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 على الساحة الفلسطينية" جودهامستقبل و "تطال  بقراراتيهدد حماس  حسين الشيخ .1
هاجم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، حركة حماس بشكل : كفاح زبون  - رام هللا

 غير مسبوق، وهددها باتخاذ "قرارات وإجراءات حول مستقبل وجود الحركة على الساحة الفلسطينية".
فلسطيني محمود عباس، في "تويتر": وغرد الشيخ وهو وزير الشؤون المدنية ومقرب من الرئيس ال

"حركة حماس تستمر في تجاوز كل الخطوط الحمراء وتذهب بعيدًا في تساوقها مع المتآمرين، وهذا 
 سوف يدفعنا التخاذ قرارات وإجراءات حول مستقبل وجود حماس على الساحة الفلسطينية".

 معها ومع وجودها". وأضاف: "سنحدد موقفًا تبنى عليه استراتيجية جديدة في التعامل
وجاءت تغريدة الشيخ قبل يوم من إطالق الحركة حملة تتضمن مظاهرات تدعو لرحيل الرئيس 

ي أمريكمحمود عباس. وترى "فتح" أن الهجوم الذي صعدته "حماس" بالتوازي مع هجوم إسرائيلي و 
تد فيه الهجمة آخر ضد عباس ليس بريئًا. وقال الشيخ في تغريدة سابقة إنه "في الوقت الذي تش

ية ضد القيادة الفلسطينية، حماس تدعو إلى مسيرات في غزة ضد الرئيس مريكاأل -اإلسرائيلية 
 محمود عباس". وتساءل: "هل هذا صدفة؟! أم انزالق وتساوق مع المؤامرة؟".

ولم يِشر الشيخ إلى طبيعة القرارات المحتمل اتخاذها، لكن على طاولة السلطة يوجد كثير من 
 راءات الممكنة القانونية والقضائية والمتعلقة بمستقبل قطاع غزة الذي تحكمه "حماس".اإلج

 25/2/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 عباس: أي خطة ال ينتج عنها دولة فلسطينية وعاصمتها القدس لن يكتب لها النجاح .2
أو أي خطة  "قرن صفقة ال"محمود عباس، إن الحديث عن  يةفلسطينالسلطة القال رئيس  :شرم الشيخ

ال تستتتند إلتتى قتترارات الشتترعية الدوليتتة، لتتن يكتتتب لهتتا النجتتاح، متتا دام ال ينتتت  عنهتتا دولتتة فلستتطينية 
 عاصمة لها. "القدس الشرقية"مستقلة وذات سيادة، و

فتي كلمتته أمتام القمتة العربيتة األوربيتة األولتى المنعقتدة فتي مدينتة شترم الشتيخ الم ترية،  عبتاس،وأكد 
، أن محاوالت اإلدارة األمريكية والحكومة اإلسرائيلية تطبيع عالقاتها مع الدول 24/2/2019 يوم األحد

العربية واإلستالمية، لتن تجلتب الستالم واألمتن إلسترائيل، مؤكتدا أن تطبيتر المبتادرة العربيتة كمتا وردت 
القيام بخطوات "ودعا الرئيس االتحاد األوروبي ودوله، إلى  الطرير الوحيد لتحقير السالم. 2002عام 

عملية لتحقير الستالم، تبتدأ بالت تدي، ووقتم المشتروع االستتيطاني اإلسترائيلي علتى أرضتنا المحتلتة، 
وترستتتيخ ر يتتتة حتتتل التتتدولتين بخطتتتوات سياستتتية وقانونيتتتة غيتتتر قابلتتتة لالنعكتتتاس، تشتتتمل اعتتتتراف دول 

 ."تمكينها االتحاد بدولة فلسطين، وح ولها على عضوية كاملة في األمم المتحدة ومواصلة
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لعقتتد متتؤتمر دولتتي للستتالم، تتعتتاون التتدول العربيتتة واألوربيتتة للتحضتتير لتته، وتشتتكيل آليتتة  عبتتاسودعتتا 
دوليتتتتة متعتتتتددة األطتتتتراف، لرعايتتتتة المفاوضتتتتات التتتتتي يجتتتتب أن تنهتتتتي أطتتتتول احتتتتتالل عرفتتتته التتتتتاريخ 

متادة الثانيتة متن ودعتا دول االتحتاد األوروبتي إلتى تفعيتل ال المعاصر، وتحقتر الستالم واألمتن للجميتع.
أمتتتوال  "إستتترائيل"، والقيتتتام بتتتالتحكيم حتتتول مستتت لة اقتطتتتاع 1995اتفاقيتتتة الشتتتراكة األوروبيتتتة اإلستتترائيلية 

الدول العربية  عباسكما دعا  المقاصة الفلسطينية، كذلك المسائل المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان.
نستتتتتطيع أن نواجتتتته اإلجتتتتراءات "، حتتتتتى واألوروبيتتتتة لتشتتتتكيل شتتتتبكة أمتتتتان ماليتتتتة للموازنتتتتة الفلستتتتطينية

عتتتن أملتتته بتتت ن يستتتاعد االتحتتتاد األوروبتتتي بتنظتتتيم ومراقبتتتة عبتتتاس وأعتتترب  ."شتتتعبنا اإلستتترائيلية بحتتترّ 
 القدس وقطاع غزة.شرقي االنتخابات البرلمانية التي يجري التحضير لها في كل من الضفة، و 

وصتتلت إلتتى هتتدم المنشتتآت الفلستتطينية الحكومتتة اإلستترائيلية غيتتر الشتترعية  إجتتراءات: إن عبتتاسوقتتال 
، األمتر 1997المبنية بتمويل أوروبي، وإعاقتة تطبيتر اتفتاق الشتراكة األوروبتي الفلستطيني الموقتع عتام 

وفقتتًا اللتزامهتتا بمبتتاد   "إستترائيل"التتذي يستتتدعي ردًا متتن جانتتب االتحتتاد األوروبتتي، يحتتدد العالقتتة متتع 
وأشتار  ، ومباد  حقوق اإلنسان والقتانون التدولي.1967د الدولتين على حدو  عملية السالم، ومبدأ حلّ 

للت ترف كدولتة فتوق القتانون، وفتي تتوفير الحمايتة  "إسترائيل"إلى أن اإلدارة األمريكية الحاليتة، تشتجع 
من أي مساءلة أو محاسبة، وبهذا أصبحت غير مؤهلة للعب دور الوسيط وحدها فتي عمليتة الستالم، 

التتدور األوروبتتي عبتتاس وأكتتد  يتتة للحتتر الفلستتطيني وللشتترعية الدوليتتة.بعتتد كتتل هتتذه اإلجتتراءات المعاد
االستتقرار والستتالم  إيجتادا يتتزال أهميتة كبترى فتتي متالمتتوازن والملتتزم بالقتتانون التدولي، والتذي كتتان لته و 

 ، إال أن ذلك لم يعد كافيًا.ةمنطقالفي 
أن  لة فلسطين أن تقتوم بتذلك؟ مؤكتداً ألم يحن الوقت للدول األوربية التي لم تعترف بعد بدو  عباسوتساءل 

الشتعب  ، وقتال إن "عتدم اعتترافكم ابن بحترّ "إسترائيل" ذلك ليس بدياًل عن المفاوضات، وليس موجهتا ضتدّ 
 الفلسطيني بتقرير م يره في دولته الخاصة به، هي خطوة تتنافى مع قيمكم ومبادئكم األوروبية".

تفي عن الوجود، وسيبقى صتامدًا علتى أرضته، يبنتي وشدد سيادته على أن الشعب الفلسطيني، لن يخ
 مؤسسات دولته، ويواصل نضاله المشروع من أجل نيل حريته واستقالله.

 24/2/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "المحاوالت المشبوهة" التي تسعى للتشكيك في شرعية المنظمةتدين  منظمة التحرير .3
فتي  مسؤوالً  اً م در  ، أنرام هللا، من 24/2/2019 ،المعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء و نشرت 

قتتال إن الحتتوار فتتي موستتكو كتتان هدفتته ت كيتتد الموقتتم  ،التتدائرة السياستتية لمنظمتتة التحريتتر الفلستتطينية
 ."صفقة القرن "السياسي للمنظمة والمبني على الشرعية الدولية لمواجهة مؤتمر وارسو و
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علتى بيتان صتادر عتن تحتالم قتوى المقاومتة الفلستطينية بدمشتر، والتذي حّمتل  داً ر  ،وأضاف الم در
أنه "عندما تتنكر بعض  ،فيه حركة فتح مسؤولية فشل حوارات موسكو، مدعيًا استياء القيادة الروسية

الف تتائل لقتترار المجلتتتس التتوطني الفلستتطيني بةقامتتتة الدولتتة الفلستتتطينية علتتى ختتط الرابتتتع متتن حزيتتتران 
لحر العتودة، فتةن هتذا يتدل علتى متزاودات لتيس وقتهتا،  194شرقية عاصمة لها ورفض قرار والقدس ال

وتابع: "ت كد لنا أن حركة  ألن األصدقاء الروس ال يمكن أن يساعدونا إال بتمسكنا بالشرعية الدولية".
حمتتاس والجهتتاد اإلستتالمي وصتتلت لموستتكو ومعهتتا تعليمتتات متتن قتتوى إقليميتتة بةفشتتال الحتتوار ورفتتض 

شتتترعية الدوليتتتة، ألنهتتتا ال تريتتتد التخلتتتي عتتتن حكتتتم غتتتزة، التتتتي متتتا زالتتتت تتتتراهن علتتتى أن تكتتتون بتتتديال ال
 لمنظمة التحرير الفلسطينية وهذا هدفها منذ نش تها".

، رحبتتتت فيتتته بالبيتتتان ال تتتادر وحظتتتي بمباركتتتة وزارة الخارجيتتتة الروستتتية أصتتتدرت بيانتتتاً  أنوأشتتتار إلتتتى 
متتتن الف تتتائل رفضتتتت  أن عتتتدداً  متتتن رغمبتتتالت فتتتي الحتتتوار، أغلتتتب األطتتتراف الفلستتتطينية، التتتتي شتتتارك

التوقيع، مؤكدًا أن روسيا متمسكة بمواقفها المبدئية في المساعدة في استعادة وحدة ال م الفلسطيني 
وأعترب الم تدر المستؤول عتن استتتغرابه  علتى أستاس البرنتام  السياستي لمنظمتة التحريتر الفلستطينية.

، التترافض لالعتتتراف بمنظمتتة التحريتتر الفلستتطينية، إال بعتتد أن متتن موقتتم حمتتاس والجهتتاد اإلستتالمي
 ."صفقة القرن ت"تدمرها خدمة ل
دائتتترة  ، أنغتتتزة أشتتترف الهتتتور، نقتتتاًل عتتتن مراستتتلها فتتتي 25/2/2019 ،القـــدس العربـــي، لنـــدنوأضتتافت 

 العالقات الدوليتة فتي منظمتة التحريتر دانتت متا وصتفتها بتت"المحاوالت المشتبوهة" التتي تستعى للتشتكيك
 في شرعية المنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافتة، وشترعية الترئيس

عباس. وحذرت في بيان لهتا "كتل متن تستّول لته نفسته التتآمر علتى المنظمتة والترئيس"، وقالتت  محمود
متتن إنتته بهتتذا الموقتتم "يختتتار التواطتتؤ متتع أعتتداء شتتعبنا والقضتتية الوطنيتتة الفلستتطينية، واالصتتطفاف 

شعبنا". وقالت "شعبنا الفلسطيني وتاريخنا الوطني، لن يترحم كتل متن تستّول لته نفسته  خلفهم ضد حرّ 
 التعاطي مع هذه المؤامرات والمخططات". 

 
 صفقة القرن""جزء من عريقات: المطالبة برحيل عباس  .4

، الفلستتطينية لمنظمتة التحريتتر أمتين ستتر اللجنتة التنفيذيتتة ،صتائب عريقتتات .قتتال د: أشتترف الهتور -غتزة 
 التتدعوة للتظتتاهرة للمطالبتتة برحيتتل محمتتود عبتتاس:وهتتو يتترد علتتى  ،وعضتتو اللجنتتة المركزيتتة لحركتتة فتتتح

أن الرئيس محمود عباس غير شرعي ودولتة فلستطين ومنظمتة التحريتر غيتر  إلى"هناك من يدعو اليوم 
ة القرن". وأشار صفق"من  شرعية". وأضاف "هذه ليست صدفة بل هذه أصوات من داخلنا أصبحت جزءً 

+ ال ين، أرسل أحمد بحر النائتب فتي المجلتس  77إلى أنه عندما تسلم الرئيس عباس رئاسة مجموعة 
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يقتتول فيهتتا "إن منظمتتة التحريتتر  134أعضتتاء التتدول التتت  إلتتىالتشتتريعي الستتابر عتتن حركتتة حمتتاس، رستتالة 
"فتي الوقتت التذي تقتم فيته حمتاس  وقتال عريقتات منتقتداً  الفلسطينية غير شرعية والترئيس غيتر شترعي".

 من شعوب األرض تقول إن فلسطين قادرة على االستقالل وقادرة على مساعدة دول الجوار، بحلّ  80%
 مشاكلها ال حية والتعليمية والمياه والكهرباء، تحاول هذه الفئة أن تضرب الشرعية الفلسطينية".

