من الصحة  وتشويه العالقات الفلسطينية المصرية الراسخة.

إطالقا، ولم أدل بأية تصريحات ال لصحيفة "الديلي ميل البريطانية"، وال ألية وسيلة إعالم بريطانية 
 عامل مع القلايا.أو أجنبية حول أي موضوع"، مؤكدا أن هذه األساليب رخيصة ومشبوهة في الت

 19/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 األسر في عاما   15قضائه إطالق سراح أسير قسامي بعد  .18
استقبل المئات من أهالي بلدة كفر نعمة غرب رام هللا والبلدات المجاورة األسير القسامي : رام هللا

عاما في  15االحتالل مساء األمس بعد قلائه المحرر عبد الجواد الديك عقب تحرره من سجون 
واحتشد المئات من المواطنين وسط فرحة عارمة رفع خاللها العلم الفلسطيني ورايات حركة  األسر.

 حماس، وسط هتافات حماسية لألسرن.
 19/2/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 شرق نابلسة يشّن حملة اعتقاالت في الضفة ويزعم العثور على أسلحاالحتالل  .19

مواطنا من محافظات اللفة، وزعمت  22رام هللا: اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر الثالثاء، 
شبان  4وفي مخيم جنين، اعتقل جنود االحتالل  العثور على أسلحة في قرية سالم شرق نابلس.

 خالل مداهمات في المخيم فيما انتشر آخرون في بلدات بالقلاء.
 19/2/2019، لندن، القدس العربي

 
 : المجر تعتزم فتح ممثلية دبلوماسية بالقدس المحتلة"دول فيشغراد"نتنياهو يحاول إنقاذ العالقات  .20

رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قال يوم الثالثاء، ، أن 19/2/2019، 48عرب  موقعلكر 
دس، وأن الحكومة السلوفاكية قررت افتتا  إن المجر قررت افتتا  ممثلية دبلوماسية لسفارتها في الق

ا لنقل سفارة البلدين األوروبيين إلى القدس.  مركز ثقافي في المدينة المحتلة، تمهيد 
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جاء للك في اجتماعات منفردة مع ممثلي دول تشيكيا، والمجر )هنغارياف، وسلوفاكيا، التي تعقد 
ؤها إثر انسحاب بولندا في أعقاب عوضا عن اجتماع قمة "مجموعة فيشغراد"، والتي تم إلغا

 تصريحات صدرت عن القائم بأعمال وزير الخارجية اإلسرائيلي، يسرائيل كاتس، اعتبرتها عنصرية.
رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين قال رئيس وزراء سلوفاكيا، بيتر بيليغريني، في مؤتمر مشترك مع 

 جديدا  للثقافة والمعلومات واالبتكار في القدس". نتنياهو، "سوف تفتح سلوفاكيا قريبا  جدا  مركزا  
، وفتح ممثلية تجارية "إسرائيل"أما رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، فأعلن توسيع سفارة بالده في 

 .في القدس
واعتبر نتنياهو أن هذه الخطوات التي أكد أن سلوفاكيا والمجر تتجه إلى تنفيذها تعب ر عن "جهود" 

 اإلسرائيلية، وسياساتها التي "تؤتي ثمارها". وزارة الخارجية
وقال نتنياهو، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، إنهما اتفقا على 
عقد لقاء مشترك للحكومتين اإلسرائيلية والتشيكية، وأضاف: "نأمل في إبرام بعض االتفا يات الهامة، 

 لايا المتعلقة بالتكنولوجيا واالبتكار".منها العسكرية، والعمل على الق
نتنياهو يحاول إنقال  ، انتل أبيب، و لندنمن  ،20/2/2019الشرق األوسط، لندن،  وأضافت

العالقات مع دول مجموعة فيشغراد إثر نزاع يتعلق بدور بولندا في المحرقة تطور إلى إلغاء 
سياسة الدولة العبرية إزاء االتحاد  مشاركتها في قمة كانت مقررة في إسرائيل وسط تساؤالت حول

 األوروبي.
وأعلنت وارسو، أمس الثالثاء، أنها تنتظر اعتذارات من الحكومة اإلسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة 

 السامية، ما دفعها إلى االنسحاب من القمة التي كانت ستعقد في القدس. 
ت أعمق مع الدول األربع في المجموعة وقد يؤدي النزاع إلى تقويض محاوالت نتنياهو إقامة عالقا

كجزء من استراتيجيته لبناء تحالفات مع الدول التي تقدم دعما قويا إلسرائيل داخل االتحاد األوروبي. 
وكثيرا ما ينتقد نتنياهو ما يسميه "الموقف المنافق والمعادي" لالتحاد األوروبي، في إشارة إلى انتقاده 

 ين.سياسة إسرائيل حيال الفلسطيني
وكانت قمة مجموعة فيشغراد التي تلم المجر وبولندا وسلوفاكيا وتشيكيا في القدس ستشكل إنجازا 
لجهود رئيس الوزراء اإلسرائيلي. لكن المسألة الحساسة للغاية عن دور البولنديين في المحرقة، يثير 

دلى بها نتنياهو بهذا مجددا التوتر بين بولندا وإسرائيل بعد مشكلة األسبوع الماضي حول تصريحات أ
 الصدد. 

وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن "نتنياهو تحد  عن بولنديين وليس الشعب البولندي أو دولة بولندا"، 
لكن وارسو قررت تخ يض مستون تمثيلها في القمة على أن ترسل وزير الخارجية. لكن تصريحات 
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أثارت غلب وارسو وصبت الزيت على وزير الخارجية اإلسرائيلي الجديد، إسرائيل كاتس، األحد، 
 النار بعدما قال إن "كثيرا من البولنديين تعاونوا مع النازيين".

وبعد إلغاء القمة، التقى نتنياهو الثالثاء في القدس رؤساء وزراء سلوفاكيا والجمهورية التشيكية 
 والمجر كل على حدة قبل مأدبة غداء مشتركة. 

يتر بيليغريني الذي يرأس حاليا المجموعة "هناك أمور كثيرة جدا وقال لرئيس الوزراء السلوفاكي ب
 تربط بيننا ويجب أن أقول لكم إننا نتعاون في مجاالت األمن والدفاع واالستخبارات".

ه في بيان صادر عن مكتبمن الناصرة، أن نتنياهو قال  ،20/2/2019القدس العربي، لندن، ونشرت 
تعلم ما هو معنى أن تكون  48الل فتراتها الحرجة وكانت عام إن تشيكيا قد دعمت إسرائيل حتى خ

دولة ديمقراطية صغيرة الحجم المحاطة بالقون العدوانية األكبر منها حجم ا بكثير، وتناضل في سبيل 
بقائها وحريتها. وتابع مزاعمه "إننا ندرك قصة دولتك وأعتقد بأن دولتك تدرك قصة إسرائيل، مما أدن 

 لصداقة الحميمة التي تجد تعبيرها المرة تلو األخرن من خالل الزيارات المتتالية".إلى تكوين هذه ا
وقال رئيس حكومة االحتالل إنه بصدد القيام بزيارة أخرن مماثلة خالل الوقت القريب العاجل في 

جيا إطار لقاء التعاون الثنائي ومن أجل عقد اتفاقات عسكرية والعمل على القلايا المتعلقة بالتكنولو 
واالبتكار، وكذلك تقديم الدعم من أجل معالجة بعض المشاكل التي تواجه التشيك في مجال المياه 

 عن طريق المهارات اإلسرائيلية.
وخلص نتنياهو الى القول "لدي إيمان حقيقي في إمكانية إنجاز أشياء رائعة في صالح شعبينا من 

زيارتك األولى هنا، التي ستتبعها زيارات عديدة خالل العمل المشترك لدولتينا، وهذا ما تشهد عليه 
 أخرن دون أدنى شك".

  
 1967مع واشنطن لالنسحاب إلى حدود  زينشر تقريرا  عن اتفاق غانت نتنياهو .21

في إطار معركته االنتخابية الهجومية على الخصوم، نشر رئيس الوزراء : تل أبيب: نظير مجلي
، بالموافقة زصورا يتهم فيه رئيس حزب الجنراالت، بيني غانتاإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تقريرا م

على خطة أميركية في زمن الرئيس باراك أوباما، لالنسحاب اإلسرائيلي من المناطق الفلسطينية 
 ز، وللك لكي يظهره يساريا وليس حتى في حزب وسط. وقد رد غانت1967المحتلة في حدود 

عد التو يع على اتفا ية سالم بين إسرائيل والسلطة بالتوضيح أن هذه كانت خطة أمنية لما ب
الفلسطينية، وأن القيادة العسكرية األمنية تباحثت فيها مع األميركيين بقرار من حكومة نتنياهو نفسه، 

 وأنه شخصيا كان قد أيدها عندما تكلم باللغة اإلنجليزية وتحفظ عليها عندما تكلم باللغة العبرية.
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ن هجوم نتنياهو هذا ارتد إلى نحره، ألنه "يظهره على حقيقته متهربا من إ زوقال مقرب من غانت
 المسؤولية ومزيفا للواقع وخادعا للجماهير".

وكان نتنياهو نشر شريطا مصورا، أمس، يزعم فيه أن "غانتس تممر في الظالم مع عدد من كبار 
". وأنه، أي 1967حدود  إدارة الرئيس أوباما بهدف دفع خطة لالنسحاب اإلسرائيلي الكامل إلى

نتنياهو، "حالما اكتشف هذه المؤامرة تدخل وأجهلها". ولكي يثبت صدقه، عرض الشريط اقتباسات 
، يثبت أن 2017منقوصة ومشوهة من تقرير كانت نشرته صحيفة "همرتس" في شهر يونيو )حزيرانف 

في حزب  زمع غانتنتنياهو ووزير دفاعه في حينه موشيه يعلون )الذي يعتبر اليوم حليفا 
الجنراالتف، أجهلا الخطة األمنية األميركية لكي يمنعا التقدم في خطة وزير الخارجية األميركي، 

 جون كيري، للتسوية السلمية في الشرق األوسط.
. لدفع التسوية، وفيها يتلح 2014 – 2013وتعود هذه الحكاية إلى الجهود التي بذلها كيري في سنة 

المشكلة األساسية في إسرائيل هي مشكلة أمنية. فجلب الجنرال جون أالن، على  أن كيري اقتنع بأن
رأس فريق أمني، ودرسوا األوضاع والتقوا مع الفلسطينيين واإلسرائيليين وجنراالت من مصر واألردن، 
ثم طرحوا خطة أمنية تتجاوب مع متطلبات األمن للطرفين. وكان واضحا من البداية أن هذه الخطة 

باألساس لتنفذ بعد اتفاق السالم وبعد إقرار القيادتين السياسيتين في كل من إسرائيل وفلسطين. معدة 
يومها رئيسا ألركان الجيش اإلسرائيلي وقد شكل لجنة أمنية تلم ممثلي الجيش  زوكان غانت

 والمخابرات، بناء على قرار رسمي من الحكومة اإلسرائيلية بقيادة نتنياهو.
يل، محرر الشؤون العسكرية في صحيفة "همرتس"، إلى أن نتنياهو يزيف هذه ويشير عاموس هرئ

. بل إنها تحفظ 1967المعلومات في شريطه االنتخابي. فالخطة ال تتحد  عن انسحاب إلى حدود 
إلسرائيل التكتالت االستيطانية. وكانت هناك خطة سياسية طرحها كيري على الطرفين حول التقدم 

قبلها نتنياهو بشيء من التحفظ، بينما رفلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. بحلول مرحلية، وقد 
ويتابع هرئيل أن نتنياهو ظهر مرة أخرن هنا كقائد مزدوج اللسان، فعندما تكلم باإلنجليزية كان يمتد  

ما الجهود األميركية وعندما تكلم باللغة العبرية انتقد الخطة وأظهر تحفظه على عدة بنود فيها، تما
كما فعل في مؤتمر وارسو األسبوع الماضي. فقد صر  بأنه أبدن استعداده للرئيس أوباما للتفاوض 

 بالموافقة ويتباهى بأنه هو الذي أجهلها. زحول خطة كيري، بينما في الشريط االنتخابي يتهم غانت
لألركان سنة كرئيس  زعلى تمديد خدمة غانت 2013واختتم هرئيل بالقول إن نتنياهو أقدم في سنة 

 أخرن. فلو كان غاضبا منه أو متحفظا على دوره في تلك الخطة فعال، لما مدد له الخدمة.
 20/2/2019الشرق األوسط، لندن، 
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 عملية خانيونس الفاشلة تطيح بقائد عسكري إسرائيلي .22
دة كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوم الثالثاء، النقاب عن أن ما يسمى قائد وح -غزة

النخبة األولى المميزة في الجيش "اإلسرائيلي" )سييرت متكالف، قرر إنهاء خدماته العسكرية بعد 
 شهرين من اآلن.

ا التي يقدم ضابط بهذا المستون في  23وقالت الصحيفة العبرية، إن هذه هي المرة األولى منذ  عام 
ا على االستقالة من منصبه بنفسه، بدال  من ا نتظار إكمال الفترة المحددة له في هذه الوحدة تحديد 

 الخدمة العسكرية واالنطالق نحو أعلى المناصب في الجيش.
وأشارت إلى أن قائد الوحدة، هو من أوائل اللباط فيها، وكان مسؤوال  عن تسيير عملية خانيونس 

برات السرية األمنية التي نفذتها قوة إسرائيلية من "سييرت متكال"، بعد تنسيق مع جهاز المخا
 "الشاباك".

ورجحت أن تكون هذه الخطوة مرتبطة بالفشل التشغيلي لعملية خانيونس التي نفذت في شهر تشرين 
 ، وكانت تهدف زرع أجهزة تجسس حديثة في أجهزة اتصاالت المقاومة.2018ثاني 

وحسب الصحيفة، فقد تم تعيين لجنة تحقيق الستخالص النتائج من عملية خانيونس التي تعد من 
أفشل العمليات، مشيرة إلى أن نتائج التحقيق ستكون سرية لكنها قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في 

 الوحدة.
ونبهت "يديعوت أحرونوت" إلى أن جميع القادة السابقين للوحدة استمروا في  يادتها إلى أن تولوا 

 مناصب عليا في الجيش.
 19/2/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حول العالم "ألف داعشي 150انتشار "اإلسرائيلية تحّذر من االستخبارات  .23

تل أبيب: في الوقت الذي يستعد فيه العالم لالحتفاء بالقلاء على جيوب تنظيم داعش في العراق 
والشام، خرجت االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية )أمانف، بتقرير متشائم يقول: إن ")داعشف لم ُيهزم 

بيعته األصلية كتنظيم إرهابي دموي، ال يسيطر على أرض وبشر، لكنه يشكل بعد، وإنما عاد إلى ط
 بالتأكيد تهديدا  على العالم الحر بواسطة هجمات خطيرة جديدة".

ولكر تقرير نشره موقع "واال" اإللكتروني في تل أبيب، أمس، أن تقديرات شعبة االستخبارات 
م إلى هيئة األركان العامة، قبل أسبوعين، تشير إلى العسكرية اإلسرائيلية، التي وردت في تقرير ُقد  

ألف ناشط في أنحاء العالم. وأن معظم نشاط التنظيم في  200إلى  150أن "داعش" يلم ما بين 
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سوريا انتقل إلى المنطقة الصحراوية في هذه الدولة، والتي جرن تعريفها تاريخيا  بو"الساحة الخل ية" 
 ام فيها فعليا ، بما يشبه العالقة بين السلطات في مصر وسيناء.لسوريا وكمنطقة ال يسيطر النظ

وأشار التقرير إلى وجود قلق في إسرائيل من عودة ناشطي "داعش" إلى أوطانهم بعد تفكك التنظيم، 
 وأن يحاولوا شن هجمات ضد رموز إسرائيلية، مثل سفارات ومراكز وأفراد يهود. 

