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 لن نلتقي بمن يشككون بمنظمة التحرير... و منقوصة األمواللن نستلم عباس:  .1
قرصانة "محمود عبااس  ن  قارار وموماة االوااإلل ائيارائيل    يةفلسطينال السلطةقال رئيس  :رام هللا
ياتت   ا  ياياش تااديد    هاو نرارا  اواإللا واأليار    تحت ذريعة أنهاا تاد ل لعاائإلل الااهدا  أموالنا

لاد  ترسيا    وأكاد عبااس". صافقة القار  "   نشارة نلا    "(صفقة العار)الحصار علينا بهدف تمرير 
  أ  هذا 20/2/2019 يوم األربعا   للجنة المملفة بانفيذ قرارال المجلس المركزي     رام هللا اراماعا  

واضح من كل االتفاقال الموقعة  ويعن  تنصل "القرار هو المسمار األخير    نعش اتفاش باريس  و
 ."أ  نيرائيل تسابيح كل االتفاقال الموقعة بيننا  وليس اتفاش باريس  قط

بايم الاعب والقياادة الفلساطينية  أعلان ر اد وةداناة هاذا القارار الناالم  ون كاد أنناا لان ": عباسوقال 
لان  أوووقوقناا   أموالناانماا أ  تاتت  كال   نطإلقاا  منقوصة قرشا  واوادا   ولان نقبال باذل   األموالنسالم 

وشاادد علاا  أ   ."ماان المبلااي  ليقرصاانوا بقيااا  نقباال اياااإلم قاار  واوااد ماانهم  مااا دامااوا قرصاانوا رااز   
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"موضااااوئ عااااائإلل الاااااهدا  واألياااار   اااا  ياااالم أولوياتنااااا القصااااو   وأي مبلااااي ياااااو ر لاااادينا ياااايمو  
 مخصصا لهم  وبعد ذل  نفكر    الباق ".

مان الااداعيال  ا  حاذر   م"العالم باحمل مسا وليات " ناا  "تنصال نيارائيل مان مسا ولياتها" عباس وطالب
باااوارام االتفاقاال الموقعااة  "نيارائيل"ثّمان موقااو دول أوروبياة طالباات . و السااإلم أ اقالخطيارة النسااداد 

 أوروبا". مل العدالة  وهذه األصوال من  مل الفلسطينيين. وقال: "هذا الموقو يعن  أ  هناك أصواتا  
تدرس اتخاذ خطوال عدة لإلنفكاك االقاصادي وقرارال أخار    اآل أ  القيادة المجامعة  عباسوأكد 

 والسياية وغيرها. األمنمفاووة  وليس  قط ما ياعلق باالقاصاد  وةنما  األبوابما يعن  أ  كل 
اصارف بادو  مازاودة أ  النروف الاا  تمار بهاا الق اية الفلساطينية تحاام علا  الجميال العباس وأكد 

نكااو  ربهااة واواادة لاعزيااز "الفلسااطين   وأ   اااعبالوبالمساا ولية الكاملااة الااا  تاماااه  ماال مصااالح 
 ااا  الحرياااة وااليااااقإلل  حاااقّ الثوابااات و ال  والامسااا  ب"ربهاناااا الوطنياااة للاااد ائ عااان مصاااالحنا الوطنياااة

وقااال: "هااذه  ."دس الااارةيةالقاا"وعاصااماها   1967الفلسااطينية علاا  واادود عااام  ةدولااالوالعااودة وةقامااة 
      المجلس الوطن  الفلسطين ".1988عام  أعلنتالثوابت الا  

وووياادا  للاااعب الفلسااطين    : "كمااا نامساا  بمننمااة الاحرياار الفلسااطينية ممااثإل  شاارعيا  قااائإل   وأضاااف
وهاا  البياات المعنااوي لاااعبنا  ولاان نفاار  بهااا  وماان ال ياا من بهااا كمااا وصاال  اا  موياامو  ماان بعااد 

نااا أقااول باياام  وباياام المننمااة وباياام  اااح  لاان أننيمااال   ليبااق  اا  الخااارت  ولاان ناعاماال معاا   و الا
نلاق  مل ه ال   الذين يامكو  بمننمة الاحرير كممثل شرع  ووويد  أو ال يقبلو  بها أو ير  او  

 هذا أو ذاك".
  الخاارت  ولان يناقصاوا مان  ليبقاوا  ا 1988أن  نذا لم يلازم ه ال  بما الازمنا ب   ا  عاام  عباسوأكد 

 ورود وقوة الاعب الفلسطين   وييبقو  عل  الهامش كما بق  غيرهم.
وقال يايادت : "الكاإلم الاذي يامعناه  ا  مويامو م ياو ومحاز   لاذا مان الياوم وصااعدا  لان نقبال أي 
دعااوة ماان أي رهااة كاناات ال تعااارف بمننمااة الاحرياار   ااعذا هاام ير  ااو  االعاااراف بمننمااة الاحرياار 

 ."الوطن  ائرمائفبمن يعار و ؟  ليبق ه ال  خارت 
  الجديااد بنااا  االف الوواادال االيااايطانية  اا  القاادس "نياارائيل"دا  عباااس قاارار   و اا  ق ااية أخاار  

باتخاااااذ قاااارارال والاااااروئ  اااا  مماريااااال تساااااهدف ائرهاااااا علاااا  الحقااااوش الوطنيااااة  "نياااارائيل"ماهمااااا  
هااا  باطلاااة   وةرااارا الاألمريمياااة مااان قااارارال  ائدارة  ماااا اتخذتااا" علااا  أ  شااادد عبااااسو  الفلساااطينية.

األمريمياة ماا لام تارارال عان مواقفهاا وقراراتهاا  ولان  ائدارةون كد مواقفنا الثاباة عل  ر د اللقا  مال 
نقبل بتمريما وييطا  وويدا  للق ية الفلسطينية  وةنما  ا  نطاار لجناة دولياة منبثقاة عان ما تمر دولا   
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منحاااااة كااال  أنهااااوللعاااالم  لناااا رميعاااا   أثباااات أ تمريماااا ويااايطا   وال نثاااق  يهاااا بعااد وغياار هاااذا ال نثاااق ب
 ."االنحياا لإلواإلل ائيرائيل 

 20/2/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 للوساطة األمريكية األبواب ما زالت مفتوحةأن ومنظمة يهودية  "الكونجرس"وفد من عباس يؤكد ل .2
محماود عبااس  ن  الساإلم علا  وشا  االنهياار   يةفلسطينال السلطةقال رئيس : كفاح ابو   - رام هللا
لن يذهب نل  طريق ائرهاب والعنو مهما كلاو األمار وواا  مال قطال الوالياال الماحادة عنا   م كدا  

أثنا  اياقبال و د من مننمة ر  ياريت األمريمية      عباس قالو  كل ش   بما    ذل  "الهوا ".
مننماااة يهودياااة أمريمياااة(  وأع اااا  مااان الكاااونجرس عااان الحااازب الاااديموقراط   أول مااان أماااس  أ  )

  ياوا   ا  ائدارة األمريمياة  أو  ا  الكاونجرس  وكاذل  لاد  "نعول عليمم كثيارا  ا  أ  تباذلوا رهاودا  
 ائيرائيليين  ئقناعهم بت  السإلم مصلحة لهم وألمريما وللعالم ولنا أي ا ".

عباس أع ا  الكونجرس المناخبين وروب بهام  ا  رام هللا نلا  راناب اللاوب  اليهاودي   وبعد أ  هنت
لهااام ن   عبااار عبااااس عااان أياااف  لوصاااول العإلقاااال مااال الوالياااال الماحااادة نلااا  مرولاااة صااا بة  قاااائإل  

 الدولاين  والقدس. األبواب ما االت مفاووة    وال عدلت ائدارة األمريمية موقفها بات  ولّ 
بعاد لقا اتا   وياتل   مرال  كا  مافاائإل   4مب اأن  وين الاق  بالرئيس األمريم  دونالد تر وأكد عباس 

مااب نعام وةناا  مسااعد أ  يعلاان ا قااال لا  تر  1967بالاادولاين ووادود   ا  اخار لقااا   نذا كاا  ياا من بحالّ 
  وقلات ذل . وأوضح: "قال ل  بالاتكيد ومساعد أ  أعلن هاذا اآل . وقلات لا  واول الاباادل   قاال نعام

لاا  هاال توا اااق علاا  أ  األمااان الااذي يممااان أ  نحااراا  نحاان وائيااارائيليو  ياايمو  مااان خااإلل قاااوال 
الناتو؟ قال ل  نعم. لكن بعد أيبوعين أعلن نقل يفارة أمريما نل  القدس  وأعلن القدس كلها عاصمة 

قاو المسااعدال ثام أو  1967لدولة نيرائيل وأنا  يوا اق علا  االياايطا   ا  األراضا  الفلساطينية عاام 
 نل  يومنا هذا بقرار أمم   واياغربنا هذا". 1949المقدمة نل  "األونروا"  والا  بدأل منذ عام 

  وأ  1967وتابل: "بعد ذل  قلنا لهام ال عإلقاة بينناا وبيانكم ماا لام تعار اوا بادولاين علا  أيااس وادود 
 مماننا أي ا لم نارارل".القدس الارةية ه  عاصمة لدولة  لسطين. لم يتتنا رواب. ونحن    

وأنهاا لاام تلافات أبادا للفلسااطينيين. وأضااف: "رغاام  "نيرائيلا"واتهام عبااس الواليااال الماحادة باالنحيااا لاا
ذلاا  األبااواب مااا االاات مفاووااة نذا ترارعاات عاان مسااتلة الاادولاين والقاادس.  قااط تقااول: دولاااا  والباااق  

يليين". وطلااب عباااس ماان أع ااا  الكااونجرس يناااقش وسااب اتفاااش أوياالو المورااود بيننااا وبااين ائياارائ
 اااح وااوار ماال الفلسااطينيين وااول قاارار الكااونجرس باات  مننمااة الاحرياار الفلسااطينية مننمااة نرهابيااة. 

: "نحن نريد أ  نجلس مع  لنستل : لماذا تاهمناا بائرهااب؟ هال نحان  عاإل  نرهاابيو ؟" وأردف: م يفا  
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لكن نريد ألمريما أ  تكو  ويايطا نزيهاا  أمريماا ليسات "نحن ال نريد أ  نقطل العإلقال مل أمريما  و 
كااذل  اآل ". وأضاااف أ  "الواليااال الماحاادة تاار د تطبيااق قاارارال الااارعية الدوليااة". وتسااا ل عباااس 

قاارارا ماان رم يااة  720ماان مجلااس األماان  و قاارارا   86"نذا كاناات قاارارال األماام الماحاادة كلهااا ال تنفااذ  
القاارارال  اا  رنيااح   اا  وقااوش ائنسااا  لاام تنفااذ. نلاا  أياان أذهااب  عامااة لاام ينفااذ واوااد منهااا  عااارال

ألوصل عل  وق ؟ أريبمم. لان أذهاب لهرهااب. لان أذهاب للعناو. ياتبق  أدا ال عان وقا  باالطرش 
 السلمية وبالطرش الارعية وبالطرش القانونية  ولو طال الزمن ال بد أ  أوصل عل  وق ". 

 21/2/2019 ،الشرق األوسط، لندن
 

 ينتقد دور المجتمع الدولي ومؤسساته إزاء القضية الفلسطينية هللا الحمد .3
)د ب أ(: اناقااد رئاايس وارا  ومومااة تساايير األعمااال الفلسااطينية راماا  الحمااد هللا األربعااا    - رام هللا

وقااال الحمااد هللا   اا  بيااا  عقااب اياااقبال   دور المجاماال الاادول  وم يسااات  ناا  الق ااية الفلسااطينية.
"نااعر بخيباة أمال  ا   لجنة الدرايال الدولياة الاابعاة للجم ياة الوطنياة الفرنساية  ا  رام هللا:من  و دا  

مااان  قااارارا   86مااان الجم ياااة العاماااة لدمااام الماحااادة  و قااارارا   723المجامااال الااادول  وم يساااات    هنااااك 
 عاال "عل  المجامل الدول  أ  يقاوم بادور  وأضاف: مجلس األمن لم يطبق منها ش       لسطين".

وراااااد ئنهااااا  االواااااإلل وةقامااااة الدولااااة الفلسااااطينية المساااااقلة   االيااااامرار بعاااادم نيجاااااد واااال للق ااااية 
 ايامرار العنو والصرائ    المنطقة". نل الفلسطينية ي دي 

وأكد الحمد هللا أ  أي مخطط ئقامة دولة  لسطينية    غزة لن يمر  وأ  ال دولة  لسطينية من دو  
 قطائ غزة.
ن أملااا  أ  يااادعو الااارئيس الفرنسااا  نيمانويااال مااااكرو  لعقاااد مااا تمر ياااإلم برعاياااة ماعاااددة وأعااارب عااا

 يإلم عادل وشامل للق ية الفلسطينية. ولّ  نل  رانسوا أوالند  للاوصل  يلف األطراف  عل  خط  
 21/2/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 في القدسآالف وحدة استيطانية جديدة  4إقامة تنتقد قرار االحتالل عشراوي  .4

رأل ع او اللجناة الانفيذياة لمننماة الاحريار الفلساطينية  وناا  عااراوي  : نادية يعد الدين - ا عمّ 
  االف وودة ايايطانية رديادة  ا  القادس المحالاة 4أ  قرار يلطال االواإلل ائيرائيل  نقامة اها  

لافريغهااااا ماااان ياااامانها  لعمليااااة الاطهياااار العرقاااا  الااااا  تاعاااار  لهااااا القاااادس المحالااااة  يااااتت  اياااااكماال  
وقالااات عااااراوي   ااا  تصاااريح لهاااا  ن  هاااذه ائرااارا ال تسااااهدف  األصاااليين وةغراقهاااا بالمسااااوطنين.
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تعزيز االواإلل االياعماري عل  وسااب وقاوش الفلساطينيين وأرضاهم وماواردهم  و صال القادس عان 
 من مننومة االواإلل. أياييا   محيطها الفلسطين  باعابار ذل  رز ا  

  القاارار يااتت   اا  خ اام المعركااة ائياارائيلية االناخابيااة الااا  ياصااارئ  يهااا المانا سااو  علاا  وبيناات أ
وأوضاحت باات   ايارضاا  المسااوطنين الماطاار ين علا  وسااب وقااوش وممالكاال الااعب الفلسااطين .

يااالطال االوااااإلل وبااادعم مطلاااق مااان ائدارة األمريمياااة  تاحاااد  ائرادة الدولياااة  م كااادة أ  الجاناااب 
 طين  ييعمل عل  محايباها أمام الق ا  الدول  ومحممة الجنايال الدولية.الفلس

 21/2/2019 ،الغد، عم ان
 

 اإلعالن عن تشكيل لجنة استشارية لدائرة حقوق اإلنسان والمجتمع المدني .5
أعلن    مننمة الاحرير الفلساطينية  تااميل لجناة اياااارية لادائرة وقاوش ائنساا  والمجامال  :رام هللا
ن   ممونااااة ماااان ممثلااااين عاااان م يسااااال وقااااوش ائنسااااا  والمجاماااال الماااادن  ونقااااابا  المحااااامين المااااد

والصااحفيين  وشخصاايال اعاباريااة  لسااطينية ماان ال اافة الغربيااة وقطااائ غاازة  بهاادف تقااديم الماااورة 
للادائرة  ا  كال ماا ياعلاق بق اايا وقاوش ائنساا   ا  الاوطن والاااال  وعلا  األخا  ماا ياعار  لا  

 ين  من اناهاك لحقوق  من قبل االواإلل.الاعب الفلسط
رااا  ذلاا  خااإلل ارامااائ ترأياا  ع ااو اللجنااة الانفيذيااة لمننمااة الاحرياار  رئاايس دائاارة وقااوش ائنسااا  

    قاعة مننمة الاحرير  بمدينة البيرة. 20/1/2019 والمجامل المدن  أومد الاميم   يوم األربعا 
الاتييساية لادائرة وقاوش ائنساا  والمجامال الماادن    كماا شاملت لجناة مصاغرة ئعاادة صاياغة الوثااائق

 ووضل تصور لوظيفة ومهام وعمل اللجنة االيااارية.
 20/2/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الطيراوي: وضع مخيم اليرموك مأساوي وكارثي .6

ين نممانياة تساهيل عاودة وكاالل: بحث الو د الفلسطين  نل  يورية مال المسا ولين الساوريال -دماق 
الإلرئين  نل  مخيم اليرموك وتحسين ظروف وياتهم  كما اار الو د مقابر الاهدا  واّطلل عل  وجم 

وقاااال ع اااو اللجناااة المركزياااة لحركاااة  ااااح وع اااو الو اااد  الااادمار الاااذي وااال  ااا  القباااور الفلساااطينية.
ن  الو ااد الاقاا  بالمساا ولين  الفلسااطين  نلاا  يااورية اللااوا  تو يااق الطيااراوي ئذاعااة "صااول  لسااطين"

وأوضااح الطياااراوي أ  وضاال مخاايم اليرماااوك  . لسااطينيا   السااوريين والاقاا  كاااذل  بتربعااة عااار  صااايإل  
نلا  أ  البنا  الاحاياة  ا   الننار متياوي وكارث  وهناك ركام بحاراة نلا  أشاهر طويلاة ئاالاا   ال ااا  
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نممانيااة نعااادة البناا  الاحايااة  اا  المخاايم  أ  الجانااب السااوري ياادرس المخاايم ماادمرة بااامل كاماال  مبينااا  
 ئعماره.    طويإل   لكن المستلة تحاات وقاا  

 21/2/2019 ،األيام، رام هللا
 

 .. معركة "األمن واالقتصاد""إسرائيل"حماس وقطاع غزة:  .7
  وركااة وماااس   الااا  تااديروه اا  قطااائ غاازة الفلسااطينية ا تاازال األرهاازة األمنيااة: ماارائااد موياا  -غاازة 
معباار كااارم أبااو ياااالم الاجاااري ومحيطااا   وتفاار  ياايطرتها المطلقاااة علياا  للياااوم الثالااث علااا   تطااّوش 

وتاااهد منطقااة معباار كاارم أبااو يااالم  وهااو المعباار الاجاااري  الاااوال   وتعابااره "منطقااة عساامرية وأمنيااة".
ذ   نررا ال أمنية مااددة  منا16/2/2019  منذ يوم السبت عاما   12الوويد    القطائ المحاصر منذ 

نعإل  األرهزة األمنية اكاااف محاولة تجسس نيرائيلية عبر شرائح نلكارونية ارعت بدقة    أوذياة 
 عسمرية كانت    طريقها من المعبر نل  األيواش    غزة.