 25/2/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 قطع الرواتب في غزة طنية جامعة ضد  "التشريعي" يدعو لسياسة و  .5
عقدت لجنة الرقابة وحقتوق اإلنستان والحريتات العامتة بتالمجلس التشتريعي، ورشتة عمتل بعنتوان:  :غزة

"سياستتتات الستتتلطة الفلستتتطينية المتعلقتتتة بقطتتتع رواتتتتب المتتتوسفين العمتتتوميين وانعكاستتتاتها"، وذلتتتك بعتتتد 
 سفين فتتي قطتتتاع غتتتزة ختتالل األشتتتهر األخيتتترة.إجتتراءات الستتتلطة الفلستتتطينية بقطتتع رواتتتتب آالف المتتتو 

واستتتعرض المشتتاركون فتتي الورشتتة جملتتة السياستتات واإلجتتراءات المتختتذة متتن رئتتيس الستتلطة محمتتود 
 5,038أبنتاء الشتعب الفلستطيني فتي قطتاع غتزة، والتتي كتان آخرهتا قطتع رواتتب  عباس وحكومته ضدّ 

ونتتتاقل المشتتتاركون التتتتداعيات  لجرحتتتى.متتتن أستتتر الشتتتهداء وا 2,790بالوسيفتتتة العامتتتة، متتتنهم  موسفتتتاً 
السياسية واالقت ادية واالجتماعية الخطيرة الناجمة عن سياسة قطع رواتب الموسفين، مؤكدين "على 
ضتترورة مواجهتتة هتتذه السياستتات، وفضتتح ممارستتات الستتلطة بتتالتوافر التتوطني، داعتتين لسياستتة وطنيتتة 

 اقهم وقوت أبنائهم". جامعة ضد قطع رواتب الموسفين ومحاربة المواطنين ب رز 
 24/2/2019 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ": السلطة اعتقلت خلية من حماس خططت لتنفيذ عمليات12"القناة  .6

" العبرية إن العناصر األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقلتت خليتة 12قالت "القناة  القدس المحتلة:
وزعمتت القنتاة  أهتداف إسترائيلية. نفيذ عمليات ضتدّ أفراد من نابلس خططوا لت 6من حماس تتكون من 

ألم دوالر لشراء أسلحة وت نيع  50العبرية أن الخلية موجهة من حماس في غزة ولبنان وتلقت دعم 
 أحزمة ناسفة.

 25/2/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 سلهب وبكيرات عملية اعتقال تدينالحكومة الفلسطينية  .7
الشتتيخ يوستتم ادعتتيس، إن  الفلستتطينية الهتتور: قتتال وزيتتر األوقتتاف والشتتؤون الدينيتتةأشتترف  - رام هللا

حملة االعتقاالت التي قامت بها قتوات االحتتالل وطالتت رئتيس مجلتس األوقتاف والشتؤون والمقدستات 
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اإلستتالمية عبتتدالعظيم ستتلهب ونائتتب متتدير عتتام دائتترة األوقتتاف نتتاجح بكيتترات "متتا هتتي إال تعبيتتر عتتن 
ة التتتتي يهيشتتتها االحتتتتالل بعتتتد النجتتتاح الهتتتام التتتذي حققتتتته جمتتتاهير القتتتدس وأوقافهتتتا فتتتي الفشتتتل واألزمتتت

وأكتتد أن ذلتتك ينتتذر بنيتتة االحتتتالل فتتي ارتكتتاب  لحمتتتهم ووحتتدتهم فتتي فتتتح أبتتواب م تتلى بتتاب الرحمتتة"
"انتهاكتتات قادمتتة وخطيتترة، لتتن يعتترف المتتدى التتتي قتتد ت تتل إليهتتا، والتتتي قتتد تعتترض ستتيادة األق تتى 

 ته ومساجده لالنتهاك وتكريس ما يعمل عليه منذ فترة طويلة بتقسيمه زمنيًا ومكانيًا".بكافة ساحا
وحتتذر وزيتتر األوقتتاف متتن "نتتذر المرحلتتة القادمتتة" التتتي يتتدفع هتتذا االحتتتالل بحكومتتته اليمينيتتة، وأحزابتته 

نحو حرب المتطرفة باتجاه ت عيد االنتهاكات واالقتحامات، األمر الذي قال إنه يسير بت"خطى حثيثة 
دينيتتة، تحمتتل متتن الخطتتورة الشتتيء الكثيتتر علتتى المنطقتتة ب ستترها"، وطالتتب بتتت"بشد الرحتتال إلتتى المستتجد 

 األق ى، في سل هذه الحملة.
 يوستتم المحمتتود، عمليتتة االعتقتتال، وأكتتد أنتته تمثتتل "مساستتاً  الفلستتطينية ودان النتتاطر باستتم الحكومتتة
 .القدس ضدّ  خطيراً  بالمرجهيات الدينية"، وت عيداً 

 25/2/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 من مخاطر تصعيد المستوطنين المتطرفين العتداءاتهم " تحذرالخارجية الفلسطينية" .8
حتتتتذرت وزارة الخارجيتتتتة والمغتتتتتربين الفلستتتتطينية متتتتن مختتتتاطر ت تتتتعيد : ناديتتتتة ستتتتعد التتتتدين - انعّمتتتت

ومقدستتاتهم وممتلكتتاتهم،  المتتواطنين الفلستتطينيين، وأرضتتهم المستتتوطنين المتطتترفين العتتتداءاتهم ضتتدّ 
عتتدا تتتداعيات التحتتريض المتواصتتل ضتتد الشتتعب الفلستتطيني وقيادتتته، ال ستتيما متتع الستتباق االنتختتابي 

لمجتتزرة الحتترم اإلبرا يمتتي الشتتريم، المجتمتتع  25اإلستترائيلي. وطالبتتت، فتتي بيتتان لهتتا بمناستتبة التتذكرى 
التعامتتتتل الجتتتتاد متتتتع الت تتتتعيد التتتتدولي ومجلتتتتس األمتتتتن والمنظمتتتتات الحقوقيتتتتة واإلنستتتتانية المخت تتتتة ب

 اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين، وتهجيرهم، واستباحة أرضهم، وتوفير الحماية الدولية لهم.
 25/2/2019 ،الغد، عم ان

 
 سلطة الطاقة في قطاع غزة: خاطبنا جهات دولية لتمديد المنحة القطرية للكهرباء .9

طتاع غتزة، ستمير مطيتر، أن ستلطته كشتم نائتب رئتيس ستلطة الطاقتة فتي ق نور الدين صالح: - غزة
خاطبتتت الجهتتات الدوليتتة واللجنتتة القطريتتة متتن أجتتل تمديتتد المنحتتة القطريتتة الم خ  تتة لشتتركة توليتتد 

وقتال مطيتتر ختالل استضتافته فتتي  .2019متايو أيتار/ الكهربتاء فتي القطتاع، التتتي تنتهتي مطلتع شتتهر 
ات الدولية واللجنة القطرية ت بدي مقر صحفية "فلسطين"، أمس، في مقرها، وسط مدينة غزة: إن الجه

وأوضتح أن محطتة توليتد  اهتمامًا واضحًا في ملم الطاقة وتشغيل محطة التوليد الوحيدة فتي القطتاع.
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 80الكهربتتتتاء تعمتتتتل حاليتتتتًا فتتتتي ستتتتل وجتتتتود المنحتتتتة القطريتتتتة علتتتتى ثالثتتتتة مولتتتتدات وت عطتتتتي متتتتا قيمتتتتته 
وبتتّين أن شتتركة الكهربتتاء تعتتاني متتن قلتتة  يًا.ماليتتين دوالر شتتهر  10ميجتتاواط، مشتتيرًا إلتتى أنهتتا تستتتهلك 

 تح يل األموال من المشتركين، مؤكدًا أن التح يل يمر في أضعم مستوياته في الوقت الراهن.
 25/2/2019 ،فلسطين أون الين

 
 الشيخ: اأَلْولى أن تعمل على إنهاء االحتالل وليس حركة مقاومةردًا على تصريحات حسين  حماس .10

رفضت حركة حماس خطاب حركة فتح وقيادات السلطة في رام هللا العدائي  ه:طالل النبي - غزة
 ضد ف ائل المقاومة والعمل الوطني، مؤكدة ضرورة إصالح منظمة التحرير الفلسطينية.

وتعقيبًا على تهديد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ بت"اتخاذ قرارات وإجراءات حول 
الساحة الفلسطينية"، قالت حركة على لسان الناطر باسمها حازم قاسم مستقبل وجود حماس على 

ل حيفة "فلسطين": "األولى أن يعمل حسين الشيخ على إنهاء االحتالل وليس إنهاء حركات 
وصم قاسم في حديث ل حيفة "فلسطين"، خطاب السلطة وفتح ضد حركات و  المقاومة والتحرر".

 العدائي" مقابل خطاب ناعم مع االحتالل اإلسرائيلي.المقاومة الفلسطينية وقطاع غزة بت"
وأشار قاسم إلى وجود رغبة متزايدة عند فرير السلطة والمقاطعة في رام هللا وحركة فتح للعمل على 
ف ل الضفة الغربية عن قطاع غزة، عبر خطاب موحد تهاجم به حركات المقاومة"، مؤكًدا أن 

 لتحرير، وهاجمت قبل أسبوع حركة الجهاد اإلسالمي.السلطة أق ت مكونات كثيرة من منظمة ا
وشدد على أن استمرار حركة فتح في اختطاف منظمة التحرير الفلسطينية، و يمنتها على القرار 
السياسي الرسمي، ورفضها الشراكة مع أي من المكونات الوطنية، هي أحد أهم أسباب االنقسام 

 هد السياسي الفلسطيني.وعوامل استمراره، ويعزز االستقطاب في المش
وأردف بالقول: "إصرار حركة فتح على عدم التقدم ب ي خطوة في مسار إصالح منظمة التحرير، هو 

 م".2005انتهاك كل اتفاقات الم الحة التي وقعتها كل الف ائل منذ اتفاق القاهرة 
في حالة الضعم وأكد قاسم أن إبقاء النظام السياسي الفلسطيني على حالة االنقسام، والمنظمة 
 واالرتهان، يخدم الم الح الفئوية الضيقة لقيادة حركة فتح في الضفة الغربية.

 24/2/2019فلسطين أون الين، 
 

 عباس ضد   "إسرائيل"فتح: حماس وخفافيش الليل المرتزقة يتحالفون مع  .11
تحالم  قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، المتحدث باسمها أسامة القواسمي، "إن :رام هللا

حماس وخفافيل الليل مع إسرائيل ضد سيادة الرئيس محمود عباس، هو عمل جبان ومدان، وأن 
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وأوضح  مطالبة الجهتين )إسرائيل وحماس ومرتزقتها( بضرورة رحيل الرئيس أمر يدفع للريبة والشك".
سرائيلي ي اإلمريكالقواسمي، في بيان صحفي، يوم السبت، "أنه في سل ت دي الرئيس للمشروع األ
مليون شيقل من  502المتعلر ب فقة العار، ولمحاوالت الضغط المتتالية التي كان آخرها اقتطاع 

عائدات الضرائب الفلسطينية كرواتب أسر الشهداء واألسرى، تخرج علينا أصوات جبانة عفنة تتقاطع 
ار من خالل بوابة ي الهادف لتمرير صفقة العمريكفي أهدافها وأعمالها مع المخطط اإلسرائيلي األ

المساعدات اإلنسانية لغزة، ومن بوابة محاوالتهم ضرب شرعية منظمة التحرير وإفشال الجهود 
 ي اإلسرائيلي".مريكالروسية، وابن الهجوم على الرئيس محمود عباس في توافر كامل مع الهجوم األ

دى حلقات المؤامرة على والثقافة في حركة فتح، الحملة على الرئيس اح اإلعالمواعتبرت مفوضية 
المشروع الوطني، ومحاولة لضرب جبهتنا الوطنية الداخلية ومقومات صمودها، وضلوعا مباشرا في 

لضرب مباد  حركة الوطنية التحرر الفلسطينية وقيم الوفاء للشهداء  اإلسرائيليةية مريكالمؤامرة األ
 ثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.األسرى، تمهيدا للقضاء على منظمة التحرير الفلسطينية المم

 24/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 لمواجهة خصوم عباس "اخترناك"فتح تطلق حملة  .12
طالبت برحيل  ،نظم "الحراك الشعبي" تظاهرة في "ساحة السرايا" في مدينة غزة: أشرف الهور - غزة

علن أحد قادتها في وقت سابر، تلقيهم دعوة للمشاركة في الرئيس عباس، بموافقة من حماس، التي أ 
تلك الفعالية، وهو أمر أثار حفيظة حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني، وربطت بين تلك 

وبدا واضحا  الفعالية، وبين مشاركة الرئيس عباس حاليا في القمة العربية األوروبية المنعقدة في م ر.
لمف ول من فتح، هم من يقفون خلم هذه الحملة التي نظمت في "ساحة أن مؤيدي محمد دحالن ا

السرايا". لكن ما كان الفتا، هو مشاركة حركة حماس في تلك الفعالية، التي قاطعتها حسب ما سهر 
ف ائل أخرى، رغم خالفها السياسي مع عباس، ومن بينها ف ائل منظمة التحرير التي قاطعت مؤخرا 

 لمركزي والوطني لمنظمة التحرير، وهما الجبهتان الشعبية والديمقراطية.اجتماعات المجلسين ا
وفي إطار حالة الرفض الفتحاوية للحملة التي تستهدف عباس، أطلر نشطاء حركة فتح "حملة 
إلكترونية" واسعة على مواقع التواصل االجتماعي، تحت شعار "اخترناك". ونشر نشطاء حركة فتح 

لتحرير، صورا للرئيس عباس على مواقع التواصل الجتماعي، كتبت عليها ومؤيدو الحركة ومنظمة ا
 شعارات ت ييد، من بينها "كلنا معك" و "حامل األمانة شهبك كله خلفك، وقرارك هو الوطن".
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ونددت يسر األطرش الناطقة باسم الحملة المؤيدة للرئيس، بالفعالية المطالبة برحيله، التي ت تي 
العربي األوروبي الذي سيحضره الرئيس في م ر. ووصفت الحملة المناهضة  بالتزامن مع المؤتمر
 للرئيس بت "المشبوهة". 