  20/2/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 تستعد الجتياح "أسراب الجراد" "رائيلإس" .24
أعلنت وزارة الزراعة اإلسرائيلية، يوم الثالثاء، أنها بدأت استعداداتها للتصدي  :ترجمة خاصة -غزة 

 ألسراب "الجراد" التي يتوقع أن تجتا  خالل الفترة المقبلة المناطق الزراعية.
ن الجراد في السعودية ومصر وستصل نحو وبحسب الوزارة اإلسرائيلية، فإنه تم رصد أسراب كبيرة م

إسرائيل قريب ا. مشيرة  إلى أنها على اتصال مستمر مع منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم 
 المتحدة.

 19/2/2019القدس، القدس، 
 

 وزير إسرائيلي يشجع يهود فرنسا على الهجرة إلى الدولة العبرية بعد تدنيس مقبرة يهودية  .25
دعا وزير الهجرة االسرائيلي يوآف غالنت اليهود الفرنسيين  :)أ ف بف -م )فرنساف كاتسناي ،القدس

 الثالثاء إلى "القدوم إلى الوطن" إسرائيل، عقب أعمال تخريب معادية للسامية في مقبرة شرق فرنسا.
من  وصر  الوزير في بيان أن "تدنيس المقبرة اليهودية في فرنسا يعيد إلى األلهان األوقات المظلمة

تاريخ الشعب اليهودي". واضاف "األسبوع الماضي زرت مقبرة يهودية في باريس تعرضت النتهاك 
معاد للسامية .. وأنا أدين بشدة معاداة السامية في فرنسا وأدعو اليهود إلى القدوم إلى الوطن والهجرة 

 إلى إسرائيل".
الثاء بتدنيس مقبرة يهودية في شمال ومن جهته ندد رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو الث

وتابع في بيان "حد   شرق فرنسا، ووصف للك بأنه "صادم" قام به "متوحشون معادون للسامية".
قبرا يهوديا من قبل معادين للسامية متوحشين  80امر مثير للصدمة في فرنسا اليوم. تم تدنيس 

بيين الى اتخال "موقف قوي بوجه معاداة يستخدمون رموزا نازية". ودعا القادة الفرنسيين واألورو 
 السامية".

 19/2/2019رأي اليوم، 
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 ميزان هجرة سلبي في القدس مرة أخرى : دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيليةلمعطيات جديدة  .26
بينت معطيات جديدة لدائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية، نشرت يوم اإلثنين، أن القدس تحتل 

حيث حجم الهجرة السلبية، حيث أن عدد المغادرين للمدينة يزيد عن عدد المكان األول من 
 المهاجرين إليها.

كما تبين أن مدنا مركزية أخرن كان ميزان الهجرة سلبيا فيها، بينها تل أبيب وحيفا وبئر السبع. وفي 
ت هعاين" المقابل، فإن ميزان الهجرة كان إيجابيا في بلدات أخرن تعتبر صغيرة نسبيا، بينها "رو 

 )راس العينف و"هود هشارون" والعفولة.
، كان ميزان الهجرة سلبيا 2017ومرة أخرن، كما حصل في السنوات األخيرة، فإنه حتى نهاية العام 

 17,098شخصا، وغادرها  11,090ف، إلا تبين أنه انتقل للسكن في القدس - 6,008في القدس )
 شخصا إلى بلدات أخرن.

كان سلبيا أيلا، ووصل في حينه  2016أن ميزان الهجرة في القدس في العام يذكر في هذا السياق 
 .7,952ف، أي أن عدد المغادرين للمدينة يزيد عن عدد المهاجرين إليها بو - 7,952إلى )

وبحسب دائرة اإلحصاء فإن نسبة عالية ممن غادروا القدس توجهوا إلى تل أبيب، حيث وصل 
كانت النسبة العالية للمهاجرين إلى القدس من "بني براك"، حيث  شخصا، بينما 1,622عددهم إلى 

 شخصا. 686وصل عددهم إلى 
واحتل المكان الثاني في قائمة ميزان الهجرة السلبي مدينة "أشدود" )أسدودف، حيث وصل ميزان 

 شخصا. 6,230شخصا، وغادرها  3,227ف. وتبين أن المدينة استوعبت - 3,003الهجرة إلى )
ف، حيث انتقل - 2,369مدينة حيفا المكان الثالث في ميزان الهجرة السلبي الذي وصل إلى )واحتلت 

 شخصا. 9,870شخص، وغادرها  7,501للسكن فيها 
شخصا إلى طيرة  692شخصا ممن غادروا حيفا توجهوا إلى تل أبيب، وتوجه  880وتبين أيلا أن 

شخصا إلى  526إلى "كريات يام"، وشخصا  533شخصا إلى "كريات موتسكين"، و 585الكرمل، و
شخصا من  434شخصا من تل أبيب، و 492"كريات آتا". وفي المقابل، فقد انتقل للسكن في حيفا 

 أشخاص من "نيشير". 403"كريات موتسكين"، و
ف، حيث انتقل - 2,158واحتلت "بني براك" المكان الرابع في ميزان الهجرة السلبي، الذي وصل إلى )

 شخصا. 5,275شخصا، وغادرها  3,117للسكن فيها 
 5,836ف، حيث غادرها - 2,113وجرن تدريج "بات يام" في المكان الخامس بميزان الهجرة السلبي )

 شخصا. 3,723شخصا، وانتقل إليها 
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ف، وتبين أن المدينة استوعبت - 1,514واحتلت تل أبيب المكان السادس في ميزان الهجرة السلبي )
 شخصا. 23,047ا، وغادرا مهاجرا إليه 21,533

 1,005ف، ونتانيا المكان الثامن )- 1,358واحتلت بئر السبع المكان السابع في ميزان الهجرة السلبي )
 ف.- 866ف، و"ريشون لتسيون" المكان العاشر )- 870ف، والرملة المكان التاسع )

 4,119الهجرة اإليجابي )في المقابل فقد احتلت "روت هعاين")راس العينف المكان األول في ميزان 
 أشخاص. 1,104شخصا، وغادرها  5,223+ف، حيث انتقل للسكن فيها 

شخصا،  3,339+ف، حيث انتقل للسكن فيها  1,487يليها "هود هشارون" بميزان هجرة إيجابي )
 شخصا. 1,852وغادرها 

+ف،  1,095)+ف، و"أشكلون" )عسقالنف المكان الرابع  1,275واحتلت العفولة المكان الثالث )
+ف، و"بيتار عيليت"  872+ف، و"رمات غان" في المكان السادس ) 1,066والخليرة المكان الخامس )

+ف، و"بيتا  تكفا" المكان التاسع  653+ف، و"طيرة الكرمل" المكان الثامن ) 706المكان السابع )
 +ف. 559+ف، و"سديروت" في المكان العاشر  ) 645)

 20/2/2019، 48عرب 
 

 عائدات الغاز ستدخل للخزينة اإلسرائيلية بعد سنوات :نيتسشطاي .27
أعلنت وزارة الطاقة اإلسرائيلية يوم الثالثاء، أن دخل الدولة من عائدات الغاز والنفط والمعادن بل  

مليون شيكل، غالبيتها الساحقة من حقل الغاز "تمار" في البحر المتوسط. وتتوقع الوزارة أن  878
از المليار شيكل، وللك إثر تطوير حقل الغاز "لي ياتان". لكن الدولة ستحصل تتجاوز عائدات الغ

على هذه العائدات في المستقبل فقط، بواسطة تسديد ضريبة الشركات وضريبة أربا  فائلة، ليست 
 قائمة حتى اآلن.   

حتى نهاية واعتبر وزير الطاقة، يوفال شطاينيتس، في بيان أن "تطوير حقل لي ياتان، الذي سينتهي 
العام الحالي، سيدخل مليارات الشواقل األخرن إلى خزينة الدولة لمصلحة الصحة والرفاه والتعليم 
للمواطنين، وسيلمن هواء نقيا لألجيال القادمة ويشكل رافعة سياسية ضرورية بواسطة تصدير جزء 

البحر للتنقيب عن المزيد من الغاز. ويتوقع أن ترتفع هذه المداخيل خالل السنوات القريبة بفلل فتح 
 من الغاز الطبيعي والنفط".

لكن أقوال شطاينيتس هي مجرد توقعات متفائلة وحسب، وفقا لمحللين إسرائيليين، الذين أوضحوا أن 
التعهد بهواء نظيف يستوجب زيادة غايات الحكومة في حجم استخدام الطاقة المتجددة، والتي ال 
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ا إسهام الغاز الطبيعي في تحسين جودة الهواء محدود، كونه ، وفيم2030حتى العام  %17تتجاوز 
 وقود ملو .

إضافة إلى للك، فإن تقرير وزارة الطاقة ال يتوقع أبدا "مليارات الشواقل األخرن" من حقل "لي ياتان"، 
، وللك ألنه سيبدأ ضخ الغاز منه بحلول تشرين 2019مليون شيكل فقط في العام  129وإنما 

المقبل. كما أن فتح البحر ألعمال تنقيب أخرن، إلا أدت إلى دخل للدولة أصال، فإن  الثاني/نوفمبر
 هذا سيكون بعد سنوات وليس مؤكدا حدو  للك.

ولفت المحللون إلى أن حصة الدولة من الدخل من الغاز مؤلف من ثالثة مركبات أساسية: عائدات 
ضخ الغاز، إلى جانب ضريبة الشركات  تقريبا من المداخيل التي يحققها %12الدولة التي تشكل 

وضريبة فائض األربا . وستدخل هذه المركبات الثالثة حيز التنفيذ بعد عدة سنوات، أي بعد أن 
يسدد دخل حقل "تمار" كافة القروض. ومن شأن هذه البنية اللريبية أن تخدم عدة أهداف متوازية، 

وض لغرض تطوير حقول الغاز، وأن تكون بينها التسهيل على المبادرين من أجل الحصول على قر 
أو أقل بقليل من مجمل دخل حقل الغاز طوال فترة  %50حصة الدولة في نهاية المطاف حوالي 

 عمله.    
 19/2/2019، 48عرب 

 

 ويعتدي على المصّلين يقتحم األقصىو حديدية من بوابة الرحمة السالسل الزيل االحتالل ي .28
قل آخرون، مساء يوم الثالثاء، وللك إثر اندالع مواجهات عنيفة أصيب عدد من الفلسطينيين، واعت

عقب اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي المسجد األقصى في مدينة القدس المحتلة، واالعتداء على 
 المصلين.

ويشهد المسجد األقصى، خالل هذه األثناء، توترا شديدا ومواجهات باأليدي بفعل االقتحام الواسع 
الل للمسجد من باب المغاربة، وشروعه باالعتداء على المصلين في منطقة باب لقوات االحت

 الرحمة.
وأكدت المصادر الفلسطينية أن جنود االحتالل اعتدوا على المصلين باللرب المبر  واعتقلوا عددا 

أغلقت كبيرا  منهم، إثر إقدام عشرات الشبان بإزالة البوابة التي وضعها االحتالل، عند باب الرحمة، و 
وأكد الهالل األحمر الفلسطيني، في بيان مقتلب، أن طواقمه "نقلت إصابة  بالسالسل الحديدية. 

من داخل المسجد األقصى إلى المستشفى"، وأوضح أن "اإلصابة خالل اعتداء قوات االحتالل على 
 المصلين"، دون اإلفصا  عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة اإلصابة.
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ة رئيس نادي األسير في القدس، ناصر قوس، جراء اعتداء قوات االحتالل على وأكد المصادر إصاب
فلسطينيا  على  15 اعتقلتوبحسب المصادر، فإن قوات االحتالل  المتواجدين في المسجد األقصى.

في غلون للك، واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي حصارها للمصلين في المسجد األقصى،  األقل.
العتداء عليهم بصورة وحشية، حيث امتدت المواجهات في وقت الحق إلى أبواب واالستفراد بهم وا

 المسجد األقصى الرئيسية )الخارجيةف، من جهة البلدة القديمة.
ولكرت المصادر أن المواجهات بين المصلين وقوات االحتالل تتركز في محيط أبواب الناظر 

ناصر من وحدة المستعربين بقوات االحتالل )المجلسف وحطة واألسباط، في الوقت الذي تنشط فيه ع
 في منطقة باب األسباط والتي اختطفت واعتقلت عددا من الشبان.

ولفتت إلى أن التوتر يسود المسجد األقصى ومحيطه، وبدأ باالمتداد إلى أحياء البلدة القديمة، وسط 
المسجد األقصى، لفك دعوات مكثفة عبر مواقع التواصل االجتماعي للمواطنين بالتوجه فورا إلى 

 الحصار عن المصلين الذين يتعرضون لالعتداءات.
وقامت شرطة االحتالل بالقدس، صبا  اليوم، بإزالة السالسل الحديدية واألقفال التي وضعتها على 
الباب الخارجي لو"لباب الرحمة" بالمسجد األقصى، في الوقت الذي فرضت إجراءات مشددة بالقدس 

 لفلسطينيين من القدس والداخل لساحات الحرم للتصدي لالنتهاكات االحتالل.القديمة مع توافد ا
وكانت شرطة االحتالل اإلسرائيلية قد وضعت السالسل واألقفال الحديدية، مساء األحد الماضي، ما 

 تسبب باحتجاجات فلسطينية واسعة أمس اإلثنين، اعتقل خاللها عدد من الفلسطينيين.
 19/2/2019، 48عرب 

 
 أسيرا   60سياسة إسرائيلية قتلْت  همال الطبي..اإل .29

 219أكدت مؤسسات تعني بشئون األسرن أن عدد شهداء الحركة األسيرة بل  : فلسطين المحتلة
بإطالق النار  7نتيجة التعذيب و 74نتيجة القتل العمد و 78جراء اإلهمال الطبي و 60شهيدا ، منهم 

 صوبهم.
أسيرا  وأسيرة،  750عدد األسرن المرضى في السجون  ولكرت المؤسسات في تقرير صحفي أن

وأشارت إلى أنه ال يقتصر  مؤكدة أن اإلهمال الطبي سياسة إسرائيلية ممنهجة ضد تجاه األسرن.
القتل والتعذيب اإلسرائيلي لألسير الفلسطيني خالل فترة التحقيق فقط، بل يتواصل معه طوال فترة 

 المتعمد. محكوميته عبر سياسة اإلهمال الطبي
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ولفتت إلى أن سلطات االحتالل تواصل تجاهل حقوق األسرن دون االكترا  لألعراف والقوانين 
 60أسيرا  فلسطينيا ، بينهم  219الدولية، مما أدن إلى تفشي األمراض المزمنة في صفوفهم واستشهاد 

 التعذيب والتحقيق معهم. أسيرا  استشهدوا جراء سياسة "اإلهمال الطبي" المتعمد، بينما اآلخرين أثناء
 19/2/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 عشرون إصابة برصاص االحتالل في الحراك البحري شمال القطاع .30

أصيب عدد من المواطنين برصاص جيش االحتالل، خالل مشاركتهم في فعاليات المسير : غزة
سم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة وقال المتحد  با البحري الرابع والعشرين، شمال قطاع غزة.

بيت  شاطئمواطنا أصيبوا إثر قمع االحتالل للحراك البحري السلمي، على  20إن  اليومينمساء 
 الهيا بالقرب من موقع " زكيم" التابع لجيش االحتالل شمال القطاع.