وتاهم أويا  نا ذة    وماس موظف  السلطة الفلسطينية    المعبر با"ال عو الرقاب "  األمر الاذي 
 عبرها نل  اخاراش "الجبهة الداخلية". "نيرائيل"تعمد يحدث "ثغرال أمنية" قد 

وقاااال مصااادر مسااا ول  ااا  دائااارة الجماااارك الاابعاااة لاااواارة المالياااة  ااا  السااالطة الفلساااطينية  ااا  رام هللا 
الماوظفين وعناصار األمان  17/2/2019للجزيرة نت  ن  األرهزة األمنية الاابعة لحماس طردل األود 

وأضااااف  أخبااارتهم بتنهاااا "منطقاااة عسااامرية وأمنياااة" مغلقاااة لثإلثاااة أياااام.الااااابعين للسااالطة  ااا  المعبااار  و 
 عااااادم الكااااااو عااااان هوياااااا   أ  األياااااام الثإلثاااااة تناهااااا  ياااااوم األربعاااااا  المصااااادر المسااااا ول  مف اااااإل  

   "ولكن لم تردنا أي معلومال بايائناف عملنا داخل المعبر".20/2/2019
 

 رفض التجاوب
الاجااااوب مااال "نرااارا  أمنااا " اتخذتااا  األرهااازة  ااا  غااازة  ويااار د موظفاااو السااالطة وعناصااارها األمنياااة 

 موظفااا   82ويعمال  ا  المعبار  بالحصاول علا  بصاماتهم وتعبئاة اياامارة تا امن بيانااتهم الاخصاية.
يابعو  ائدارة العامة للمعاابر والحادود  ا  السالطة الفلساطينية  نضاا ة نلا  عناصار أمنياة  مناذ تسالم 

  بمورب اتفاش المصالحة الموقال باين وركاا  ومااس 2017و مبر ن /السلطة ندارت     تارين الثان 
 .2017أكاوبر  /و اح    القاهرة    تارين األول

ووا ناات وماااس عباار مااوظفين  اا  واارة الماليااة الاابعااة لهااا  اا  غاازة  خااإلل األيااام الثإلثااة الماضااية  
اس وولاااوا مساااار وقاااال المصااادر ذاتااا  ن  ماااوظفين يابعاااو  ومااا علااا  الحركاااة الاجارياااة  ااا  المعبااار.

تجهيزهاا  ا  اآلوناة األخيارة قارب  شاونال الب ائل الواردة من المعبار نلا  السااوة الجمركياة الاا  تامّ 
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"بوابااة صااإلح الاادين" المحاذيااة لمعباار ر ااح البااري ماال مصاار  ويااث يجااري  حصااها وتحصاايل الريااوم 
ومااااس الاعقياااب  ور اااد مصااادر مسااا ول  ااا  واارة المالياااة الاااا  تاااديرها الجمركياااة المفروضاااة عليهاااا.

 للجزيرة نت عل  ما يدور    المعبر  باعابار أن  "نررا  أمن " وليس مال  أو اقاصادي.
 

 ضعف رقابي
وعقاب نوبااا  األرهاازة األمنيااة الاابعاة لحماااس دخااول "أوذيااة الاجساس" أليااواش القطااائ  اتهاام الخبياار 

عو الرقااااب   مماااا ياااايح نبااارا يم وبياااب ماااوظف  السااالطة علااا  المعبااار بال ااا . ااا  الاااا و  األمنياااة د
وقاااال وبياااب  وهاااو مقااارب مااان  ايااااخدام المعبااار كثغااارة تنفاااذ منهاااا للجبهاااة الداخلياااة لغااازة. "نيرائيلا"لااا

وماااس  للجزياارة ناات ن  األرهاازة األمنيااة أدركاات منااذ  ااارة هااذا ال ااعو الرقاااب   ولجااتل نلاا  نصااب 
والاااادقيق  وقاااد رااار   واااوارز أمنياااة  ئخ اااائ كااال ماااا يااارد القطاااائ مااان الجاناااب ائيااارائيل  للفحااا 

خ ااوعها للافااايش داخاال المعباار ماان  ماان رغمبااالاكاااااف شااحنة األوذيااة علاا  أوااد هااذه الحااوارز  
بعاد نجاواال   ا  المعلوماال  خصوصاا   تعان  شحا   "نيرائيل"وأكد وبيب أ   رانب موظف  السلطة.

ئ الساابل ماان األماان  اا  كاااو شاابمال تجسااس لصااالحها وتفكيمهااا  ولااذل   عنهااا ال تاوقااو عاان ابااادا 
أراال اخاااراش ربهااة غاازة والحصااول علاا  المعلوماااال األمنيااة الااا  تساااعدها  اا  وربهااا االيااااخبارية 

 المساعرة واليا مل المقاومة.
 

 معركة أمنية اقتصادية
من رها   اعابر الخبير االقاصادي رئيس تحرير رريدة "االقاصاادية"  ا  غازة محماد أباو ريااب  أ  

وررااح أبااو رياااب بحديثاا  للجزياارة  يااالم بمثابااة "معركااة أمنيااة اقاصااادية".مااا ياادور  اا  معباار كاارم أبااو 
علا  المعبار  وعاودة األوضاائ نلا  ماا  واقاصااديا   نت  أ  تعلن وماس اياعادة ييطرتها الاامة أمنيا  
ويعاقااد أبااو رياااب أ  وماااس تسااع  ماان ورا   .2017قباال توةياال اتفاةيااة المصااالحة  اا  القاااهرة عااام 

علاا  معباار كاارم أبااو يااالم نلاا  تحصااين الجبهااة األمنيااة  بفاار  ياايطرتها المطلقااة  اياااعادة ياايطرتها
علياا   وكااذل  تحسااين نيراداتهااا الماليااة  اا  ظاال األامااة الماليااة الخانقااة الااا  تعااان  منهااا  اا  الوقاات 

علا  نغاإلش المعبار. كماا    بات  تقادم ماثإل  "نيارائيل" عل من رانب  وايابعد أبو رياب أي ردّ  الراهن.
علاااا  خطااااوة وماااااس   بااااتي نراااارا  ردا   عد  اااا  الوقاااات نفساااا  أ  تقااااوم الساااالطة الفلسااااطينية واليااااا  اياااااب

منهاا  بادعو  ذهابهاا رواتاب  كبيارا   راز ا   "نيارائيل"الناغالها با"معركة أموال المقاصاة"  الاا  اقاطعات 
 ألير الاهدا  والجرو  واألير .
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ة نلاا  مرولااة "ائنفاااش الصاافري"  بحلااول غااز  لكناا  توقاال أ  تصاال الساالطة  اا  قيودهااا وةررا اتهااا ضاادّ 
  وتاوقااو بااامل نهااائ  عاان االلازامااال الماليااة كا ااة  الماعلقااة برواتااب 2019مااايو  /نهايااة شااهر أيااار

 الموظفين  وقطاع  الصحة والاعليم وغيرها.
 20/2/2019 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 هنية يدعو جماهير شعبنا إلى الرباط في األقصى وحمايته .8

المماب السياي  لحركة "وماس" نيماعيل هنية  رماهير شعبنا    القدس وال فة  دعا رئيس
 نل  الاور  للمسجد األقص  واالواااد عنده  والربا  في  وومايا . 1948واألر  المحالة عام 

وقال هنية    بيا  صحف  صدر عن  مسا  األربعا   ن  ما تاهده مدينة القدس المحالة وأروقة 
المبارك من خطوال صهيونية وةررا ال ميدانية بعغإلش باب الرومة وبعد  المسجد األقص 

م يسال األقص   تحمل خطورة اياثنائية  وتعمس نوايا  ر  وقائل رديدة لاحقيق الاقسيم الممان  
 والسيطرة الادريجية عل  المسجد األقص .

ما  من أر   لسطين ودعا نل  اعابار الجمعة المقبلة يوم ا للزوو من أرل األقص     كل م
 المباركة  والوقوف صف ا كالبنيا  المرصوص ئ اال خطوال االواإلل.

كما دعا هنية المقاومة والمقاومين نل  الد ائ عن المسجد األقص  المبارك بمل السبل وائممانال 
المااوة  مرد ا أ  األقص  ترخ     يبيل  األرواح ومهج القلوب  وم امرال االواإلل دونها 

وأوضح أ  هذه الهجمة الصهيونية الجديدة والخطيرة ضد المسجد األقص  المبارك تتت  بعد  لدما .ا
ا    ردار الاطبيل.  م تمر واريو  والذي ظن قادة االواإلل عبره أنهم قد  احوا ثغر ا رديد 

قا  مل وأضاف: لذل   عننا ندعو األمة قادة ورماهير نل  الاوقو الاام عن كل أشمال الاطبيل والل
هذا العدو وقادت     كل المساويال والمجاالل  وةعادة االعابار للق ية الفلسطينية باعابارها قبلة 

 المسلمين األول   والاتكيد أ  االواإلل هو العدو المركزي لدمة.
 20/2/2019موقع حركة حماس، 

 
 قاء وطني عاجل لمجابهة العدوان على القدس واألسرى لتدعو ل "الشعبية" .9

عقد "لقا  وطن  عارل" ي ل عل  رأس ردول  نل ة: دعت الجبهة الاعبية لاحرير  لسطين غز 
أعمال  مناقاة ما يجري    مدينة القدس من اعادا ال نيرائيلية وايامرار االناهاكال الماواصلة 
بحق األير   ليمو  خطوة عل  طريق "الرد الموود" عل  االواإلل  وبما يعزا صمود يما  

وقالت    بيا  لها "ن  الوقت قد وا  أمام هذه الاطورال الخطيرة  لمقدية واألير .المدينة ا
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واالعادا ال نل  مغادرة والة الافك  ومربل المناكفة  وترك الخإل ال رانبا   من أرل الموارهة 
 .الجدية مل الهجمة الصهيونية واالمبريالية الااملة عل  شعبنا ووقوق  ومقديات 

يادة الفلسطينية نل  "اتخاذ خطوال ردية ترتق  نل  مساو  الحدث"  عل  أ  يمو  ودعت الجبهة الق
   مقدماها "تنفيذ قرارال المجلس المركزي بسحب االعاراف باالواإلل ووقو الانسيق األمن  وقطل 
كا ة أشمال العإلقة مع "  بائضا ة نل  ضرورة اتخاذ قرار مس ول با "العودة عن نررا اتها بحق 

 ر  والجرو  وذوي الاهدا  والموظفين    القطائ".األي
وقالت "ال يعقل أ  يقوم االواإلل ضمن عدوان  الماواصل عل  شعبنا بالقرصنة عل  أموال الاهدا  

 واألير  والجرو     الوقت الذي تقطل السلطة رواتبهم".
 20/2/2019، لندن، القدس العربي

 
 يات إغالق باب الرحمة: االحتالل يتحمل المسؤولية عن تداعحماس .10

قال الناطق بايم وركة وماس  واي برهوم ن  نغإلش االواإلل باب الرومة بالمسجد األقص   
واالعادا  الووا  عل  المصلين رريمة نضافية ت اف نل  يجل  األيود الحا ل بالعنو وائرهاب 

نائ القرار    وطالب    تصريح صحف  يوم األربعا  بال غط عل  ص والجرائم واالناهاكال.
المنطقة للقيام بوارباتهم وتحمل مس ولياتهم تجاه هذا العدو المجرم  وعدم السماح بامرير أي شمل 

وناشد شعوب األمة العربية  عل  عزل  و  ح ررائم . من أشمال الاطبيل مع   والعمل دوما  
القدس من ظلم واناهاكال وائيإلمية أ  ياحملوا مس ولياتهم ناا  كل ما ياعر  ل  شعبنا وأهلنا    

 وةرهاب صهيون  مننم  يساورب الوقوف نل  رانب هذا الاعب  وتعزيز صموده عل  أرض .
وويا صمود أهلنا . وومل االواإلل المس ولية الكاملة عن كل تداعيال تفجير األوضائ    القدس
ا    القدس وثباتهم ود اعهم عن المسجد األقص   وموارهة االواإلل وقطعا  الم ساوطنين  وم كد 

ضرورة ايامرار الاحرك والزوو الجماهيري والاعب     ال فة والقدس والداخل الفلسطين  المحال  
 ومن كل مد  وقر   لسطين للد ائ عن القدس والمسجد األقص  وومايا .

 20/2/2019موقع حركة حماس، 
 

 ربية لتعزيز صمود القدسوضع خطة عمل والتحرك مع الدول اإلسالمية والعجبهة النضال تدعو ل .11
االف وودة ايايطانية  4قررل يلطال االواإلل  أمس  نقامة اها  : نادية يعد الدين - ا عمّ 

رديدة    القدس المحالة  لاهويدها و صلها عن بقية أرزا  ال فة الغربية  بينما صعدل عدوانها 
ها  قالت ربهة الن ال من رانب ضد المسجد األقص  المبارك وواصلت االعادا  عل  المصلين.
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  تسرئ من تنفيذ المزيد من يياياتها العنصرية والفاشية    الفلسطين   ن  ومومة االواإللالاعب
    ضو  االناخابال ائيرائيلية والانا س اليمين  الماطرف عل  وساب الحقوش الوطنية الفلسطينية.

الحال     شرم الايخ  نل  اتخاذ ودعت القمة العربية األوروبية  المزمل عقدها نهاية الاهر 
نررا ال رادعة وعدم االكافا  ببيانال الاجب وائدانة تجاه االواإلل  والاعاط  الجاد مل خطورة 

ولفات نل  أهمية توويد المرر يال ووضل خطة  الاصعيد االيايطان   وقرصنة األموال الفلسطينية.
لاعزيز صمود أبنا  الاعب الفلسطين     القدس عمل وطنية  والاحرك مل الدول ائيإلمية والعربية 

 المحالة  لموارهة مساع  االواإلل الماواترة لاهويد المدينة وة راغها من مواطنيها األصليين.
 21/2/2019الغد، عمان، 

 

 : االحتالل يحاول فرض التقسيم الزماني والمكاني بجرائمه في األقصىغزةقوى  .12
   قطائ غزة: "ن  ررائم االواإلل  وائيإلميةبعة للقو  الوطنية قالت لجنة الماا: رمال غيث - غزة

والا  تمثلت    نغإلش باب الرومة واياهداف المصليين واالعادا  عليهم  األقص ضد المسجد 
وةغإلش الم يسال الاابعة ل  والسماح للمساوطنين الماطر ين باقاحام   محاولة رديدة لفر  الاقسيم 

ذ موقو وايم تجاه هذه نل  اتخا وائيإلميةالدول العربية  ودعت ".األقص سجد الزمان  والممان  للم
لحماية  ائيإلم   مطالبة بعقد اراماع ا طارئ ا لجامعة الدول العربية ومننمة الم تمر االعادا ال
محاوالل للاطبيل و"الا  تاجل  أيولموارهة دولة االواإلل    المحا ل الدولية ووقو  األقص 
كما ودعت م يسال األمم الماحدة وم يسال المجامل  ل عل  القيام بمثل هذه السيايال".االواإل
الماحدة بخصوص  األمملادخل لوقو هذه السيايال الا  تاناقد مل القانو  الدول  وقرارال لالدول  

 موارهة االواإلل وييايات  الفاشية.بالقدس  داعية العابار يوم الجمعة يوم ا للغ ب الاعب  
 20/2/219لسطين أون الين، ف

 

 حسن يوسف: االحتالل تمادى في االعتداء على األقصى بعد مهزلة التطبيع .13
قال القيادي    وركة وماس  وسن يويو: ن  هرولة العرب نحو الاطبيل وةقامة عإلقال  :رام هللا

وأشار  .مل الكيا  الصهيون  باتت ت رش األورار والوطنيين والمجاهدين من النخب الفلسطينية
يويو     وديث صحف  ل   نل  أ  الناهرة باتت أمرا خطيرا ردا يينعمس يلبا عل  مساقبل 

 الق ية الفلسطينية وخاصة موضوئ القدس واألقص  ووق العودة.
وعن ننرة وركة وماس للهرولة المفرطة الا  تقوم بها الدول العربية نحو الاطبيل مل "نيرائيل" أكد 

ننمة الننام الريم  العرب  يامل مجزرة لحقوش شعبنا وأمانا     لسطين  أ  ما تقوم ب  بعد أ
  ه  شرعنة لكل أشمال العدوا  الذي يماري  االواإلل ائيرائيل  ضد شعبنا.
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ولفت نل  أ  شعبنا وشعوب األمة العربية وائيإلمية يمثلو  يدا منيعا لك  ال تمر هذه الجريمة  
األردن  النموذت الح . وعن القدس وما تواره  من وملة مننمة ولنا    شعبنا والاعب المصري و 

لاغيير هوياها العربية الفلسطينية وائيإلمية  قال: "ما من ش  أ  االواإلل ييلاقط هذه الهرولة 
ا من عملية الاهويد للقدس والمقديال وخاطب رموئ المطبعين "ماذا ياجيبو  مآذ   .ليمارس مزيد 