 24/2/2019القدس العربي، لندن، 
 

  رفتح تنظم مسيرات بغزة دعمًا لعباس.. ومناصروها يحطمون الفتات تطالب برحيل األخي .13
في إطار الرد على أنه  ،أشرف الهورعن  غزة، من 24/2/2019القدس العربي، لندن، ذكرت 

 ، نظم نشطاء حركة فتح تظاهرات في عدة مناطر في قطاعمحمود عباس الفعاليات المناوئة للرئيس
"الحراك الشعبي" في "ساحة السرايا" في  هانظم تظاهرة . المسيرات جاءت ردًا علىليل السبت غزة

عاطم أبو سيم "إن أبناء  وقال المتحدث باسم الحركة. طالبت برحيل الرئيس عباس ،مدينة غزة
شعبنا في قطاع غزة من شماله لجنوبه خرجوا في تظاهرات ووقفات ت ييد للرئيس، ورفضا لكل الدعوات 
التي تتساوق مع رغبات وسياسات وخطط دولة االحتالل وحلفائها". واتهم أبو سيم قوات أمنية من 

 ؤيدة للرئيس، واعتقال عدد منهم.حركة حماس، باالعتداء على المشاركين في تلك التظاهرات الم
م ادر مطلعة أكدت أن أن ار حركة ، من غزة، أن 23/2/2019وكالة معا اإلخبارية، وجاء في 

ّلقت عليا صور تطالب برحيل الرئيس محمود عباس "أبو  فتح في شمال قطاع غزة، حطموا الفتات ع 
ه هتافات تندد بالحملة التي طالت وقالت الم ادر لت معا: إن تمزير وتحطيم الالفات تخلل مازن".

وذكرت م ادر في حركة فتح، أن  الرئيس عباس، ال سيما عبر مواقع التواصل االجتماعي.
مسيرات ت ييد للرئيس "أبو مازن" جابت شوارع غزة، ندد المشاركون فيها بالحملة التي تطال الرئيس 

الب برحيل الرئيس "أبو مازن"، متفرقة من قطاع غزة، صور تط أنحاءوانتشرت في  محمود عباس.
 بالتزامن مع حملة على مواقع التواصل االجتماعي التي تحمل ذات المطالب.

 
 "الجهاد" والجبهتان يرفضون المشاركة بفعالية "الحراك الشعبي" المطالبة برحيل عباس .14

حركة الجهاد اإلسالمي والجبهتان الشعبية أن  ،25/2/2019الشرق األوسط، لندن، قالت 
الحراك الشعبي بغزة المطالبة برحيل الرئيس مجمود  عن المشاركة في حملةوا الديمقراطية، امتنعو 

وأكدت كل من الجبهتين الشعبية والديمقراطية، رفضهما الحراك الداعي لرحيل الرئيس  عباس.
ة الفلسطيني محمود عباس. وقالت الجبهة الشعبية في بيان لها إنها بذلت جهودًا مخل ة للحيلول
دون اإلقدام على إجراءات وخطوات جديدة، من ش نها ت عيد التناقضات الداخلية، التي منها تنظيم 
المظاهرة الداعية إلى رحيل الرئيس عباس. وأكدت الجبهة الديمقراطية رفضها الحملة، مؤكدة أنها 
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المية. ورأت في بذلت وما زالت تبذل جهودًا مضنية لوقم تلك المهاترات والتجاذبات السياسية واإلع
ذلك الحراك أنه يضر بالعالقات الوطنية الداخلية ويعمر االنقسام بداًل من إنهائه واستعادة الوحدة 

 الداخلية. وردت فتح بسرعة عبر حملة واسعة تحت شعار "فوضناك" و"بايعناك".
ك الحرا، أن "أشرف الهور، من غزة عن مراسلها 24/2/2019القدس العربي، لندن، وجاء في 
 .طالبت برحيل الرئيس عباس، بموافقة من حماس ،غزةب "ساحة السرايا"نظم تظاهرة في  "الشعبي

وأصدرت الجبهة الشعبية بيانا أعلنت فيه رفض الفعالية المطالبة بت "رحيل الرئيس"، أكدت خالله أنها 
ها "ت عيد بذلت "جهوًدا مخل ة" للحيلولة دون اإلقدام على إجراءاٍت وخطواٍت جديدة، من ش ن

وشددت الشعبية التي رفضت  التناقضات الداخلية"، ومنها تنظيم تظاهرِة داعية إلى رحيل الرئيس.
التعاطي مع مثل هذه الدعوات، على أن األولوية يجب أن تبقى للعمل على "توفير البيئة ال حّية 

ادية للنظام السياسي عبر إلنهاء االنقسام، وبناء وحدة وطنية حقيقّية تتحدد من خاللها الهيئات القي
 انتخابات ديمقراطية شاملة".

أكد المكتب اإلعالمي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، أنه لم ي در عن الحركة أي بيان و 
 رسمي بخ وص "الحراك الشعبي". وأوضحت أن هذا الحراك "لم يجر بحثه ونقاشه من قبل الف ائل".

 
 ة التحرير ال ينسجم مع المصلحة الوطنية: التعرض لتمثيل منظم"قراطيةو الديم" .15

قراطية قيس عبد الكريم، إن التعرض لتمثيل منظمة و العام للجبهة الديم األمينقال نائب : رام هللا
وشدد عبد الكريم إلذاعة  التحرير ال ينسجم مع الم لحة الوطنية وخارج عن األعراف الوطنية.

ام الى حالة من االحتراب الداخلي يتناقض تمامًا صوت فلسطين، يوم األحد، على أن تحويل االنقس
 مع متطلبات المواجهة مع مشروع ت فية القضية الفلسطينية.

ودعا الى ضرورة إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة في اطار منظمة التحرير لمواجهة التحديات 
 ومواجهة صفقة القرن ومخططات اسرائيل للتهويد.

 24/2/2019، فلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات ال
 

 : لقاء عباس ليس على أجندة هنية خالل زيارته القاهرةطاهر النونو .16
قال المستشار اإلعالمي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" طاهر النونو إنه لم يكن مخططا 

ينفذها  أو مقترحا أن يعقد رئيس الحركة إسماعيل هنية لقاًء مع الرئيس عباس، خالل الزيارة التي
 حاليا إلى القاهرة.
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وأكد النونو في ت ريح صحفي يوم األحد أن ما يتم ترديده بهذا الش ن محض تخمينات عارية عن 
 ال حة.

 24/2/2019موقع حركة حماس، غزة، 
 

 لاألمة العربية واإلسالمية بالوقوف في وجه موجة التطبيع الرسمي مع االحتال تطالب حماس  .17
إجالل وإكبار للمرجهيات الدينية، والمؤسسات األهلية، والف ائل وجهت حركة "حماس" تحية 

الفلسطينية على وقفتها المشرفة في الدفاع عن القدس، وتسخير إمكاناتها وطاقتها في توجيه بوصلة 
شعبنا نحو قضاياه الوطنية المركزية، وأقدسها الدفاع عن المسجد األق ى أولى القبلتين وثالث 

قالت الحركة في بيان صحفي إن شعبنا الفلسطيني يسطر اليوم نموذًجا عظيًما و  الحرمين الشريفين.
بةصراره على الزحم إلى القدس للدفاع عن المسجد األق ى، رغم كل العقبات التي وضعها 
االحتالل من تهديدات واعتقاالت، مؤكًدا بذلك أن األق ى خط أحمر ال يمكن لالحتالل تعديه، أو 

وطالبت حركة حماس األمة العربية واإلسالمية  ر واقعه والسيطرة عليه.تنفيذ مخططاته بتغيي
بالوقوف في وجه موجة التطبيع الرسمي مع االحتالل الذي يعتدي على مقدساتها، ويسعى إلى تبديد 
جهودها وتشتيت صفها، داعية إلى القيام بواجبها في توفير اإلسناد والدعم الالزمين للقدس في 

 ول المتمثل في االحتالل اإلسرائيلي.مواجهة عدوها األ
 23/2/2019موقع حركة حماس، غزة، 

 
 : اعتقال القيادات المقدسية سيزيد من إصرار شعبنا في القدسحماس .18

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران أن اعتقال مخابرات االحتالل فجر اليوم 
العظيم سلهب ود. ناجح بكيرات سيزيد من إصرار األحد رئيس مجلس األوقاف اإلسالمية الشيخ عبد 

وقال بدران  شعبنا في القدس على مقاومة مخططات االحتالل والت دي لها مهما بلغت التضحيات.
في ت ريح صحفي نعلم ب ن االحتالل لن يسلم بسهولة بعد هزيمته من قبل شعبنا في باب الرحمة، 

سية بعد أن استهدف الشبان والمرابطات من قبل، وهو وها هو ابن يعتقل القيادات والشخ يات المقد
وأضاف أن  بة شعبنا، وخاصة أهل القدس، في باب  فعل خطير سيتحمل االحتالل تبعاته كافة.

 الرحمة أعطت االحتالل درًسا لن ينساه، وهو يخطئ التقديرات إن سن أن شعبنا سيتراجع قيد أنمله.
 24/2/2019موقع حركة حماس، غزة، 
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 عن مواصلة الدفاع عن المقد سات ناالقدس لن يثنيب ناواعتقال قيادات القيادات المقدسيةإبعاد : فتح .19
سلّمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، كال من رئيس مجلس األوقاف : نادية سعد الدين - عمان

 والشؤون والمقدسات اإلسالمية عبدالعظيم سلهب ونائب مدير عام دائرة األوقاف ناجح بكيرات،
قرارات إبعاد إدارية عن المسجد األق ى المبارك، سبعة أيام، بعدما قامت باعتقالهما لساعات فجر 

قال عضو المجلس الثوري، والمتحدث باسم حركة فتح، أسامة من جهته،  أمس قبل أن تفرج عنهما.
مة في القواسمي، إن إبعاد الشيخين سلهب وبكيرات، واعتقال قيادات حركة فتح في البلدة القدي

القدس، وضواحيها، لن يثني الشعب الفلسطيني، كما فتح، عن مواصلة الدفاع عن المقّدسات 
والتاريخ والرواية والهوية الوطنية والعاصمة األبدية القدس. وطالب العالمين العربي واإلسالمي 

ب ديني بضرورة التدخل الفوري إلنقاذ األق ى من جرائم االحتالل، باعتبار أن الدفاع عنه واج
ووطني، وفرض عين على كل من يستطيع الدفاع عنه، داعيًا الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده 

 إلى شد الرحال لألق ى. 
 25/2/2019الغد، عمان، 

 
 عتقل أمين سر فتح في البلدة القديمة بالقدساالحتالل ي .20

سر حركة "فتح" في  )د ب أ(: اعتقلت قوات إسرائيلية صباح يوم السبت، أمين - القدس المحتلة
وأفادت  البلدة القديمة بالقدس ورئيس نادي األسير الفلسطيني ناصر قوس، بعد اقتحام منزله.

م ادر محلية لوكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( ب ن "قوات االحتالل اعتقلت أيضا الحاج 
أمس الجمعة، إلى جانب  علي عجاج، الذي كان في مقدمة من قاموا بفتح م لى باب الرحمة يوم

 ناصر قوس".
وكانت قوات االحتالل اإلسرائيلية نفذت الليلة قبل الماضية وفجر أمس الجمعة حملة اعتقاالت 
واسعة طالت عشرات الفلسطينيين في مدينة القدس بعد الدعوات للنفير العام نحو المسجد االق ى 

 لر من قبل القوات اإلسرائيلية. المبارك واداء صالة الجمعة قرب ساحة باب الرحمة المغ
 24/2/2019القدس العربي، لندن، 

 
 خضر عدنان "الجهادـ"االحتالل يعتقل القيادي ب .21

 اإلسالمياألناضول: اعتقل جيل االحتالل اإلسرائيلي، االثنين، القيادي في حركة الجهاد  - جنين
 الغربية المحتلة. خضر عدنان، من منزله في بلدة عّرابة قرب مدينة جنين شمالي الضفة
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والتي استمرت أكثر  ويعد "عدنان" صاحب أشهر قضية إضراب عن الطعام في السجون اإلسرائيلية
وقال شهود عيان لمراسل األناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية  من شهرين وانتهت باإلفراج عنه.

 داهمت بلدة عرابة واقتحمت منزل "عدنان" واعتقلته.
 25/2/2019 القدس العربي، لندن،

 
 حماس تلتقي تجمع العلماء المسلمين في لبنان .22

زار وفد من حركة حماس برئاسة ممثلها في لبنان أحمد عبد الهادي مركز تجمع العلماء : بيروت
 المسلمين، وبحث الجانبان تطورات القضية الفلسطينية.

سبة للتباحث في الشؤون وقال رئيس الهيئة اإلدارية للتجمع الشيخ حسان عبد هللا: إن اللقاء منا
اإلسالمية عامة وما يتعلر منها بالقضية الفلسطينية خاصة، مؤكدا تطابر وجهات النظر لجهة أن 

 القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية المركزية لألمتين اإلسالمية والعربية.
لفلسطينية وال سيما من جهته، قال عبد الهادي: إن اللقاء فرصة لتداول القضايا المتعلقة بالقضية ا

صفقة القرن ذاك المشروع ال هيوني األمريكي الذي يهدف إلى ت فية القضية الفلسطينية على 
وأضاف أن "اللقاء مناسبة للت كيد على تمسك الشعب الفلسطيني في مواجهته  حساب حقوق شعبنا.

وأشار  .ة بمسيرات العودةل فقة القرن ومشاريع استهداف القضية الفلسطينية، وأشدنا جميعًا في الجلس
 إلى أنهم ر وا أن التطبيع يشكل خنجرًا في خاصرة الشعب الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية.