ود الشمالية مخيم العودة على الحد إلىووصل اآلالف من المواطنين، بعد عصر اليوم الثالثاء، 
، فيما شاركت عشرات القوارب التي تحركت من ميناء 24لقطاع غزة، للمشاركة في المسير البحري الو

 غزة باتجاه الحدود الشمالية، تلبية لدعوة الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.
 19/2/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 التهدئةفي تنفيذ  "إسرائيل"رسائل إنذار لتلكؤ  دود غزة ضمنالفعاليات الشعبية تتصاعد على ح .31

أشرف الهور: تشهد الفعاليات الشعبية على حدود قطاع غزة تصاعدا، في سياق اللغط  -غزة 
 الذي تمارسه الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، من أجل إلزام االحتالل بتفاهمات الهدوء.

ؤ في تنفيذ هذه االتهامات، التي جرن التوصل إليها برعاية كل من وبسب استمرار إسرائيل في التلك
مصر وقطر واألمم المتحدة، مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعادت الهيئة الوطنية 

 بشكل تدريجي استخدام بعض "األساليب الخشنة" التي أوقفتها مع بداية العمل بتفاهمات الهدوء.
طلق شبان من قطاع غزة في فعاليات الجمعة الماضية "بالونات حارقة"، وفي رسالة تحذير جديدة، أ

فيما تمكن آخرون في اليوم التالي من الوصول إلى السياج الحدودي وقص أجزاء منه، وتسجيل 
عمليات اجتياز جديدة للحدود، إضافة إلى استمرار عمل "وحدات اإلرباك الليلي" التي جرن العودة 

وع الماضي، التي تشهد نشاطات عدة في "مخيمات العودة" الخمسة إلزعاج إليها منذ مطلع األسب
 جنود االحتالل.

وفي حادثتين منفصلتين خالل األيام الماضية، تمكن شبان من "وحدات قص السياج"، من قطع 
أجزاء من للك السياج اإللكتروني، الذي تقيمه إسرائيل على طول الحدود الشر ية والشمالية لقطاع 
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والدخول إلى ما بعد تلك الحدود، في إطار العودة التدريجية لعمل تلك الوحدات، التي توقفت غزة، 
 منذ عدة أسابيع.

وأقرت مصادر عسكرية إسرائيلية بعمليات التسلل تلك، وقالت إن قوات الجيش أطلقت النار صوب 
ل، على الحدود مجموعة من الشبان حاولوا التسلل من قطاع غزة بعد قص  جزء من السياج الفاص

 الشر ية لجنوب قطاع غزة.
كما قالت إن الجيش أحبط أيلا محاولة تسلل شبان من القطاع بعد ان قصوا السياج الفاصل 

 لقوا عبوة ناسفة محلية الصنع تجاه الجنود، من منطقة أخرن.أوعبروا المنطقة الحدودية و 
قارير إسرائيلية أن شبانا من غزة ولم تقتصر تلك الفعاليات على عمليات قص السياج، بل لكرت ت

أطلقوا "بالونا حارقا" سقط في منطقة أشكول في "غالف غزة"، وقد عرضت صورا لذلك البالون الذي 
 سقط في منطقة مفتوحة، وقالت إنه لم يوقع إصابات.

دء ولم تعد عمليات "قص السياج" وإطالق "البالونات الحارقة" تلك بالوتيرة التي كانت عليها، قبل ب
العمل بتفاهمات إعادة الهدوء، والتي كانت تسجل يوميا الكثير منها، مما كان ينجم عنه اندالع 
حرائق في األحرات اإلسرائيلية وفي ثكنات عسكرية، كان يصلها الشبان المتسللون. لكن تنفيذ هذه 

يرات بإمكانية العمليات يحمل في طياته "رسائل إنذار" من الفصائل والهيئة الوطنية العليا، للمس
استئنافها من جديد، وبالشكل الذي كانت عليه، خاصة وأن هناك توقعات إسرائيلية بأن تشتد هذه 
العمليات، خالل الفترة المقبلة التي تسبق إجراء االنتخابات النيابية في إسرائيل، في حال لم تلتزم 

 حكومة تل أبيب بإيجاد حل لمشاكل غزة اإلنسانية.
اليومين الماضيين شهدا تصعيدا في فعاليات "اإلرباك الليلي"، حيث أصيب  أنلك وبما يشير إلى ل

شابا خالل إحياء تلك الفعاليات بعدما تمكنوا من تفجير عبوات صوتية قرب السياج،  30نحو 
 وتوجيه أشعة ليزر صوب الثكنات العسكرية، وإشعال النار في إطارات السيارات.

أحد جنوده بشظايا، جراء انفجار قنبلة صوتية قبل يومين، ورد وأعلن جيش االحتالل عن إصابة 
 بقصف نقطتي رصد للمقاومة الفلسطينية.

وبما يشير إلى تصاعد تلك الفعاليات، لكر موقع "والال" العبري، في تقرير له، نقال عن مصادر 
إلى وجود ارتفاع  عسكرية، أن أعداد المتظاهرين المشاركين في "مسيرات العودة" ازدادت مؤخرا، الفتا

 ملحوظ في أعداد الشبان الذين يتقدمون نحو الخط األمامي.
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ومؤخرا تردد أن الجهات الراعية للتفاهمات، خاصة مصر واألمم المتحدة، عاودت اتصاالتها من 
أجل تنفيذ التفاهمات، وتحديدا المرحلة الثانية منها، بعد استلافة القاهرة وفدا رفيعا من حركة 

 اء الحركة في غزة مبعوثين دوليين.حماس، ولق
 20/2/2018، لندن، القدس العربي

 
 تكشف عن ملفات سرية لتوسيع نفوذ المستوطنات ةاإلسرائيلي دفاعوزارة ال .32

كشفت وزارة الجيش اإلسرائيلي على موقعها اإللكتروني، أمس، مجموعة من  حسن عبد الجواد:
ها على قوانين وأوامر عنصرية لات عالقة بمناطق الملفات السرية السوداء، التي تحتوي في ملمون

 نفول المستوطنات في اللفة الغربية.
وقال معهد أريج للعلوم التطبيقية: إن جيش االحتالل تعمد إخفاء هذه الملفات )األوامر والقوانين 
العسكريةف عن أصحاب األراضي الفلسطينيين كونهم المتلرر األول من الموضوع، حتى ال يتسنى 

م االعتراض عليها في المحاكم اإلسرائيلية، ومساءلة عملية المصادرة، وبالتالي تمكنت حكومة له
 االحتالل من توسيع نفول سيطرتها على المستوطنات. 

ولفت إلى أنه جرن توزيع هذه الملفات )األوامر العسكريةف على جهات إسرائيلية معينة ولات عالقة 
الل اعتمدت على قانونين عنصريين لتسهيل عملية مصادرة وبين أن سلطات االحت واختصاص فقط.

ف، 783األراضي الفلسطينية، وهي )أوالف "أمر بشأن إدارة مجالس إقليمية )يهودا والسامرةف )رقم 
" الذي بموجبه تم اإلعالن عن تشكيل خمسة مجالس إقليمية يهودية تشمل اللفة 5739-1979

لية القائمة في اللفة الغربية المحتلةف". و)ثانياف "أمر بشأن الغربية المحتلة )المستوطنات اإلسرائي
"، والذي تم بموجبه إنشاء مجالس 1981-5741ف، 892إدارة مجالس محلية )يهودا والسامرةف )رقم 

 محلية في المستوطنات في اللفة الغربية المحتلة.
 124ل استهدف بالتوسع وفي تحليله لألوامر العسكرية الصادرة، لفت المعهد إلى أن جيش االحتال

مستوطنة تعترف بها إسرائيل "كمستوطنة باإلضافة الى استبعاد  128مستوطنة من أصل 
مستوطنة، والتي ال تعتبرها إسرائيل  35المستوطنات في القدس الشر ية المحتلة البال  عددها 

أمرا ، تستهدف منها  185وبين أن عدد األوامر اإلسرائيلية الصادرة بل   مستوطنات بل أحياء يهودية.
وأشار إلى أنه تم  مستوطنة إسرائيلية تقع على الجانب الغربي من جدار العزل العنصري. 54

 مستوطنة أخرن على الجانب الشرقي من الجدار. 70استهداف 
من جهته، قال المدير التنفيذي للمعهد الدكتور جاد اسحق: "منذ احتالل إسرائيل لألراضي 

، استثمرت الحكومات اإلسرائيلية المتعا بة موارد كبيرة في إنشاء وتوسيع 1967ام الفلسطينية في الع



 
 
 
 

 

 27 ص             4869 العدد:             2/20/2019 األربعاء التاريخ:  

                                    

المستوطنات غير القانونية، من حيث مساحة األراضي التي تمت مصادرتها من الفلسطينيين وكذلك 
 198ألف مستوطن في  800من حيث عدد السكان"، ونتيجة لهذه السياسة، يقطن اليوم ما يزيد على 

بؤرة استيطانية موزعة في جميع أنحاء اللفة الغربية، بما في للك تلك التي تم  220ومستوطنة 
 إنشاؤها في القدس الشر ية المحتلة.

ولفت إلى أن سلطات االحتالل تجاهلت إصدار مخططات هيكلية للتجمعات الفلسطينية القابعة في 
مواكبة الزيادة السكانية، كما فعلت المناطق المصنفة "ج" لتلبية احتياجات الفلسطينيين العمرانية و 

بالنسبة للمستوطنات وبقيت التجمعات الفلسطينية تحت خطر الهدم لعدم مقدرتها على الحصول على 
 التراخيص الالزمة من اإلدارة المدنية اإلسرائيلية، باعتبارها الجهة المخولة واإلدارية في مناطق "ج".

طى مساحة المخططات الهيكلية اإلسرائيلية الصادرة في وأشار إلى أن مساحة نفول المستوطنات تتخ
 للمستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة. 1991العام 

وبين أن هذه الزيادة جاءت من خالل أوامر عسكرية إسرائيلية تم إصدارها والمصادقة عليها خالل 
تتبع لها المستوطنات سنوات االحتالل، ومنحت في ملمونها المجالس اإلقليمية والمحلية التي 

جانب تلك التي تحتلها المستوطنات،  إلىالسيطرة على مساحات جديدة من األراضي الفلسطينية 
 اليوم.

 20/2/2019، األيام، رام هللا
 

 الكشف عن تحويل االحتالل لألطفال واألسرى إلى حقول تجارب .33
 يام االحتالل بإجراء تجارب عسكرية على األطفال الفلسطينيين، وتحويل كشف النقاب عن 

 األراضي المحتلة التي يقطن فيها فلسطينيون إلى حقول تجارب للصناعات العسكرية.
ووفقا إللاعة جيش االحتالل، فإن أستالة علوم الجريمة والعمل االجتماعي في "الجامعة العبرية" 

ان، حصلت على تسجيل لهذه التصريحات خالل محاضرة جرت بالقدس نادرة شلهوب كيفوركي
األسبوع الماضي في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك بحلور عشرات الطلبة حول العنف ضد  

 الفلسطينيين في القدس الشر ية الُمحتل ة.
وأشارت إلى أن هذه النتائج الخطيرة التي توصلت إليها جاءت كنتائج لبحث علمي قامت به، 

ضافة إلى للك، بين ت أن "إسرائيل" تستخدم أيلا  األطفال الفلسطينيين كتجارب ألسلحتها، متهمة باإل
 في الوقت عينه جيش االحتالل باضطهاد الفلسطينيين على الدوام.

ا  على للك قال وزير التربية والتعليم "اإلسرائيلي "نفتالي بينيت"، إن  ما جرن وصمة عار، معتبرا   ورد 
أتي في إطار معادة السامية، فيما اعتبرت الجامعة العبرية أن  ما تحدثت به المحاضرة أن  للك ي
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الجامعية هو رأيها الشخصي وال يمثل نهج الجامعة، كما أفادت صحيفة "همرتس" صبا  اليوم 
 الثالثاء.

 19/2/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 "سالح قاتل"إلى  تحّول قنابل الغاز المسيل للدموع "إسرائيل" .34
غزة: أعلنت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال فرع فلسطين، عن توثيق استشهاد خمسة أطفال في 

وحتى اليوم، عدا عن إصابة  2018قطاع غزة جراء إصابتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع خالل عام 
االحتالل حولوا قنابل الغاز  العديد بجرو  بسبب هذه القنابل. وأكدت في تقرير جديد لها، أن جنود

 إلى "سال  قاتل"، موضحة حاالت ألطفال أصيبوا واستشهدوا بسببها.
 19/2/2019، لندن، القدس العربي

 
 2018ورقة حقائق: اعتداءات المستوطنين في الضفة تصاعدت بشكل حاد خالل  .35

التحرير الفلسطينية ورقة  أصدر مركز عبد هللا الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة: رام هللا
حقائق خاصة باعتداءات المستوطنين في اللفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، في ظل 

 .2018تصاعد هجماتهم واعتداءاتهم خالل األعوام األخيرة، خاصة خالل العام 
فيها مدينة  وحسب ورقة الحقائق، فقد تصاعدت وتيرة اعتداءات المستوطنين في اللفة الغربية بما

القدس المحتلة، بشكل ملطرد خالل األعوام االخيرة، من حيث الكم وحجم اللرر الواقع على 
المواطنين الفلسطينيين، وتركزت اعتداءات المستوطنين في المحافظات األكثر احتكاكا ما بين 

ورام هللا المستوطنات والتجمعات الفلسطينية وتحديدا في الخليل، ونابلس، وبيت لحم، والقدس، 
 والبيرة.

ونوهت إلى أن هذه االعتداءات أصبحت أكثر دموية في أساليبها من خالل تنفيذ عمليات دهس 
النار المباشر على المواطنين، وانعكس للك على  وإطالقورمي حجارة على سيارات المواطنين، 

الحرب، في ظل غياب نتائج تلك االعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، والتي ترقى لمستون جرائم 
 لالطالع على التفاصيل على الرابط التالي: المساءلة القانونية والدولية حيال تلك الجرائم.

VW9M0am848892294525VWa9M0http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=m  
 19/2/2019، اء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنب

 
 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=m0M9VWa848892294525am0M9VW
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 جرافات االحتالل تهدم مساكن ومنشآت وخزانات في الرأس األحمر: األغوار .36
وكاالت: هدمت قوات االحتالل، امس، سبع منشمت تعود ألحد المواطنين في منطقة  -طوباس 

وقي عارف دراغمة بأن وأفاد الناشط الحق الرأس األحمر، جنوب شرق طوباس؛ بحجة عدم الترخيص.
قوات االحتالل هدمت سبع منشمت، ما بين سكنية وحظائر حيوانات، ووحدات صحية، ودمرت 

 بالستيكية.خزانات مياه 
وأوضح مسؤول ملف األغوار في محافظة طوباس معتز بشارات بأن قوات االحتالل حاصرت خياما 

وأكد أن عمليات . ب الشروع بعملية الهدمتعود للمواطن جهاد بني عودة، وطردت العائلة بأكملها، عق
التجريف والهدم لمساكن ومنشمت وأراض فلسطينية في األغوار الشمالية وطوباس، تصاعدت في 

 اآلونة األخيرة بشكل كبير، وللك ضمن مخطط لالحتالل يهدف إلى توسيع المستوطنات المحيطة.
 20/2/2019، األيام، رام هللا

 
 آثار فلسطين "إسرائيل"ل.. هكذا تسرق الجزيرة نت تكشف التفاصي .37

تحت مسميات مختلفة كاألغراض العسكرية والمحميات : عاطف دغلس - سبسطية )نابلسف
الطبيعية، تصادر إسرائيل أراضي الفلسطينيين، ال سيما الواقعة ضمن سيطرتها بمناطق "سي"، 

آثارها بحجة تحويلها واآلن، تسرق إسرائيل األرض و  من أراضي اللفة الغربية.  %62وتشكل 
"لحدائق عامة"، حسب مدير وزارة اآلثار بمدينة نابلس محمود بيراوي، الذي يعتبر أن "إسرائيل 

موقعا أثريا باللفة بهذه الطريقة، منها سبسطية والمسعودية شمال نابلس وسيلون  27خططت لتهويد 
 جنوبها".