اإلل نيمال األذا   يها  هل تساطيعو  وقو تغيير أيما  شوارعها القدس الا  يحاول االو
ائيإلمية والعربية الا  أصبحت تسم  بتيما  يهودية عبرية  وهل تساطيعو  وماية مقابرها 
ائيإلمية الا  تنبش  يها قبور الصحابة  كيح يقبل مس ولو  عرب ينامو  لهذه األمة بالجلوس مل 

ودعا لوقو أي عإلقة مل المحال  ور ا " لسطينيا"  وطالب بعنها   !نانياهو عل  طاولة واودة؟
 .االنقسام  ونار ثقا ة المقاومة ووب األر . وقال: ن  هذا الجهد هو من مس ولية الفصائل

 20/2/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 الشعب الفلسطينيالمستفيد الوحيد من القول إن منظمة التحرير ال تمثل  وعمالئها "إسرائيل" فتح: .14
ه   "نيرائيل"قال ع و المجلس الثوري لحركة  اح  الماحدث بايمها أيامة القوايم   ن   :رام هللا

المسافيد الوويد من القول ن  مننمة الاحرير الفلسطينية ال تمثل الاعب الفلسطين   وة  العمإل  
هم من تاقاطل مصالحهم  الخاصة  الذين ياارو  ويباعو  بالمال  األرندالوالخونة وأصحاب 

يوم األربعا   ن  خروت  لسطين   وأضاف القوايم     بيا  صحف  الدنيئة مل مصلحة االواإلل.
عل  ائعإلم مل صهيون  ماطرف  وهما مافقا  عل  أ  "مننمة الاحرير ال تمثل الفلسطينيين"  

ييفا مسلطا عل  رةبة  وأكد أ  الخإلف الداخل  يجب أ  ال يمو   ووطن  ودين . أخإلق انحدار 
الاعب الفلسطين   ومااركة االواإلل    محاربة الهوية الوطنية الفلسطينية  وخيانة دما  الاهدا  
الذين ضحوا بترواوهم لك  يمو  لفلسطين عنوا  وهوية  وأ  الاعاط  مل رواية االواإلل ائيرائيل  

    ضرب وودانية الامثيل  هو ضرب من ضروب الخيانة للوطن.
 20/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 السيف نتيجة مباشرة لعملية حد   "سيرت متكال"أبو عبيدة: سقوط قائد وحدة  .15

قال الناطق العسمري بايم كاائب الاهيد عز الدين القسام أبو عبيدة ن  المقاومة وصمود شعبنا 
وأضاف أبو عبيدة    تغريدة  ملية ود السيح.أيقطت قائد وودة السيرل ماكال كنايجة مباشرة لع

عبر قنات  عل  الاليجرام: ن  الفال الكبير والذخر األمن  لد  المقاومة    عملية ود السيح ال 
 ذاقت طعم الخزي والفال أمام المقاومة. االت أصداسه تسقط رسويا  
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م تسقط قائد وودة السييرل وتابل  أيقطت المقاومة وصمود شعبنا من ورائها ليبرما   وها ه  اليو 

وأكد الناطق بايم القسام أ  غزة وشعبها يابق  قاهرة  ماكال كنايجة مباشرة لعملية ود السيح.
 للغزاة  وأيقونة للنصر والصمود.

 20/2/2019موقع حركة حماس، 
 

 " ضربة نوعيةل"لجان المقاومة": استقالة قائد "سيرت متكا .16
ن أ  اياقالة قائد وودة االياخبارال الصهيونية المسماة "ييرل أكدل لجا  المقاومة     لسطي: غزة

ماكال" ه  نايجة طبي ية للهزائم وال ربال النوعية الا  تلقاها المننومة األمنية الصهيونية من 
 المقاومة عل  ودود قطائ غزة.

  وعمق نل  أّ  اياقالة قائد وودة ماكال ومن قبل  واير ائرهاب ليبرما  تعبر عن مد وأشارل
الهزيمة والفال الذي من  ب  الجيش الصهيون  واياخبارات   بد ا من كمين العلم وليس اناها  
بالموارهة مل العدو الصهيون  الا  أعقبت كاو المقاومة لوودة ييرل ماكال وقال قائد الوودة 

الباص  الماسللة    خا  يونس والعمليال النوعية الا  نفذتها المقاومة مثل "عملية كورنيت
 وصواريخ رحيم عسقإل " الا  شملت رادعا  قويا لعنجهية العدو الصهيون .

 20/2/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 غزة االحتالل يستهدف أراضي زراعية وموقع للمقاومة وسط وجنوب قطاع .17
 أراض  اراعية وموقل للمقاومة األربعا اياهد ت طائرال االواإلل ائيرائيلية مسا  : غزة

وأ اد مرايل " لسطين أو  الين" بت  طائرال االياطإلئ  الفلسطينية ويط ورنوب  قطائ غزة.
ا اراعية شرق  مخيم البريج ويط قطائ غزة للمرة الثالثة توالي ا  فيما أغارل  ائيرائيلية قصفت أرض 

 طائرة عسمرية عل  موقل للمقاومة رنوب  القطائ.
ل أ  طائرة عسمرية أغارل عل  موقل تابل لحماس رنوب فيما ذكر الماحدث بايم ريش االواإل

ا عل  نطإلش البالونال الحارقة.  قطائ غزة رد 
 20/2/219فلسطين أون الين، 
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 نتنياهو يلغي رحلته إلى موسكو لضرورات المعركة االنتخابية .18
لخميس(  للقا  أعلن مماب نانياهو تتريل الزيارة الا  كا  مقررا  أ  يقوم بها نل  مويمو  اليوم )ا

الرئيس  إلديمير بوتين  الا  اعم أنها را ل للانسيق وول األوضائ    يورية  لكن منا سي  
اعابروها محاولة لاحسين صورت  االناخابية. وقال مماب : ن  الزعيمين يياكلما  هاتفيا  لاحديد موعد 

 اديمال .قريب للقا . وادع  أ  الاتريل را  لك  يافرغ لاوويد قو  اليمين الر 
وكا  نانياهو قد بذل  عإل  رهودا  كبيرة لاوويد صفوف أوزاب اليمين الراديمال     وزبين اثنين  قط: 
"وا  ال ي يل أي صول من معسمر اليمين". وذكرل مصادر مقربة من هذه األوزاب  أ  نانياهو 

باطر   العنيح  اتصل شخصيا  بزعما  هذه األوزاب  بما    ذل  وزب "أتبائ كهانا"  المعروف
والعدوان  والذي ي م شخصيال تم الاحقيق معها بابهال ارتكاب عمليال تخريب نرهابية ضد 
الفلسطينيين    الخليل وغيرها  أمثال اياا  بن ربير ونوعم ارنو  وغيرهما. ووعد بت  ي م هذه 

ة. ونقل عل  لسان  القول: الاحالفال نل  ائاإل   الحموم  ويعين منها وايرا  أو أكثر    وموما  القادم
"نذا لم تاحدوا ييفوا غاناس ويامل ومومة يسار تاناال عن أراٍ     ال فة الغربية وتعيد تقسيم 

يذكر أ  المعركة االناخابية    نيرائيل ياصل    الساعة العاشرة مسا  اليوم نل  ذروتها   القدس".
ئيرائيل (  لابدأ معركة اناخابية ياخنة لمدة نذ ييغلق باب الارشيح الناخابال الكنيست )البرلما  ا

يوما   أي وا  يوم االناخابال المقرر    الاايل من أبريل )نيسا ( المقبل. وقد كافت األوزاب  45
الرئيسية عن لوائح مرشحيها  لكنها لم تنارها ريميا  بسبب نممانية ودوث تحالفال بين األوزاب    

عد األخير. وقد أد  دخول وزب الجنراالل بقيادة غاناس المعركة الساعال األخيرة الا  تسبق المو 
االناخابية نل  ناو  والة رديدة يبدو  يها أ  هناك اواماال  ألول مرة منذ عار ينوال  اليابدال 

 نانياهو    الحمم. وقامت كل األوزاب الباراة بعدخال رنرال أو أكثر لموارهة الحالة الجديدة.
لعربية    نيرائيل تافاو  لبحث نممانية االيامرار    القائمة المااركة  وه  وال تزال األوزاب ا

ع وا .  13القائمة الا  رمعت األوزاب العربية كا ة    قائمة واودة داخل الكنيست ووصلت عل  
 لكن هذه الجهود تاعثر واليا .

 21/2/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 على القتال عندما كنت أنت تلعب في الواليات المتحدة قمت بتدريب العسكريينغانتس لنتنياهو:  .19
تل أبيب:    أول هجوم مباشر وياخن  خرت بين  غاناس  اعيم وزب الجنراالل "وصانة 
ئيرائيل"  بخطاب واد ماادد ضد رئيس الوارا  ائيرائيل   بنيامين نانياهو  قائإل : "قمت بادريب 

كنت أنت تلعب    الواليال الماحدة  كنت أدخل الخنادش المس ولين العسمريين عل  القاال عندما 
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عندما كنت تاعلم نتقا  ائنجليزية. كنت ال أنام ليل نهار وأنت ت ل المساويق    اياديوهال 
الالفزيو ".وتابل غاناس خطاب  ليذّكر نانياهو باليوم الذي ترك في  نيرائيل ويمن الواليال الماحدة  

 ل. ووصف  بتن  "واكم منفرد ومسابد ومنسلخ عن الناس وهموم الناس".بحثا  عن مإليين الدوالرا
ورا ل أقوال غاناس    خطاب  االناخاب  الثان   أمام رماهير غفيرة ماحمسة.  قوطل مرال عدة 

عاما   ليوضح الفارش بينهما  40بالاصفيق. وقد تعمد الحديث عن تجربا  العسمرية  الا  دامت نحو 
جنرال وررل األمن األقو   وذل  أل  نانياهو كا  يوار  منا سي  السابقين )يائير وينهر أيهما هو ال

 .لبيد وا   غباي وتسيب  لفن ( باعابار أن  "ررل األمن رقم واود"
وأراد غاناس أ  يقول نن  ررل األمن األول الذي ال ير     نانياهو منا سا  ل . ويبدو أ  هذه 

هو   انجر    الرد عليها  بملمال نابية  قال: "علي  أ  تخجل من الدعاية االناخابية أورعت نانيا
نفس .  تنا عّرضت ويات  للخطر عندما كنت رنديا  وبعدها ضابطا  من أرل الدولة  وأصبت ذال 
 مّرة بجراح خإلل معركة مل مخّربين لاحرير رهائن  وكدل أخسر ويات  خإلل تبادل نطإلش نار".

 21/2/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 أشكنازي  غانتس ولبيد في قائمة واحدة تضم   .20
أعلن رئيس وزب "مناعة ئيرائيل"  بين  غاناس  ورئيس "يش عايد"  يائير لبيد  صباح يوم 

ورا     بيا  صدر عنهما  الخميس  عن تاميل قائمة مااركة للحزبين الناخابال الكنيست المقبلة.
مومة بينهما  وأ  رئيس أركا  الجيش األيبق  غاب  أن  تم االتفاش عل  الاناوب    رئاية الح
 أشمنااي  يوف ين م نل  القائمة الجديدة.

وقال بيا  ماارك صدر عن الحزبين نن  "بدا ل المس ولية القومية  قرر غاناس ولبيد وموش  يعالو  
السلطة  كما را     البيا  أ  "وزب تاميل قائمة موودة لاكو  وزب السلطة الجديد    نيرائيل".

 الجديد ي م اعما  أمنيين واراماعيين ل ما  أمن الدولة  وتوويد المجامل ائيرائيل  المامزش".
وقال البيا  نن  تم االتفاش عل  الانا س بقائمة مااركة عل  رئاية الحمومة باتفاش تناوب  بحيث 

 يمو  غاناس األول  ويسابدل  لبيد بعد يناين ونصو.
االياطإلئ األخير  الذي نار يوم أمس  األربعا   قد أشار نل  أ  تحالو  يذكر    هذا السياش أ 

 الحزبين يجعلهما أكبر كالة    الكنيست.
  مقعدا   34وبحسب االياطإلئ الذي أرراه معهد "بانلز بوليايمس"   ع  تحالو الحزبين يحصل عل  

 ين الجديد.مقاعد لا"اليم 8قاعد لحزب "العمل"  وم 9مقعدا لليمود  و 33مقابل 
 21/2/2019، 48عرب 
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 "غيشر" يخوض االنتخابات بقائمة مستقلة: "غانتس يديره آخرون" .21

أعلنت رئيسة وزب "غيار"  ع و الكنيست أورل  ليف  أباكسيس  مسا  األربعا   عن  ال 
 المفاوضال القائمة مل وزب "مناعة ئيرائيل" بقيادة بين  غاناس  وأنها ياخو  االناخابال بقائمة

ووصفت ليف  المنا س األبرا لرئيس الحمومة ائيرائيلية     االناخابال المقبلة  غاناس   مساقلة.
بتن  "يديره اخرو "  وكافت أن  يع  نل  نطالة أمد المفاوضال مل وزبها لحين الاوصل نل  اتفاش 

 مل رئيس "يش عايد"  يائير البيد  رغم أ  الطر ين توصإل بالفعل نل  اتفاش أول .
  أ   كرة دمج الحزبين طروها غاناس    االرامائ الافاوض  األول األربعا وصّروت ليف   مسا  

لفح  نممانية تحالو بين القائماين  وبعد ذل  تمت مناقاة ارا  كل وزب    ما ياعلق بالق ايا 
 الرئيسية  وعل  رأيها الق ايا االراماعية  الا  اتفق عل  اعامادها ركيزة للاراكة.

ضا ت ليف  أباكسيس  أن  تم تاميل لجنة مااركة لمناقاة األمور العالقة  وعل  رأيها رر  وأ
مناقاال وول رميل الق ايا وتوصل نل  اتفاقال. ت منت هذه االتفاةيال الموقو الماارك والملزم 
   للطر ين خإلل العمل البرلمان  والحملة االناخابية  وكذل  األماكن المخصصة لقائمة "غيار" 

 قائمة الكنيست المااركة مل "مناعة ئيرائيل".
 20/2/2019، 48عرب 

 
 استمرار مساعي تشكيل قائمة عربية مشتركة للكنيست والسلطة الفلسطينية تصعد نشاطها .22

وا  اآل  وقبل ياعال من موعد تقديم القوائم للجنة االناخابال المركزية الخاصة     الناصرة:
   ظل  قائما   48   لم يقدم أي من األوزاب الفلسطينية داخل أراض  اناخابال الكنيست ئيرائيل

ايامرار المساع  الحثيثة لهبقا  عل  القائمة المااركة وبمساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية. و   
األثنا  أعلنت الحركة ائيإلمية والاجمل الوطن  الديموقراط     م تمر صحا      الناصرة اليوم 

ا بخو  االناخابال    قائمة تحالفية ثنائية بحال لم تايسر عملية تاميل قائمة مااركة عن قرارهم
 وودوية لكل األوزاب العربية.

. و   الم تمر الصحا   قال رئيس القائمة العربية الموودة )الحزب السياي  للحركة ائيإلمية( د
وتحالفنا مل الاجمل ال  %20/30 منصور عباس ن  المسائل العالقة بين مركبال المااركة ال تاعد 

مل الاجمل يعبر عن مس ولية وطنية وشعبية لاوويد  وتابل: تحالفنايغلق البال للمااركة  بالعمس". 
طوال السنوال  الكلمة    المجامل العرب . الحركة ائيإلمية والاجمل كانوا األقرب ييايي ا ومبدئيا  

ا بعده    الكنيست وخارر ". م كدا أ  االتفاش الثنائ  األربعة االخيرة. ولهذا الاحالو ييمو  ل  م
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هذا يفاح الباب عل  مصراعي  أمام ايامرار المساع  ئقامة وتاميل القائمة المااركة من رديد  
 ورسر الهوة    الفروقال اليسيرة الا  تبقت.

ا الذهاب وتابل "لم نلافت نل  المحاصصة عل  المقاعد  نرادة شعبنا أعل  وأيم  ونف ل دو   م 
مجامعين ال مافرقين. ونطلب من الناس االيامرار    ال غط لاحقيق الوودة  مصطفين يويا  

المناودة. نقدم    هذا الاحالو ما هو مخالو من ويث الجوهر  الحركة والاجمل قررا أال تكو  
لنا المقاعد والمحاصصة    مداوالتنا بل اناهينا من الحديث عن ذل  خإلل خمس دقائق وواص

 الحديث عن تحالو وشراكة وقيقية ليمو  عامإل  اعإل داخل قائمة أويل". 
وردا عل  ي ل "القدس العرب " وول دور الرئاية الفلسطينية قال دكاور منصور عباس ن  الادخل 
   االناخابال متلوف وطبيع  ووصل    مرال يابقة ويث نر  قو  تادخل لرا ل نسبة الاصويت 

أو بالعمس. وتابل " هذا متلوف وماوقل ردا أ  تكو  أرندال مخالفة ولكن طرح     الاارئ العرب 
هذا الموضوئ را  من أرل الحفاظ عل  اياقإللية قرارنا    الداخل. نعم ذهبنا وتدخلنا لرأب الصدئ 
بين وركا   اح ووماس وهناك قطاعال  لسطينية وايعة من الوطن والااال من كل الفصائل ك  

 موذت القائمة المااركة تريدنا أ  ناوود ونالق  مناشدال بهذا االتجاه".نحا ظ عل  ن
من رها  قال األمين العام للاجمل الوطن  الديموقراط  دكاور مطانس شحادة    الم تمر الصحا   
ن  هناك اتفاقا بيننا وبين الحركة ائيإلمية منذ أيبوعين وقد منحنا  رصة الياكمال مساع  الوودة 

لكن عندما وانت الفرصة لهعإل  عن هذا الاحالو الثنائ   علنا ذل  وهو تمهيد للقائمة وتابل " 
 الموودة وه  ماروئ يياي  ال لارتيب مقاعد. 