وقال: "أكدنا لسماحة الشيخ حسان أن الشعب الفلسطيني يسعى في هذه الفترة بالتنسير والتعاون مع 
ستفيدين من الحوار اللبناني الداخلي الذي أشقائنا في لبنان لتحسين أوضاعه اإلنسانية والمهيشية، م

 ح ل وأنت  الوثيقة التي جاوبت على كل األسئلة المتعلقة بالوجود الفلسطيني في لبنان".
 23/2/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ةنتنياهو يهدد عشية لقائه بوتين بمواصلة إبعاد إيران عن سوري .23

بنيامين نتنياهو، أمس األحد، أنه سيلتقي الرئيس الروسي تل أبيب: أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
فالديمير بوتين، في موسكو، بعد غد األربعاء، للتباحث معه في الوجود اإليراني بسورية، وكيفية 

 وضع حد لهذا الوجود.
وقال نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة األسبوعية، "لقد سمعنا أمس مسؤواًل إيرانيًا كبيرًا يقول إن 

في المائة من أهدافها في سورية. هذا ليس صحيحًا. ولكْن صحيح أن  90إيران حققت أكثر من 
اإليرانيين يحاولون التموضع هناك وصحيح أننا ن دهم. مسؤول إيراني آخر قال قبل شهر إنهم 
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يعملون في سورية كمستشارين فقط. العالم يسمع أكاذيب كثيرة من إيران. لديَّ رسالة واضحة إلى 
لنظام اإليراني الذي يريد تدمير إسرائيل: إسرائيل ستواصل العمل وفقًا للحاجة من أجل صد ا

وقال: "بطبيعة الحال الملم اإليراني سيحتل صدارة  التموضع العسكري اإليراني في سورية".
يراني. المباحثات التي نجريها، وكّنا قد اتفقنا على ذلك. س بحث معه التطورات اإلقليمية والعدوان اإل

سنبحث أيضًا توطيد آلية التنسير العسكري بين جيل الدفاع اإلسرائيلي والجيل الروسي التي من 
ش نها الحفاظ على االستقرار، والحيلولة دون احتكاكات في المنطقة ال حاجة بها. هذه المحادثات 

 مهمة لتحقير األمن ولجيل الدفاع اإلسرائيلي ولدولة إسرائيل".
 أن يقوم نتنياهو بالزيارة، الخميس الماضي، إال أنه تم إعالن ت جيلها. وكان من المقرر

 25/2/2019الشرق األوسط، لندن، 

 

 جندي إسرائيلي يقر بتعذيب أب فلسطيني وابنه مقابل عقوبة مخففة .24
القدس المحتلة: عقد االدعاء العام في إسرائيل، األحد، صفقة مع جندي بالجيل متهم بتعذيب أب 

بنه خالل اعتقالهما، يعترف الجندي بموجبها بالتهمة المنسوبة إليه، مقابل الحكم عليه فلسطيني وا
 بالسجن الفعلي ستة شهور ون م الشهر، وتخفيض رتبته العسكرية.

اإلسرائيلية، فةن محاوالت تجري أيضًا للتوصل إلى صفقات مشابهة مع أربعة  13وبحسب القناة 
لمعتقلين الفلسطينيين، واتهموا أيضا بممارسة تعذيب معتقل في جنود آخرين شاركوا بعملية تعذيب ا

 سروف خطيرة.
 25/2/2019القدس العربي، لندن، 

 
 نتنياهو ينتقد "إيباك" بسبب موقفها من التحالف مع حزب "كهانا" .25

رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو على انتقاد اللوبي اإلسرائيلي : رد نظير مجلي - تل أبيب
، بسبب وعده ية )إيباك(، من دون ذكر اسمه، فاعتبر النقد الموجه إليهمريكي الواليات المتحدة األف

"هجومًا يساريًا"، واتهم أصحابه بت"النفاق باالنضمام إلى الحكومة المقبلة،  حزب "كهانا" العن ري 
مينية في الوقت الذي وبازدواجية المعايير"، وقال إن "اليسار اإلسرائيلي يندد بتشكيل كتلة مانعة ي

يسعى إلى إدخال اإلسالميين المتطرفين إلى الكنيست )البرلمان اإلسرائيلي( لخلر كتلة مانعة". 
واستذكر نتنياهو في صفحته على شبكة "فيسبوك" أن رئيس الوزراء األسبر إيهود براك شارك عام 

لي حزبي "العمل" في مؤتمر انتخابي مع الشيخ المحرض رائد صالح، مضيفًا أن ممث 1999
و"ميرتس" صوتوا إلى جانب عزمي بشارة الذي تجسس ل الح "حزب هللا"، ليحتل مقعدًا نيابيًا. 
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وأضاف أن رئيس المعارضة سابقًا يتسحاق هرتسوغ سعى إلى التوصل إلى اتفاق على تقاسم فائض 
 ة.األصوات مع القائمة المشتركة، واعتبر النواب العرب شركاء شرعيين في الحكوم

بدوره، خرج حزب "عظمة يهودية" بحملة ضد منتقديه الذين ي مونه بالعن رية واإلرهاب، ودعا 
منظمة "إيباك" إلى عدم التدخل في انتخابات الكنيست، قائاًل: "أعضاء هذا اللوبي ال يهيشون في 

يان صادر إسرائيل، وال يدفعون ثمن االعتداءات اإلرهابية وسفك دماء مواطني الدولة". وذكر في ب
عن الحزب أنه يجب على الناخب اإلسرائيلي أن يعرف موقم "إيباك" الذي "ينبع فقط من رغبة هذه 
المنظمة في صعود اليسار في إسرائيل إلى الحكم". وقال إن "أعضاء )إيباك( يدعمون حكومة 

 إسرائيلية تقوم بتسليم أراض وسالح للعدو".
ي المؤيد مريك"، بيني غانتس، إن انتقاد اللوبي األمن جهة ثانية، قال رئيس حزب "أزرق أبيض

إلسرائيل "إيباك" لرئيس الوزراء نتنياهو بسبب اضطالعه بدور في الوحدة بين حزبي "البيت اليهودي" 
و"عظمة يهودية"، يثبت أنه تجاوز مرة أخرى حدودًا للقيم األخالقية بهدف البقاء السياسي في كرسي 

نياهو أساء إلى حد كبير إلى الهوية اإلسرائيلية والقيم األخالقية الحكم. واعتبر غانتس أن نت
 والعالقات المهمة مع الجالية اليهودية في الواليات المتحدة.

 25/2/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 يبدأ مناورة مفاجئة بمختلف أذرعه العسكرية لفحص الجاهزية الخاصة بغزة الجيش اإلسرائيلي .26
جيل االحتالل اإلسرائيلي صباح يوم األحد بةجراء "مناورة عسكرية" بشكل  شرع أشرف الهور: -غزة

 مفاجئ، شملت فحص جاهزية قواته لسيناريوهات قتالية في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم جيل االحتالل، إن المناورة العسكرية، التي فّعلتها هيئة األركان العامة، تشارك 

وأوضح أن هذه المناورة الجديدة سيتم خاللها  هية وسالح الجو.فيها قوات المشاة والمدرعات والمدف
التعرف على "الجاهزية العملياتية" لسيناريوهات قتالية وخاصة في قطاع غزة، وستشمل نقل قوات 

 بين جبهات واستيعاب قوات، باإلضافة لتفعيل النيران، والقوات الجوية.
 فةنها سيتم االنتهاء منها يوم الثالثاء القادم. وحسب المخطط اإلسرائيلي العسكري لهذه المناورة،

  25/2/2019القدس العربي، لندن، 
 

 "ورشة النصر" خطة إسرائيلية للفوز بالحرب المقبلة .27
ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، يوم األحد، أن رئيس أركان الجيل  :ترجمة خاصة -رام هللا 

وضع خطة واضحة لتحقير "الن ر" في الحرب  اإلسرائيلي أفيم كوخافي، طلب من قيادة الجيل
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وبحسب ال حيفة، فةن قيادة الجيل تحاول كسب الحرب المقبلة على كل الجبهات بطريقة  المقبلة.
ووفقا لل حيفة، فةن كوخافي قرر عقد ورشة عمل الشهر المقبل  ال يمكن أن يتم التشكيك فيها.

ل عدة طواقم لمحاولة الوصول إلى مفا يم تحت عنوان "ورشة الن ر". مشيرًة إلى أنه تم تشكي
 واضحة بش ن طريقة "انت ار" الجيل في الحرب المقبلة، وسد أي ثغرات لتحقير "الن ر".

وتشير ال حيفة، إلى أن كوخافي يعطي أهمية كبيرة لتلك الورشة التي سيشارك فيها أعضاء من 
الرئيسية في الجيل. حيث لن يتم اتخاذ  هيئة األركان العامة، باإلضافة إلى قادة األلوية والكتائب

قرارات في تلك الورشة، ولكنها تهدف إلى تطوير مفا يم العمل العسكري إلحداث تغيير في الجيل 
 وكذلك طريقة العمل ضد أي جبهة.

 24/2/2019القدس، القدس، 
 

 القضاء اإلسرائيلي سيتهم نتنياهو في ملفي فساد خالل أيام .28
إسرائيلية إن المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية أفيخاي مندلبليت قرر تقديم رام هللا: قالت تقارير 

الئحة اتهام لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في اثنين من ملفات الفساد أو ارتكاب مخالفات 
 مزعومة جرى معه التحقير فيهما، وذلك خالل أيام قليلة.

ندلبليت قوله إنه ينوي تقديم نتنياهو للقضاء في ملفين، ي عتقد ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن م
 بحسب ما أوصى مدعون عامون في نقاشات سابقة. 4000و 2000أنهما 

وقرار المستشار القضائي للحكومة باتهام نتنياهو جاء على الرغم من محاوالت محامي األخير إرجاء 
 ع من أبريل )نيسان( المقبل.القرار إلى ما بعد االنتخابات التي تجري في التاس

 ويفترض أن ي در مندلبليت قراره نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل على أبعد تقدير.
في المائة من أصحاب حر االقتراع،  16وأسهر استطالع للرأي نشرته قناة "كان" التلفزيونية، أن 
 ياهو سيؤثر على ت ويتهم.قالوا إن قرار المستشار بش ن ملفات الفساد المنسوبة لنتن

وتشكل خطوة مندلبليت المفترضة ضربة أخرى لنتنياهو الذي يواجه تحالفًا من ر ساء األركان 
 السابقين يهدد تفوقه.

 24/2/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 شاكيد: المحكمة العليا ليست مخولة بالنظر في إلغاء "قانون القومية" .29

التماسا ضد "قانون القومية" العن ري،  14ة رد النيابة العامة على تنتظر المحكمة العليا اإلسرائيلي
آذار/مارس المقبل. لكن في هذه األثناء، أعلن  16بحيث تقرر تزويد المحكمة برد كهذا حتى يوم 
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المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، عن نيته مطالبة المحكمة بت جيل رد النيابة إلى ما 
 العامة للكنيست، التي ستجري في التاسع من نيسان/أبريل المقبل.بعد االنتخابات 

ورغم موقم مندلبليت غير المبرر بت جيل الرد على االلتماسات، تسعى وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، 
إلى فرض واقع قضائي، ألنها قد ال تعود إلى من بها الوزاري في أعقاب االنتخابات. وتطالب 

يابة على االلتماسات أن المحكمة ليست مخولة بالنظر في قانونية أي قانون شاكيد ب ن يشمل رد الن
 أساس، وبضمن ذلك "قانون القومية.
وم األحد، إن مندلبليت يعارض توجه شاكيد وأنه ليس معنيا ب ن يوقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" 

انون أساس أم ال، لكنه يزعم تتطرق المداوالت إلى مس لة ما إذا كانت المحكمة العليا مخولة بةلغاء ق
أنه ال يوجد في نص القانون تمييزا وأنه "تناسبي" ولذلك ال ينبغي إلغاءه، وأن هذا االدعاءان كافيان 

 لمطالبة المحكمة برد االلتماسات.
ورفضت شاكيد موقم المستشار القضائي، بعد أن هددت، قبل شهرين، ب ن "تدخل المحكمة سيكون 

قود النهيار أي أساس نظامي"، واعتبرت أن "المحكمة في النظام الديمقراطي خطيرا ومن ش نه أن ي
 ليست شريكا في الدستور".

 24/2/2019، 48عرب 

 
 مستوطنون يلجأون للعالج النفسي بسبب التظاهرات على حدود غزة .30

ع نشرت صحيفة هآرتس العبرية، يوم األحد، تقريرا مطوال حول حالة الهل :ترجمة خاصة -رام هللا 
والخوف التي تنتاب المستوطنين في غالف غزة بفعل التظاهرات الليلية التي يطلر عليها "اإلرباك 

وقالت ال حيفة إن  الليلي" على حدود القطاع والتي يستخدم فيها الفلسطينيون العبوات المتفجرة.
تثيرها  هناك ارتفاعا في عدد المستوطنين الذين يلج ون للعالج النفسي، بسبب المخاوف التي

 العبوات المتفجرة. على الرغم من المحاوالت اإلسرائيلية للتقليل منها. 
واشتكى عدد من المستوطنين في مقابالت منف لة مع ال حيفة من تآكل قوة الردع اإلسرائيلية، 
واعتبروا أن الهجمات الليلية زادت من وضع المستوطنات سوءا أكثر مما كانت عليه خالل الت عيد 

صاروخ، وأنهم يجدون صعوبات كبيرة في التعامل مع أبنائهم لمحاولة  500الذي شهد إطالق األخير 
 احتواء لحظات خوفهم الشديد من االنفجارات على الحدود التي تهز المنازل.