فة إلى مصادرة األرض، عزل المدينة "تريد إسرائيل إضا -يليف بيراوي -وعبر الحديقة العامة 
األثرية )التلة العلياف عن سبسطية األم، وتغلقها أمام السكان والسيا  الفلسطينيين، وتفرض عليهم 

 رسوما لدخولها، بينما تستأثر كما هي اآلن بالسيا  األجانب وحدها".
لتي ستعزلها، تقدر واألخطر من للك أن إسرائيل ستحد  حفريات وعمليات تنقيب داخل األماكن ا

بنحو كيلومتر مربع، وتحوي آثارا أهمها معبد أغسطس والقصر الملكي والبازيليكا وشارع األعمدة 
 والمسر  الروماني، حسب المتحد .

، لكن للك لم 1967ولم يقم االحتالل بأي حفريات "علمية" في سبسطية منذ احتالله اللفة عام 
 .1948ونقلها لمدينة  يسارية المحتلة عام  -وفق بيراوي -يمنعه من "سرقة اآلثار" 

ويؤكد للك المواطن عبد الرحمن شهاب بقوله "وقعت السرقة فعال". وحيث توجد المقبرة الرومانية 
وسط سبسطية أطلع الجزيرة نت على شواهد حية على "جريمة" االحتالل كما يصفها، فالرافعات 
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ديمة"، لكنها في الواقع استخدمت لرفع المقتنيات الخشبية تدلت من أعلى المقبرة كأنها "مشنقة ق
 األثرية من األعمدة والتماثيل اللخمة.

عاماف أن زيارة نفذها باحثون بدائرة اآلثار اإلسرائيلية برفقة جنود االحتالل  57ويذكر شهاب )
ة، منتصف سبعينيات القرن الماضي، واقتلعوا تماثيل من المقبرة، إضافة إلى أعمدة وتيجان أثري

ويليف أن القطع المسروقة "تم تر يمها" ونقلها للساحة الرئيسية بالقرية وبعلها نقل لمتحف مدينة 
  يسارية "ورأيتها بعيني هناك".

 19/2/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 
 األزهر يدين إغالق االحتالل للمسجد األقصى .38

ت المسجد األقصى المبارك دان األزهر الشريف بشدة إغالق الكيان الصهيوني لبواباي: عل لؤي 
ا أن هذا التصعيد الخطير من قبل سلطات االحتالل، هو انتهاك  واالعتداء على المصلين فيه، مؤكد 
للوضع التاريخي والقانوني للمسجد األقصى، ومحاولة لفرض واقع جديد لتغيير الهوية العربية 

على المقدسيين إلجبارهم على  واإلسالمية للمدينة المقدسة عبر حصارها بالمستوطنات والتلييق
وحيا األزهر الشريف صمود الشعب الفلسطيني وأبنائه المرابطين دفاع ا عن القدس  مغادرة المدينة.

والمسجد األقصى، داعي ا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية 
رارات والمواثيق الدولية، محذر ا من أن جرائم والكرامة، واللغط على الكيان الصهيوني الحترام الق

 االحتالل والصمت الدولي تجاهها يزعزع االستقرار في المنطقة والعالم.
 19/2/2019، اليوم السابع، القاهرة

 
 مصر تطالب برفع المعاناة عن الفلسطينيين .39

وضاع شدد سامح شكري وزير الخارجية المصري، على الحاجة إلى التعامل مع األ: القاهرة
االقتصادية واإلنسانية الصعبة باألراضي الفلسطينية المحتلة، عبر تحم ل الجانب اإلسرائيلي 
مسؤولياته كقوة احتالل، مطالبا ، خالل مشاركته، أمس، في االجتماع الوزاري التشاوري الُمصغر، 

ق األوسط، الذي عقد في مدينة دبلن اإليرلندية، للتباحث حول مستجدات عملية السالم في الشر 
بتعزيز الُمساعدات االقتصادية والتنموية الدولية الموجهة لألراضي الفلسطينية، ودعم مصادر تمويل 
وكالة غو  وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا"، بهدف تمكينها من االضطالع بمهامها، بما 

 ُيسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.
 20/2/2019، الخليج، الشارقة



 
 
 
 

 

 31 ص             4869 العدد:             2/20/2019 األربعاء التاريخ:  

                                    

 
 اندعو لطرد السفير اإلسرائيلي من عمّ تالبرلمان األردني في لجنة فلسطين  .40

طالبت لجنة فلسطين بمجلس النواب األردني أمس الثالثاء بطرد السفير اإلسرائيلي من البالد أمير 
فايسبورد، ردا على إجراءات االحتالل األخيرة بحق المسجد األقصى. وكانت شرطة االحتالل قد 

ضعت سالسل على باب الرحمة بالمسجد مساء األحد، مما تسبب في احتجاجات واسعة أدت إلى و 
وقالت اللجنة النيابية األردنية في بيان إنها تدعو الحكومة إلى طرد السفير  إزالة هذه السالسل أمس.

وقف اإلسرائيلي لدن عمان، وسحب السفير األردني غسان المجالي من تل أبيب، وللك لتأكيد الم
الرافض للممارسات اإلسرائيلية في الحرم المقدسي "التي تتنافى مع أبسط القواعد اإلنسانية والشرائع 

وأضافت اللجنة أن جهود ملك األردن عبد هللا الثاني أفلت إلى إزالة  السماوية والمواثيق الدولية".
 األقفال الحديدية التي فرضها االحتالل على باب الرحمة.

لسطين بالغرفة األولى للبرلمان األردني من أن ممارسات االحتالل في القدس تمثل وحذرت لجنة ف
مرحلة جديدة وخطيرة تستفز مشاعر المسلمين في كل أرجاء العالم، مما يثير النعرات العنصرية 
واإلقليمية والطائ ية. وحذرت من أن للك يساهم في خلق حالة من التطرف وخطاب الكراهية الذي 

 وب برمتها.يهدد الشع
وكانت الخارجية األردنية سلمت االثنين الماضي مذكرة احتجاج لنظيرتها اإلسرائيلية عقب إغالق تل 

 أبيب أبواب المسجد األقصى، واالعتداء على المصلين.
 20/2/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 
 نسانالجامعة العربية تدعو لوضع خطة تحرك لمواجهة االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإل  .41

دعت جامعة الدول العربية إلى تبني خطة تحرك عملية وقابلة للتنفيذ، قانونيا وسياسيا : القاهرة
 المحتلة.ودبلوماسيا وإعالميا، لمواجهة االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان في األراضي العربية 

األمين العام المساعد، رئيس  لقتها السفيرة هيفاء أبو غزالةأوطالبت الجامعة العربية اليوم في كلمة 
ف للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان بإسناد 45قطاع الشؤون االجتماعية، في افتتا  أعمال الدورة )

 جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب. الخطة لبعثاتدور في عملية المتابعة لهذه 
نسان في األراضي العربية المحتلة تتصدر وقالت أبو غزالة، إن االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإل

جدول أعمال الدورة من خالل ثالثة بنود تتناول أوضاع األسرن والمعتقلين العرب في السجون 
اإلسرائيلية، وجثامين الشهداء المحتجزين لدن سلطات االحتالل في مقابر األرقام، وسبل ضمان 

 وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني تحت االحتالل.
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للجنة يزخر بالعديد من المواضيع الهامة منها مشروع االستراتيجية  45أن جدول أعمال الدورة يذكر 
، والتوصيات التي سوف تعرض على اللجن ة الصادرة عن اللجنة مفتوحة اإلنسانالعربية لحقوق 

الكويت الصادر عن مؤتمر معاناة الطفل الفلسطيني  إعالنالعلوية لوضع تصور لتنفيذ ملامين 
 .اإلسرائيلية، وسبل التصدي لالنتهاكات إسرائيلظل انتهاكات  في

 19/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تقود جبهة ضّد تركيا بغاز شرق المتوسط "إسرائيل""خبر تورك":  .42
 اعتبرت صحيفة خبر تورك التركية، اليوم الثالثاء، أن إسرائيل تملي في: جابر عمر -إسطنبول 

لعبة خطيرة بمنطقة شرق المتوسط للسيطرة على الغاز الطبيعي فيها، تستهدف بها تركيا، حيث 
 تعمل على إنشاء تعاون ثالثي مع قبرص واليونان لنقل الغاز إلى أوروبا بدال من تركيا.

وتناولت الصحيفة الموضوع تعليقا على زيارة الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين إلى قبرص األسبوع 
الماضي، ولقائه مع الرئيس نيكوس أناستاسيادس، وتصريحاته من هناك بالقول "وقعنا أخير ا اتفا ية 
ثالثية مع اليونان، نحن ثالثة بلدان، وتركيزنا األساسي اآلن هو على تطوير خط أنابيب شرق البحر 

لم، وستبل  كلفة األبيض المتوسط. يمكن لهذا أن يكون واحدا من أكبر المشاريع تحت الماء في العا
خط األنابيب لتوجيه الغاز الطبيعي اإلسرائيلي والقبرصي إلى أوروبا، نحو سبعة مليارات دوالر، 

 بطول حوالي ألفي كيلومتر".
ولفتت الصحيفة التركية إلى أن الخطوة اإلسرائيلية تهدف إلى تحويل التوازنات في المنطقة ضد 

خالل أنابيب من البحر المتوسط عبر تركيا، وحاليا تركيا، حيث كانت تهدف إلى نقل الغاز من 
تعمل على مشروع نقل الغاز من تحت البحر مرورا بقبرص واليونان وصوال إلى إيطاليا، فقط من 

وشددت على أن إسرائيل بذلك تستبعد تركيا من مشروع نقل الغاز من الحوض  أجل اإلضرار بتركيا.
بل تحول هذا المشروع إلى درع أمني لها في المنطقة عبر المليء بالغاز الطبيعي، ولم تكتف بذلك 

ووفقا للصحيفة التركية، فإن مصادر أمريكية أكدت أن الرئيس اإلسرائيلي  التوافقات مع هذه الدول.
في زيارته هذه، كشف عن رغبة بالده في ضم كل من األردن ومصر لهذه االتفا ية، لتحصينها في 

عتبر أكبر جبهة أسست ضد تركيا في هذه المنطقة أخيرا"، حسب المنطقة، والذي إن تم فإنه "ي
وفي اإلطار نفسه، نقلت الصحيفة عن المصادر األمريكية لاتها أن هذه الحملة  الصحيفة.

اإلسرائيلية لم تشهد بعد تحركا فعاال في تنفيذ المشروع، وأن هدف إسرائيل الحالي هو إزعاج تركيا، 
 ين الفينة واألخرن.ولذا تعمل على طر  الموضوع ب

 19/2/2019الجديد، لندن،  العربي



 
 
 
 

 

 33 ص             4869 العدد:             2/20/2019 األربعاء التاريخ:  

                                    

 
 والسعودية بالتخطيط لهجوم زاهدان "إسرائيل"إيران تتهم الواليات المتحدة و .43

كشفت إيران اليوم جنسيات منفذي هجوم زاهدان الذي استهدف عناصر من الحرس الثوري، وقال 
يراني بدأ يدرس خيارات لرد محكم على وزير االستخبارات محمود علوي إن مجلس األمن القومي اإل

 الهجوم.
وقال قائد القوات البرية في الحرس الثوري اإليراني العميد محمد باكبور إن اثنين من عناصر 

وأشار إلى أن االنتحاري الذي كان  المجموعة التي نفذت هجوم زاهدان يحمالن الجنسية الباكستانية.
ن ثالثة أفراد آخرين هم من محافظة سيستان وبلوشستان، على متن السيارة هو باكستاني. وأضاف أ

وأكد باكبور أن المجموعة  وأن السلطات ألقت القبض على اثنين منهم، وتبحث عن الشخص الثالث.
 كانت تخطط لعمليات أخرن في المنطقة، الفتا إلى أن القوات األمنية أحبطت عددا من الهجمات.

ائب القائد العام للحرس الثوري اإليراني بأن الهجوم جزء من من جهته، أفاد العميد حسين سالمي ن
يديره ثالثي مكون من الواليات المتحدة وإسرائيل والسعودية، مؤكدا أن إيران  استراتيجيمخطط 

وقال إن أبناء الحرس الثوري يقفون في وجه مثلث الشؤم المتكون من الكيان  ستنتقم لللحايا.
 التي تعتبر رمز الشر في المنطقة والعالم.الصهيوني وأمريكا والسعودية 

 19/2/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 "إسرائيل"منظمة دولية: األمن الُعماني اعتقل نشطاء انتقدوا التطبيع مع  .44
"القدس العربي": أدانت منظمة "سكاي الين" الدولية، اليوم الثالثاء، اعتقاالت نفذها جهاز األمن 

 بسبب كتاباتهم على مواقع التواصل االجتماعي فيسبوك وتويتر.الداخلي العماني ضد نشطاء 
وقال معال حامد مسؤول قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في "سكاي الين"، في بيان نشرته 
المنظمة على موقعها اإللكتروني، إن األمن العماني شن  حملة اعتقاالت ضد مغردين ومتظاهرين 

 سرائيل، وقام بإخفائهم قسريا دون عرضهم على المحاكمة.رافلين "للتطبيع" بين السلطنة وإ
فبراير/  18و 17وأضاف حامد أن المنظمة وصلتها معلومات عن تو يف عدد من النشطاء يومي 

شباط، ُعرف منهم هيثم المشايخي ومصعب الذهلي، حيث تم استدعاؤهم إلى جهاز األمن الداخلي 
 بعد. وهو جهاز "المخابرات"، ولم ُيعرف مصيرهما

 19/2/2019، لندن، القدس العربي
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 وزير يمني: الحوثيون استولوا على منزل عائلة ياسر عرفات في صنعاء .45
لندن: كشف معمر اإلرياني، وزير اإلعالم اليمني، أن الحوثيين استولوا على منزل لعائلة الرئيس 

في تغريدة عبر حسابه  وقال الوزير الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، في العاصمة اليمنية صنعاء.
على موقع "تويتر"، إن الحوثيين اقتحموا عددا من المقرات لمنظمات داعمة لنلال الشعب 

وأضاف اإلرياني: "القلية  الفلسطيني في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وإب ولمار.
رير على البسطاء من الفلسطينية بالنسبة للمليشيا الحوثية هي مادة للمزايدة السياسية واإلعالمية والتغ

المواطنين الستدراجهم تحت شعارات القدس ورفض التطبيع والزج بهم في الجبهات لقتال إخوانهم 
 اليمنيين خدمة لمشروعهم اإلمامي الكهنوتي المتخلف".