وعلمت "القدس العرب " أ  السلطة الفلسطينية أريلت مو دين عنها لمدينة الناصرة لجسر الهوة بين 
للجميل. كما علمت أنها تممنت من نقنائ قائمة  الفرقا     محاولة أخيرة لااميل قائمة مااركة

"ناصرت " الخاصة برئيس بلدية الناصرة بالارارل عن المااركة االناخابية عبر ترشيح ناشط عنها 
مل الحركة العربية للاغيير عل  أ  تلعب دور الجامل المو ق مما يايح دخول مرشح اخر من 

ركة المااهاة. وقال مصدر مطلل عل  كواليس الحركة العربية للاغيير نفسها للقائمة الماا
المفاوضال أ  السلطة الفلسطينية هددل بمقاطعة كل رهة تعمل عل  تخريب مساع  الوودة. 
وبالنسبة للخإلف وول رئاية القائمة المااركة  قد توا قت الحركة ائيإلمية والاجمل الوطن  

ة عل  نشغال النائب أيمن عودة المما  األول الديموقراط  مل الجبهة الديموقراطية للسإلم والمساوا 
    القائمة شريطة االتفاش عل  ةيادة رماعية تكو   يها المااركة " مركبة تعمل بالد ل الرباع ". 

  21/2/2019القدس العربي، لندن، 
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 "إسرائيل"استطالع للرأي يشير لتفوق اليسار على اليمين في  .23
ئ للرأي أرراه موقل واال العبري قبل نغإلش تقديم القوائم للكال أظهر اياطإل :تررمة خاصة -رام هللا 

 االناخابية الخاصة باألوزاب ائيرائيلية  أ  هناك تقدما لليسار عل  وساب اليمين.
 قبل تقديم القوائم النهائية المقررة يوم غد الخميس تقديمها. ليساروهذا أول اياطإلئ ينهر تفوش ا
مقعدا عل   31  مواعة با 120مقعدا من أصل  59ل اليمينية ياحصد وو قا لإلياطإلئ   ع  الكا

لحزب كلنا ومثلها لااس   4البيت اليهودي  و 5لا يهدول هاوراة  و 7لليمين الجديد  و 8الليمود  و
   وين أ  وزب نيرائيل بيانا وأوزاب يمينية صغيرة منها وزب الهوية والعنمة اليهودية لن 

نل  وب الحصانة  19مقعدا مواعة با  61وبذل  يحصد الاكال اليساري  ياجاواوا نسبة الحسم.
القائمة  5الحركة العربية للاغيير  و 6ميرتس  و 5وزب العمل  و 9هناك مساقبل  و 13ئيرائيل  و

 لحزب الجسر. 4العربية المااركة  و
 20/2/2019القدس، القدس، 

 
 ع السعوديةالموساد يعترف: هذه هي المعلومات التي نتبادلها م .24

اعارف ضابطا  من االياخبارال ائيرائيلية بازويد السعودية بمعلومال اياخباراتية : الدووة
لموارهة نيرا  وما وصفاه با"ائيإلم الماطرف". وتحت عنوا  "أين تاارك نيرائيل السعودية 

براك" نائب رئيس  بمعلوماتها االياخبارية؟"  نقلت صحيفة "ريروااليم بويت" ائيرائيلية عن "رام بن
الموياد السابق  و"يعموف عام  درور" مسااار األمن القوم  األيبق لرئيس الحمومة بنيامين 
نانياهو  وقائد لوا  األبحاث    ش بة االياخبارال العسمرية  قولهما ن  نيرائيل تبادلت مل الريا  

 ا "أعدا  مااركين". معلومال اياخباراتية خدمة لمصالحها الوطنية ولموارهة ما وصفوهم ب
وقال بن براك ن  الاعاو  االياخباري بين السعودية وةيرائيل يرم  نل  مساعدة السعوديين لموارهة 
الخطر ائيران      وين يساعد نيرائيل عل  تحسين قدراتها عل  موارهة المخاطر الا  تاعر  

ها نيرائيل للسعودية تم "توةيح" لها    ال فة الغربية. وأوضح أن  عل  أياس المعلومال الا  تنقل
أشخاص  مايرا  نل  أ  نيرائيل منحت معلومال اياخباراتية للسعودية وتلقت منها معلومال    
الوقت نفس . من رها   قال "يعموف عام  درور" ن  تزويد نيرائيل للسعوديين بالمعلومال ال يعن  

يرائيل  بالاحليق    األروا  السعودية  أنها تحصل منهم عل  مقابل  مثل منح نذ  لسإلح الجو ائ
ل رب نيرا ". وأكد أ  "ما يهم نيرائيل هو أ  تاارك السعودية    موارهة نيرا ". وأضاف "هناك 
   السعودية من بال يعاقد بوروب تطوير العإلقال مل نيرائيل  وأعاقد أ  هذا الاور  تجاوا 

 "نيإلف" بعررا  المقابلة مل نيزنكول تطور مهم ردا . مرولة الاردد"  معابرا  يماح السعوديين لموقل 
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وكا  رئيس األركا  ائيرائيل  قد أرر  مقابلة مل موقل "نيإلف" السعودي وه  أول صحيفة عربية 
   اللقا    تجري لقا  مل مس ول نيرائيل  بهذا الحجم  وقال الجنرال غادي نيزنكول لا"نيإلف"  وقال

 الاعامل مل نيرا . مصالح مااركة ضدّ  "نيرائيل"ن  للسعودية و  2017الذي أرري    نو مبر 
 21/2/2019الشرق، الدوحة، 

 

ه لتدمير األنفاق وبطاريات أس  .25  300الكشف عن صاروخ إسرائيلي موج 
كافت الصناعال العسمرية ائيرائيلية "را ائيل"  عن تصنيل صاروخ رديد : تررمة خاصة -رام هللا 

وبحسب صحيفة يسرائيل  مسا ال بعيدة ل رب أهداف  وش وتحت األر . مور  يام اياخدام  من
(    معر  بالهند األيبوئ الجاري. مايرة  نل  أن  ROCKSهيوم   عن  ييام عر  الصاروخ )

 الم ادة للطائرال. 300يممن تدمير األنفاش بسهولة  كما أن  يممن  ضرب بطاريال صواريخ أس 
اطور ومجهز برأس ورب  قادر عل  تدمير أي هدف وا  وة  وأشارل نل  أ  الصاروخ ذك  وم
 كا     مناطق محصنة ردا.

 20/2/2019القدس، القدس، 
 

 االحتالل يجدد اقتحامه لألقصى لياًل: عشرات اإلصابات واعتقاالت واسعة .26

رددل قوال االواإلل ائيرائيل  اقاحامها للمسجد األقص   مسا  أمس   عبد الرسوف أرناسو :
وقال شهود عيا   ن  قوال  ل عل  المصلين بال رب المبرح بعد نغإلش أبواب المسجد.واعاد

اخرين    هجوم هو األعنو  15واعاقلت أكثر من  مصليا   20االواإلل ائيرائيل  رروت أكثر من 
وكا  العارال من المواطنين أدوا صإلة العاا     ياوة قريبة من  المصلين منذ  ارة طويلة. ضدّ 

ومل اناها   .2003رومة اواجارا عل  ايامرار نغإلش االواإلل لمنطقة الباب منذ العام باب ال
الصإلة  اعاد  العارال من عناصر الارطة ائيرائيلية عل  المصلين بعد اقاحام المسجد من 

ودول ندا ال اياغاثة    أنحا  البلدة  خإلل باب المغاربة الذي تسيطر علي  قوال االواإلل.
وتجمهر العارال من  نال أ  قوال االواإلل منعت السما  من الدخول نل  المسجد.القديمة 

وقال شهود عيا   ن   ".أكبرالمواطنين عل  البوابال الخاررية للمسجد األقص  وهم يهافو  "هللا 
الموارهال امادل نل  خارت أيوار المسجد األقص  وتحديدا    و  الواد ووارة باب وطة ويث تم 

وشهد المسجد األقص  المبارك توترا شديدا وموارهال باأليدي  دد اخر من المواطنين.اعاقال ع
بفعل االقاحام الوايل لقوال االواإلل للمسجد من باب المغاربة  وشروع  باالعادا  عل  المصلين 

   غ و  ذل   واصلت قوال االواإلل وصارها للمصلين    المسجد     منطقة باب الرومة.



 
 
 
 

 

 22 ص             4870 العدد:             2/21/2019 الخميس التاريخ:  

                                    

يافراد بهم واالعادا  عليهم بصورة وواية  ويث امادل الموارهال    وقت الوق ال  األقص  واال
وقال شهود عيا   ا  الموارهال  أبواب المسجد األقص  الرئيسية "الخاررية" من رهة البلدة القديمة.

بين المصلين وقوال االواإلل تركزل    محيط أبواب الناظر "المجلس" ووطة واأليبا      الوقت 
لذي تناط في  عناصر من وودة المساعربين بقوال االواإلل    منطقة باب األيبا  والا  ا

وعلمت "األيام" أ  المجلس األعل  لدوقاف ائيإلمية    مدينة  اخاطفت واعاقلت عددا من الابا .
ن وكانت دائرة األوقاف  المس ولة ع القدس ييجامل مجددا  يوم األربعا   من ارل تقييم الموقو.

وشدد الايخ عبد العنيم يلهب  مدير    بارميم البوابة الحديدية.الثإلثا ندارة ش و  المسجد  قامت  
المجلس األعل  لدوقاف    القدس  عل  أ  "المسجد األقص  خط أومر وال يممن ألي مسلم 

مارس دوره "مجلس األوقاف عندما اار باب الرومة  عن   أ  نل الاناال عن أي ذرة تراب في " ال اا 
 الطبيع     الحفاظ عل  رز  مهم ومسجد من مصليال المسجد األقص  المبارك".

"مزيد من الربا  ومن  نل من رها   دعا الايخ محمد وسين  مفا  القدس والديار الفلسطينية  
الصبر ومن الثبال ومن االلافاف وول المسجد األقص  المبارك أل  هذا المسجد يمثل بعدنا 

 والدين  والح اري والااريخ ".العقائدي 
 20/2/2019، األيام، رام هللا

 
 قوات االحتالل تعتقل الُمعلمة "حلواني" من منزلها بالقدس .27

  يوم األربعا   نود  المعلمال    المسجد األقص  المبارك اعاقلت قوال االواإلل: القدس المحالة
ة هنادي ولوان   بت  قوال من شرطة وأ ادل عائلة المقديي بعد دهم منزلها    القدس المحالة.

االواإلل دهمت منزلها    و  "واد الجوا" بالقدس  وقامت بافايا  قبل اعاقال المعلمة "هنادي"  
وولوان  تعّد من النسا  المقديّيال اللوات  منل االواإلل عنهن  وتحويلها ألود مراكز الاحقيق.

يمها كا  من ضمن األيما  الا  عّمماها الاتمين الصح  بسبب رباطهن    األقص   كما أ  ا
 الارطة ائيرائيلية عل  أبواب المسجد األقص  لمنعها من دخول  دو  ورود أي قرار ريم .

 20/2/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 يقتحمون "األقصى" بحراسة مشددة تلمودياً  وطالباً  مستوطناً  289: القدس .28
  المسجد األقص  المبارك من باب األربعا البا  تلموديا  يوم مساوطنا وط 289اقاحم : القدس

 المغاربة  بحراية ماددة من قوال االواإلل الخاصة.
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وتمت االقاحامال بمجموعال صغيرة ومااالية ونفذ المساوطنو  روالل مابوهة    أررا  المسجد 
 المبارك.

 20/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 حتالل يهدم منزلين ويوزع إخطارات بهدم أخرى في القدساال .29
وم األربعا   منزلين    و  بيت ونينا يهدمت اليال تابعة لبلدية االواإلل    القدس  : القدس

شمال القدس  وواعت نخطارال بهدم أخر   وبإلغال ايادعا  ألصحاب مناال    مخيم شعفا   
 وو  الصوانة قرب يور القدس الااريخ .

وقال مرايلنا  ن  ررا ال االواإلل هدمت منزلين    منطقة األشقرية بح  بيت ونينا للمواطن 
تيسير المحاسب ونجل  شادي بعد نخإلئهما من قاطنيهما  وعددهم عارة أ راد معنمهم من األطفال  

 علما أ  عائلة المحاسب تممنت صباح اليوم من اياصدار قرار بوقو الهدم.
و  الصوانة تم تسليم نخطارال هدم وايادعا  للح ور للبلدية  بخصوص عدم و   مخيم شعفا  و 
 ترخي  البنا .

 20/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مقدسيًا بشرط اإلبعاد 16االحتالل يخلي سراح  .30
 16 مسا  اليوم  يبيل ائيرائيل أخلت محممة االواإلل  رمال غيث: -ة غز   القدس المحالة

 أخرين للمحاكمة. 17مقدييا  بار  ائبعاد عن البلدة القديمة    القدس المحالة  ووولت 
وقال المحام  المقدي  خالد ابارقة: ن  المحممة ائيرائيلية قررل ائ رات عن الابا  المقدييين 

الية بقيمة يوما   ود ل كفالة م60بار  ائبعاد عن المسجد األقص  المبارك والبلدة القديمة لمدة 
أخرين للمحاكمة  17وبين الزبارقة لاموقل " لسطين أو  الين" أ  االواإلل وول  شيمل". 1500

وذكر أ  يلطال  بسبب رباطهم    ياوال المسجد األقص  المبارك ور  هم قرارال االواإلل.
يدور     االواإلل رن رنونها عندما تصدي المقدييين لهم ويلطوا ال و  عل  ررائم االواإلل وما

الباوال المقدية  م يفا : "ن  ما يدور    المسجد األقص  يامل تهديد للحق العرب  ائيإلم  
 في ".

 20/2/2019، فلسطين أون الين
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 الخطيب: االحتالل يستخدم "القضاء" لتغييب الشيخ صالح عن الساحة الفلسطينيةكمال  .31
ائيإلمية داخل األراض  المحالة عام  أّكد نائب رئيس الحركة أومد المصري: - غزة  الناصرة

م  الايخ كمال الخطيب  أّ  يلطال االواإلل ائيرائيل  تساخدم "الق ا " لاغييب الايخ رائد 1948
 صإلح رئيس الحركة عن الماهد واألوداث    الساوة الفلسطينية.

نّ  الم يسة ائيرائيلية ممثلة با)ومومة  وقال الخطيب    تصريح لصحيفة " لسطين"  أمس 
بنيامين نانياهو(  تاعمد نطالة أمد محاكمة الايخ صإلح  وةبطا  نررا اتها  مساغلة عنصر الزمن  

 ئبعاده قدر المممن عن الجماهير الفلسطينية.
وضة وكانت محممة االواإلل العليا    مدينة ويفا المحالة  مددل الخميس الماض   القيود المفر 

أشهر نضافية  وأبقا  ضمن الحبس المنزل  بارو  مقيدة    منزل   3عل  الايخ صإلح  لمدة 
 بمدينة أم الفحم.

 21/2/2019، فلسطين أون الين
 

 بالونات مفخخة تنفجر في غالف غزة .32
انفجرل بالونال مفخخة  اليوم األربعا      مناطق مخالفة من مساعمرال  :تررمة خاصة -رام هللا 
العبرية   ع  بالونا مفخخا انفجر    يما  مجمل مساعمرال  13وبحسب قناة  قطائ غزة. غإلف

كما أطلق وارس أمن نيرائيل  النار عل  بالو  مفخخ ما أد   أشمول قبل يقوط     المجمل.
 النفجاره بمنطقة موشاف عزريمام قرب أيدود.

 20/2/2019، القدس، القدس
 

 المستوطنين يقتحمون قبر يوسف بنابلس إصابات واعتقاالت بالضفة ومئات .33
اندلعت موارهال ليلية    مناطق مخالفة بال فة الغربية والقدس المحالاين بين مجموعال من 
الابا  ورنود االواإلل الذين واولوا قمل الحراك المناصر للقدس واألقص   فيما أصيب عدد من 

   نابلس عقب اقاحام مئال  الابا  برصاص االواإلل وواالل اخاناش خإلل الموارهال
 المساوطنين لقبر يويو.

 لسطينيا  منهم  22وشن ريش االواإلل وملة دهم وتفايش    مناطق مخالفة بال فة اعاقل خإللها 
من مخيم العروب ق ا  الخليل تنسب لهم شبهال ال لوئ بعمليال ضد المساوطنين ورنود  5

 واإلل    بيان .  بحسب ما أعلن ريش اال60االواإلل عل  شارئ 
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واندلعت موارهال بين شبا  ورنود االواإلل الذين نفذوا وملة خاصة    مناطق مخالفة بال فة 
ئوبا  أي أعمال مقاومة  نذ قمعوا بقنابل الغاا المدمل والرصاص المعدن  المغلو بالمطا  الابا  

ما ضبطت قوال الذين تصدوا لهم  ويث أصيب العارال  فيما أصيب رندي بجروح طفيفة  ك
 االواإلل ويائل قاالية وأيلحة    قرية شويمة ق ا  طولكرم.

   نابلس اندلعت موارهال قبيل اقاحام مئال المساوطنين قبر يويو بالمدينة  ويث أطلقت قوال 
االواإلل الرصاص المعدن  المغلو بالمطا  باتجاه المواطنين مما أد  نل  نصابة الصحا   

اصة مطاطية بالبطن  ويث نقل لمسااف  ر يديا الحموم  لالق  العإلت  معاصم يقو الحيط برص
فيما قدمت الطواقم الطبية ائيعا ال األولية للعارال الذي أصيبوا بحاالل اخاناش ررا  قنابل الغاا 

 المدمل  كما نم اعاقال ثإلثة شبا  خإلل الموارهال.
منطقة الارةية بنابلس  فيما توغلت قوال واقاحمت دوريال عسمرية لإلواإلل عند مناصو الليل ال

رارلة من معسمر االواإلل المامركز عل  ربل الطور  عبر و  ال اوية وشارئ القدس  واناار 
عارال الجنود    محيط قبر يويو لحماية وا إلل ومركبال تقل مئال المساوطنين نل  قبر 

 يويو ألدا  طقوس تلمودية.
ال يساوية    القدس المحالة  بين المواطنين وقوال االواإلل الا  واندلعت موارهال ليلة     بلدة 

قمعت مسيرة خررت    البلدة نصرة للمسجد األقص   ويث انطلقت مسيرة عفوية نصرة األقص  
    يياش اعادا  االواإلل ائيرائيل  علي  والذي أيفر عن نصابة واعاقال العارال.