 24/2/2019القدس، القدس، 
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 فلسطينيين أربعةاالحتالل يعلن إحباط تهريب أسلحة من األردن واعتقال  .31
فلسطينيين  4أعلنت قوات االحتالل، يوم األحد، انها اعتقلت  :ة "القدس" دوت كومترجم -رام هللا

 و"أحبطت عملية تهريب أسلحة من األردن إلى إسرائيل" وفقا لما نقلته وسائل اعالم اسرائيلية.
مسدسًا  37وبحسب المتحدث باسم شرطة "حرس الحدود"، فةنه تم ضبط كمية من السالح تشمل 

تهريب من شمال وادي األردن عبر حقيبة كبيرة كانت على سهر أحد المعتقلين،  كان يتم محاولة
فلسطينيين آخرين بعضهم من سكان نابلس كانوا ينتظرونه في سيارتين  3مشيرة إلى أنه تم اعتقال 

 داخل األراضي الواقعة تحت السيطرة اإلسرائيلية وأنه تم نقلهم للتحقير.
 24/2/2019القدس، القدس، 

 
 نتنياهو بتهمة التحريض القائمة الموحدة يتقدمون بشكوى ضد   نواب .32

تقدم نواب القائمة العربية الموحدة/ الحركة اإلسالمية، مسعود غنايم، عبد الحكيم حاج يحيى، طلب أبو 
عرار، سعيد الخرومي، بشكوى للمستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، ضد رئيس 

 ن نتنياهو، بعد ت ريحاته التحريضّية ضد الّنواب واألحزاب العربّية في الكنيست.الحكومة، بنيامي
وجاء في الشكوى أن "نتنياهو اتهم منافسه غانتس وكتلة المركز ب نها اعتمدت في الماضي وسوف 
تعتمد وتسند ائتالفها بنواب إسالميين متشددين قاصدا نواب القائمة العربية الموحدة/ الحركة 

ية وكذلك أحزاب ونواب عرب آخرين، وبلغت هستيرّية ت ريحاته درجة اتهم فيها األحزاب اإلسالم
 العربّية ب ّنها تريد إبادة دولة إسرائيل".

 25/2/2019، 48عرب 

 
 نتنياهو يتحالف مع حزب أيد حرق عائلة دوابشة وسط غضب أحزاب اليسار .33

رئيس الوزراء اإلسرائيلي، لتوحيد األحزاب  ال زالت خطوات بنيامين نتنياهو :ترجمة خاصة -رام هللا 
اليمينية المتطرفة تثير غضب اإلسرائيليين خاصًة من أحزاب اليسار والعرب بسبب عمله على وحدة 
 حزب البيت اليهودي مع حزب عظمة يهودية الذي يقوده شخ يات متطرفة من المستوطنين وقياداتهم.

هامات خطيرة منها التحريض على قتل عائلة دوابشة ويضم حزب عظمة يهودية متطرفين وجهت لهم ات
في نابلس منذ أعوام، وكذلك االحتفال بقتل العائلة وخاصًة الطفل الرضيع "علي" الذي استشهد في تلك 
الحادثة حرقا، ورفعت صوره خالل حفل زفاف بالقدس وهم يحملون األسلحة والسكاكين ابتهاجا بقتله 

فلسطينية أخرى. حيث يضم الحزب المتطرفين إيتمار بن جيفير،  وسط دعوات بقتل وإحراق عائالت
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وميخائيل بن آري، وباروخ مارزيل وجمعيهم من الم نفين باإلرهابيين الخطيرين حتى في الواليات 
 المتحدة وتمنع دخولهم أراضيها بسبب صالتهم بحركة "كاخ" اإلرهابية المعروفة.

بيض، مؤخرا إن نتنياهو يغلب م الحه الشخ ية على أ –وقال يائير لبيد المنضم لتحالم أرزق 
م لحة إسرائيل ويلحر ضررا كبيرا بسمعتها، وأنه مستعد لتقويض الديمقراطية في البالد من أجل 

 م لحته.
فيما قال آفي غاباي زعيم حزب العمل، إن نتنياهو يدعم حزبا عن ريا يتبنى فكر المتطرف كهانا، 

وأضاف "س فعل كل ما في وسعي لمنع انضمام مثل هذا  الحمراء. وأن ذلك يشكل اجتيازا للخطوط
 الحزب إلى الحكومة المقبلة".

من جانبها قالت تمارا زاندبيرغ زعيمة حزب ميرتس إن نتنياهو يعاني من مشكلة حقيقية باعتماده 
 على حزب كهذا في حملته االنتخابية.

بمثابة إضفاء شرعية على من وصفهم بت  أما النائب العربي أحمد الطيبي فاعتبر خطوة نتنياهو
"حشرات تيار كهانا وأن ار التفوق العن ري اليهودي"، وذلك من خالل ضمهم إلى االئتالف 

وقال "إن هذا التطور يشكل تهديدا حقيقيا لألقلية العربية في البالد ويجب تضافر الجهود  الحكومي.
 من أجل الت دي له".

 23/2/2019القدس، القدس، 
 

 عوت: خالفات بين ماندلبليت وشاكيد بشأن "قانون القومية"يدي .34
عن خالفات بين المستشار القانوني  كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، يوم األحد، :رام هللا

التماسا مقدما ضد قانون  14للحكومة اإلسرائيلية أفيحاي ماندلبليت ووزيرة القضاء إيليت شاكيد بش ن 
وبحسب ال حيفة، فةن ماندلبليت الذي سيدافع عن القانون ب نه ال يميز  العليا. القومية أمام المحكمة

بين اليهود وأي طائفة أو جهة أخرى، تطالبه شاكيد ب ن يوضح للمحكمة أنه ليس من اخت اصها 
 النظر في مثل هذه االلتماسات.

 جيل النظر في تلك ووفقا لل حيفة، فةن ماندلبليت وشاكيد سيسهيان من أجل الطلب من المحكمة ت
االلتماسات التي سيتم النظر فيها بتاريخ السادس عشر من الشهر المقبل، إلى ما بعد االنتخابات 

وقال متحدث باسم  نيسان المقبل، وتشكيل الحكومة الجديدة. -التي ستجري في التاسع من أبريل
 اسي بش ن هذه القضية.وزارة القضاء، أن االت االت تجري بين أجهزة االخت اص والمستوى السي

 24/2/2019القدس، القدس، 
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 تحذير إسرائيلي من "تصعيد كبير" في األراضي الفلسطينية قبل االنتخابات .35
تنذر التطورات األخيرة في عدد من الملفات الحارقة فلسطينًيا، مثل التوترات داخل أقسام األسرى في 

أمس، األحد، رئيَس مجلس األوقاف في القدس  السجون اإلسرائيلّية، واعتقال االحتالل اإلسرائيلي،
المحتلة قبل أن يبعده الحًقا، باإلضافة إلى األزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينّية 
واألوضاع في قطاع غزة، بت"قنبلة موقوتة" من الممكن أن تهّز الساحة االنتخابّية في إسرائيل، بحسب 

 اإلثنين.ما ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم، 
وحّذر المراسل العسكري في ال حيفة، عاموس هرئيل، من أن هذه التطورات تنذر بت عيد جديد، 
"من المرجح أن يكون خالل األسابيع السّتة المتبقّية حتى االنتخابات"، المقّرر إجرا ها في نيسان/ 

ين نتنياهو، عن قرار واستبعد هرئيل أن يتراجع رئيس الحكومة اإلسرائيلّية، بنيام أبريل المقبل.
المجلس الوزاري والسياسي الم ّغر )الكابينيت( عن قراره اقتطاع أموال عوائل األسرى والشهداء من 

، وعزا هرئيل ذلك إلى أن المعركة االنتخابّية 2015ميزانّية السلطة الفلسطينّية، كما حدث مطلع العام 
ن على أنه "ضهيم أمام الفلسطينيين"، "رغم في أوجها، وت وير نتنياهو من قبل منافسيه السياسّيي

أن قرار االقتطاع اّتخذ ألسباب سياسية واضحة، وبمعارضة كبيرة من ر ساء األجهزة األمنّية 
 اإلسرائيلّية، الذين حّذروا من تبعات القرار".

عدم  وذكرت ال حيفة أن القرار اإلسرائيلّي "أثار غضًبا عارًما في الضّفة الغربّية، وسط خشية من
القدرة على دفع السلطة لرواتب موّسفيها، ما يعني عدم قدرتهم على دفع مستحّقات البنوك"، غير أن 
هرئيل حّذر من أن تطال تبعات القرار قطاع غّزة، "ألن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أعلن، 

 ة لقطاع غّزة، بالفعل، أن سيقتطع جزًءا من األموال التي اقتطعتها إسرائيل من األموال المخّ  
حيث يظهر ت ثير كل تخفيض بالمساعدات بشكل فوري، في الوقت الذي أعادت فيه حركة حماس 

 السماح بعودة االحتكاكات مع االحتالل في قطاع غزة".
أما بخ وص الحراك الذي تشهده الحركة األسيرة، فحّذر هرئيل من ت ثيراته المحتملة، سواًء داخل 

ة األمنية الفلسطينّية "التي يتبارى أفرادها في ما بينهم لدعم األسرى، معلنين السجون أو داخل األجهز 
 أنهم سيتبرعون بمبالغ مالية من رواتبهم لألسرى" في السجون اإلسرائيلّية.

وال تقت ر مخاطر الت عيد، وفر ما ذكر هرئيل، على الحركة األسيرة والضفة الغربية وقطاع غّزة، 
محتلة، وهي المنطقة األكثر حساسّية على اإلطالق، غير أنه نسب الت عيد إنما تمتد إلى القدس ال

األخير، في جزء منه، إلى األردن، "الذي أعلن، قبل أسبوعين، عن إضافة سبعة فلسطينيين ألحد 
عشر عضًوا في مجلس الوقم اإلسالمي في القدس اّتضح أنهم أعضاء في حركة فتح بالقدس"، 
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مع االحتالل اإلسرائيلي ونجاح المقدسيين في افتتاح مسجد باب الرحمة  باإلضافة إلى االشتباكات
 .2003المغلر منذ العام 

 25/2/2019، 48عرب 

 

 يسار" -استطالع: تعادل قوة اليمين و"الوسط  .36
يسار"،  –أسهر استطالع ن شر يوم األحد، تعادل قوة أحزاب اليمين مقابل أحزاب ما يسمى "الوسط 

ثيل الكتلتين العربيتين مقابل الكتلتين الحريديتين، في حال جرت االنتخابات إضافة إلى تعادل تم
 العامة للكنيست ابن.

وجاء في االستطالع الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، خالل نهاية األسبوع الماضي، أنه 
ت، مقعدا في الكنيس 48في حال جرت انتخابات الكنيست ابن، فةن أحزاب اليمين ستح ل على 

 12مقعدا أيضا، وأن الكتلتين العربيتين ستح ل على  48يسار ستح ل على  –وأن أحزاب الوسط 
 مقعدا كما ستح ل الكتلتين الحريديتين على عدد مشابه من المقاعد.

ومثلما أسهرت االستطالعات األخيرة التي نشرت األسبوع الماضي، فةن االستطالع الحالي أيضا 
أبيض"، التي تتشكل من حزبي "ييل عتيد" برئاسة يائير لبيد و"مناعة أسهر تفوق قائمة "أزرق 

مقعدا لحزب الليكود بزعامة  29مقعدا، مقابل  35إلسرائيل" برئاسة بيني غانتس، بح ولها على 
 رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

مقاعد  4ار( على مقاعد، وحزب ميرتس )يس 9وتوقع االستطالع ح ول حزب العمل )وسط( على 
مقاعد، وقائمة التجمع والقائمة العربية الموحدة  7العربية للتغيير على  –بينما تح ل قائمة الجبهة 

 مقاعد. 5على 
مقاعد، اتحاد  6ووفقا لالستطالع، سيكون تمثيل أحزاب اليمين في الكنيست كالتالي: "اليمين الجديد" 

مقاعد. وستح ل كتلة  4مقاعد، "كوالنو"  4رائيل بيتينو" مقاعد، "يس 5أحزاب اليمين المتطرف الفاشي 
 مقاعد. 5مقاعد، وحزب شاس للحريديين الشرقيين على  7"يهدوت هتوراة" للحريديين األشكناز على 

 24/2/2019، 48عرب 

 

 أيام ويصدر بحقهما أمر استدعاءثمانية االحتالل يبعد سلهب وبكيرات عن األقصى ل .37

حتالل، مساء يوم األحد، عن رئيس مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات أفرجت سلطات اال: القدس
الشيخ  اإلسالميةفي القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب المدير العام لدائرة األوقاف  اإلسالمية

ناجح بكيرات بعد اعتقالهما فجر اليوم والتحقير معهما لساعات على خلفية فتح مبنى باب الرحمة 
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وسلم االحتالل الشيخين سلهب وبكيرات قرارات إبعاد إدارية عن المسجد  ألق ى.داخل المسجد ا
أيام، وأمر استدعاء بعد األيام الثمانية لمركز "القشلة" في باب الخليل بالقدس  8لمدة  األق ى

 شهور أو عدم تجديد القرار. 6-3لمدة بين  اإلداري  اإلبعادالقديمة، إما لتجديد قرار 
عنه من مركز اعتقال "المسكوبية" غرب القدس  اإلفراجب بت ريح صحفي فور وأدلى الشيخ سله

المحتلة، قال فيه أن االعتقال جاء على خلفية فتح مبنى وم لى باب الرحمة داخل المسجد 
بكل  األق ى، مضيفا: "االعتقال لن يضيرنا، وسنمضي قدما في الحفاظ على المسجد األق ى

 مساحته ومرافقه".
ال الشيخ بكيرات إن محققي االحتالل ركزوا على قضية فتح مبنى باب الرحمة، ونحن من جانبه، ق

حينما اتخذت قرار فتح مبنى باب الرحمة باعتباره جزءا ال يتجزأ من  اإلسالميةأكدنا لهم أن األوقاف 
محققي االحتالل  أنبكيرات:  وأضاف الذي ال يخضع للتفاوض أو المساومة". األق ىالمسجد 
التي ربما تفتحه  اإلسالميةعن م ير المبنى، ونحن أكدنا أن هذا القرار من صالحية األوقاف س لوا 

 م لى أو دائرة من دوائر المسجد، وأن األوقاف م ّرة على ترميمه في الفترة القليلة القادمة.
 24/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 1967اخل معتقالت االحتالل منذ شهداء سقطوا د 206: نادي األسير .38

شهداء سقطوا  206قال مدير وحدة الدراسات واألبحاث في نادي األسير ناصر دم  "إن : رام هللا
أسيرا استشهدوا بسبب  71وحتى اليوم، منهم  1967داخل معتقالت االحتالل اإلسرائيلي منذ العام 

وأوضح دم  في تقرير أعده بهذا الخ وص، وصدر اليوم األحد،  التعذيب داخل زنازين التحقير".
أسيرا بسبب اإلهمال  51أن إدارة السجون تمارس سياسة القتل العمد بحر األسرى، حيث استشهد 

أسيرا استشهدوا بسبب ضرب وقمع األسرى الفردي والجماعي داخل المعتقالت،  74الطبي المتعمد، و
 بتهم بالرصاص الحي.أسرى بعد إصا 10في حين استشهد 

وأشار إلى أن دولة االحتالل تستخدم وحدات القمع المختارة، خالل عمليات اقتحامها ألقسام وزنازين 
وخيام األسرى، ومنها: "يحيدت نحشون"، و"يحيدت درور"، و"يحيدت متسادا" وهي مزودة باألسلحة 

ش الغاز المسيل للدموع، النارية، ومسدسات ال عر الكهربائي، والع ي، والدروع، ومعدات ر 
سوبر دوغ( المعروفة بشراستها وتدريبها العدواني، وتتمتع  -وبالكالب البوليسية من ف يلة )ميلنواه 

بقدرة عالية على العمل وتحمل األلم، حيث ال تكترث ألي شيء بجانبها سوى تنفيذ مهمتها المحددة، 
كلب، موجودة في  600بها، تحتوي على وتمتلك م لحة المعتقالت اإلسرائيلية منش ة خاصة بكال

 معتقل "الدامون".
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وأضاف: أن وحدات قمع األسرى تتعمد ترك آثارا جارحة خلفها؛ لبث الرعب في قلوب ضحاياها، ما 
 قد يردعهم مستقبال عن ارتكاب مخالفات جديدة تستدعي تعريضه لتنكيل وأذى جربوه.