وتابع: "المليشيا الحوثية لم تقدم أي خدمة تذكر للقلية والشعب الفلسطيني منذ إنشائها سون 
ظيف الخبيث للقلية لخدمة أجندتها التدميرية لليمن والمنطقة، واألمر  من للك أنها االستغالل والتو 

 قتلت واختطفت واعتقلت وشردت ونكلت بمئات اآلالف من الشعب اليمني بدعاون الموت إلسرائيل".
استمارة على المشاركين في تجمع هزيل لعناصرها في العاصمة وأردف: "المليشيا الحوثية وزعت 

 ومحافظتي إب وحجة، تظهر استجداء المليشيا لمقاتلين وتلخص رؤيتها للقلية الفلسطينية". صنعاء
 19/2/2019، لندن، القدس العربي

 
 الدولتين اجتماع دبلن يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية ومبدأ حلّ  .46

 اإليرلنديوةمة أكد اجتماع وزراء خارجية تسع دول عربية وأوروبيوة، فوي ختوام أعمالوه فوي العاصو :دبلن
وزيور الخارجيوة  وأطلقهواففي مبوادرة تبناهوا  الدولتين. دبلن، على مركزية القلية الفلسطينية ومبدأ حل  

، وزراء خارجيووة مصوور، واألردن، 19/2/2019 االيرلنوودي سووايمون كوووفيني، اجتمووع ظهوور يوووم الثالثوواء
نسا، والسويد، وبلغاريا، وقبرص، وفلسطين، وأمين عام جامعة الدول العربية، وكذلك وزراء خارجية فر 

وأموووين عوووام وزارة الخارجيوووة اإلسوووبانية، فوووي قصووور اللووويافة االيرلنووودي فوووي العاصووومة دبلووون، لمناقشوووة 
الوضوووع الحوووالي لعمليوووة السوووالم فوووي الشووورق األوسوووط، وكوووذلك لتحديووود أفوووق للرؤيوووة المسوووتقبلية للعمليوووة 

 الدولتين. ل  السلمية، مؤكدين على مركزية القلية الفلسطينية ومبدأ ح
كموا أكود الوووزراء المجتمعوون علووى مووقفهم الووداعم لحول شوامل للقلووية الفلسوطينية، مووع مراعواة الحقوووق 
الشرعية وتطلعات الشعبين، حق الشعب الفلسطيني فوي الحريوة وإقاموة دولتوه المسوتقلة، وحوق إسورائيل 

م بالعمل للودفع فوي تحقيوق موع كما وأكد الوزراء على التزامه باألمن والقبول في منطقة الشرق الوسط.
 تم االتفاق عليه.
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يؤكووود علوووى مركزيوووة القلوووية الفلسوووطينية وحووول قلوووية  اإليرلنديوووةوقووود صووودر بيوووان مووون وزارة الخارجيوووة 
 الدولتين.  الشرق األوسط على أساس حل  

 19/2/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 فارة الجديدة بالقدس الشهر المقبلدمج القنصلية األمريكية العامة في الس .47
، إن القنصووولية العاموووة للواليوووات 19/2/2019 رويتووورز: قوووال مسوووؤول أمريكوووي، يووووم الثالثووواء - القووودس

 "إسوورائيل"المتحوودة فووي القوودس التووي تخوودم الفلسووطينيين سوويتم دمجهووا فووي السووفارة األمريكيووة الجديوودة فووي 
 ا الفلسطينيون.لعملية دمج ندد به موعدا   في مارس/ آلار محددا  

قرار إنشاء بعثة  2018 وكان وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو قد أعلن في أكتوبر/ تشرين األول
 دبلوماسية واحدة ولم يحدد موعد حدو  للك.

وقال المسؤول األمريكي، الذي تحد  شريطة عدم نشر اسمه ألن واشنطن لم تعلن بعد هوذا الموعود، 
ارة سووويتم فوووي الرابوووع أو الخوووامس مووون موووارس/ آلار وسوووينتهي عنوووده وضوووع إن "دموووج القنصووولية والسوووف

 القنصلية العامة".
 19/2/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 2019: "صفقة القرن" لن تنشر قبل نهاية الصيف المقبل ولن تتخطى نهاية "ديبكا" .48

م فوي الشورق كشف موقع اسوتخباراتي إسورائيلي عون موعود جديود لإلعوالن عون الخطوة األمريكيوة للسوال
، أن خطووووة السووووالم 18/2/2019 ولكوووور الموقووووع اإللكترونووووي العبووووري "ديبكووووا"، مسوووواء االثنووووين األوسووووط.

باسووم "صووفقة القوورن" لوون تنشوور قبوول نهايووة الصوويف  األمريكيووة فووي الشوورق األوسووط، المعروفووة إعالميووا  
لي أن بنيوامين نتنيواهو، وأورد الموقوع االسوتخباراتي اإلسورائي المقبل، ولن تتخطوى نهايوة العوام الجواري.

رئووويس الووووزراء اإلسووورائيلي، قووود صووور  خوووالل حلووووره موووؤتمر "وارسوووو" وفوووي جلسوووة مغلقوووة، بأنوووه مووون 
األفلل نشر "صفقة القرن" بعد إجراء االنتخابات اإلسرائيلية، بما ال يقل عن شوهرين أو ثالثوة أشوهر 

ع أن تصووريحات نتنيوواهو جوواءت وأكوود الموقو .9/4/2019كاملوة، وهووي انتخابووات الكنيسوت، المقووررة فووي 
خوووالل جلسوووة مغلقوووة أموووام كووول مووون وزيووور الخارجيوووة األمريكوووي، والطووواقم األمريكوووي للسوووالم فوووي الشووورق 

 األوسط، جاريد كوشنر، وجيسون غرينبالت، المبعو  األمريكي الخاص للسالم في الشرق األوسط.
تي ألسوباب سياسوية لتورجيح كفوة وأشار الموقع إلى أن تأجيل اإلعالن األمريكي عن "صفقة القورن" يوأ

 نتنياهو في االنتخابات البرلمانية المقبلة. 
 19/2/2019 ،رأي اليوم، لندن
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 تجميد أموال الضرائب الفلسطينية ونضغط لعدم تطبيقه "إسرائيل"االتحاد األوروبي: نرفض قرار  .49

عالقة بمخصصات الشهداء  باقتطاع األموال التي لها "إسرائيل"رفض االتحاد األوروبي قرار  :رام هللا
مواصوولة اللووغط علووى الجانووب اإلسوورائيلي لعوودم  واألسوورن موون عائوودات اللوورائب الفلسووطينية، مؤكوودا  

وأضوواف المتحوود  باسووم  لالتفا يووات الموقعووة بووين الجووانبين الفلسووطيني واإلسوورائيلي. تطبيقووه، احترامووا  
ن فلسوطين: أن االتحواد أكود ضورورة االتحاد شادي عثمان في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبور تلفزيوو 

 بووووواألمواللالتفا يوووووات الموقعوووووة، وعووووودم اتخالهوووووا أي خطووووووات أحاديوووووة فيموووووا يتعلوووووق  "إسووووورائيل"احتووووورام 
 الشعب الفلسطيني، ويجب تحويلها بشكل كامل. الفلسطينية، باعتبارها من حق  

 دمه لميزانية السلطة الوطنيوة.دعم االتحاد للقيادة الفلسطينية، واستمرار التزامه بما يق عثمان كما شدد
 %70وأشووار عثمووان إلووى توودخل االتحوواد فووي قلووية وكالووة األونووروا، وزيووادة دعمووه للوكالووة بووأكثر موون 

 عندما أوقفت اإلدارة األمريكية دعمها لألونروا. 
 19/2/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 في الشرق األوسط االستراتيجيا هي شريكن ""إسرائيل :رئيس الوزراء التشيكي .50

أزمة دبلوماسية عميقة وحادة مع بولندا حول المحرقة والنازية استقبل رئيس حكومة  الناصرة: في ظل  
وقوال بوابيش إنوه  االحوتالل بنيوامين نتنيواهو رئويس الووزراء التشويكي أندريوه بوابيش فوي القودس المحتلوة.

األولوى لهوذا المكوان. إن الكثيور مون الوزمالء والووزراء  لشرف عظيم بالنسبة لوي وكموا قلوتم إنهوا زيوارتي
والرؤسوواء زاروا دولووتكم الرائعووة قبلووي فهووذا شوورف لووي. وشووكرا  علووى اسووتقبالي بهووذه الحفوواوة فووي إسوورائيل 

عبوارة عون شوريك اسوتراتيجي فوي  "إسرائيل"ن أعلى  وعلى المباحثات اإليجابية التي أجريناها"، مشددا  
ده تقووويم التعووواون الممتووواز، وهوووذا السوووبب وراء االهتموووام التشووويكي الكبيووور فوووي الشووورق األوسوووط، وان بوووال

مواصوولة المباحثووات بووين حكووومتي الطوورفين. وتووابع أن حالووة التجووارة فيمووا بيننووا جيوودة جوودا  وتشووهد نموووا  
 بحيث نبيع سيارات السكودا والتترا هنا، فلال  عن قناعتي باستكمال شراء رادار.

فووووي عوووودة مجوووواالت كترشوووويد اسووووتهالك الموووواء، والصووووحة  "إسوووورائيل"سوووواعدة وطلووووب الوووورئيس التشوووويكي م
والعالجات الطبية الحديثة. وتابع "إننا معنيون بدعوة أطبائكم إلى التشيك فأنا مقتنع بأنهم يستطيعون 

 مشاطرة تجربتهم في هذا المجال كونكم إحدن الدول الرائدة في هذه الصناعة".
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التعوواون فووي الوودفاع واألموون، وبووالطبع قوود أخووذت انطباعووا  رائعووا  موون القووول " لقوود تناقشوونا  إلووىوخلووص 
اإلنجووازات التووي حققتهووا إسوورائيل فووي األبحووا  والتطوووير لحمايووة الفلوواء اإللكترونووي السووايبر وسوويارات 

 التحكم الذاتي. وقد زرت مقر تلك الشركة هذا الصبا ".
 20/2/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 باالعتذار على تصريحات "معادية" لها "إسرائيل"بولندا تطالب  .51

وحوذرت مون بورود فوي  ،أعلنت وارسو، أمس، أنها تنتظر اعتذارات من الحكومة اإلسورائيلية :وكاالتال
العالقوات بعود اتهامهوا بمعواداة السووامية، األمور الوذي حمول بولنودا علووى إلغواء مشواركتها فوي قموة مقووررة 

رجيوووة اإلسووورائيلي إسووورائيل كووواتس غلوووب وارسوووو باتهاموووه فوووي القووودس. وأثوووار القوووائم بأعموووال وزيووور الخا
مون البولنوديين تعواونوا  أن "عوددا   البولنديين بأنهم "رضعوا معاداة السوامية موع حليوب أمهواتهم"، ملويفا  

وصر   نائب وزير الخارجية البولندي سيمون سينكوفسكي فيول سويك أن علوى السولطات  مع النازيين".
 هذا التصريح و"تنبذه".اإلسرائيلية أن "تعتذر" عن 

وحووذ ر موودير مكتووب رئوويس الوووزراء ماريووك سوسووكي عبوور قنوواة "بولسووات نيوووز" الخاصووة بأنووه إلا لووم يووتم  
تقديم اعتذارات، "سيكون هناك فعال  برودة في العالقات" الثنائية. واعتبر رئيس األمانة العامة لمجلس 

ترات ولويس عون انهيوار" العالقوات البولنديوة الوزراء مايكل دفورشيك أنه من المناسب التحود  عون "توو 
"اإلسرائيلية". وقال إللاعة "ار ام اف اف ام" إن وارسو ال تزال "شريكا  مهموا  جودا ، إن لوم تكون األهوم ، 

 إلسرائيل في أوروبا" مليفا  أن البلدين "يدعمان بعلهما في مشاريع مختلفة".
 20/2/2019 ،الخليج، الشارقة

 
 ءات" و"قوانين" لمكافحة معاداة الساميةماكرون يعد "بإجرا .52

تعهوود الوورئيس الفرنسووي إيمانويوول موواكرون باتخووال "إجووراءات"  :)أ ف بف -كاتسوونايم )فرنسوواف  ،القوودس
وإصوودار "قوووانين" لمكافحووة معوواداة السووامية، وللووك لوودن وصوووله إلووى مقبوورة كاتسوونايم فووي شوورق فرنسووا 

كرون أثنوواء لقائووه سووكانا  مسووتائين "سوونتخذ إجووراءات وصوور   مووا قبوورا  يهوديووا . 96حيووث انُتهكووت حرمووة 
وسنصوودر قوووانين وسوونعاقب". ووقووف بصوومت أمووام عوودد موون القبووور، يرافقووه الحاخووام األكبوور فووي فرنسووا 

وقال ماكرون الوذي قوام بزيارتوه برفقوة وزيور الداخليوة كريسوتوف كاسوتانير إن المطلووب  حاييم كورسيا.
وأكود  "رد فعل شعبي" واستنهاض "القوة الكامنة فوي كول شوخص". اآلن "مناشدة اللمائر" بالدعوة إلى

أن "الذين قاموا بذلك غير جديرين بالجمهورية، وستعاقبهم"، فيما بوادره أحود الموواطنين بوالقول "أصوبنا 
وإل نووودد مووواكرون بمرتكبوووي أعموووال التووودنيس هوووذه الوووذين وصوووفهم بوووأنهم "مجموعوووة أفوووراد  فوووي الصوووميم".
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وشودد علوى "تصوميمه  ل إنوه حلور إلوى الموقوع "إلثبوات تلوامن فرنسوا برمتهوا".تحركهم الكراهيوة"، قوا
 التام، تصميمنا التام، على التصدي لمعاداة السامية بكل أشكالها ولكل وجوه الكراهية هذه".

 19/2/2019 ،رأي اليوم، لندن
 

 وأوكرانيا تتفاقم "إسرائيل"أزمة المطارات بين  .53
 وأوكرانيوووا، احتجوووزت السووولطات األوكرانيوووة موووؤخرا   "إسووورائيل"ات بوووين بعووود توقعوووات بانتهووواء أزموووة المطوووار 

وبحسب موقع صوحيفة  إسرائيليين كانوا في طريقهم إلى هناك في مطار بوريسبول القريب من كييف.
فوي المطوار كوانوا علوى موتن طوائرة "إلعوال" هبطوت  إسورائيليا   30احتجواز  "يديعوت أحرونوت"، فإنه توم  

ونقول عون مرشود المجموعوة قولوه إنوه سومح لإلسورائيليين فوي نهايوة المطواف  .09:30هناك في الساعة 
بالوودخول، بينمووا منووع هووو وشووخص آخوور موون دخووول أوكرانيووا، وأجبووروه علووى العووودة، وبالنتيجووة ظلووت 

، 18/2/2019 وأضووافت الصووحيفة أنووه احتجووز يوووم اإلثنووين المجموعووة اإلسوورائيلية هنوواك بوودون مرشوود.
 ساعات من االنتظار. 3المطار، ولم يسمح لهم بالدخول إال بعد أربعة إسرائيليين في 

وبحسووب الصووحيفة، فووإن األزمووة بووين الطوورفين تتفوواقم. وفووي نهايووة األسووبوع الماضووي، ألمووح نائووب وزيوور 
خارجيووة أوكرانيووا، سوويرجي كيسليتسوويا، فووي مقالووة نشوورت علووى موقووع معووروف هنوواك إلووى أن المشووغلين 

لية عوون وجووود عمووال أوكوورانيين بشووكل غيوور قووانوني فووي الووبالد، والووذين اإلسوورائيليين يتحملووون المسووؤو 
وهووودد نائوووب الووووزير بوووأن  يشوووكلون لريعوووة للسووولطات اإلسووورائيلية للتحقيوووق معهوووم وطوووردهم مووون إسووورائيل.

 تأشيرات الدخول لدول ال تحترم مواطني أوكرانيا ستتم استعادتها، في إشارة إلى إسرائيل.
ديرات تشير إلى أن رفض إدخال اإلسرائيليين إلى أوكرانيا هو الرد على وأشارت الصحيفة إلى أن التق

فووي العووام الماضووي  "إسوورائيل"الزيووادة الحووادة فووي عوودد المووواطنين األوكوورانيين الووذين أرادوا الوودخول إلووى 
وكانوووت السووولطات اإلسووورائيلية قووود منعوووت، العوووام  ومنعووووا مووون للوووك رغوووم إعفوووائهم مووون تأشووويرة الووودخول.