يوما.  15نسا  من أم الفحم وعما عن المسجد األقص   3 وأبعدل شرطة االواإلل  مسا  الثإلثا  
ويتت  اعاقال الثإلثة نسا  ضمن وملة االياهداف واالعاقاالل بحق المصلين الماوا دين    ياعال 

 الصباح للمسجد  لمنعهم من ايارت     ياعال الصباح.
 20/2/2019، 48عرب 

 
 عاماً  30االحتالل يحكم بسجن أسير فلسطيني مدة  .34

أصدرل محممة "عو ر" العسمرية الاابعة لسلطال االواإلل ائيرائيل   يوم : طين المحالة لس
عاما (  من الخليل  بالسجن  26األربعا   قرارا  بسجن األيير الفلسطين  ممدوح يويو محمد عمرو )

  الااب وأ اد الموقل ائلكارون  لصحيفة "يديعول أورونول" العبرية أ عاما  بذريعة القال. 30لمدة 
الفلسطين  نّفذ عملية طعن قبل ثإلث ينوال  مساهد ا  رنودا  نيرائيليين قرب محطة للحا إلل    

وأضاف الموقل العبري  أ  أود ال با  ائيرائيليين ُقال خإلل  "غو  عاصيو " رنوب  بيت لحم.
 الحادثة     وين ُأصيب اخر أثنا  محاولة اعاقال األيير الفلسطين .
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  وقام رنود االواإلل بعطإلش 2016ب عمرو  قد نّفذ عملية طعن    تموا/ يوليو وكا  الاا
 الرصاص علي  بامل ُمكّثو  قبل أ  يام اعاقال  واواجااه    ماف  نيرائيل  وهو بحالة وررة.

 20/2/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 قوات االحتالل تنكل بكفيف جنوب بيت لحم .35
ال االواإلل ائيرائيل   يوم األربعا   بمواطن كفيح    بلدة الدووة رنوب بيت نكلت قو : بيت لحم
وقال منذر مزهر  ن  قوال االواإلل اعادل علي  بال رب المبرح  بعد أ  اقاحمت منزل   لحم.

بامل همج   وانهالت عل  رأي  وكاف  بال رب عل  الرغم من أن  كفيح ويغسل الكل   وال يقو  
 ال بمساعدة شخصين عل  األقل.عل  الحركة  ن

 20/2/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 رؤساء الكنائس يدعون الجتماع وسط تحفظات على تعيين لجنة رئاسية عليا جديدة .36
للاباوث     ألع ائ الرامائ  األربعا   يوم  كنائس القدس ورسيا دعا مجلس بطاركة : القدس

 لا و  الكنائس بدو  ايااارتهم والانسيق معهم كما هو معهود.موضوئ تعيين لجنة رئايية عليا 
وتتت  الدعوة لهذا االرامائ بعد الاااور بين رسيا  الكنائس ومطالبال من أبنا  الطوائو المخالفة 

 الاعيين تعٍد واضح عل  دور الكنائس ومماناها. أيلوبالذين رأوا    
عهم عن نعادة تاميل اللجنة الرئايية العليا وأعرب عدد من رسيا  الكنائس عن اماعاضهم لسما

المخالفة  وأ  هناك عدم رض  من تدن  مساو   ائعإلملا و  الكنائس من الصحو وويائل 
الع وية    اللجنة الجديدة مقارنة مل اللجنة السابقة ويث أ  اللجنة السابقة ضمت ضمن تاميلاها 

جنة الجديدة  ا م ممثلين عن واارال وتمثيل لكيا  عدد من أع ا  اللجنة الانفيذية ووارا   أما الل
 علي  خإل ال قانونية وييايية  األمر الذي يي ثر يلبا  عل  ادا  اللجنة.

وأكد عدد من رسيا  الكنائس عل  أ  أع ا  اللجنة الجديدة ال يمثلو  النسيج الغن  للطوائو 
أ  لد  الكنائس شموك  نل  ا ةبائضطائفة معارف بها   13المسيحية     لسطين  والا  ت م 

ردية وول قدرة بعد األع ا  الجدد عل  القيام بمهامهم بطريقة عادلة ومدروية  خاصة مل عدم 
مااركة أي شخصية مسيحية ةيادية مقديية    ع وية اللجنة الجديدة الا  تم تعيين عدد كبير من 

انا  أخر  األمر الذي يجعل الع وية أع ائها بمسمياتهم الوظيفية أويانا  وبامثيلهم لواارال أوي
وطالبت الكنائس كا ة الجهال الريمية    السلطة الفلسطينية بااليامرار     دررة كبيرة. نل مبهمة 
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   أي تجاذبال ييايية. ومن الماوقل أ   نقحامهاالحفاظ عل  السااتيمو )الوضل القائم( وعدم 
 امائ.يصدر موقو ريم  موود بخصوص هذا الات  عقب االر

 20/2/2019، الغد، عم ان
 

 لبنان: اتفاقية تعاون بين "الهالل األحمر" والسفارة اليابانية لصالح الالجئين .37
وقل مدير عام رم ية الهإلل األومر الفلسطين     لبنا  يامر شحادة  اتفاةية تعاو  مل : بيرول

للخدمال الطبية الا  تقدمها يفير اليابا  لد  لبنا  ماتاهيرو ياماغوتا      نطار دعم اليابا  
 للجم ية والإلرئين الفلسطينيين    لبنا .
دوالر أمريم      تجهيز قسم الطوارئ لمسااف  ويفا  88,800وياساهم االتفاةية الا  تبلي ةيماها 
 الاابل للجم ية    مخيم برت البرارنة.

 20/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 طينية منتقدة بعد حلقة "االتجاه المعاكس"ردود فلس .38
أثارل ولقة االتجاه المعاكس الا  بثت مسا  الثإلثا  عل  قناة الجزيرة اناقادال من أويا  و صائل 

  لسطينية وطلبة رامعة بيرايت    ال فة الغربية.
وأثارل تصريحال ضيح الحلقة دكاور ائعإلم بجامعة بيرايت ناتل األقطش غ با    تل  

 األويا  ويث اناقدل ظهور األقطش أمام ضيح نيرائيل .
ودانت أويا  أخر  تصريحات  بات  مننمة الاحرير الفلسطينية الا  قال ننها تمثل أوزابا  لسطينية 
بعينها وليس كل أطياف الاعب الفلسطين   وذل  ردا عل  ائيرائيل  الماارك    الحلقة  والذي 

   السلطة غيرل تورهاتها نحو نيرائيل.قال ن  مننمة الاحرير ممثلة  
وقد أصدرل رامعة بيرايت بيانا قالت في  ن  الجامعة ومنذ ناتتها تعابر نفسها رز ا ال ياجزأ من 
الحركة الوطنية الفلسطينية  وة  مننمة الاحرير الفلسطينية ه  الممثل الارع  والوويد للاعب 

 الفلسطين     كا ة أماكن وروده.
أ  الجامعة تر د أي نيا ة أو تامي     هذه المننمة وأدوارها الوطنية والسيايية  وأضاف البيا 

والمجام ية  وتابعت أ  مجامل الجامعة بما ة ممونات  ير د الاطبيل بتشمال  المخالفة مل 
 االواإلل.
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ومل كما أكد مجلس الجامعة عل  ضرورة االلازام بسياية الجامعة وموقفها الواضح من االواإلل  و 
 المجلس المس ولية الاخصية لمن يخرت عن هذا الموقو.

من رانب   أصدر األقطش بيانا أكد في  ر    الاطبيل مل االواإلل  مايرا نل  أ  الاطبيل بحسب 
معايير لجنة المقاطعة يعن  المااركة    أي ماروئ أو مبادرة أو ناا  محل  أو دول  يجمل بين 

وفيما ياعلق بالغ ب الذي أودثا  تصريحات  بات  مننمة  . لسطينيين أو عرب وةيرائيليين
الاحرير  قال األقطش    بيان  نن  يامن  أ  تكو  المننمة رامعة للكل الفلسطين  لكنها اليوم 

 ليست كذل .
بسبب والة االواقا  بين  األربعا  وعلمت الجزيرة أ  األقطش لم ياور  نل  رامعة بيرايت يوم

 وقت تاواصل في  الجهود ئنها  هذه األامة. أويا  من الطلبة   
 20/2/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 
 أكبر في إدارة الحرم القدسي األردن تمنح الفلسطينيين دوراً  .39

   الحرم  ائيإلميةالم يسال  ندارة    أكبر بمنح الفلسطينيين    القدس دورا   األرد قامت 
 نل ادة يياييين ودينيين    القدس الارةية وضمت ق ائيإلم القدي   وويعت مجلس الوقو 

  الا  األردنيةوبحسب تقرير صدر يوم االثنين    صحيفة "هآرتس"  ويعت الحمومة  صفو  .
الماض . وألول  األيبوئع وا     18 نل ع وا  11مجلس  من  أع ا تسيطر عل  الوقو  عدد 

المجلس  الذي كا  عادة م لو  نل سطينية مس ولين وقادة دينيين تابعين للسلطة الفل نضا ةمرة  تم 
وهذا الاغيير هو محاولة من قبل عما  لااارك  .األردنيةمقربين من العائلة المالكة  أشخاصمن 

مركزا للاوترال بين ائيرائيليين  األخيرة   السنوال  أصبحمس ولية الموقل المقدس  الذي 
 مانا سة. نقليميةوالفلسطينيين  وبين تحالفال 

 19/2/2019، مز أوف إسرائيلتاي
 

 مساعدات ُعمانية للضفة الغربية .40
مدينة  نل وصلت قا لة مساعدال ييرتها الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية : بسمة الننام  - ما عُ 

  بابرئ من الهيئة الُعمانية لدعمال الخيرية بسلطنة ُعما  وبالانسيق أمسالخليل بال فة الغربية  
 ُعمانية والفلسطينية    األرد .مل السفارتين ال

 21/2/2019، الدستور، عم ان
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 صورة تفضح مشاركة غير معلنة لتونس بمؤتمر "وارسو" والمعارضة تندد .41
 جرل مااركة غير معلنة لو د دبلوماي  تونس  بم تمر "واريو"  رنبا : امال الهإلل  - تونس

ويا  الحزبية والاعبية  ويط دعوال لجنب مل قادة  االواإلل ائيرائيل   مورة غ ب بين األ
ولم تعلن واارة الخاررية  لمسا لة واير الخاررية  واتهامال لهعإلم المحل  بالاعايم عل  الخبر.

باونس عن مااركاها    الم تمر  غير أ  صورة رماعية تداولاها ويائل نعإلم دولية  أظهرل توارد 
ويارعت ةيادال  قة القادة والاخصيال المااركة.كاتب الدولة للخاررية الاونس  صبري باطبج  ر 

ييايية وأوزاب ئدانة مااركة تونس    الم تمر  ماهمة الخاررية بمحاولة الاسار عل  ما وصو 
 با"  يحة الاطبيل وخيانة الق ية الفلسطينية".

كة    ونار وزب العمال المعار  بيانا  أدا  خإلل  ما قال ننها "هرولة الننام الاونس  للماار 
القمة عبر كاتب الدولة للا و  الخاررية  واصطفاف االئاإلف الحموم  ورا  أننمة العمالة 

واعابر الم تمر "خطوة نضافية لفر  الاطبيل مل العدو الصهيون    الخليجية بقيادة السعودية".
سطين  وتحويل  نل  أمر واقل وعلن      تحد يا ر لمواقو الاعوب العربية ولمااعر الاعب الفل

 الذي ياعر  نل  ومإلل نبادة واعادا  وايايطا ..".
وهارم األمين العام للحزب الجمهوري  عصام الااب   مااركة كاتب الدولة للخاررية بم تمر واريو 

وايانكر     تدوينة ل  بعنوا  "عندما تطعن الدبلومايية الاونسية الاعب الفلسطين     النهر". 
تونس عل  و ور الم تمر  رغم غياب ومقاطعة السلطة الفلسطينية"  الااب  ما وصف  با"نصرار 

ال اا نل  أ  غياب األخيرة "أيقط ورقة الاول عن المطبعين العرب  ومن بينهم الدولة الاونسية 
 برئاياها ووموماها ووركة نه اها".

نس    "  بمااركة تو 21وندد النائب عن الجبهة الاعبية عمار عمرويية     تصريح لا"عرب 
الم تمر  واالنصيائ ل غوطال السعودية والواليال الماحدة  ضمن تور  أعلن عن  ترامب    

وأضاف: "هذا لقا  عمإل  الصهاينة    الوطن العرب    صفقة القر  لقبر الق ية الفلسطينية.
 والحمومة الاونسية شاركت بماتب دولة  مل محاولة نخفائ   لكن الصورة   حا ".

 " الاواصل مل مصدر    الخاررية الاونسية أو رئاية الجمهورية  لكن تعذر علينا ذل .21 وواولت "عرب
وبالاوااي مل الغ ب الذي ياد األويا  السيايية بسبب انخرا  الدولة الاونسية    يياية الاطبيل 
المف وح والريم  مل الصهاينة  عبر ناطا  الاواصل عن ر  هم المطلق للزت باونس    

 ل ائقليمية وخيانة الق ية الفلسطينية.الصراعا
 21/2/2019، "21موقع "عربي 

 



 
 
 
 

 

 30 ص             4870 العدد:             2/21/2019 الخميس التاريخ:  

                                    

 الكويت: عدم التطبيع مع الكيان الصهيوني أحد ثوابتنا .42
: نقل رئيس لجنة الا و  الخاررية    مجلس األمة الكويا   النائب عبد الكريم األناضول - الكويت

بعا   قول  ا  "عدم الاطبيل مل الكيا  الكندري  عن واير الخاررية صباح الخالد الصباح  األر 
 الصهيون  أود الثوابت  ويعد ركيزة السياية الخاررية الكوياية".

را  ذل     تصريح للصحا يين عقب ارامائ اللجنة  بح ور رئيس مجلس األمة )البرلما ( 
خير    صورة مراوش الغانم  وواير الخاررية  ونائب واير الخاررية خالد الجار هللا  نثر ظهور األ

  بم تمر واريو  مل رئيس الوارا  ائيرائيل  بنيامين نانياهو.
وأضاف أن  تطرش  وقال الكندري  ن  "االرامائ كا  صريحا  ولم يمن ب  أي نوئ من المجامإلل".

نل  ما أثير من تساسالل عن موقو الكويت من الاطبيل مل الكيا  الصهيون   والصورة الا  ظهر بها 
وأوضح أ  "أع ا  اللجنة أوصلوا نل  واارة الخاررية بامل  الخاررية خالد الجار هللا. نائب واير

مباشر  الر د الاعب  ألي تور  للاطبيل مل الكيا  الصهيون "  معابرا أن  "ال يممن تجاهل مثل هذه 
تفصيليا عن وتابل الكندري  "واارة الخاررية قدمت شروا  الق ية  أو القبول بتنها كانت صورة عابرة".

مااركاها    الم تمر"  مايرا نل  تتكيد واير الخاررية "أن  لم يمن هناك أي نوئ من أنوائ الاإلق   أو 
وشدد عل  أ  "أي وياد عن موقو الكويت فيما  وديث عن مستلة الاطبيل مل الكيا  الصهيون ".

 اكو  هناك محايبة".ياعلق بالاطبيل مل الكيا  الصهيون    لن يمو  هناك أي ايامائ  بل ي
 20/2/2019، القدس العربي، لندن

 
 "إسرائيل"إيران: ال يمكن استبعاد احتمال الصراع العسكري مع  .43

: اتهم واير الخاررية ائيران   محمد رواد ظريح  نيرائيل بتنها "تنزئ للمغامرة" رويارا - برلين
امال اندالئ صرائ عسمري بين وقال نن  ال يساطيل ايابعاد او ةبانفيذها ومإلل قصو    يوري

بنا  عل  دعوة  ةوقال ظريح لصحيفة اود دوياا  تساياونج ن  ورود نيرا     يوري البلدين.
 الحمومة السورية بينما تناه  نيرائيل المجال الجوي اللبنان  والسوري بائضا ة نل  القانو  الدول .

للمغامرة من رانب نيرائيل ونزعة وأضاف    مقابلة مل الصحيفة تنار  الخميس "هناك نزعة 
ولد  ي ال  عما نذا كا  ير  بوادر صرائ عسمري بين نيرا  وةيرائيل   المغامرة تكو  دائما خطيرة".

 أراب ظريح "كإل  لكنن  ال أياطيل ايابعاد االوامال".
 20/2/2019، القدس العربي، لندن
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 لقدس والحرم القدسيقطر تدين السياسات القمعية لالحتالل اإلسرائيلي في ا .44
أعربت دولة قطر عن نداناها واياهجانها الاديدين للسيايال القم ية والعنجهية الا  : قنا –الدووة 

ما االت قوال االواإلل ائيرائيل  تماريها    القدس المحالة والحرم القدي  الاريح  وكا  اخرها 
 سإليل    ور  المصلين.االعادا  السا ر عل  ورمة المصلين وةغإلش باب الرومة بال

وأكدل واارة الخاررية     بيا  اليوم  أ  هذه الخطوة تتت  ضمن مسار بدأت  قوال االواإلل منذ 
ينوال  وتساهدف من  تغيير هوية مدينة القدس وتقسيم الحرم القدي  الاريح ونزئ الحقوش 

اقل بقوة وةرهاب السإلح الااريخية للاعب الفلسطين  بمسلمي  ومسيحيي  من خإلل  ر  األمر الو 
وقال البيا  "ن  عل  قوال االواإلل ائيرائيل  ومن يع دها أ   تحت عين وبصر المجامل الدول .