األسرى، وإتالف الم احم والرموز الدينية،  كما تتعمد تلك الوحدات تخريب ممتلكات ومقتنيات
وإجبار األسرى على خلع مالبسهم بالكامل، وتفتيشهم جسديا، ومن ثم حشرهم مع بعضهم بعضا وهم 
عراه، ما يخدش رجولتهم ويمس كبرياءهم، ويجعلهم ينظرون بخجل شديد لبعضهم البعض، سيما إنها 

األرض أو النباح والجري كالكالب، وكل ذلك  تطلب منهم القيام بحركات مشينة مثل الزحم على
 يتم تحت عدسات الكاميرات التي تتعمد ت ويرهم وهم بهذه الوضهية.

واعتبرت منظمة "أمنستي" هذا الت رف ب نه يحاكي جرم االغت اب الذي تقوم به ع ابات اإلجرام 
ن ثم تفكيك أسرهم تحت المنظمة في إفريقيا بحر ضحاياها، لهزيمتهم ودفعهم للهرب أو االنتحار وم

 طائلة الفضيحة.
 24/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 منذ بدء مسيرات العودة بغزة شهيداً  267مركز حقوقي:  .39
أفاد مركز الميزان لحقوق اإلنسان، يوم السبت، أن عدد شهداء مسيرات العودة وكسر الح ار  :غزة

 شهيدا. 267مارس/ آذار الماضي، بلغ  منذ انطالقتها في الثالثين من
 شهيدا، ال تزال سلطات االحتالل تحتفظ بجثامينهم، بينهم ثالثة أطفال. 11وبحسب المركز، فةن 

طفال، وثالثة مسعفين، وثمانية من ذوي اإلعاقة، باإلضافة  40وأشار المركز أن من بين الشهداء، 
 إلى سيدتين وصحفيين.

صحافيا، حيث  148مسعفا، و 171سيدة، و 653طفال، و 3,128م ، من بينه14,673فيما أصيب 
 سيدة. 151طفال، و 1,433بالرصاص الحي، من بينهم  7,750أصيب 

واستنكر المركز االستهداف اإلسرائيلي المباشر للمشاركين في مسيرات العودة، السيما األطفال والنساء، 
ن، دون اكتراث بقواعد القانون الدولي اإلنساني واستهداف العاملين في الطواقم الطبية وكذلك ال حفيي

ومباد  القانون الدولي لحقوق اإلنسان. معتبرًا أن ذلك يدل على استمرار ال مت الدولي وتحلله من 
 التزاماته القانونية الناشئة عن اتفاقية جنيم الرابعة تجاه العدوان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية.

 23/2/2019، القدس، القدس
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 أسرى "النقب" يرفضون تركيب أجهزة التشويش والتوتر يخيم على السجن .40
حسن جبر: قالت م ادر متعددة إن سجن النقب ال حراوي ما زال يشهد توترًا شديدًا بعد أن  -غزة 

 أقدمت إدارة السجن على تركيب أجهزة تشويل االت االت داخل السجن.
( 5، 4، 3ألوضاع في سجن النقب خاصة في أقسام )وأكدت الم ادر في حديث لت"األيام" أن ا

مرشحة لالنفجار في أي وقت، منوهة ب ن األسرى يستعدون لمواجهة شاملة لسياسة اإلدارة ومنعها 
 من تركيب أجهزة التشويل في باقي األقسام.

إن حالة وقال ممثل حركة فتح في لجنة األسرى بالقوى الوطنية واإلسالمية نش ت الوحيدي لت"األيام"، 
وأشار الوحيدي إلى أن إدارة السجن تفرض  من التوتر الشديد تسود النقب بعد المواجهات األخيرة.
 تعتيما إعالميا شديدا على ما يجري داخل السجن.

من جهتها، أكدت جمهية األسرى والمحررين "حسام" في بيان، أمس: أن األسرى أعلنوا عن سلسلة 
، منها 4دارة السجن إزالة منظومة أجهزة التشويل في قسم خطوات احتجاجية ردًا على رفض إ

( في وجه اإلدارة وتجميد مظاهر الحياة اليومية، وحل التنظيمات وإعالن 5(،)4(،)3إغالق األقسام )
 حالة الع يان ضد أنظمة وقوانين السجن وعدم دخول األقسام التي يتم تركيب المنظومة بداخلها.

يخشون من خطورة المنظومة على حياتهم كونها تبث شائعات خطيرة، وأشارت إلى أن أسرى النقب 
من اجل تركيب هذه المنظومة رافضة احتجاج  4أسابيع قسم  3الفتة إلى أن إدارة السجن أخلت منذ 

 األسرى على هذه األجهزة وم رة على تشغيلها.
 24/2/2019، األيام، رام هللا

 
 لقديمةمسيرة استفزازية للمستوطنين في الخليل ا .41

شارك عشرات المستوطنين، مساء يوم السبت، في مسيرة استفزازية جابت شوارع البلدة القديمة في 
وجابت المسيرة االستفزازية شوارع البلدة القديمة  الخليل، تحت حراسة مشددة من قوات االحتالل.

شارع الشهداء، وسط  منطلقة من "سوق اللبن" مرورا "بالقنطرة" وصوال إلى ساحة البلدية، ومن ثم إلى
 .إغالق كامل لهذه المناطر وإعاقة حركة المواطنين، من قبل جنود االحتالل

 23/2/2019، األيام، رام هللا
 

 "إسرائيل"انتخابات  "مزاد": مكانة بارزة لالستيطان في تقرير .42
خابية لتوسيع رام هللا: اتهم تقرير فلسطيني رسمي الحكومة اإلسرائيلية باستغالل فترة الدعاية االنت

 المستوطنات في محاولة لكسب أصوات المستوطنين.



 
 
 
 

 

 28 ص             4873 العدد:             2/25/2019 اإلثنين التاريخ:  

                                    

وقال المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
ي لمخططاته مريكأمس، إن "اليمين الحاكم في إسرائيل يسابر الزمن في استغالل الغطاء األ

أبريل )نيسان(  9عاية االنتخابية قبيل االنتخابات المزمع عقدها في االستعمارية التوسهية وفترة الد
 المقبل للح ول على أصوات الشارع اإلسرائيلي وتحديدًا المستوطنين".

من الشهر الحالي، أن ملم االستيطان يحتل مكانة مهمة  22و 16وجاء في تقرير يرصد الفترة بين 
الم ادقة على مشاريع استيطانية وت عيد في عمليات  في "مزاد" االنتخابات اإلسرائيلية، من خالل

نهب األرض الفلسطينية وتهويدها، خ وصًا في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وفي عموم 
 المناطر الم نفة "ج"، التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة.

لمعايير تتغول حكومة وقال التقرير: "إنه وفي سل ضعم الموقم الدولي وسياسة ازدواجية ا
االحتالل في عموم األراضي الفلسطينية لنهب أراضي الفلسطينيين، وتواصل مشاريعها االستيطانية 
التي كان آخرها م ادقة ما تسمى لجنة التنظيم والبناء المحلية، التابعة لبلدية االحتالل في القدس، 

وحدة سكنية في  464رقية، منها بناء على بناء مئات الوحدات االستيطانية الجديدة في القدس الش
آالف وحدة استيطانية في أرجاء  4مستوطنة غيلو، في القدس الشرقية، ضمن مخطط لبناء أكثر من 

لغايات التجارة، والم ادقة  4,253مترًا مربعًا لغايات العمل و 23,576المدينة، إضافة إلى تخ يص 
وحدة بكريات  375وحدة في كريات يوفال، و 180وحدة استيطانية في حي جيلو، و 464تشمل بناء 

مناحم". ولفت التقرير إلى أن رئيس بلدية القدس موشي ليئون امتدح هذه الم ادقة، قائاًل إن ذلك 
 "يشكل خبرًا سارًا له ولألزواج الشباب في المدينة".

ي تم رصد وأشار التقرير إلى الكشم سابقًا "عن مشاريع استيطانية أخرى في القدس المحتلة الت
ماليين الشواكل لتنفيذها، حيث تنفذ ما تسمى شركة )ترميم وتطوير حارة اليهود( مشاريع تهويدية 

مليون دوالر(، وتتضمن هذه المشاريع )م عد حائط  55ل )نحو كمليون شي 200تفوق ميزانيتها 
تقرير أيضًا ورصد ال المبكى( و)قرية جميلة( و)متحم الحي الهوريدياني( و)فسيفساء أورشليم(".

ت عيد إسرائيل نشاطاتها االستيطانية ومشاريع التهويد في أرجاء القدس المحتلة، من خالل دفع 
خطط لبناء أبنية ومواقم سيارات وشواغل تكنولوجيا متطورة وقاعات تجارية. وركز التقرير على 

 ها.الدعوات اإلسرائيلية لضم المناطر الم نفة "ج" وفرض القانون اإلسرائيلي علي
وجاء في التقرير: "قالت إيليت شاكيد، وزيرة القضاء اإلسرائيلية ومن مؤسسي حزب )اليمين الجديد( 
إلى جانب نفتالي بينيت، إنه يجب على إسرائيل العمل قريبًا للسيطرة بشكل كامل على مناطر )ج( 

ضم أراضي المنطقة  وتطبير السيادة اإلسرائيلية عليها، وإنه في حال تم تطبير هذا القانون )قانون 
ج( فسيتم منح الجنسية اإلسرائيلية لنحو ن م مليون فلسطيني وسيهيشون بسالم وي وتون في 
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وأوضح التقرير أنه توجد في المقابل "خطة لت فية الوجود الفلسطيني في منطقة غور  الكنيست".
إجراء تعديالت عليها  التي تم 2015األردن وبادية القدس وفر خطة للحكومة اإلسرائيلية تعود لعام 

 من قبل مجلس التجمعات االستيطانية في األراضي الفلسطينية )يشع(".
واتهم التقرير إسرائيل بمواصلة سياسة "التطهير العرقي ال امت" في مدينة القدس مثلما تواصل 

مشاريع هجومها لتهجير وترحيل المواطنين بالقوة، وإحالل أعداد كبيرة من اليهود مكانهم من خالل ال
 االستيطانية الجاري تنفيذها في المدينة.

 24/2/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 .. نافذة غنائية تثير الحماسة والجدل في فلسطين"اتجاه" .43
مهند حامد: في مبادرة مثيرة للشغم والجدل، أنش ت فتيات في األراضي الفلسطينية فرقة  - بيت لحم

سم "اتجاه"،  لتكون اتجاها جديدا للفتيات الفلسطينيات فنية ألغاني الهيب هوب والراب، حملت ا
 اللواتي يسعين لكسر حواجز مجتمهية للتعبير عن أحالمهن وتطلعاتهن المستقبلية.

الفرقة تقدم رسالة فنية معاصرة ممزوجة باألمل والحب، وتعبر عن قضايا وطنية ومجتمهية، لكنها 
المغادرة، لكن في النهاية استطاعت أن تكون  إلىواجهت انتقادات وعقبات دفعت بعض أعضائها 

 الفرقة صوتا لالجئات الفلسطينيات، والمهمشات والباحثات عن الحرية.
 17عامًا(، وداليا رمضان ) 16عامًا(، دياال شاهين ) 17عامًا(، صوفي الهيسة ) 16نادين عودة )

بية جمعهن األلم كما عامًا(، أربع الجئات من مخيم الد يشة في بيت لحم جنوب الضفة الغر 
جمعتهن المو بة ليعبرن بةيقاعاتهن السريعة على خشبات المسارح المحلية والعالمية، عن التناقضات 

 االجتماعية واالقت ادية وصعوبة الحياة تحت االحتالل في األراضي الفلسطينية.
حين فتحت ، 2013يقول نديم الهيسة مدرب الفرقة من مؤسسة "شروق"، إن الفرقة ت سست عام 
فتاة، وثم غادرت  12المؤسسة باب التسجيل لمؤديات فن الراب، حيث بدأ تشكيل الفرقة باختيار 

فتيات، أكملن ت سيس الفرقة  4الفرقة بعض الفتيات بسبب االنتقادات المجتمهية والعائلية، وبقيت 
حضر عروض الفرقة  أطلقنا أول أغنية اسمها "حرية"، أثارت حماسة كل من 2015وتابع، في  حاليًا.