 في العام األسبق. 1,400أوكرانيا، بالمقارنة مع نحو  4,430ل الماضي، دخو 
 ، فوي مطوار اللود، ردا  15/2/2019أوكرانيوا لعودة سواعات، الجمعوة  140احتجواز نحوو  يشار إلى أنه توم  

 ."إسرائيل"على احتجاز عشرات اإلسرائيليين في مطار بوريسبول، وأجبر بعلهم على العودة إلى 
 19/2/2019 ،48عرب 

 
 الملياردير أديلسون وآخرين مة أمريكية تستأنف النظر في دعوى فلسطينية ضدّ محك .54

أعادت محكمة استئناف أمريكية النظر في دعون قلائية أقامها فلسطينيون يسعون لتحميل  :رويترز
، المسووؤولية "إسرائيلو"علوويهم آخوورين موون المؤيوودين لوو موودعيا   30المليوواردير شوويلدون أديلسووون وأكثوور موون 
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وفوي قورار  القودس وقطواع غوزة.شورقي ات إسرائيلية في اللفة الغربية و عمر ئم حرب ودعم مستعن جرا
، قالووووت محكمووووة االسووووتئناف دائوووورة مقاطعووووة 19/2/2019 أيووووده قلوووواة المحكمووووة الثالثووووة، يوووووم الثالثوووواء

 2017 أغسوطس /كولومبيا إن قاضية اتحادية بإحدن المحاكم الجزئية أخطأت حينموا خلصوت فوي آب
 ميع مزاعم المدعين تثير تساؤالت سياسية ال يمكن البت فيها في المحاكم األمريكية.إلى أن ج

باإلضوافة إلوى مجلوس قريوة فلسوطيني، إن ثموة  فلسوطينيا   وأمريكيا   فلسطينيا   18ويقول المدعون وبينهم 
مودعى مؤامرة بين كثير مون المودعى علويهم لطورد غيور اليهوود مون المنواطق المتنوازع عليهوا، واتهمووا ال

ومون بوين المودعى علويهم  عليهم بارتكاب أو المساعدة في عمليات إبادة جماعية وجرائم حرب أخرن.
اآلخوورين المليووواردير الري إيليسوووون وبنوووك لئووومي وبنوووك هابوعووواليم وشوووركات بنوواء ودعوووم مثووول هيوليوووت 

ي المدعين علوى ولم يرد محام جهة غير ربحية والواليات المتحدة. 13باكارد انتربرايز وشركة فولفو و
 الفور على طلبات للتعليق. ولم ترد وزارة العدل أو محام عن المدعى عليهم على طلبات مماثلة.

 20/2/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 وسط غضب من سياسة نتنياهو "إسرائيل"رؤساء المنظمات اليهودية األمريكية يجتمعون في  .55
ماضوية، موؤتمر رؤسواء المنظموات اليهوديوة األمريكيوة، تل أبيب: افُتتح في غربي القدس، الليلة قبل ال

وسط غلب من معظمهم جراء سياسة الحكومة اإلسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، التوي تموس بيهوود 
. وقد حاول نتنياهو، في خطابه أموامهم، حورف النقوات معهوم "إسرائيل"العالم وتفسخ بينهم وبين يهود 

اجم كوول موون ينتقوود الصووهيونية بووين "معوواداة الصووهيونية" و"معوواداة موون خووالل "إيجوواد عوودو خووارجي"، فهوو
واد عى نتنياهو، في كلمتوه، أن "معواداة الصوهيونية هوي الطريقوة الجديودة لوال سوامية". وقوال:  السامية".

"هناك مشكلة نواجههوا، وأنوتم، أيلوا، ترونهوا، وهوي معواداة السوامية. نورن للوك فوي االتهاموات الباطلوة 
للك في محاوالت قتل يهود بواسطة آيديولوجيات راديكالية، ومنذ  يام دولة إسرائيل نرن لليهود، ونرن 

نوعا  جديودا  مون معواداة السوامية. فهنالوك ميليشويات تحواول محوو دولوة اليهوود واليهوود وفقوط هوم. يجوب 
ة علينا أن نطلق االسم الحقيقي على هوذا بكول بسواطة وبشوكل واضوح: معواداة الصوهيونية هوي الطريقو

 الجديدة لمعاداة السامية، بغض النظر عن مصدرها. يجب على الجميع إدانة للك".
 20/2/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 غارديان: يجب عدم تنظيم مسابقة "يوروفيجن" بتل أبيب .56

دعووت صووحيفة غارديووان البريطانيووة منظمووي مسووابقة "يوووروفيجن" األوروبيووة لألغوواني التخووال  :غارديووان
وحشودت  ع اإلسرائيلي للفنانين الفلسطينيين، ونقل مكان إجراء المسابقة من تول أبيوب.القم موقف ضد  
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تسوتخدم المسوابقة ألهوداف  "إسورائيل"مون الحجوج لودعم دعوتهوا قائلوة فوي تقريور لهوا إن  الصحيفة كثيرا  
ج غيوور التووي رو ج لهووا منظموهووا، الووذين يقولووون إنهووا تكوورس  وويم اإلدموواج والتنوووع والصووداقة، كمووا توورو  

المدونة األخال ية المتبعوة مون قبول اتحواد اإللاعوات األوروبيوة المنظموة للمسوابقة إلوى أنهوا فلواء آمون 
يكوورس مجموعووة موون المبووادا علووى غوورار "حقوووق اإلنسووان، والديمقراطيووة، والتنوووع الثقووافي، والتسووامح 

إنها تعتبور أن الثقافوة  وقال التقرير إن إسرائيل تستخدم "يوروفيجن" للدعاية السياسية، بل والتلامن".
أداة سياسية، فقد أثنى رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو على المغنية اإلسرائيلية الفائزة بجوائزة يووروفيجن 

 نيتا بارزيالي، قائال إن إنجازات المغنية استثنائية في مجال العالقات الخارجية. 2018سنة 
 19/2/2019 ،الجزيرة نت، الدوحة

 

 "إسرائيل"على  وجوديا   يشّكل تهديدا   "ج"االنسحاب من المناطق دراسة إسرائيلية:  .57
وديع عواودة: تزعم دراسة إسرائيلية جديدة تولى ترجمتها المركز الفلسطيني للشؤون  –الناصرة 

اإلسرائيلية )مدارف، أن انسحاب االحتالل حتى من المناطق المصنفة "ج" يعرض إسرائيل للخطر 
 الوجودي.

ة عن الجنرال )احتياطف غرشون هكوهين، الباحث في "مركز بيغن و السادات وحسب دراسة صادر 
للدراسات االستراتيجية"، فإن االنسحاب اإلسرائيلي من اللفة الغربية المحتلة على أساس حدود 

، حتى لو كان مع بعض التعديالت في الكتل االستيطانية الكبيرة، قد يعر ض 1967الرابع من حزيران 
".إسرائيل إلى   خطر وجودي 

 

 دراسة استراتيجية
ويستدل من مراجعة " مدار " حول هذه الدراسة أن االدعاء المركزي الذي تطرحه، ويوصل باللرورة 
إلى االستنتاج المذكور، هو أن انسحاب القوات اإلسرائيلية الشامل من مناطق اللفة الغربية )وهو 

"ف لن يؤدي 1967ودا والسامرة على أساس حدود ما تسميه الدراسة "االنفصال عن الفلسطينيين في يه
إلى محاصرة إسرائيل في حدود ال يمكن الدفاع عنها فقط، وإنما سيؤدي أيلا إلى نشوء "كيان 
إرهابي" كما حصل في قطاع غزة إبان عملية أوسلو، مع فارق جوهري وحاسم هو: أن قرب مناطق 

وية اإلسرائيلية، على طول سواحل البحر اللفة الغربية من الموارد والمنشمت األساسية الحي
 المتوسط، يزيد حجم الخطر الذي ينطوي عليه هذا االنسحاب، أضعافا  ملاعفة.

وتكشف قراءة الدراسة حسب " مدار " عن أن إعدادها لم يكن صدفة وإنما جاء لطر  "مسار بديل" 
أصدره "معهد أبحا  عن مسارين آخرين سبق أن ُطرحا، ضمن مقترحين سابقين مؤخرا: األول، 
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األمن القومي" بعنوان "مسار عمل استراتيجي للجبهة اإلسرائيلية و الفلسطينية" والذي "لم يتجاهل هذا 
الخطر )الوجوديف، لكنه قدم له حال  مؤقتا وجزئيا "؛ والثاني، المسار الذي تطرحه منظمة "قادة 

 عسكريون من أجل أمن إسرائيل".
بأن المقترحين المذكورين لم يناقشا بصورة نقدية التغيرات الدولية التي  وتدعي الدراسة اإلسرائيلية

حصلت خالل العقدين األخيرين في كل ما يتعلق بو"ظاهرة الحرب"، وانطلقا من "تقديرات مبال  فيها" 
بشأن قدرات الجيش اإلسرائيلي في مدن الفاعلية واألهمية حيال التهديدات. وخالفا  لالعتقاد السائد، 

ال، فإن كتلة االستيطان المدني في كامل الحيز الجغرافي "أصبحت أكثر مركزية، بل شرطا  مث
 ضروريا للمان نجاعة العمل األمني والعسكري ".

 

 مسوغات مختلفة
تشير الدراسة إلى أن مؤيدي "حل الدولتين" يؤسسون موقفهم هذا على مجموعتين من المسوغات 

 واستراتيجية و عسكرية.المتوازية: سياسية و إيديولوجية، 
 67في المستون األول، يدعي المؤيدون بأن استمرار السيطرة اإلسرائيلية على األرض المحتلة عام 

يمس بطابع إسرائيل الديمقراطي وبأن حل  هذه اإلشكالية بواسطة ضمها، بما عليها من ماليين 
 ة.السكان الفلسطينيين، سيؤدي إلى القلاء على إسرائيل كدولة يهودي

ورغم أن هكوهين يحرص على تأكيد ادعائه بأن الدراسة ال تعالج الُبعد السياسي و اإليديولوجي في 
حل النزاع اإلسرائيلي و الفلسطيني، وإنما هي تعالج أبعاده االستراتيجية و العسكرية فقط، إال إنه يشدد 

ال يجسدان،  1967د حزيران على أن "إنهاء السيطرة على الفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية في حدو 
 باللرورة، الرؤية لاتها وال يؤديان إلى حل واحد فقط".

ويورد الدعائه هذا إسنادا  مما كان "في صلب رؤية رئيس حكومة االحتالل الراحل إسحق رابين 
بالنسبة لعملية أوسلو"، إل كان رابين يريد و كما يقول هكوهين و الفصل بين عنصرين: التمسك بإنهاء 

لسيطرة اإلسرائيلية على الفلسطينيين، إلى جانب رفض فكرة أن هذا المسار سيؤدي باللرورة إلى ا
 ، وال إلى إقامة دولة فلسطينية بالطبع".1967االنسحاب اإلسرائيلي إلى حدود حزيران 

 

 سيطرة إسرائيلية
سطينيين قد تحقق ويليف هكوهين زاعما  بأن "سعي رابين إلى إنهاء السيطرة اإلسرائيلية على الفل

من السكان الفلسطينيين في اللفة  %90بالكامل"، وللك بعد اغتياله، "حيث أصبح ما يزيد عن 
 الغربية تحت سيطرة فلسطينية وليس تحت احتالل إسرائيلي".
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ويزعم الباحث اإلسرائيلي أن الخالف بين إسرائيل والفلسطينيين "لم يعد يدور حول طريقة إنهاء 
حول مستقبل المستوطنات اليهودية في اللفة الغربية، معسكرات الجيش اإلسرائيلي،  االحتالل وإنما

الطرق الرئيسية، المناطق الحيوية والفلاء المفتو  على مشارف غور األردن وحول مدن اللرورة 
 األمنية لمواصلة السيطرة اإلسرائيلية على هذا الفلاء".

 

 فرضيات مركزية
ركزية األربع" التي يؤسس عليها مؤيدو "االنسحاب وحل الدولتين" ويعرض الكاتب "الفرضيات الم

موقفهم، وفي مقدمتهم أيلا كبار المسؤولين األمنيين السابقين، وهي: االنفصال، بما يشمله من 
إخالء واسع لمستوطنات يهودية، سيقرر الحدود، يقلص مساحات التماس واالحتكاك ويخلق واقعا  

ر، في حال زعزعة االستقرار إلى درجة تشكيل تهديد أمني غير محتمل، جديدا  يقود نحو االستقرا
سيكون بإمكان الحكومة اإلسرائيلية اتخال القرار الالزم وإرسال الجيش لشن  هجوم ينهي التهديد 
الصادر من مناطق الدولة الفلسطينية؛ الجيش اإلسرائيلي، بتفوقه العسكري الدائم والثابت، سيكون 

ة أي تهديد أمني في غلون أيام قليلة. وأخيرا االنسحاب من اللفة الغربية وإنهاء قادرا على إزال
االحتالل سيلمن دعما  دوليا واسعا ألي عملية عسكرية كهذه تقدم عليها. ويؤكد الكاتب رفله لهذه 
الفرضيات األربع كلها "من وجهة النظر العسكرية و االستراتيجية"، بادعاء مركزي هو أنه "إزاء 

تغيرات الجوهرية في طابع الحروب والمجتمع الدولي )بما في للك الثورة في مجال االتصاالتف ال
خالل القرن الحالي، فمن المؤكد أن يؤدي االنسحاب وإقامة دولة فلسطينية إلى وضع دولة إسرائيل 

 أمام تهديد أمني و استراتيجي غير مسبوق".
 

 تعليل الرفض
يطر  معد الدراسة ان منطق الحرب مع "حزب هللا" الذي تبنته في تعليل رفله لهذه الفرضيات، 

حركة "حماس"، مع التعديالت الالزمة في غزة، والذي سيتم تبنيه بالتأكيد في اللفة الغربية عقب 
االنسحاب اإلسرائيلي، يرسم خطوطا عريلة للسيناريو األمني األكثر خطورة الذي قد يتطور في 

ية الواقعة في قلب مناطق جبلية تشرف على المناطق الساحلية في داخل مناطق الدولة الفلسطين
إسرائيل، والقريبة جدا من التجمعات السكنية المركزية فيها، كما تشرف على جميع الموارد والمنشمت 
االستراتيجية الموجودة في المنطقة. وبرأيه سيتعاظم هذا الخطر بدرجة كبيرة في حال نشوب قتال 

 ته على جبهات مختلفة، في غزة، وفي لبنان وربما في سوريا أيلا.متواز في الوقت لا
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 دبابات وطائرات
وبحسب مزاعمه أصبح سيناريو القتال المتزامن في غزة ولبنان يعتبر، منذ اآلن، احتماال واردا ، فالا 

 لو أصبح القطاع جزءا من الدولة الفلسطينية التي ستقام؟
الرد من جانب الجيش اإلسرائيلي في مأزق صعب، وباألساس مثل هذا السيناريو سيلع إمكانيات 

مأزق استراتيجي و عملياتي قد يحول، جراء اعتبارات داخلية وعالمية، دون تركيز الجهود الكافية على 
 اللفة الغربية، مما سيزيد من صعوبة إعادة احتاللها من جديد، بدرجة كبيرة.