يدركوا أ  هذه االناهاكال تعد نهانة وتعديا عل  المقديال ائيإلمية وعل  مااعر ما يزيد عل  
باالياعإل  عل  ما يحمم أع ا  المليار ونصو المليار مسلم وول العالم  وهو ما ينم عن شعور 

 المجامل الدول  من أعراف وةيم اياقر عليها العالم الماح ر منذ عدة عقود."
 20/2/2019، الشرق، الدوحة

 
 عامًا.. واشنطن تغلق قنصليتها بالقدس وُتحولها مقرًا إلقامة فريدمان 175بعد  .45

اغلق القنصاالية األمريميااة العامااة ياا 4/3/2019وتحدياادا   اا   أياابوعينبعااد  :يااعيد عريقااال -واشاانطن 
مااان الاعامااال المباشااار مااال الماااواطنين    منهياااة باااذل  تراثاااا  طاااويإل   ااا  القااادس المحالاااة أبوابهاااا نهائياااا  

 .1844 ينةا اااوها    وين تمّ عاما   175الفلسطينيين دام أكثر من 
ملية ائغإلش الوشيمة ولم يعلق الناطق الريم  بايم الخاررية األمريمية روبرل باالدينو الذي أكد ع

  الواليااااال نبااااالقول    ممافيااااا  19/2/2019للقنصاااالية  ردا  علاااا  ياااا ال ورهااااا  لاااا  "القاااادس" الثإلثااااا   
نقلها من تال أبياب نلا  القادس  الماحدة لديها يفارة    القدس    نشارة من  للسفارة األمريمية الا  تمّ 

 .14/5/2018   المحالة 
  2018 / أغسااطسامااة كااارين ياياااهارا الااا  تساالمت موقعهااا  اا  ابوياااغادر القنصاال األمريميااة الع

 لهذه العملية. تسهيإل  
  ا أمريمياة  يايقوم نائاب رئايس البعثاة القنصالية باعدارة الاا و  الفلساطينية الجديادة  وبحسب مصادر

ولان  السفارة األمريمياة  ا  القادس  كماا يايام نقال رميال الاقاارير الماعلقاة بالفلساطينيين عبار السافارة 
 تكو  هناك تقارير مباشرة من الفلسطينيين نل  واشنطن.

 20/2/2019 ،القدس، القدس
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 تالشىيآفاق السالم و ألف فرصة عمل لغزة وخطر الحرب يحوم في األفق  15مالدينوف:  .46
منسااق األماام الماحاادة   نيمااوالي مإلدينااوف  أ  20/2/2019 ،المتحععدة األمععم أنبععاءمركععز موقععع نااار 

بعااد اآلخاار  فيمااا  وااذر ماان أ  "ا اااش السااإلم الاادائم تاإلشاا  يومااا     اا  الااارش األويااط لعمليااة السااإلم
ايااامرار تنااام  الاحااديال ائنسااانية واألمنيااة والسيايااية  اا  غاازة  يانااام  العنااو والاطاارف"   اا  ظاالّ 

    نواطا  أمام مجلس األمن الدول   قال مإلدينوفو  ."القدس الارةية"وال فة الغربية بما    ذل  
عبر دائرة تليفزيونية من القدس  ن  الجهود الراهنة تركز عل  منل االنهيار االقاصادي وائنسان     

   ا  أ  ي ايش ائيارائيليو  والفلساطينيو  ال فة الغربية وغزة والحفاظ عل  األمل  وة  كاا  ضائيإل  
 يم  والدول .نل  رنب    يإلم    دولاين معارف بهما وماكاملاين    المجامل ائقل رنبا  

الدولاين بسبب  "نعمل بجد للحفاظ عل  هذه ائممانية  فيما تقو  بامل منهج  نممانية تحقيق ولّ 
الواقاال المااادهور علاا  األر . ياازداد ظهااور الماطاار ين ماارة أخاار   ويلااوح تهديااد ناااوب الحاارب  اا  

للصاارائ   ااع  أول مااا األ ااق. وليعااود ائياارائيليو  والفلسااطينيو  ماارة أخاار  نلاا  مسااار الحاال الساالم  
ياعين وروده هو القيادة الا  ت من بعممانياة تحقياق الساإلم عبار المفاوضاال. يجاب أال ياعلاق األمار 

 ." لسطين "و" لسطين  بل يجب أ  ياعلق بعيرائيل  "أو"أبدا بعيرائيل 
ن  وأكد مإلدينوف عل  ضرورة أ  يافهم المجامل الدول  أ  الطرف األضعو  وهو الااعب الفلساطي

   يحااااات نلااا  الااادعم أكثااار مااان أي وقااات م ااا .عاماااا   50الاااذي عاااا  تحااات االوااااإلل ألكثااار مااان 
ولديو  كما قال المس ول األمم   تاُكبد الادابير األوادية وايامرار العنو وال غو  المالية وانعدام 

 وتقو  أيس السإلم. باهنا   الاقدم نحو السإلم  المجامل الفلسطين  ثمنا  
وف عن الوضل المال  الصعب للسلطة الفلسطينية والاوقعال بزيادة العجز المال   ا  وتحدث مإلدين

ميزانياهااااا خااااإلل العااااام الحااااال  بساااابب يااااحب كميااااال كبياااارة ماااان تموياااال المااااانحين وتاااادهور الوضاااال 
 140حاو نوأشار نل  قرار الحمومة ائيرائيلية األوادي  خإلل األيابوئ الحاال   بحجاب  االقاصادي.
وقال ن  الوقو األخيار للمسااعدال األمريمياة  من تحويإلل عوائد ال رائب الفلسطينية. مليو  دوالر

وأعارب عان األيااو ناا   علا  الجهاود الجاريااة لارأب االنقساامال الحاليااة. للفلساطينيين قاد تا ثر أي ااا  
   بعدم تمديد والية بعثة الورود الدول  الم قت    الخليل.28/1/2019    "نيرائيل"قرار 
ضا ة نل  تل  الاطورال المقلقة وعل  الرغم من رهود مصر للاقريب بين الفصاائل الفلساطينية  وبائ

كمااا قااال مإلدينااوف  نال أ  الخطااوال السيايااية األخياارة قااد توياال هااوة االنقسااام المازايااد بااين ال اافة 
طينية والمعاايير وقال مإلدينوف ن  االناخابال الا  تجر  بما ياوا ق مل القوانين الفلسا الغربية وغزة.

الديمقراطيااة الدوليااة بتنحااا  األر  الفلسااطينية المحالااة  قااد تكااو  الساابيل الوويااد للخااروت ماان الجمااود 
 السياي  الداخل  الراهن.
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مإلديناوف قاال ن  رهاود أ    نيوياورك  مان 20/2/2019 ،وكالة العرأي الفلسعطينية لإلععالموأضا ت 
العارلة    غزة  قاد نجحات بااو ير االف  وائنسانيةقاصادية األمم الماحدة لانفيذ وزمة الادخإلل اال

ملياااو  دوالر  20وبااين مإلديناااوف أ  قطاار منحاات   اارص العماال الم قاااة لساااما  القطااائ المحاصاار.
وذكاار أ  األماام  واألونااروا ومبااادرة النقااد مقاباال العماال. ائنمااائ الماحاادة  األمااملاعزيااز عماال برنااامج 

 النناار االف  رصااة عمال م قاااة  ا  غاازة  ال ااا   10لمقبلاة  ماان تاو ير الماحادة يااااممن خاإلل الفااارة ا
 االف  رصة عمل م قاة. 5نل  أ  البن  الدول  بادر لاقديم برنامج مماثل يفار  أ  يو ر 

 
 من عدم التقدم على جبهة محادثات السالم هخيبة أمليعرب عن ألمم المتحدة لاألمين العام  .47

  ماحادث الريام  بايام األماين العاام لدمام الماحادة  ياايفا  دوغاريا قال ال :اباسام عاام -نيويورك 
"ياااعر األمااين العااام بخيبااة أماال ماان عاادم الاقاادم علاا  : علا  أياائلة لااا"العرب  الجديااد"  اا  نيويااورك ردا  

ربهة )محادثال( السإلم. ولكل عملية يإلم هناك وارة لقيادال قوية ملازماة باذل  المساار. لان أبادأ 
اللوم عل  هذا أو ذاك الطرف. موقو األمين العام واضح ويالخ  بخيباة أملا  مان عادم اآل  بعلقا  

 ورود تقدم عل  ربهة المحادثال".
 20/2/2019 ،العربي الجديد، لندن

 
 "إسرائيل"ناشطون سويديون يدعون لمقاطعة مسابقة "يوروفيجن" في  .48

لالفزياااو  الحماااوم  الساااويدي تجمااال ناشاااطو  ياااويديو  أماااام مقااار ا :أطااايإل ألطونطاااا  -يااااوكهولم 
SVT    نيرائيل"  مطالبين بمقاطعة مسابقة األغان  "يوروفيجن" الا  ياقام".  

وينامااا  الناشاااطو  نلااا  رم ياااة " لساااطينيو يااااوكهولم"  الاااا  أنااااتها ناشاااطو  وأكااااديميو  ياااويديو  
 يدعمو  كفاح الاعب الفلسطين .

موياايقية الااا  ياسا اايفها تاال أبيااب  وةلاا  عاادم ودعااا الناشااطو  نلاا  مقاطعااة مسااابقة يااوروفيجين ال
ورماال الناشااطو  الاوةيعااال ماان أراال مقاطعااة المسااابقة  كمااا واعااوا مناااورال  مااااركة السااويد بهااا.

 تعريفية وول الموضوئ عل  المارة.
 "نيااارائيل"بعداناااة األمااام الماحااادة الوااااإلل  وقااال ع اااو الجم ياااة "ميخائيااال لجوناااي" لدناضاااول  مااذكرا  

وأضااف  منح نيرائيل  رصة لهعإل  والارويج لنفسها بهذا الاامل". لفلسطينية: "نحن ضدّ لدراض  ا
"عل  بعد عدة كليومارال من مقر المسابقة ي يش الفلسطينيو  الذين اياولت نيرائيل عل  أراضيهم  

 ويعانو  من قمل الجنود ائيرائيليو   عل  السويد أ  ال تسهم    دعم هذا القمل".
 20/2/2019، لألنباء ناضولاأل وكالة 
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 االعتذار لبولندا "إسرائيل"وارسو: على في  مريكيةاألسفيرة ال .49

نناا    20/2/2019 األربعااا   رويااارا: قالاات السافيرة األمريميااة  اا  بولناادا رورريات مويااباكر - وارياو
ن تصاريحال االعاذار لبولندا ع  القائم بتعمال واير الخاررية ائيرائيل   سرائيل كاتسيياعين عل  

وقالت مويباكر للصحا يين: "شعرل بتنا   عل  خإلف دبلوماي  بين الطر ين. أدل  بها وذل  تعليقا  
ينبغاا  علاا  وليفااين قااويين مثاال نياارائيل وبولناادا  وهمااا بااالقطل وليفااا  قويااا  للواليااال الماحاادة  أال 

 يساخدما مثل هذا الخطاب".
 21/2/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 اداة الصهيونية هي معاداة للساميةماكرون: مع .50

  أنااا  يااايقر باااالاعريح الااادول  20/2/2019 أعلااان الااارئيس الفرنسااا  نيمانويااال مااااكرو   ياااوم األربعاااا 
  والاااذي "(IHRAلمعااااداة الساااامية  المعاماااد مااان قبااال "الاحاااالو الااادول  ئوياااا  ذكااار  الهولوكويااات )

 الورود هو معاداة للسامية.    "نيرائيل" ين  عل  أ  معادة الصهيونية وةنكار وقّ 
را  ذل  نثار محادثاة هاتفياة  أرراهاا الارئيس الفرنسا  ياوم األربعاا   مال رئايس الحموماة ائيارائيلية  

 بنيامين نانياهو  بحسب الموقل ائلكارون  لصحيفة "يسرائيل هيوم".
 20/2/2019 ،48عرب 

  
 ةمسؤولة فرنسية تندد بدعوة وزير إسرائيلي يهود فرنسا للهجر  .51

 "ااصريحال خطيارةا"اماس بأناددل نائباة وماحدثاة بايام وازب الارئيس  ا   رنساا : )ا ف ب( - باريس
  "الاوطن نيارائيل"ياواف غاالنات دعاا  يهاا اليهاود  ا   رنساا نلا  القادوم نلا   ائيارائيل لواير الهجارة 

 بعد عودة األعمال المعادية للسامية    هذا البلد.
مااس عباار أدثااة باياام واازب الجمهوريااة نلاا  األمااام الحاااكم أورور بيرراا  ورّدل النائبااة الفرنسااية والماح

نذاعااة  رنسااا الدوليااة بااالقول ن  منااازلهم هااو  رنسااا  هاا ال  الناااس  رنسااايو  وأعاقااد أ  هااذا النااوئ مااان 
وقالااات يااايمو  م ااارا  رعااال الفرنسااايين اليهاااود وهااام أوال   رنسااايو   يفكااارو  أ   الاصاااريحال خطيااار.

واعابارل أ  بإلدناا مان  أ  من أرل ال يش بسإلم يجب أ  يهربوا من البإلد.ممانهم ليس     رنسا و 
دو  يهود لن تكو  نفسها. أتمن  العمس أ  نعيد تتكيد ةيمنا وهذا ما قمنا ب  مسا  أماس مال الاعبئاة 

 معاداة السامية.    رميل أنحا   رنسا ضدّ 
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وأعاقاااد أ  كااال ذلااا  لااايس تا هاااا   "نيااارائيل"وأضااا ت أعااارف أ  هنااااك  ااا  هاااذه اللحناااة اناخاباااال  ااا  
 تماما .

 21/2/2019 ،الغد، عم ان
 

 "إلغاء لقاء نتنياهو وبوتين "غريبًا جداً  د  مقر ب من الكرملين يع .52
اعاباار مصاادر مقاارب ماان الكاارملين أ  قاارار رئاايس الحمومااة ائياارائيلية  بنيااامين نانياااهو  نلغااا  اللقااا  

باوتين  باا"الغريب"  م كادا  أ  االراماائ باين الطار ين لان الذي كا  ييجمع  بالرئيس الروي    إلديمير 
وصّرح المس ول الروي  للالفزيو  الريام  ائيارائيل  )كاا (   عنا   ا  رويايا يننارو  نلا   يعقد قريبا .

وأضااف أنا   مبادرة نانياهو نل  نلغا  اللقا  با"الغريبة"  ننرا  ألن  "ينانر هذا االرامائ منذ  ارة طويلاة".
 قل أ  يعقد اللقا  خإلل الفارة القريبة المقبلة  دو  ائ صاح عن المزيد من الافاصيل.ال ياو 

تترياال اللقااا  علاا  خلفيااة "الاطااورال  وكااا  ماان المقاارر أ  يلاقاا  الطر ااا  يااوم الخماايس  نال أناا  تاامّ 
 لخميس.  خاصة وأ  الموعد األخير لاقديم القوائم االناخابية يناه  مسا  ا"نيرائيل "السيايية"   

وقااال المسااااار السياياا  لبااوتين  يااوري أوشاااكوف ن  نانياااهو طلااب تترياال اللقااا  عاادة أيااام لااا"أيباب 
 ييايية داخلية".

 20/2/2019 ،48عرب 
 

 وقفة في وداع الشيخ محمد صيام .53
 محسن محمد صالحد. 

ل  "خلطة" هو ررل ال تمل  نال أ  تحب  عندما تلقاه  يدخل قلب  دونما ايائذا . كيح ال وهو يم
خاصة ال تكاد تجدها عند غيره: ور  باو   وقلب صادش  وتواضل وأريحية وتلقائية  وكرم  
ويرعة بديهة  وروح دعابة  وقريحة شعرية ماد قة... تحملها روح مسمونة بالعمل لهيإلم والعمل 

لثقيلة  عن لفلسطين  ربطت نفسها بهذا الماروئ منذ الطفولة وتحملت معاناتها  ود عت أثمانها ا
 رض  واواساب وطيب خاطر.