، ويحتوي The journeyألبوم بعنوان  أول 2017والقت استحسانا كبيرا، وهو ما دفعنا إلطالق عام 
 واليات هناك. 5على سبع أغاٍن، وتم عرض األلبوم ألول مرة في أمريكا، ضمن جولة على 

ى الفنون التراثية، ويواجه الفن الجديد انتقادا من قبل بعض المتحفظين، إلدخاله مفهوما جديدا عل
 حيث أصبح ينافس الفلكلور الفلسطيني من حيث سرعة انتشاره وإقبال فئة الشباب عليه.
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غير أن القائمين على الفرقة يؤكدون أن هذا الفن هو امتداد للثقافة الغنائية العالمية للشارع 
شبابي كبير يظهر في الفلسطيني، وهو يضفي التنوع والحداثة على الفن الفلسطيني، ويتمتع بجمهور 
استخدام الحان وكلمات  إلىكبر حجم الجمهور الذي يحضر العروض في المدن الفلسطينية، إضافة 

 خاصة تضفي عليه صبغة فلسطينية خاصة.
 24/2/2019، ، لندنالقدس العربي

 

 السيسي: فلسطين قضية العرب المركزية .44
ي، إن القضية الفلسطينية التي تمثل قضية الفتاح السيس عبد الم ري  قال الرئيس: عبد الرحمن خالد

العرب المركزية األولى وإحدى الجذور الرئيسية لل راعات التي تشهدها المنطقة بما تمثله من 
استمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة بل واستمرار إهدار حقوق اإلنسان 

 الفلسطيني والتي يغفلها المجتمع الدولي.
األوروبية"، المنعقدة في شرم الشيخ، منذ قليل: "ال  -خالل كلمته بالقمة "العربية وأضاف السيسي،

يسعني هنا أن أحذر من تداعيات استمرار هذا النزاع على كل دولنا، كما أشير إلى أنه من مفارقات 
هذا النزاع أن إحالل التسوية الشاملة والعادلة دون انتقاص كافة حقوق الشعب الفلسطيني ووفقا 
لمرجهيات الشرعية الدولية يمثل نفعا مشتركا لجميع األطراف اإلقليمية والدولية، كما سيفوت الفرصة 
على قوى التطرف واإلرهاب ل رف انتباه األجيال الشابة التي لم تعرف سوى االحتالل والحروب 

 عن االلتحاق بركب التقدم والتنمية.
ى القادة بين جامعة الدول العربية واالتحاد وكان السيسي، قد افتتح اليوم أول قمة على مستو 

دولة عربية  50األوروبي بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور ر ساء دول وحكومات ووزراء خارجية 
وأوروبية، لبحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، في المجاالت السياسية 

 واالقت ادية واالجتماعية والبيئية واألمنية.
القمة العربية األوروبية مكانة م ر السياسية على الساحة الدولية، وتضم أضخم حضور وتجسد 

دبلوماسي من الجانبين العربي واألوروبي على المستوي الرئاسي؛ يطرحون على بساط النقاش 
التحديات التي تواجه الطرفين، وفي مقدمتها اإلرهاب والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة 

 لحدود، وكذلك ملفات النزاعات، والقضية الفلسطينية.العابرة ل
 24/2/2019، الوطن، القاهرة
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 األردن يقدم احتجاجًا رسميًا على اعتقاالت االحتالل اإلسرائيلي في القدس .45
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين األردنية تقديم : محمد محسن – القدس المحتلة، عّمان

ت موسفي األوقاف في المسجد األق ى، ودانت إقدام شرطة االحتالل احتجاج رسمي على اعتقاال
اإلسرائيلي، فجر اليوم األحد، على اعتقال رئيس مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية 

وأكد الناطر الرسمي باسم الوزارة سفيان سلمان  بالقدس الشيخ عبد العظيم سلهب، والتحقير معه.
، رفض األردن المطلر لمثل هذه اإلجراءات االستفزازية والم دانة، القضاة، في ت ريح صحافي

مشددًا على أن "إدارة أوقاف القدس هي الجهة الح رية صاحبة االخت اص في إدارة جميع شؤون 
المسجد األق ى المبارك/ الحرم القدسي الشريم بموجب القانون الدولي"، وأن جميع اإلجراءات 

علقة بةدارة ومجلس األوقاف والحرم القدسي الشريم "باطلة وغير قانونية اإلسرائيلية األحادية المت
 وغير مبررة، والتي لن تؤدي إال إلى مزيد من التوتر واالحتقان". 

من جهته، رفض مجلس النواب األردني، اليوم األحد، الت عيد اإلسرائيلي باعتقال رئيس مجلس 
 م أوقاف القدس.األوقاف في القدس، وإصدار مذكرة جلب لمدير عا

من جهته، وصم وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية األردني عبد الناصر أبو الب ل، 
اعتقال سلطات االحتالل اإلسرائيلي مسؤولين في أوقاف المسجد األق ى بت"الت عيد الخطير واللعب 

االحتالل اإلسرائيلي واستنكر وزير األوقاف األردني، في ت ريح صحافي، اعتقال سلطات  بالنار".
 الشيخ سلهب.

من ناحيته، امتنع الشيخ سلهب، وفر ما أكدته م ادر في األوقاف اإلسالمية لت"العربي الجديد"، عن 
التوقيع على أمر إبعاده عن األق ى، رافضا بشدة ادعاءات االحتالل بخرق قرار محكمة االحتالل 

لهب قوله إنه ال يعترف بقرارات تلك بش ن م لى باب الرحمة. ونقلت الم ادر عن محامي س
كما قررت سلطات االحتالل األحد إبعاد الشيخ رائد دعنا، من  المحاكم ويرفض مبررات اعتقاله.

 خطباء األق ى وأحد موسفيه عن المسجد، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم.
 24/2/2019، العربي الجديد، لندن

 
 وما عاشه الشعب اللبناني من انتظار لعودة لم تتحقق باسيل: كأنه لم يكفنا مخيمات الفلسطينيين .46

ت اعد السجال بين حزب "القوات اللبنانية، و"التيار الوطني الحر" حول النزوح السوري، : بيروت
والسيما بعد مواقم رئيس التيار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في البترون التي رد فيها 

 ."على بيان "القوات اللبنانية
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هيئة تنورين في التيار الوطني الحر، في جبيل: "ما نراه على  أقامتهوكان باسيل قال خالل عشاء 
مستوى تنورين نواجهه على مستوى لبنان، حيث هناك التفكير ال غير الذي يجعلنا كل يوم نفكر 

ذا يح ل ال مانع من بقاء النازحين السوريين وما أنبم الح سياسية رخي ة وصغيرة ويجعلنا نفكر 
اكثر، طالما نرضي السفراء وهكذا ترغب السياسة الدولية تريد منحنين لها، وهناك  أوبقوا سنة  إن

التفكير االستراتيجي الذي يقول مهما واجهنا وتحملنا ال، ألن هويتنا مهددة وليس اقت ادنا، فعندما 
مخيمات على الحدود ، لو  إنشاءعن ريين، ألنه كان يجب علينا  2011كنا نقول ذلك قالوا عنا سنة 

يكون مسيجا بعسكره واستقالله لكان مسيجا بمخيمات للنازحين،  أنح ل ذلك لكان لبنان بدال من 
، وك نه لم يكفنا 2011لم نفعل ذلك في العام  أننافهذا ما كانوا يريدوننا القيام به ويلوموننا اليوم كيم 
انتظار لعودة لم تتحقر حتى اليوم، حتى  مخيمات الفلسطينيين وما عاشه الشعب اللبناني من

المخيمات على الحدود ممنوع الدخول عليها وت بح منطقة آمنة، كما الموا وزير الدفاع  أصبحت
يمس بوحدة الدول  ألنهألنه قال ال نريد مناطر آمنة، باعتبار ان هذا الموضوع من ال عب فهمه 

ترضي بلحظة معينة فكرة راجت عند  أنندما تريد وبسيادتنا واستقاللنا، فهذا هو التفكير ال غير ع
 مجموعة دول تضرب بها دولتك". أودولة 
 أنكل مرة نعود ونتواجه بين الفكر الكبير والفكر ال غير، وعلى اللبنانيين  لألسم:" وأضاف
ان، لبنان المقسم ألنه عندما تتقسم سورية يتقسم لبن أمالبنان ال غير،  أولبنان الكبير  أمايختاروا 
لبنان الكبير ووحدة سورية فهما من اجل وحدة لبنان، وعدم تفتيت المنطقة كلها من اجل  وأما

دولة ذات كيان آحادي فقط لليهود ورفضت كل  أقامتالتي هي العن رية التي  إسرائيلم لحة 
ع التطبي أونحو العن رية  أماالعالم، فن بح محاطين بقيادات طائفية تشبههم، واال نكون نركض 

 مع سورية".
 24/2/2019، ، لندنالحياة

 
 توجه أمريكي إسرائيلي لمنح الرياض موطئ قدم بالقدس المحتلة :إسرائيليمستشرق  .47

قال المستشرق اإلسرائيلي بنحاس عنبري، إن "السعودية تسعى بكل : عدنان أبو عامر - 21عربي
ن صفقة القرن الخاصة قوة للح ول على موطئ قدم في الحرم القدسي، ألنه مع اقتراب إعال

بالرئيس األمريكي دونالد ترامب الخاصة بالشرق األوسط، من المتوقع أن تحدث هزات ارتدادية في 
العالم العربي، ولعل الطرفين األكثر ارتباطا بتبعات هذه ال فقة هما السلطة الفلسطينية واألردن، 

 خاصة في الموضوع األساسي وهو القدس".
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" أنه "في 21وقع "معهد القدس للشؤون العامة وإدارة الدولة"، وترجمته "عربيوأضاف في مقاله على م
حين ترى األردن أنها صاحبة الحر التاريخي في القدس، سواء وفر اتفاقات السالم مع إسرائيل، أو 
كطرف ذي أفضلية لتولي المسؤولية على موضوع المساجد في القدس، فةن الفلسطينيين ال يعترفون 

 ية لألردن، وفضلوا طوال الوقت عدم استقرار األمور في القدس".بهذه الوضه
وأشار إلى أنه "في سل هذا الوضع من االستقطاب الثنائي بين رام هللا وعمان حول القدس، فقد 
توصل الجانبان إلى تفاهمات ثنائية، وطالما أن المفاوضات حول الوضع النهائي ما زالت مجمدة 

وكشم الكاتب النقاب أنه  ا ببقاء الوضع القائم في الحرم القدسي".دون اتفاق، فةنهم لن يسلمو 
"بالتزامن مع قرب إعالن صفقة القرن، دخل ضيم جديد إلى هذا الموضوع الشائك الخاص بالقدس، 
حيث تتوفر مخاوف لدى رجال الوقم اإلسالمي في الحرم القدسي، ب ن إسرائيل قد تفسح المجال 

 ئ قدم فيه، من خالل إدخال العن ر الوهابي إلى القدس".للسعودية ب ن يكون لها موط
وأضاف أن "ترامب قد يعلن من خالل صفقته المذكورة عن إقامة إدارة إسالمية عامة بةشراف 
السعودية حول األماكن المقدسة اإلسالمية، وإبعاد األردن والسلطة الفلسطينية جانبا، هذا لن يكون 

لن تكون مس لة عادية للفلسطينيين الذين لن يسلموا بها، بل مشكلة خاصة باألردن فقط، ألنها 
وزاد قائال، إن "األردن والسلطة الفلسطينية الذين لن يوافقوا على التوجه اإلسرائيلي  مستحيلة".

األمريكي بةدخال السعودية إلى الحرم القدسي، يضاف إليهم ضيم ثالث يتمثل بتركيا، الدولة التي 
ب هذه الخطوة المتوقعة، ألنها تزيد من نفوذها في المدينة منذ سنوات، وتنفر ستتلقى ضربة قوية بسب

 الكثير من األموال والنفقات لتقوية ت ثيرها ونفوذها في المدينة المقدسة".
 25/2/2019، "21موقع "عربي 

 
 يةللمبادرة العرب يؤكد دعم المملكة إلقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وفقاً  سلمان .48

األوروبية  -في كلمته أمام القمة العربية : شرم الشيخ )م ر(: محمد نبيل حلمي وسوسن أبو حسين
األولى، التي انطلقت أعمالها في مدينة شرم الشيخ الم رية، مساء أمس، جدد خادم الحرمين 

ل العربية الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الت كيد على أن القضية الفلسطينية تظل قضية الدو 
األولى، مستشهدًا بقرارات قمة الظهران العربية التي استضافتها السعودية، "والتي أسميناها: قمة 
 القدس، وأعدنا الت كيد على موقفنا الثابت تجاه استعادة كل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

استعادة كل الحقوق المشروعة  وقال خادم الحرمين الشريفين: "أعدنا الت كيد على موقفنا الثابت تجاه
م، وعاصمتها 1967للشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 

القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السالم العربية وقرارات الشرعية الدولية، وإن حل القضية الفلسطينية 
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ما لالستقرار العالمي وأوروبا على وجه مهم، ليس فقط الستقرار منطقة الشرق األوسط، وإن
 الخ وص، وفي هذا الش ن فةننا نثمن الجهود األوروبية إليجاد حل عادل لهذه القضية".

 25/2/2019، ، لندنالشرق األوسط
 

 "توتر المنطقة"القضية الفلسطينية سبب  أمير الكويت: تجاهل حل   .49
حمد الجابر ال باح، األحد، إن تجاهل : قال أمير الكويت، الشيخ صباح األاألناضول - الكويت

حل القضية الفلسطينية العادل والشامل، سبب "بؤر توتر واحتقان" في المنطقة، داعًيا إلى وضعها 
 في "صدارة أولويات المجتمع الدولي".