لمستقبلية )وهو شرط أساس إلقامتها حتى في منظور كما يدعي أن نزع سال  الدولة الفلسطينية ا
مؤيدي هذا الخيار، من اليمين ومن اليسار على حد سواءفغير قابل للتحقيق، حيث أثبت، بصورة 
قاطعة، الفشل المدوي في نزع السال  في غزة في إطار اتفا يات أوسلو، بالرغم من تعهد منظمة 

 من االتفا يات التي تم التو يع عليها. التحرير الفلسطينية بهذا اإلجراء، في عدد
كما يدعي الباحث اإلسرائيلي أن غياب التواجد والسيطرة اإلسرائيليين في غور األردن سيؤدي إلى 
نشوء اتصال جغرافي، على األرض، بين الدولة الفلسطينية والعالم العربي اإلسالمي في شرق األردن 

ف وسيزيد كثيرا من صعوبة منع التسليح 1948نذ العام )وهو االحتمال الذي أثار قلق بن غوريون م
في تلك المناطق. زاعما أيلا أن اإلخالء الواسع للمستوطنات لن يؤدي إلى تخ يف حدة الصراع، 
كما يدعي مؤيدو االنفصال، كما يمكن االستنتاج من سير العالقات بين إسرائيل والفلسطينيين منذ 

 نفصال عن غزة.بداية عملية أوسلو، وخاصة بعد اال
  20/2/2019القدس العربي، لندن،  

 

 منظمة التحرير وحق العودة .58
 معين الطاهر

بداية، يجدر التأكيد، المرة تلو األخرن، أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد 
احُتل منها للشعب العربي الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، أكان للك في فلسطين المحتلة كلها، ما 

، أم في الشتات الفلسطيني على امتداده 1967، وما احُتل في عام النكسة 1948في عام النكبة 
الواسع. للك أنها ليست ملكا  ألحد، وهي إنجاز وطني للشعب الفلسطيني بفصائله وقواه وأماكن 

خارجها، ومن  وجوده كلها، وهي بيته وكيانه المجمع عليه. يتساون في للك من كان ضمن أطرها أو
شارك في تأسيسها ومن انلم إليها، أو من سيلتحق بها. وكل فلسطيني، كما ينص ميثاقها، علو 
طبيعي فيها، فهي الوطن المؤقت للفلسطيني، وال أحد يختار وطنه، مهما كانت مالحظاته على 

م والتراجع، فيه، مؤيدا  أو معارضا   ، متفقا  أو مختلفا ، إدارته، وعلى مظاهر النجا  والفشل، أو التقد 
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فالوطن يبقى هو، ال يتغير اسُمه بتغي ر سلوك والة األمر فيه، وال بإقفالهم أبوابه، ومنع اآلخرين من 
الولوج إليه، أو القيام بمحاولة ترميمه وإصالحه ومنعه من السقوط. تتألم على حال الوطن، ولكن ال 

 تخرج من جلدك، فهو فيك وأنت منه. 
حديث هي تصريحات القيادي في حركة فتح، عزام األحمد، بشأن نتائج لقاء موسكو مناسبة هذا ال

الذي جمع الفصائل الفلسطينية على مائدتها، لعلهم يتعظون بالجليد الذي يلف موسكو في هذا 
الوقت من العام، فيبادرون إلى كسره في تخوم فلسطين، وينجزون في حوارهم الروسي ما عجزوا عنه 

 مصري. في حوارهم ال
لم يتوقع عاقل أن يخرج حوار موسكو بنتيجٍة مختلفٍة عما آل إليه. ثم ة هوٌة سحيقٌة تفصل بين 
األطراف الفلسطينية، تعود، في جوهرها، إلى االختالف على المشروع الوطني الفلسطيني وماهيته. 

محاوالت إنهاء  وهذا التباين الواسع هو أساس فشل حوارات المصالحة كلها، وهو سبب انهيار جميع
االنقسام، بل وحتى العجز عن إدارة االنقسام نفسه. وهو ما لم يستطع ال دفء القاهرة وال جليد 

 موسكو أن يجد له حال .
الغريب والمستهجن، أن يعلن األحمد، بعد فشل لقاء موسكو، قرارا  بوقف االتصاالت مع حركة 

، الصادر عن الجمعية العامة لألمم 194 الجهاد اإلسالمي، حتى تتراجع عن رفلها القرار رقم
، زاعما  أن رفلها هذا يعني أنها ترفض حق العودة 1948ديسمبر/ كانون األول  11المتحدة في 

للفلسطينيين، ويعلق عودة الحوار معها باعترافها بالقرار، واالعتراف بحل الدولتين، وبمنظمة التحرير 
وفي هذا ما يشي بقصور شديد في فهم طبيعة العالقات ممثال  شرعيا  ووحيدا  للشعب الفلسطيني. 

 الداخلية الفلسطينية، وآليات الحوار والتواصل فيها.
خالل عشرات المؤتمرات السياسية والفكرية واألكاديمية التي حلرتها طوال األعوام الماضية حول 

ع المنظمة لاتها. القلية الفلسطينية، كان موضوع تمثيل منظمة التحرير حاضرا  وبقوة، حلور وض
ودوما ، وعلى الرغم من أصواٍت من هنا وهناك، فإن ما يشبه اإلجماع كان قائما  على أنها ممثل 
شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، في الوقت الذي انعقد اإلجماع على ضرورة إصالحها وتفعيلها 

صف بوضو  حال وإحيائها، وغير للك من عباراٍت أضحت مألوفة في مثل هذه اللقاءات، وهي ت
المنظمة التي وضعها القائمون عليها في غرفة اإلنعات، فتوج ب إحياؤها وتفعيلها، بعد أن ُجم دت 
وُوضعت على الرف منذ اتفاق أوسلو. وحسبنا أن نذكر أن لجنتها التنفيذية ينبغي إعادة انتخابها كل 

من ثالثين عاما  مر ت على عقده عامين، وأن مجلسها الوطني ينبغي أن ُيعقد مرة كل عام، وأن أكثر 
، والحال هو الحل، على الرغم من أن قون سادت، وأخرن بادت، وأجياال  1988في الجزائر عام 

 تتالت.
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ما حد  في موسكو ال يتعد ن اشتراط بعض الفصائل، ومن بينها الجهاد اإلسالمي، ربط وحدانية 
المطالبات كلها. وعلى الرغم من االتفاق  تمثيل المنظمة بإصالحها الذي لم يتحقق، على الرغم من

على تأليف اإلطار القيادي الموحد الذي سيتولى للك، لكنه لم يجتمع سون مرة واحدة يتيمة. هنا، 
يطرأ سؤال ينبغي الوقوف عنده: من الذي يعبث بمنظمة التحرير، ويقل ص دورها وأثرها وقدرتها على 

ويستخدمها فزاعة لثني كل من يحاول أن يساهم، ولو بقدر تمثيل شرائح الشعب الفلسطيني المختلفة، 
بسيط، في تحشيد قدرات الشعب الفلسطيني وأصدقائه، على اعتبار أن تلك المحاوالت تحمل شبهة 
د وجودها  المس  بدور المنظمة الذي جرن تجميده؟ الخطر القائم والمحدق بالمنظمة، والذي يهد 

روا أن ُيبقوها خارج دائرة الفعل، وأن يكتفوا بوضعها في واستمرارها، إنما يأتي من بعض الذي ن قر 
روا أن يجعلوها ليال  للسلطة  غرفة اإلنعات، الستخدامها لحظاٍت وقت حاجتهم إليها، والذين قر 

 الفلسطينية، بدال  من أن تكون اإلطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني كله.
)صدر في ديسمبر/  194العامة لألمم المتحدة رقم  غاب عن لهن عزام األحمد أن قرار الجمعية

ف الذي جعل الموافقة عليه شرطا  للحوار الفلسطيني قد رفلته في حينه جميع 1948كانون األول 
الدول العربية األعلاء في األمم المتحدة، كما رفلته القيادات الفلسطينية كلها. وأن محتواه الرئيس 

ألطراف المتنازعة، وهو قائٌم على أساٍس من إيجاد تسوية على ما يتلمن تشكيل لجنة للتوفيق بين ا
ُفرض بالقوة، وهو يشترط العودة بالرغبة في العيش بسالم مع المحتل، وهو ما يجعلها مشروطة، 
وتخلع لمعايير مختلفة، وغير للك من نقاٍط تحتمل تأويالت متعددة، مثل تعريف الالجئين أنفسهم. 

كان قرارا  خالفيا  مثل قرار تقسيم فلسطين الذي صدر عن الجمعية العامة  وهو، في جميع األحوال،
 ، قد تجد من يرفله ومن يؤيده.1947لألمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 

وهنا، ُيثار سؤاالن؛ يتعلق األول بجواز أن يكون الخالف على قراٍر لألمم المتحدة لم يلتزم به أحد، 
ساسا  للفرز والتقسيم. والثاني، هل رفض هذا القرار يعني رفض حق العودة بعد سبعين عاما  منه، أ

كما يقول األحمد، أم أن من يرفض حق العودة فعال  هو من يطمئن العدو بأن القيادة الفلسطينية ال 
تعتزم إغراق الكيان الصهيوني بماليين الالجئين العائدين، وال تنوي تغيير هوية الدولة الصهيونية، 

ما تسعى إليه هو إدراج هذه القلية على ملف المفاوضات، وما دامت النيات قد أُعلنت باتجاه وأن 
إسقاط حق العودة الفعلي، فإن هذه المفاوضات لن تتجاوز إطار البحث في التعويلات، بما فيها 

د حل تعويلات لليهود، كما ستشكل مقدمة  حقيقية  لتوطين الالجئين في أماكن وجودهم، بذريعة إيجا
 نهائي لهذه المشكلة؟

ثم ة بدعة جديدة ال تقل خطورة  عن جميع ما سبق، تتعلق باعتبار الموافقة على حل الدولتين الذي 
يلفظ أنفاسه األخيرة معيارا  لاللتزام بما يدعوه األحمد "المشروع الوطني الفلسطيني"، والذي بدا واضحا  
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دود"، تتغلغل فيه المستوطنات، ويفتقر إلى أبسط مظاهر أن آفاقه لم تتعدَّ يوما  إطار "حكم لاتي مح
 السيادة واالستقالل، وأن يجعل شرط االنجرار خلف المشروع شرطا  للحوار والمصالحة.

لم تشهد الساحة الفلسطينية، على امتداد تاريخها، مثل هذا المنطق، ودوما  كان ثم ة تباين واختالف 
اخل منظمة التحرير، وهنالك تيارات، حتى داخل فصائلها، في وجهات النظر، وكان ثم ة معارضة د

منها من وقف مدافعا  عن حلوٍل مرحلية، ومنها من رفلها، ولكن لم يلجأ أحد إلى إخراج اآلخر من 
المشروع الوطني الفلسطيني، أو إلى مطالبته بتبن ي برنامجه بالكامل، وإال  الختفت الفوارق، وما عاد 

ر لوجود تيارا ت وقون. األكثر غرابة وخطورة أن تأتي هذه الدعاون في وقٍت بدا واضحا  فيه من مبر 
انهيار اتفاق أوسلو، وجميع ما نجم عنه، وكأن بعض الذين ما زالوا يدافعون عنه يود ون جذب 

وا إليها.  اآلخرين إلى القاع التي انجر 
 20/2/2019، العربي الجديد، لندن

 
 التي سبقته!تطبيع وارسو والخيانات الصغيرة  .59

 ساري عرابي
تسعى إدارة ترامب لتحقيق حزمة أهداف، جوهرية وثانوية، من خطوات التطبيع التي تفرضها على 
األنظمة العربية. والحال هذه، فإن  مؤتمر وارسو بات أقرب إلى صورة التحالف الشرق أوسطي الذي 

 ية منها، للتصد ي إليران.تندمج فيه "إسرائيل" إلى جانب الدول العربية، وال سيما الخليج
حكاية التصدي إليران محض واجهة تقبع خلفها األهداف الجوهرية، التي يدور حولها كل  شيء، أي 
تص ية القلية الفلسطينية، أم ا الدول العربية، وباألخص تلك التي ُتشك ل فعال قلب المحور العربي/ 

خ اإلسرائيلي، فإن ها تدرك تماما أن ها جزء من محاولة ت يار دولي إلعادة رسم المنطقة والعالم، بما يرس 
للوجود اإلسرائيلي، وهو ما يتطلب إنفال جملة أهداف أخرن في الطريق، منها تحطيم كل محاوالت 
التغيير في المنطقة. وبذلك، فإن  أنظمة هذه الدول ال تعتقد أن ها بهذا تقف في المكان الصحيح 

ضافة إلى للك، تحتفظ لنفسها بمكان مهم للمستقبل، كما لحماية نفسها فحسب، وإن ما هي وباإل
 تعتقد.

الذي ينبغي قوله هنا، إن  تلك الدول التي تمث ل الحلور العربي األهم في التحالف العربي/ 
اإلسرائيلي، ال ترن في "إسرائيل" عدو ا أبدا، وإلا كان لدن بعلها قناعات بتعاظم الخطر اإليراني، 

الخطر، لتبرير التحالف مع "إسرائيل"، وتخريج التخل ي عن القلية الفلسطينية.  فإن ها في حاجة لهذا
وأم ا الدول األقل اقترابا من هذا التحالف، فإن ها ليست أبعد عن سياسات الواليات المتحدة عموما، وال 

ة لحماية أكثر عداء لو"إسرائيل"، وال أقل  اهتماما بتوظيف بعض النخب المتصهينة في الواليات المتحد



 
 
 
 

 

 47 ص             4869 العدد:             2/20/2019 األربعاء التاريخ:  

                                    

نفسها في الصراعات العربية البينية، ولهذا أثمانه المدفوعة من القلية الفلسطينية حتما، ولبعلها 
 اتصاالت ُمعلنة بو"إسرائيل"!

وإلا كان ال يمكن التعويل كثيرا على القيادة الرسمية للفلسطينيين للتصد ي لهذا المسار التطبيعي، 
المسار، في مسلك حتمي يفرضه مشروع التسوية الذي  نتيجة وجودها بشكل أو بمخر داخل هذا

ُوجدت على أساسه السلطة الفلسطينية، فإن ه ال يمكن القول إن  الخطاب الفلسطيني العالي والجذري 
تجاه موضوع التطبيع ظل  على حاله، حتى لدن القون والنخب األكثر اقترابا من مشروع المقاومة، إل 

التطبيع، بحسب مصالحها واقترابها أو ابتعادها عن األطراف  أعادت تكييف خطابها من موضوع
ع من لرائع التطبيع وال يلي قها، ويفقد تلك القون والنخب مصداقيتها  الممارسة للتطبيع، وهو أمر يوس 
تجاه الموضوع برم ته؛ ألن  األمر لديها صار يتعلق بأعيان األطراف المطب عة، ال بمبدأ التطبيع 

 نفسه.
لك سون أن  بعلنا نحن الفلسطينيين، ال يدرك جانبا مهم ا وأساسي ا من وظيفته، وهو ال يعني ل

حراسة القلية والسعي لفرض الخطاب الذي يناسب رؤيتنا نحن لهذه القلية، ال الدفاع عن هذه 
 الدولة أو تلك، وال البحث في األعذار لهذا الطرف أو لاك؛ على اعتبار أنه األكثر اقترابا من ا. كما

أن  تراجع خطابنا في موضوع التطبيع، وإلا أمكن تفسير جانب منه بسطوة المال والسياسة في ظل 
احتياجنا وافتقارنا وحصارنا وتخل ي الجميع عن ا، فإن ه ال ينبغي إنكار خطيئتنا بالتسامح مع ممارسات 

 هذا الموضوع! أمكننا فيه أن نكون أكثر تأثيرا لفرض خطابنا تجاه -ربما  -تطبيعية؛ في وقت 
وإلا كانت القون السياسية المقاومة ملطرة لمراعاة بعض الحساسيات في ظل  التراجع العربي 
المريع، فإن  هذا ال ينبغي أن ينعكس على النخب القريبة منها، بيد أن نا وجدنا العكس لدن شرائح من 

استلافتها لإلسرائيليين، تلك النخب، كانت تصطف دائما للدفاع عن بعض القنوات التلفزيونية في 
د عالقتها بو"إسرائيل" بين فترة وأخرن. ال يخلو األمر هنا من عجز عن  أو بعض الدول التي تجد 
إدراك الدور األساس المنوط بهؤالء، وهو االنحياز للفكرة التي قامت عليها قواهم، ال للقون نفسها، 

ت السياسة، لكن  دور الناطق الرسمي كان ولتكميل ما تعجز تلك القون عن القيام به نتيجة حساسيا
كثيرا ما يتلبس الناطق غير الرسمي، فيتخل ى عن الدور التكميلي الذي ينبغي أن يقوم به، للقيام بما 

ه!  ينبغي أن يقوم بلد 
ما على اإليمان بالمبدأ الذي قامت عليه الكيانات، كما  يبدو الوالء للكيانات في مثل هذه الحاالت مقد 

راك خطر التطبيع الناعم ضعيفا لدن تلك النخب التي طالما دافعت عن استلافة قنوات يبدو إد
تلفزيونية بعينها لإلسرائيليين. ويمكن مالحظة للك بالتهافت المزري حين تبرير التطبيع التلفزيوني 

قنوات بلرورة التصدي للرواية اإلسرائيلية؛ التي ما كان لها أن تدخل بيوتنا إال عبر شاشات تلك ال
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ا، أو حين تقليل خطورة المسلك التطبيعي حين الحديث عن فلائل  التي جعلت األمر عادي ا جد 
 مقابلة، وهكذا.. بيد أن ثمة إشكالية أخال ية في األمر كل ه.