يعر   الكثيرو  خطيبا  للمسجد األقص   ورئيسا  يابقا  للجامعة ائيإلمية بغزة  وشاعرا  من شعرا  
الدعوة ائيإلمية و لسطين  ثم رمزا  من رموا وماس ويفيرا  مانقإل  لها. وكانت و ات  روم  هللا )قبل 

     محطة اللجو  األخير بعد أ  عا     2019 براير  شبا / 15ب عة أيام(    السودا     
 غزة  والكويت  واليمن  ودرس    مصر والسعودية.
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أتاح اناغاُل كاتب هذه السطور ببحٍث عن تاريخ الايار ائيإلم  الفلسطين   رصَة لقا  طويل مل 
ل    كاو في  عن روانب مهمة تساحق الاسجي2000الايخ الدكاور محمد صيام     صيح 

 خصوصا  مما ليس ماداوال  قبل رئايا  للجامعة    غزة. وهو ما ييركز علي  هذا المقال بامل أياس.
  1978غير أ  المعلم البارا لبداية معر ة كاتب هذه السطور بالايخ صيام كا     شبا /  براير 

  يجمل باواا  عندما شارك    رولة ُعمرة مدريية قادها صيام نفس    كنَت تجد في  مربيا  وأبا  
رميل بين الجدية والدعابة  وبين الحزم وال بط وةطإلش طاقال الفايا . وال أنس  ماهده عندما 
توقو الباص األمام  الذي كا  في     الطريق  ونزل من  نل  باصنا  وعل  غير تّوقل منا   اح 

 ورقة  يها قصيدة كا  قد كابها لاوه  وقمنا بعناادها مع  مطلعها:
 الاباب العلم لدمم ... أيها الاباب المجد للهممأيها 
* * * 

ألب  لسطين  من قرية الجورة  وكا   1936الايخ صيام روم  هللا  كما أخبرن   ُولد    مصر عام 
شيخا  أاهريا   وألم مصرية. وعندما قرر والده العودة لفلسطين بعد ننها  درايا   ر  ت عائلة اورا  

ع    اضطر للطإلش  غير أ  الطفل محمد عا     كنو والدت  بمصر يبل "تغريبها" أو ذهابها م
هاررل  1948ينين  نل  أ  را  والده وأخذه نل   لسطين ويث عا     "الجورة"  و   ورب 

العائلة نل  خا  يونس. ثم ن  والده الايخ محمود ايااهد )روم  هللا(    قصو نيرائيل  عل  
)ويث كا  يقوم في  باقديم المساعدة(    خا  يونس    شبا /  مركٍز اياخدم لاموين الإلرئين

  قبيل اناها  الحرب   اناقل محمد صيام نل  رعاية عم . ولم َيفّت    ع ده ُبعُد أم  1949 براير 
و قدا  أبي  ونكبة الحرب والاهجير   كا  ترتيب  الثان  عل  قطائ غزة    الاهادة االبادائية  الا  

 حاناتها كاماحانال عامة للقطائ.كانت تعقد اما
  1951ان م صيام نل  ركب الدعوة ائيإلمية عل  يد األيااذ الااعر أومد  رح عقيإل  ينة 

وصار ع وا     رماعة ائخوا  المسلمين. ثم اناقل لدراية المرولة الثانوية    ثانوية  لسطين 
  1954-1952  خصوصا     الفارة بغزة. و   تل  الفارة شهدل رماعة ائخوا  "عصرا  ذهبيا "

وأصبحت القوة الاعبية األول     القطائ بإل مناائ. وبرال بين ائخوا  ظاهرة "الفايا  الكبار" أو 
"الفايا  الررال"  وهم شباب أغلبهم    المرولة الثانوية ممن عركاهم األوداث ومعاناة الاهجير 

العمل الجهادي والسياي . وكانوا أي ا  طلبة  والنكبة   تخذوا ياطلعو  ألخذ دورهم كامإل    
  و   اخابارال نصو السنة  كا  1955-1954مافوقين  نذ يذكر صيام أن     السنة الدرايية 

صفا    جمعوا بين الحماية والذكا  واالياعداد  25صفا  من أصل  23ائخوا  أوائل الصفوف عل  
 للا حية والمس ولية.
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ما " للاننيم الخاص الذي أناته ائخوا  بدررة عالية من السرية  ويث كانت ثانوية  لسطين "منج
كا  يناق  من بين ائخوا  أنفسهم أ  ل العناصر المساعدة نفسيا  وةيمانيا  ورسديا  للعمل الجهادي 
المقاوم. وكانت ةيادة ائخوا  الاقليدية عل  غير اطإلئ علي   نذ كا  مرتبطا  بالعمل الخاص  الذي 

  كامل الاريح من مدينة العريش. وكا  من أبرا شباب  أبو رهاد )خليل الواير( الذي كا  ياابع
طالبا     ثانوية  لسطين  وكا  مس وال  عن هذا العمل    غزة )شمال القطائ(. و   ائطار العام 
لهخوا   كا  أبو رهاد ع وا     أيرة مس ولها محمد صيام. وكا  صيام يامو غياب أبو رهاد 
عن األيرة أويانا   فيطلب من  المس ولو  الاريث والاماس العذر. غير أ  ضّم صيام للاننيم 
الخاص بعد وين  قد كاو لصيام أيباب غياب أب  رهاد واناغاالت . وألننا يننار الوقا  دراية 
وول موضوئ هذا الاننيم   نكاف  بائشارة نل  أ  صيام شارك    الجوانب الماعلقة خصوصا  

لدعم اللورسا  للاباب الذين يرتبو  لانفيذ العمليال   اارك    تهريب األيلحة والذخائر با
 وتخزينها. وتعاو  بامل خاص مل عبد هللا صيام  ومل نبرا يم عاشور  وومد العايدي... وغيرهم.

  يياوقو عمل الاننيم 1954ومل ال ربة الا  تلقاها ائخوا  من ننام عبد الناصر أواخر ينة 
لخاص  ويناقل الكثير من أع ائ  ليصبحوا عناصر م يسة    وركة  اح. أما صيام  سيناقل ا

نل  رامعة القاهرة لدراية اللغة العربية  نل  رانب صديق  الااعر عبد الرومن بارود.  1955ينة 
وييسافيد من كون  شخصية غير مماو ة "نخوانيا "  ومن لهجا  المصرية     الناا  العام  و   

لاخفيح عن نخوان     السجو  بعيصال اواياراتهم ومرايإلتهم   خاطر بازوير بطاقة هوية قرابة ا
ُتبّرر ايارت  لحسن عبد الحميد    يجن الفيوم  كما اار ريا  الزعنو  )الذي ييصبح الوقا  أود 

ب     قادة  اح وواير الصحة    السلطة(    يجن الزقاايق  وكإلهما كانا من قادة العمل الطإل
 قطائ غزة.

  وعمل لسنة واودة    الادريس    قطائ غزة  ثم اناقل للكويت    أيلول/ 1959تخرت صيام ينة 
  ليعمل    مجال الادريس. وهناك قام مل نخوان  بارتيب العمل للاننيم ائخوان  1960يبامبر 

و دية و واي ربر ووسن الفلسطين     الكويت  المرتبط بغزة. وكا  ممن مع     البدايال محمد أب
المدهو  وموي  نصار... ثم تول  ةيادتهم وسن عبد الحميد  عندما ان م لهم    السنة الاالية 

 عل  األغلب.
وعندما أعاد ائخوا     قطائ غزة تاميل الاننيم الفلسطين  واخااروا هان  بسيسو مراةبا  عاما  

ممثإل  عن منطقة الكويت  وشارك    (  كا  محمد صيام ع وا     مجلس الاور  1963)ينة 
اراماعات  السنوية  الا  ُعقدل يرا     السنوال الاالية    بيرول والسعودية )تحت غطا  الحج 

 والعمرة( والكويت واألرد .
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الفلسطين  ائخوان     الكويت  وممن يع  نل   -وكا  لصيام دور مهم    العمل الطإلب  
     المدارس  ومن خإلل روو  الابابية وقدرت  المميزة عل  ننجاو  من خإلل موقع  الادريس

الاواصل وبنا  العإلقال  وكسب القلوب. وقام بذل  نل  رانب أياتذة اخرين  أمثال وسن عبد 
المحسن ويليما  عبد القادر وومدا  عبد اللطيح ومحمد أبو دية والايخ عمر األشقر  بعشراف 

أياس    ظهور ذل  الجيل الااب  الذي قاد العمل الطإلب  األيااذ وسن ومد... وكا  لهم دور 
 والاباب  ائيإلم  الفلسطين     المدارس والمسارد ورامعة الكويت  وعل  رأيهم خالد ماعل.

* * * 
   أواخر السبعينيال  وصل صيام عل  تفرغ علم  ممن  من نكمال درايا  العليا    كلية الاريعة 

ل  عبد العزيز  والا  اياقلت الوقا  لاصبح رامعة أم القر     ممة الا  كانت تابل رامعة الم
الممرمة  ويث أنه  المارساير    عام واود  والدكاوراة    عامين  قط )مغاربا  عن اورا  وأبنائ  

  وصل عل  اناداب من دو  راتب 1983الاسعة  ثمانية بنال وولد  المقيمين    الكويت(. و   ينة 
ل     لسطين المحالة   غادر للعمل مدريا     الجامعة ائيإلمية بغزة. وبعد ب عة من الكويت للعم

أشهر  َأبعدل يلطال االواإلل رئيس الجامعة د. محمد صقر لدرد    اول  محمد صيام رئاية 
. وخإلل تل  الفارة خا  صيام مجموعة 1988-1984الجامعة بالوكالة  وتابل ندارتها خإلل الفارة 

عل  ربهال ماعددة  ليعبر بالجامعة نل  بر األما   وتجاوا مصاعب وتحديال قايية  "معارك" 
يوا     ر ل مساواها العلم  وتوييعها وتحقيق االعاراف بها  أم    صمودها    ور  االواإلل  أم 

    المحا نة عل  هوياها وبوصلاها    بيئة وزبية و صائلية منا سة تحاول الهيمنة عليها.
ارة نفسها  كا  الايخ صيام خطيبا  للمسجد األقص  )نيابة عن قطائ غزة(  ويث ياناوب و   الف

عل  الخطابة مرة شهريا  مل عدد من العلما . و   أروا  االنافاضة المباركة  ومل بروا دوره  قامت 
 بعبعاده عن القطائ   عاد من رديد نل  الكويت. 1988تموا/ يوليو  28يلطال االواإلل   

را الايخ صيام كتود رموا وركة وماس  واياقر ب  المقام بين السودا  ثم اليمن   اارك    ثم ب
و ودها  ومثلها    المهررانال والم تمرال  وخصوصا  تل  الا  تعقدها الحركال والاجمعال 

ووقا  ائيإلمية    القارة الهندية ورنوب شرش اييا. وكا  يسا ر أويانا  أيابيل عديدة  باذال  طاقا  
ألرل دعوت  وق يا ... وكا  ل  دور كبير    العمل الخيري و   رمل الابرعال لدعم صمود 

 شعبنا     لسطين.
* * * 

وال يممن اخااام المقال دو  ائشارة نل  الايخ محمد صيام كتود أبرا شعرا   لسطين ائيإلميين 
الافصيل في   غير أ  أشعاره السهلة المعاصرين  ول  عدة دواوين مناورة  مما ال يااح المجال نل  
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الا  اياخدمها وييلة للدعوة وللوصول نل  القلوب أو للاعبئة والاحريد الجماهيري  تساحق أ  
يوقو عندها باعابار أنها مثلت عنصرا  م ثرا     نفوس ريل يبعينيال وثمانينيال القر  العارين  

الهجوم عل  اتفاش الاسوية السلمية )كامب ديفيد(  ويث لقيت انااارا  وايعا . ومن أبراها قصيدت    
 بين مصر والكيا  الصهيون   و يها يقول:
 يا أما  نام  هنية ...  النوم أ  ل للق ية
 نام   ما مرل بنا ... أبدا  كهاتي  البلية
 كإل وال كانت لنا ... يوما  اعامال غبية

* * * 
تجربة الايخ الدكاور صيام روم  هللا. وه  واول هذا المقال أ  يسلط ال و  عل  بعد روانب 

تجربة تساحق أ  ُتدرس لرمٍز ارامعت في  روانب ائخإلص والا حية والاواضل ونكرا  الذال 
وصفا  النفس  مل نممانال ةيادية وتربوية ودعوية وخيرية  وقدرال مميزة    األدب واللغة والاعر 

وح المروة  والقدرة عل  كسب قلوب الناس. ويمفي  والخطابة  وصفال محببة من يرعة البديهة  والر 
أن  عا  لهيإلم ولفلسطين وايامر ينا ح عن ريالا  نحو يبعين عاما  دونما ضعو أو كلل... 

 روم  هللا رومة وايعة.

 20/2/2019، "21موقع "عربي 
 

 السلطة نفسها؟ قرصنة عائدات الضرائب الفلسطينية: هل تحل   .54
 نائلة خليل

رئيس الفلسطين  محمود عباس عقد ارامائ اللجنة العليا المملفة بماابعة تنفيذ قرارال لم ينانر ال
 138المجلس المركزي عصر أمس األربعا   ئعإل  موقف  ردا  عل  القرار ائيرائيل  بقرصنة نحو 

مليو  دوالر من عائدال ال رائب ألنها ُتد ل ألهال  الاهدا  واألير  والجرو    كاو عن قراره 
أمام و د من الكونغرس األمريم  مسا  الثإلثا   أن  "ير د اياإلم كل المقاصة")عائدال ال رائب 
الا  تجنيها نيرائيل نيابة  عن السلطة(  لاخو  السلطة الفلسطينية  صإل  اخر من المعركة المالية 

 ضدها  والا  بدأتها ائدارة األمريمية العام الماض .
س  ورّدد لد  ترسي  ارامائ اللجنة المملفة بماابعة تنفيذ قرارال المجلس وعاد الرئيس الفلسطين  أم

المركزي  ر د وةدانة القرار ائيرائيل  النالم بقرصنة أموال المقاصة  م كدا  "أننا لن نسالم األموال 
نا  منقوصة قرشا  واودا   ولن نقبل بذل  نطإلقا". وأكد عباس أ  "قرار ومومة االواإلل  قرصنة أموال

تحت ذريعة أنها تد ل لعائإلل الاهدا  واألير   هو نررا  اواإللّ  يتت     يياش تاديد الحصار 



 
 
 
 

 

 40 ص             4870 العدد:             2/21/2019 الخميس التاريخ:  

                                    

علينا بهدف تمرير )صفقة العار("     نشارة نل  "صفقة القر "  ماددا  عل  أّ  "القرار ائيرائيل  
ل االقاصادية ويحمم العإلقا 1994هو مسمار    نعش اتفاش باريس )االقاصادي الذي وقل عام 

بين الجانبين(  وتنّصل واضح من كل االتفاقال الموقعة  ويعن  أ  نيرائيل تسابيح كل االتفاقال 
 الموقعة بيننا  وليس اتفاش باريس  قط".

ويخا  اقاصاديو  ويياييو  من أ  يمو  قرار الرئيس الفلسطين   وتصريح : "ال نريدها  ال نريد 
والذي يتت     نطار الاهديد والغ ب غير المعااد من قبل عباس  المقاصة كلها  خليها عندهم"  

قد أتيا بغياب االياعداد والجاهزية السيايية واالقاصادية الا  تسمح للسلطة بالاغّلب عل  تبعات  
المقبلة. وير  ه ال  أ  قرار عباس ربما كا  ماسرعا     ظّل انقسام  لسطين  يازايد  نذ تجّل  أخيرا  

ويمو قبل أيام  ويث خررت الفصائل منقسمة عل  نفسها بعد ر د كل من وركة    لقا  م
"وماس" و"الجهاد ائيإلم " و"الجبهة الاعبية"  و"القيادة العامة" الاوةيل عل  البيا  الخاام   ما 
رعل عباس يقرر مقاطعة أي ارامائ تاارك في  "الجهاد ائيإلم "  وذل  بعد شهور من مقاطعة 

 "وماس". أي لقا  مل
كما أّ  هذا القرار يتت     ظّل مااورال لم تنا  بعد  ومن الواضح تعثرها بات  تاميل ومومة 
 صائلية ييايية بعد نقالة ومومة الو اش الوطن  الا  كا  يرأيها رام  الحمدهلل  وتحويلها نل  

ة وال غو  السيايية ومومة تسيير أعمال منذ نحو ثإلثة أيابيل. هذا   إل  عن العقوبال االقاصادي
األمريمية المسامرة عل  السلطة الفلسطينية  وهو ما د ل عباس للقول أمام و د الكونغرس مسا  أول 
من أمس الثإلثا : "أمريما قطعت عنا الهوا   عندما تر د االعاراف بالارعية الدولية  وتنه  كل 

عها رميعها بما  يها المقدمة مليو  دوالر  تم قط 880المساعدال الا  كانت تقدمها لنا وه  
 للمساافيال  وعندما يعابرنا الكونغرس نرهابيين".

و   السياش  يقول مصدر رفيل    وركة " اح" لا"العرب  الجديد"  نّ  "قرار الرئيس الرا د لاسّلم 
رميل عائدال ال رائب )المقاصة( يتت  من نقا  عدة  أوال   نن  يعلم أّ  تسّلم أموال المقاصة 

قوصة يعن  موا قا  عل  االقاطائ  وثانيا   نّ  هذا االبازاا المال  يياكّرر الوقا  أكثر من مرة  من
واألهم أّ  الرئيس عباس ما اال يمس  بورقة الانسيق األمن  مل نيرائيل والا  لم تاوقو يوما   وهو 

ياتها للمساو  األمر الذي تتخذه م يسة االواإلل األمنية    االعابار  وت ع  عل  رأس توص
السياي     دولة االواإلل". وياابل المصدر: "ياكو  نهاية أي رئيس  لسطين  بوقو مخصصال 
عائإلل الاهدا  واألير  والجرو   وعباس لن يقل    هذه المصيدة  لذل  ي كد مرارا  وتكرارا : نذا 

 لم يمن لد  السلطة أي قر  غير هذه األموال  ستد عها لهذه العائإلل".



 
 
 
 

 

 41 ص             4870 العدد:             2/21/2019 الخميس التاريخ:  

                                    

لعل أيوأ ما    قرار ومومة االواإلل قرصنة عائدال ال رائب هو ضرب الروح الوطنية و 
الفلسطينية  نذ ير  الخبير    الا و  ائيرائيلية  عادل شديد     تصريح لا"العرب  الجديد"  أّ  
"األمر البالي الخطورة هو أّ  قانو  اقاطائ أموال الاعب الفلسطين  المخصصة لذوي الاهدا  

ألير   ت ّمن تحويل تل  المبالي لاعويد من يّماهم االواإلل ب حايا ائرهاب الفلسطين   من وا
عمإل   لسطينيين هربوا نل  األراض  المحالة  أو عائإلل يهودية ُقال أو ُأصيب أود أ رادها 

سطينية بعمليال المقاومة الفلسطينية  اعاقادا  من نيرائيل أّ  هذا قد ي دي ل رب المعنويال الفل
عبر تحويل األموال للعمإل  واليهود  وتجويل خيرة الاعب الفلسطين  الذين ضحوا من أرل ورية 

 وكرامة ش ب ".
من رها   يعابر الخبير االقاصادي  نصر عبد الكريم     تصريح لا"العرب  الجديد"  أّ  قرار 

أكبر  يبدأ بارتيب  عباس بر د تسلم أموال عائدال ال رائب  "يجب أ  يتت     نطار شمول 
البيت الداخل   وتوويد الاعب خلو ومومة رديدة تنال ثقة الناس  وخلق ةيادة لها رسية وموقو 
من الكيا  ائيرائيل    عندما تاخذ هذه القيادة قرار الموارهة السيايية  والاارئ ياعر بتّ  هذه 

ل )الاارئ( د ل أثما  اقاصادية  الموارهة ييمو  لها مردود رّيد عل  المد  الطويل  وينئذ ييحام
  وكما يحدث اآل     قطائ غزة. ولذل  هذا مممن  لكن شر  2003و 2002كما رر     عام  

 أ  يمو  القرار    نطار شمول ".
وياابل عبد الكريم: "أتمن  أ  يمو  هذا القرار اياراتيجيا   لكن نذا را  ليزيد من صعوبة وياة 

إلقال األخر  عل  والها  و قط أ  يمو  شغلنا الااغل هو محاولة نيجاد الفلسطينيين  مل بقا  الع
تسوية مل ومومة االواإلل بارو  أ  ل للفلسطينيين مل بقا  ائطار العام كما هو   عنن  أخا  
أ  هذا ُيّرول أامة وال يحلها  أل  نيرائيل تدرك أ  لديها أوراش قوة تساطيل أ  ت غط من خإللها 

 وتلجت لهذه األوراش ما  أرادل".عل  السلطة  
مليو  دوالر  250نل   220وبحسب الخبير االقاصادي  "تبلي ةيمة عائدال ال رائب تقريبا  من 

   المائة من ائيرادال الكلية للسلطة  70مليارال دوالر  تامل  3شهريا   وتبلي ةيماها السنوية نحو 
ق  فيتت  من رباية  لسطينية محلية لل رائب الفلسطينية  أي بواقل ثلث  ائيرادال  أما البا

 700نل   600والريوم". ويوضح: "نذا أضفنا للجباية الفلسطينية المساعدال العربية والدولية بنحو 
مليو  دوالر كما وصل    العام الماض    ف  هذه الحالة نحن ناحدث عن أ  ما بق  مااوا  

مليو  دوالر شهريا   وهذا مبلي ربما يمف  لد ل  170ي مليو  دوالر ينويا   أ 700للسلطة هو مليار و
 اتورة الرواتب  لكن بدو  نفقال أخر   ما يعن  أ  السلطة لن تساطيل ائيفا  بالازاماتها نحو 
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القطائ الخاص الذي تااري من  خدمال ويلعا   نل  رانب الازامال ونفقال أخر   يياتثر بها هذا 
 ررة ومركبة".القطائ بحيث تصبح األامة مادو

من رها   يقول الكاتب والمحلل السياي  هان  المصري     وديث مل "العرب  الجديد"  نّ  "مثل 
هذا القرار عل  أهميا   يجب أ  يمو  مدرويا  ورز ا  من اياراتيجية ماكاملة.  مثإل  نذا كا  الاور  

عاماد مقاربة رديدة  فيممن أ  يمو  لحّل السلطة أو نعادة الننر بوظائفها والازاماتها وموااناها  وا 
مفهوما   أما نذا كا  مجّرد ردة  عل غاضبة ال تورد رسية شاملة ورا ها  وال وساب لما يممن أ  
يحدث بعدها  وال كيح ييام الاصرف معها   هذا ش   خطير". وياابل: "وةذا كا  قرار الرئيس 

السلطة ألنها تساهم بنجاح    تو ير األمن  عباس نارما  عن تقدير بتّ  نيرائيل لن تسمح بانهيار
لإلواإلل   هذا تقدير قد يصيب وقد يخطئ   هناك خطط    نيرائيل تريد تغيير السلطة أو نقامة 

 عدة يلطال بدال  منها  ألنها ال تسير    ركب صفقة )الرئيس األمريم  دونالد( ترامب".
الموارهة المفروضة عل  الفلسطينيين  ويخل  المصري نل  القول: "األ  ل تو ير مسالزمال 

وعل  رأيها الوودة  بالارا ق مل ر د القرصنة ائيرائيلية بمل األشمال المممنة  ووضل خطة ولو 
مادررة لانفيذ قرارال المجلس الوطن     ما يخ  نعادة الننر    العإلقال مل االواإلل ووقو 

 تبة عل  اتفاش أويلو البغيد".االلازامال السيايية واألمنية واالقاصادية المار 
 21/2/2019، ، لندنالجديد العربي

 
 مؤتمر وارسو: تناقضات وأبعاد .55

 شفيق ناظم الغبرا د.
دول عربية شا  مل نيرائيل  والذي رمل 2019شبا / براير  14و 13م تمر واريو المنعقد    

 دي لحلول وال توصل لناائج  والواليال الماحدة  لم يمن يو  ايامرار لنمط من الم تمرال الا  ال ت
 البيئة الدولية الا  ترتبط بهذا الم تمر ماخمة بصرائ األقطاب المخالفة. وبينما كا  م تمر واريو 

 ينعقد كانت روييا تعقد لقا  اخر عل  مساو  القمة بين الرئيس الروي  والارك  وائيران .
ن وال الصين وروييا وطبعا بغياب نيرا  لم ياهد م تمر واريو مااركة الفلسطينيين وال األوروبيي

لم تمر واريو    أعين الاعوب  نيا ةوتركيا كا  مفرغا من الزخم والقيمة. ويممن القول بت  أكبر 
العربية وائيإلمية هو ذل  الاعنيم الذي شهده الم تمر لممانة نانياهو رئيس الوارا  ائيرائيل  الذي 

يايطا  والاهويد     لسطين والقدس وهو مسامر بسياية من ييايال اال أيلم يغير وا  اليوم 
االواإلل  وهو لم يغير أي من ييايات  تجاه العالم العرب . وبطبيعة الحال م تمر واريو لم يمن 

 يعان  من الحروب والخوف من اآلخر. نقليمماساوية   قد  ر  هذا الم تمر عل   أطرافبالاال  بين 
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لهذا الم تمر ه  واودة من أكثر ائدارال األمريمية تطر ا.  هذه ندارة ائدارة األمريمية الداعية 
ماطر ة    العإلقة مل الممسي  وول الجدار  وماطر ة مل كندا وأوروبا والناتو وول السياية 

  وماطر ة بسبب قوة 2018والمال  وماطر ة    انسحابها من اليونسمو بف ل ع وية  لسطين    
ها نائب الرئيس  وماطر ة بسبب راريد كوشنر الملازم بالصهيونية عل  اليمين المسيح  وممثل

ماطر ة بسبب عدائها العنصري للعالم ائيإلم  والعرب  ونقلها للسفارة  ندارةدينية  ننها  أرضية
 ائدارةاألمريمية للقدس وتجاواها للارعية الدولية الا  تعبر عنها األمم الماحدة. ن  تطرف هذه 

  ضمن  ريقها 1981اليول أبرامز  الماهم بالاغطية عل  ررائم ورب    السلفادور رعلها تعين 
أمريمية    السابق هذا الحاد من الاخصيال  ندارةكمبعوث البيت األبيد للسلفادور. لم تعرف 

 المساقيلة والاخصيال المإلوقة ق ائيا.
قة القر . لكن الواضح ان  ال هناك  رضياا  للقا  واريو. األول  مرتبطة بالاطبيل وما يم  بصف

يورد صفقة قر    الهدف الحقيق  اياغإلل ثروال المنطقة وةيقا  الدول العربية بنمط الاحمم من 
خإلل الوكيل ائيرائيل  وخدمات  األمنية. وال يخف  أ  الواليال الماحدة تبحث عن مزيد من العقود 

م تمر الريا  مل  أ يرا  أو. ليس غريبا ال تاور   يها بامل مباشر ووروب رديدةوبيل السإلح 
 ترامب اناه  بحصار قطر  وأ  م تمر واريو قد يناه  بمزيد من الاوتر مل نيرا .

 األموال   تعامل ندارة ترامب تحقير مقصود. هذا الاحقير واضح عبر تصريحال ترامب وول 
لعرب كنواا يممن مصادرتها العربية واياعادتها ووول نيرائيل وعنماها.    ييايال ترامب يمل  ا

 وماال يممن نقل   وتب ية تسمح بجرهم لمحاربة أنفسهم عبر وروب عبثية ونزاعال مفاووة
الفرضيال  أيوأواودة من  ن ن  الفرضية الثانية تنطلق من أ  الم تمر عقد من أرل وصار نيرا . 
لوكها. لكن بالاحليل يممن األمريمية الراهنة ه  تل  الا  تنطلق من أ  وصار نيرا  ييغير من ي

الاتكيد بت  وصار نيرا  من قبل الواليال الماحدة و ر  العقوبال عليها لن يغير من يياياتها    
تاددا  األكثرالعراش ولبنا  واليمن والعراش  لكن  يي ذي الاعب ائيران   ن  الحصار ييقوي الايار 

و مل الصين وروييا نضا ة لاركيا. بسبب الدور    الجمهورية ائيإلمية ويد ل نيرا  لاعميق الاحال
 األمريم  وائيرائيل  ياكبر الماملة مل نيرا  دو  تو ر ولول لها.

والواضح بنفس الوقت أ  الخليج الذي و ر لقا  واريو ليس مافقا عل  وصار نيرا  والاصعيد 
صور مخالو ياقاطل مل معها تحت ةيادة أمريمية نيرائيلية.  الكويت  عل  يبيل المثال  لديها ت

تصورال كل من الدووة وُعما  وول عدم الاصعيد مل نيرا   والكويت لديها موقو مخالو تجاه 
 الاطبيل أعلنا  مرارا قبل الم تمر وبعده.
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وقطر والكويت لديهما مواقو واضحة تجاه وقوش الاعب الفلسطين . بل ووا  الوثيقة ائيرائيلية 
ت  السعودية لم تغير ريميا ثواباها من ضرورة تنااالل روهرية المسربة عن الاطبيل أوضحت ب

لي  ترامب نللفلسطينيين قبل ائقدام عل  الاطبيل. وهذا يعن  ورود تناق ال رمة    ما يسع  
وبينس. ن  الخطر عل  الدول العربية  خاصة تل  الا  نسجت عإلقال أمنية وتجارية خارت األطر 

 ا دي لوقوئ أرهزتها وم يساتها    ةب ة االخاراقال ائيرائيلية.المعلنة مل نيرائيل  أنها ي
الكثير من قادة العرب الماورطين بقوة مل نانياهو بالاحديد قلما يعو  مد  تتثير الق ية الفلسطينية 

 عل  شعوبهم  وقلما يعو  مد  خطورة الاحالو مل نانياهو من أرل الاصدي ئيرا .
ألمريم  بينس    كلما     الم تمر بت  دوال عربية تكسر الخبر مل وعندما يافاخر نائب الرئيس ا

نانياهو رئيس الوارا  ائيرائيل  ال يناب  بينس بت  هذا يقدم ئيرا  هدايا ييايية  وعندما تسرب 
   يوريا بصفا   رويةنيرائيل كلمال لواير عرب  يعرب عن تفهم  لقيام نيرائيل باوري  ضربال 

ا  الوضل العرب  نفس  مافجر وفي  الكثير من الاناق ال الداخلية والذاتية وهذا د اعا عن النفس. 
 السيايال ت يح عل  تناق ات  وتد ع  للحا ة.

  يعت الدبلومايية األمريمية لعزل أي مااركة نيرائيلية 1990   مرولة غزو صدام للكويت عام 
ل  الزمن اوارمت ائدارة األمريمية    الحرب وذل  تلبية لمواقو العرب ووسايية الاعوب.    ذ

بع ا من الثوابت العربية ورانبا من القانو  الدول   وقد طبقت الواليال الماحدة نفس األمر عندما 
   قد ورهت الدعوة لكل األطراف بإل اياثنا   وعندما 1991قامت بالدعوة لم تمر مدريد    خريح 

 ائيرائيل      وينها اتهم  اروش الارئ رئيس الوارا  را  ممثلو العرب لم تمر مدريد تحدثوا بلغاهم
 نقامةالو د الفلسطين  وقائق االواإلل     لسطين وأصر عل  الحق     وأوضحشامير بائرهاب  
 دولة  لسطينية.

 األموال   تعامل ندارة ترامب تحقير مقصود. هذا الاحقير واضح عبر تصريحال ترامب وول 
ل نيرائيل وعنماها.    ييايال ترامب يمل  العرب كنواا يممن مصادرتها العربية واياعادتها ووو 
 ن بجرهم لمحاربة أنفسهم عبر وروب عبثية ونزاعال مفاووة.  وتب ية تسمحوماال يممن نقل   

المقاومة الحقيقية لهذه الحالة هو باالمانائ عن الاور   يها وعدم مسايرتها. هذه ظروف كاشفة 
 ا  يا يس لمقاومة الاعوب لحالة الاهميش والاحمم.للوضل العرب  وهزال

 20/2/2019، القدس العربي، لندن
 
 
 



 
 
 
 

 

 45 ص             4870 العدد:             2/21/2019 الخميس التاريخ:  

                                    

 العودة إلى المفاوضات باالستناد إلى خطة ترامب .56
 عاموس يدلين
بعد  ال مبادرة كيري  ُدورل المسيرة السيايية بين نيرائيل والفلسطينيين نل  الهوامش. واآل  يلوح 

السياي  تقارب من نهاياها  مل بوادر وياة من ناوية واشنطن   أ  السنوال الخمس من الجمود
 واريو  مويمو  والريا .

المفااح لفهم النهج الصائب للمسيرة السيايية هو ايايعاب الواقل المعقد.  من رهة  الوضل الراهن 
خلق مفهوم خيال   كو  الدينامية    الميدا  ال تاوقو. وهذه الدينامية    إل  عن قدرتها عل  

أامة أمنية وادة    غزة أو    "يهودا" و"السامرة"    المد  القصير  نهاياها أ  ت دي نل  ناو  
محام لدولة واودة  ثنائية القومية. من رهة أخر    ع  األوهام وول القدرة للوصول نل  تسوية 

ضل الحال   لسطينية    المفاوضال ه  األخر  عديمة األياس تماما     صورة الو  -نيرائيلية 
 بالساوة الفلسطينية.

ون  الاسريب عن اياكمال "صفقة القر " بالنف  ال  يح بعد الا   من رانب المبعوث 
الخاص نل  الارش األويط  ريسو  غرينبإلل  الذي ان م مل اميل     الفريق  رارد كوشنير  

هذه األثنا   يخيل أ   نل  واريو  ويث واوال ربط الدول العربية البرغماتية لاتييد خطاهما.   
عريا  الفرح يارددو     االياجابة نل  الدعوة. أبو ماا  بدوره ر د العر  للوصول نل  واريو 
وبدال  من ذل  تور  نل  ثإلث قنوال أخر :    غزة يحاول أ  ياعل نار موارهة عسمرية بين 

ول ممثلو الرئيس بوتين نيرائيل و"وماس"  من خإلل تاديد العقوبال عل  القطائ  و   مويمو وا
  و   الريا  67المصالحة بين " اح" و"وماس"  الا  تر د وا  االعاراف بعيرائيل    ودود 

الاق  أبو ماا  مل المل  يلما     محاولة يائسة لمنل ان مام السعوديين نل  المبادرة األمريمية. 
ل   قط ك  يعن  بالاهديد ومن الجهة األخر   صحيح أ  نانياهو وصل نل  واريو ولكن   عل ذ

 نيرا . –الورودي الوويد الذي يراه أمام ناظري  
ن  ميل نانياهو لإلناغال    المستلة ائيرانية  هو ميل ثابت وعنيد  ولكن هو أي ا  يعرف أ  
الاهديد بالادهور نل  دولة واودة خطير بقدر ال يقل عل  ايامرار الرسيا الصهيونية. وهو يفهم أن  

ل تحقيق بوادر الاطبيل الا  بدل    واريو بين نيرائيل والدول العربية  ع  نيرائيل ملزمة وا  ألر
 بت  تعر  تقدما  مهما     مساعيها ئنها  الجمود السياي  ويال الفلسطينيين.

خسارة أ  االناغال بالمستلة الفلسطينية يالخ     هذه األيام    نيرائيل    أشرطة دعاية يامة 
كز عل  الااهير بالخصم السياي  الداخل . أما النقا  الجدي  غائب. وبدال  من تراشق ويطحية تر 

االتهامال  ياوقل المر  من القوائم المانا سة أ  تعر  عل  الجمهور رسياها    الموضوئ.  اي 
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؟ دو  عر  هدف  يانجرف نيرائيل بإل كوابح    2050أو  2040دولة يريد الزعما  أ  يروا    
 دولة يهودية أو ديمقراطية. –ق السلس الذي يي دي نل  نهاية واود من عناصرها الحيوية المنزل

ينبغ  منح  رصة وقيقية لمفاوضال مباشرة للسإلم باالياناد نل  خطة ترامب  وا  لو كانت  رص 
  الجغرافية –النجاح طفيفة.  عيرائيل    نهاية اليوم يياعين عليها أ  تصمم مزاياها المساقبلية 

   المئة من الجمهور. ال  70   االتجاه الذي ي يده بثبال نحو  –األمنية  الديموغرافية واألخإلةية 
مفر من خطوة مبادر نليها  منسقة قدر ائمما  مل األمريميين والدول العربية الا  يا يدها. هذه 

عل  مماناها الصحيحة  بما    ذل  لاصميم مساقبل نيرائيل وكذا للحفاظ  االياراتيجيةه  
السيايية القوية    ور  قو  تعمل عل  عزلها و ر  تسويال نشمالية عليها. مطلوب خطوة ذاتية 

ال أوهام يإلم  بل تصميم الارو  لحل مساقبل .    يوم  –مدروية ومسنودة بغإلف أمن  صلب 
ساعدة أل  االناخابال  وين تاورهو  للاصويت  أعطوا صوتكم ألوزاب تاماثل مل هذا الاطلل وم

تابن  صيغة ييايية. همذا  قط ييمو  مممنا  ضما  الحفاظ عل  دولة نيرائيل يهودية  ديمقراطية  
 امنة وأخإلةية. رئيس الوارا  هو اآلخر يفهم هذا ريدا .

 "يديعوت"
 21/2/2019، األيام، رام هللا

 
 :ركاريكاتي .57

 

 
 21/2/2019فلسطين اون الين، 