باتت منابرنا اإلعالمية والثقافية تتداعى باط راد مع تداعي مموليها والمشهد العربي عموما، وقد كشف 
الذي يقبع فيه المثقف العربي، بما في للك الفلسطيني، إل صارت اتجاهات المال  للك عن العراء

السياسي الذي تقتات منه تلك المنابر هي التي تتحكم في نبرة للك المثقف تجاه القلايا المبدئية، 
وتجاه مسلك تلك المنابر بخصوص هذه القلايا. وألن  الدكتاتورية هي سيدة الموقف في المشهد 

، حتى لدن اإلعالم العربي، وبما يخالف شعارات بعله، فإن  كثيرين ال يجرؤون على نقد العربي
اما  تلك المنابر خشية على حلورهم فيها، أو عالقاتهم المهنية معها، وبهذا يصير هؤالء خد 

 ألجندات تلك المنابر ال للحقيقة والفكرة والمبدأ!
بة، من توظيف اإلعالم وا لسياسة لخدمة أجندات سياسية منحط ة، أو محورتها ثمة أزمة أخال ية مرك 

حول "أن ات" متلخمة لبعض النافذين في مسالك المال والسياسة ممن يمكنهم بناء تلك المنابر، ومن 
ضعف مثقفينا وكتابنا، في حين عجزت قون المقاومة عن تأسيس منابر قوية وقابلة للديمومة، 

رة، وبما يعزز في الوقت نفسه من صمود تلك الكفاءات، تتوظف فيها الكفاءة البشرية لخدمة الفك
 وتحصينها من احتوائها لدن هذا الطرف أو لاك.

 19/2/2019، "21موقع "عربي 
 

 تحرك في الكونجرس لنزع حق الفلسطينيين! .60
 عاطف الغمري 

هذا التحيز في الكونجرس، الموغل في إهدار الحق الفلسطيني، وفي خروج على المبادا السياسية 
واألدبية، التي سبق أن التزمت بها اإلدارات األمريكية تجاه هذه القلية، أال يعد حافزا  لصحوة عربية 
مستنفرة، تطلق تحركا  منظما ، وليس البقاء في صفوف المنتظرين للنتيجة النهائية؟.. أو على األقل 

 مسلك الكونجرس؟. القيام بالتواصل مع منظمات أمريكية ومنها قون يهودية، أعلنت معارضتها ل
علوا  من أعلاء مجلس الشيوخ، ينص  45اآلن، قد ُطر  أمام الكونجرس مشروع قانون مقدم من 

على معا بة أي أفراد أو شركات تفرض مقاطعة على "إسرائيل"، بسبب استيرادها منتجات 
في مشروع المستوطنات المقامة على أرض محتلة، وهو ما يمثل انتهاكا  للقانون الدولي. وال يكت

القانون بذلك بل إنه يجرم مقاطعة "إسرائيل" لهذا السبب. وتنطبق المقاطعة على أي شركات 
 أمريكية، بما فيها الشركات المدعومة من منظمات دولية كاألمم المتحدة، وكذلك األوروبية. 
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"إيباك" أبرز وعلى الرغم من التأييد القوي لهذا االتجاه، من منظمات يهودية أمريكية، خاصة منظمة 
قون اللغوط األمريكية، وكذلك منظمة مناهلة التشهير، التي تعد إحدن أقون ألرع اللغط في 
الكونجرس، وما يسمى بالمجلس اليهودي الديموقراطي األمريكي، إال أن هناك منظمات يهودية 

تي أخرن ولها صوت مسموع، مثل "جي ستريت"، التي أعلنت معارضتها الشديدة للمشروع، وال
أعربت عن خشيتها من إمكان أن يؤدي هذا التشريع حال إقراره إلى نتائج ضارة، ألنه يساوي بين 

 "إسرائيل" والمستوطنات، وكأنهما شيئا  واحدا . 
والمعروف أن "جي ستريت"، تلم شخصيات يهودية بارزة، اتخذت موقف التأييد لحل الدولتين، 

ا أن هذا الموقف من جانبهم، هو لصالح شعب "إسرائيل" و يام دولة فلسطين مستقلة، وهؤالء أوضحو 
لاته، إليمانهم بأن سياسات نتنياهو سوف تجلب كوار  على يهود "إسرائيل" في النهاية، ثم إن 

 تصرف الكونجرس ليس في صالح "إسرائيل"، أو الواليات المتحدة. 
خاصة وأن من بينهم من وقد أظهر موقف "جي ستريت"، حالة االنقسام في صفوف يهود أمريكا، 

 يعارضون احتالل اللفة الغربية، وشراء منتجات المستوطنات. 
بخالف التجمعات اليهودية المعارضة للمشروع، فقد علت أصوات أمريكية أخرن، منها كنائس 
أمريكية تعارض المشروع، وكذلك منظمات مثل "اتحاد الحريات المدنية األمريكية"، و"منظمة 

السالم اآلن"، فلال  عن أصوات معارضة للمشروع من ديمقراطيين أعلاء  أمريكيون من أجل
 بالكونجرس منهم السيناتور بيرني ساندرز، وديان فينشتين.

، في صورة حمالت في 2014كانت التحركات لدفع الكونجرس إلقرار هذا القانون، قد بدأت عام 
ثابة قوة دفع داخل الكونجرس نفسه. واليات متعددة، حتى يتم خلق رأي عام مساند لها، ويكون بم

الغريب أن رد الفعل "اإلسرائيلي" الرسمي على المواقف المعارضة لمشروع القانون، وصل إلى حد 
وصف من يقفون وراءه، بأنهم معادون للسامية، على الرغم من أن بينهم يهودا  مؤيدين ل"إسرائيل" 

 وطنه. كدولة، لكنهم ال يتجاهلون حق الشعب الفلسطيني في 
كما هو واضح، فإن المسار الذي وصل إليه الكونجرس، قد سبقته تحركات على مستون الواليات، 
وبين المواطنين األمريكيين، في حملة عالقات عامة، هدفها إقناعهم بجدون هذا القانون، وإغفال ما 

كدولة ونظام يمثله من إهدار للقانون الدولي، وحقوق اإلنسان الفلسطيني، والتي كانت أمريكا 
سياسي، قد ألزمت نفسها باحترامها، حين ألقت على نفسها صفة الوسيط النزيه بين "إسرائيل" 
والفلسطينيين، وبأن وضع القدس، فلال  عن مستقبل األراضي المحتلة، لن يتقرر بتصرف منفرد، 

 وإنما في مفاوضات الوضع النهائي وبمشاركة الفلسطينيين. 
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حد  اآلن في الكونجرس، يفترض أن يستفيد العرب من مواقف الجهات وفي مواجهة هذا الذي ي
األمريكية المناهلة لمشروع القانون، ومن بينها أطراف يهودية أمريكية، ويقيم مع كل هؤالء تواصال  
عربيا  جماعيا  ومنظما ، بناء على خطط مدروسة، للتنسيق وخلق رأي عام مساند لها في أمريكا، 

 المغالى فيه تجاه الحقوق العربية.يفلح هذا التحيز 
 20/2/2019، الخليج، الشارقة

 
 قرار تجميد أموال السلطة ُيسّرع تصعيدا  إضافيا  في غزة .61

 عاموس هرئيل 
قرار المجلس الوزاري المصغر، األحد الماضي، بحسم نحو نصف مليار شيقل من عائدات أموال 

ا األسرن األمنيين، هو في األساس نتيجة سبب اللرائب العائدة للسلطة الفلسطينية عقابا  لدعمه
سياسي. لقد سبق أن اُتخذ قانون تجميد األموال في الكنيست في تموز، السنة الماضية. لكن لم 
يسارع أحد في المستون السياسي إلى تطبيقه. مقتل الشابة أوري أنسبخار في القدس في مطلع هذا 

 االقتصادية التي تمنحها السلطة لو "المخربين". الشهر، أدن إلى تجدد النقات بشأن المساعدة 
االزدحام في المربع السياسي في اليمين، على خل ية المعركة االنتخابية، فعل ما تبقى. عندما يوج ه 
نفتالي بينت وأفيغدور ليبرمان اللكمات إلى بنيامين نتنياهو بشأن مسألة العالقات مع الفلسطينيين، 

في وصف نفسه كيمين قوي في مواجهة يسار ضعيف يمثله بني  ورئيس الحكومة نفسه منشغل
 غانتس، لم يبق أمام نتنياهو من خيار سون العودة إلى الدفع قدما  بتطبيق القانون.

بين تموز العام الماضي وشباط الجاري، لم َيجِر شيء بشأن حسم األموال. أيلا  في جلسة المجلس 
نداف أرغمان، في تقديم األرقام الكاملة بشأن دعم السلطة  الوزاري المصغر، تلك أ رئيس "الشاباك"،

 لألسرن، وتعر ض لهجوم مباشر من الوزير بينت. 
لكن حتى اآلن، حسم األموال يتعلق فقط بمساعدة األسرن المعتقلين وليس بالمساعدة السنوية الكبرن 

 مواجهات مع إسرائيل. التي تمنحها السلطة الفلسطينية لعائالت الفلسطينيين الذين ُقتلوا في 
البند الثاني يتلمن أيلا  مساعدة أقرباء "المخربين االنتحاريين". حتى بعد قرار المجلس الوزاري 
المصغر واإلعالن االحتفالي في أعقابه، ال يزال من غير الواضح تماما  متى سُتقلَّص فعال  أموال 

لها إسرائيل إلى السلطة.  عائدات اللرائب التي تحو 
قدر من العدل في االدعاء اإلسرائيلي، المدعوم أيلا  من اإلدارة األميركية، بأن المساعدة هناك 

االقتصادية المستمرة للسلطة التي تقدمها إلى األسرن وعائالت "المخربين" القتلى، تشجع بصورة غير 
سالم. لكنهم مباشرة "اإلرهاب"، وتتعارض مع التصريحات العلنية للزعامة الفلسطينية بشأن ضرورة ال
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في إسرائيل يعرفون جيدا  روحية النلال الفلسطيني، وأي تراجع من رئيس السلطة الفلسطينية، 
محمود عباس، عن الدفع لألسرن سيعر ضه ألزمة داخلية واسعة النطاق. هذا هو السبب األساسي 

 ما يمكنهم. الذي أدن إلى تحفظ رؤساء المنظومة األمنية على الخطوة ومطالبتهم بالتأجيل بقدر
في الخل ية ال يمكن أيلا  تجاُهل وجود شيء من التناقض في ادعاء نتنياهو والوزراء: من جهة 
يتباهون بأنهم سيلجمون مساعدة "اإلرهاب" من خالل تجميدهم أموال السلطة التي ال تزال تحبط 

لى تحويل المال من "اإلرهاب" في اللفة الغربية بالتنسيق مع إسرائيل. ومن جهة ثانية، يوافقون ع
قطر ومن مصادر ُأخرن إلى سلطة "حماس" في قطاع غزة، التي تواصل علنا  مواجهتها مع إسرائيل 

 واستخدام العنف ضدها.
يثير القرار اإلسرائيلي األخير ضغطا  على القيادة الفلسطينية أكثر من عدة خطوات سابقة اتخذتها 

ل إلى "المناطق". تهدد السلطة الفلسطينية بوقف اإلدارة األميركية لتقليص المساعدة المالي ة التي تحو 
كامل لعملية تحويل األموال بينها وبين إسرائيل. لقد سبق أن ُنقل عن عباس قوله إن أموال السلطة 
ل إلى السجناء حتى القرت األخير، وقبل أي هدف آخر. التنسيق األمني لن يتوقف؛ ألن  ستحوَّ

لسطينية، لكن من المحتمل أن تتخذ السلطة خطوات ُأخرن، مثل وقف استمراره هو أيلا  مصلحة ف
 اللقاءات عبر القنوات غير األمنية.

الخطر األساسي هنا هو المنحدر الزلق. في نظر عباس األولوية األولى هي تحويل المساعدة إلى 
ل أيلا ، كما أسرن "فتح" من اللفة المعتقلين في إسرائيل. ومن أجل االستمرار في للك من المحتم

سبق أن لم ح، أن يقرر زيادة تقليص األموال التي يحولها إلى القطاع. بهذه الطريقة يمكن إلسرائيل 
أن تساعد بصورة غير مباشرة في مفاقمة الوضع في غزة وتسريع تصعيد آخر هناك، بخالف ما 

 تهدف إليه.
ادة التزود بالكهرباء واألموال زي -"حماس" ليست مستعدة لالكتفاء بما حققته في األشهر األخيرة

المرسلة من قطر، إلى جانب قرار مصر تمديد أوقات فتح معبر رفح. يبدو أن  يادة الحركة تعتقد 
أن نتنياهو اليوم هو أكثر عرضة لالبتزاز على خل ية رغبته في منع وقوع صدام عنيف في القطاع 

ا إسرائيل حاليا  ضد السلطة، وبصورة غير قبل االنتخابات. هذا مزيج متفجر، والعقوبات التي تفرضه
 مباشرة ضد "حماس"، يمكن أن تساعد في إشعال هذا المزيج.

يأمل دبلوماسيون أجانب لهم عالقة باالتصاالت مع الفلسطينيين بأن يجد رئيس الحكومة وسيلة 
ثناء الوضع لتأجيل تطبيق التقليص، أيلا  بعد القرار الرسمي للمجلس الوزاري المصغر. في هذه األ

على طول السياج في القطاع ال يبشر بالخير. صحيح أن تظاهرات يوم الجمعة الماضية مرت من 
دون وقوع قتلى، لكن "حماس" تواصل اللعب بالنار. لقد عادت التظاهرات الليلية في القطاع حاليا  
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تي تقع يوم الجمعة، وهي تتقرر كل يوم بيومه. الحواد  التي تقع خاللها أكثر عنفا  من األحدا  ال
 وتحت جنح الظالم يجري رشق عبوات ناسفة وزجاجات حارقة كثيرة على الجنود.

أصوات التفجيرات على طول السياج ُتسمع جيدا  في مستوطنات غالف غزة وتعيد مجددا  األجواء 
أشهر المشحونة التي ُعرفت خالل فترة البالونات والطائرات الور ية الحارقة التي استمرت طوال 

الصيف. ووفقا  لتحذير شعبة االستخبارات في رئاسة األركان، األسبوع الماضي، يمكن أن تتدهور 
 غزة مجددا  بسرعة نحو تصعيد واسع جدا .

 "هآرتس"
 20/2/2019، األيام، رام هللا

 
 :ركاريكاتي .62

 
 19/2/2019الحياة الجديدة، رام هللا، 