جاء ذلك خالل كلمته في جلسة بالقمة العربية األوربية المنعقدة، األحد واإلثنين، بمدينة شرم الشيخ 
 ال شرقي م ر، حسب وكالة األنباء الكويتية الرسمية "كونا".شم

وقال أمير الكويت: "ندرك أن ما نراه اليوم من بؤر توتر واحتقان في منطقتنا، إنما هو بسبب تجاهل 
هذه القضية )الفلسطينية( وعدم الوصول إلى الحل العادل والشامل الذي يتطلع إليه أبناء الشعب 

وأعرب عن تطلعه إلى ر ية "تفاعل ومبادرات  وأبناء األمة العربية ب سرها".الفلسطيني الشقير بل 
ودعا أمير الكويت، القادة العرب واألوروبيين إلى وضع  أكبر وأكثر مع هذه القضية المركزية".

 القضية الفلسطينية في "صدارة اهتمامات المجتمع الدولي".
 24/2/2019، العربي، لندنالقدس 

 
 بإجراءات اقتصادية ضية الفلسطينية هي قضية سياسية بامتياز ولن تحل  أبو الغيط: الق .50

قال األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن القضية الفلسطينية هي : شرم الشيخ
قضية سياسية بامتياز ولن تحل بةجراءات اقت ادية، وإن تسوية القضية الفلسطينية ب ورة عادلة 

 لوضع المنطقة على سبيل االستقرار والتعاون، ولكبح التطرف والعنم. األكثربيل ومستدامة هي الس
 أنكلمته بافتتاح القمة العربية األوروبية األولى في شرم الشيخ، يوم األحد،  الغيط خاللوأضاف أبو 

 دماء.حل الدولتين يبقى ال يغة الوحيدة والعقالنية لتسوية هذا النزاع الذي كلم العالم كثيرا من ال
عاما، وبقي أن تقوم الدولة الفلسطينية،  70وتابع األمين العام: "قامت دولة إسرائيل منذ أكثر من 

فالقضية الفلسطينية في جوهرها قضية سياسية، ولن تحل بمجرد إجراءات اقت ادية هنا وهناك، 
إلى أن القمة هي  وأشار وعدم قابلية الوضع الحالي لالستمرار وأن نسارع لحل للقضية الفلسطينية".

، وهي نقطة ضوء وسط محيط العربي وأوروباعالمة تاريخية على طرير العالقات بين العالم 
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مضطرب، مضيفا: "علينا أن نعلي قيم الحوار والتعاون، فهما السبيل األنجع لحل المشكالت 
 واالستجابة للتحديات".

 24/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 األخضر اإلبراهيمي: األنظمة العربية تنازلت عن فلسطين .51
"القدس العربي": كشم الدبلوماسي الجزائري والمبعوث السابر باألمم المتحدة في الش ن السوري 

 ، تفاصيل حول المهمات المختلفة التي توالها في سورية وأفغانستان والعراق.اإلبرا يمياألخضر 
إسرائيل ابن تبحث  إن اإلبرا يميالخليجية بةيران وإسرائيل، قال وفي حديثه عن عالقة بعض الدول 

البعض يقولون  أنلنفسها عن مكان رسمي معترف به كدولة من دول الشرق األوسط الفاعلة، ويبدو 
ستحل مشاكل دول خليجية مع إيران. وأضاف: "هناك  أنهالها "أهال وسهال"، العتقادهم خاطئين 

 العربية عن فلسطين." تنازال شامال من األنظمة
 23/2/2019، العربي، لندنالقدس 

 
 "إسرائيل": العراق في طريقها إلى التطبيع مع "معاريف" .52

 قالت صحيفة عبرية إن هناك دولة عربية أخرى دخلت في سباق العالقات السرية مع بالدها.
تطبع سرا مع وذكرت صحيفة "معاريم" العبرية، صباح يوم السبت، أن كثير من الدول العربية 

بالدها، من بينها دول الخلي ، السعودية واإلمارات والبحرين وسلطنة عمان، ولكن هذه الدول ال 
وعزت ال حيفة السبب الرئيس وراء عدم اإلف اح  ترغب في اإلعالن المباشر عن تلك العالقات.

لسطينية، حتى ابن، عن تلك العالقات الثنائية، بين إسرائيل ودول الخلي ، إلى عدم حل القضية الف
موضحة أن الطرير إلى التطبيع بين الطرفين البد وأن يمر على المقاطعة الفلسطينية في مدينة رام 

 هللا.
وأكد الكاتب والمحلل السياسي اإلسرائيلي، جاكي حوجي، ب حيفة "معاريم" في تقريره المطول، أن 

اسية مع إسرائيل، وإن اعتبرها كبداية العراق، تسير على درب دول الخلي  في إقامة عالقات دبلوم
مؤقتة، نظرا ألن تلك العالقات تعتمد على حاالت فردية، وليست رسمية، وب ن هناك رفضا عراقيا 

 عاما ورسميا لما جرى من زيارات عراقية فردية لبالده، خالل األشهر القليلة الماضية.
الستفادة من نشر أسرار العالقات وأشار الكاتب اإلسرائيلي إلى أنه ال يمكن التكهن بمدى ا

 ، والمعروفة إعالميا باسم "أسرار الخلي "."13اإلسرائيلية الخليجية، التي وردت في القناة العبرية الت"
 23/2/2019، ، لندنرأي اليوم
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 سيكون مختلفاً  "إسرائيل"على ضربات  إيران: سنبقى في سورية والرد   .53

شمخاني أن إيران ستبقى في سورية  في إيران، عليّ قال أمين المجلس األعلى لألمن القومي 
وتحارب اإلرهاب لطالما تريد الحكومة الشرعية في سورية هذا األمر. وقال: "اتخذنا بعض 
اإلجراءات لنحافظ على خطوطنا الحمراء من ناحية الخسائر البشرية الناجمة عن أي اعتداء 

ل السوري وباقي الحلفاء في هذا البلد، وسنشهد صهيوني. وجرى القيام بهذا األمر بالتعاون مع الجي
وكشم: "أن استهداف قوات إيران  قريبًا تطورًا مهمًا في مجال تعزيز ردع المقاومة في سورية".

والمقاومة في بعض االعتداءات كان تجاوزًا لخطوطنا الحمراء، لذلك األمر قمنا بالرد القاسي بعد 
واستطرد قائال: "أسن أن المسؤولين  بة قاسية لهم".االعتداء على مطار التيفور ووجهنا ضر 

ال هاينة، السيما المسؤولين العسكريين واالستخباراتيين، يدركون هذا األمر جيدًا، وسيكون أسلوب 
مختلفًا عن  2019التعاطي مع اعتداءات الكيان ال هيوني على سورية ومحور المقاومة في عام 

د والمحسوم بالنسبة لنا أن الكيان ال هيوني ال يسعى إلى أسلوب التعاطي في السابر. من المؤك
حرب في الجبهة الشمالية ويشعر بضعم شديد في هذه النقطة، لذلك اتخذ سيناريو الردع على 
أساس هذا التقدير ولعدة مراحل. وإذا فتح نتنياهو عدة جبهات بالوقت ذاته فةنه سينهي حياته 

 خابات، ال أسن ب نه سيكون أحمقًا إلى هذه الدرجة".السياسية المتداعية على أعتاب االنت
 23/2/2019، األيام، رام هللا

 
 كوشنر وغرينبالت في المنطقة لدفع دول الخليج لتمويل "صفقة القرن" .54

أقلع صهر الرئيس األمريكي جاريد كوشنر الذي يشرف على ملم سالم : سعيد عريقات -واشنطن 
معروفة بت"صفقة القرن" ب حبة مبعوث الرئيس األمريكي الشرق األوسط وخطة الرئيس ترامب ال

للمفاوضات الدولية جيسون غرينبالت، ومبعوث الرئيس األمريكي لملم مواجهة إيران، براين هوك، 
إلى دول مجلس التعاون الخليجي حيث سيقومون بمتابعة "مؤتمر وارسو" الذي انعقد في العاصمة 

 الحالي. من شهر شباط 14و  13البولندية يومي 
وبحسب م ادر مسؤولة في اإلدارة األمريكية فةن "كوشنر وغرينبالت سيمارسان ضغوط على الدول 
التي يزورانها وهي المملكة العربية السعودية، ودولة االمارات والبحرين وقطر وعمان من اجل 

لسالم الح ول على التزامات مالية واقت ادية تدعم الشر االقت ادي من خطة الرئيس ترامب 
فلسطيني إسرائيلي، فيما سيركز براين هوك على إقناع زعماء هذه الدول على تمويل التحالم الموجه 

 ضد إيران كما تم االتفاق عليه في وارسو".
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وبحسب ت ريح مقتضب من اإلدارة فةن جاريد كوشنر، والمستشار األقدم في البيت األبيض، في 
االقت ادي من خطة الواليات المتحدة التي طال انتظارها  طريقهما إلى الشرق األوسط لتعزيز الجزء

وخالل الجولة التي تستمر أسبوعا، سيقوم فرير ترامب بقياس  للسالم بين إسرائيل والفلسطينيين.
وتؤكد م ادر في واشنطن  مستوى الدعم للجزء االقت ادي من "صفقة القرن" التي وضعها ترامب.

( لن ي طلعوا نظرائهم في الدول الخمس على العناصر السياسية أن الفرير )كوشنر، غرينبالت، هوك
 لل فقة المقترحة التي "تغطي جميع القضايا األساسية في ال راع المستمر منذ عقود".

وقال غرينبالت إثر إقالعه مساء السبت في تغريدة "ارتفعت العجالت. نحن في طريقنا إلى الشرق 
 على اطالع عبر تويتر".األوسط لالستمرار بالنقاش. سنبقيكم 

 14/2/2019القدس، القدس، 
 

 "اإلرهاب اليهودي"دين سياسة نتنياهو في تشجيع ت "ايباك" .55
أدان اللوبي اإلسرائيلي في الواليات المتحدة األمريكية )إيباك(، سياسة : نظير مجلي - تل أبيب

" العن ري، الذي يقوده رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تشجيع قيام حزب "كهانا
مشبوهون، بعمليات إرهاب ضد الفلسطينيين، ووعده بضمه إلى ائتالفه الحكومي. وقالت "إيباك" في 
تغريدة على موقع "تويتر"، "لدينا سياسة طويلة األمد ال نلتقي بموجبها ب عضاء في حركات عن رّية 

نحدر من حزب "كهانا" العن ري هو وقالت "إيباك" إن تنظيم "عظمة يهودية" الم تستحّر النقد".
"حزب عن ري يستحر الشجب"، وإن ر ساء التنظيمات اليهودية األمريكية يرفضون االجتماع مع 

وقد صدم هذا الموقم، نتنياهو ورفاقه في "الليكود"، حيث إن  أعضاء الحزب منذ سنوات طويلة.
، وهو أكبر مجموعة ضغط )لوبي( "إيباك" يضم جميع المنظمات اليهودية األمريكية غير اليسارية

في الواليات المتحدة، ويعتبر عن ر دعم أساسي إلسرائيل، يدافع عن حكوماتها أيًا كانت، في 
 ال راء والضراء. 

 25/2/2019الشرق األوسط، لندن،  
 

 الجوالن قانون أمريكي يعترف بضم   اإلسرائيليون واثقون من سن   .56
حد، أن رئاسة مجلس الشيوخ األمريكي، قررت االستجابة أعلن م در سياسي في تل أبيب، أمس األ

لطلب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وستطرح هذا األسبوع مشروع قانون يقضي باالعتراف بسيادة 
 إسرائيل على مرتفعات الجوالن السوري المحتل.
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من الحزب ونقلت هذه الم ادر عن المبادرين لهذه الخطوة، السيناتور تيد كروز وتوم كوتن 
الجمهوري، أن االقتراح يحظى بدعم من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين وزعيم الغالبية في 
مجلس النواب ستيني هوير. وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن ال يغة المقترحة تشير إلى أن 

ن "السياسة الحديث يدور عن مشروع قانون ملزم، وليس ت ريحًا أو إعالنًا سطحيًا، وإنه يعبر ع
األمريكية التي توافر على االعتراف بةسرائيل كدولة ذات سيادة على مرتفعات الجوالن". وأضاف أنه 

وأضاف الم در، أن إدارة الرئيس  ال يتوقع أن يواجه المقترح معارضة من قبل اإلدارة األمريكية.
 ك راٍض إسرائيلية.  مب، تدرس بشكل إيجابي طلب إسرائيل االعتراف بهضبة الجوالنادونالد تر 

 25/2/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 سراً  "إسرائيل"مواقع عبرية: رئيس االستخبارات البريطانية زار  .57
قالت هيئة البث اإلسرائيلية "مكان" نقال عن م ادر استخباراتية غربية قولها إن رئيس االستخبارات 

سرية بهدف إجراء مفاوضات مع رئيس  وصل إسرائيل مطلع األسبوع الجاري بزيارة MI6البريطانية 
 "الموساد" يوسي كوهين وغيره من كبار المسؤولين االستخباراتيين.

ورّكزت المفاوضات، حسب الم ادر، على استئناف إيران مؤخرا ت نيع أجهزة الطرد المركزي والتي 
 تستخدم في تخ يب اليورانيوم.

 23/2/2019األيام، رام هللا، 

 

 رشاته لتصوير معاناة فلسطينرسام أمريكي يكرس ف .58
سّخر الرسام األمريكي والناشط في مجال حقوق اإلنسان، توماس كوكس، : )األناضول( -نيويورك 

عاما،  71فرشاته لت وير معاناة فلسطين، وسكان قطاع غزة المحاصر. الفنان البالغ من العمر 
ك، عبر افتتاح معارض للوحاته يهيل في والية نيويورك األمريكية، ويمارس هوايته في الرسم هنا

التي تحكي كل واحدة منها ق ة مختلفة. وعلى خالف العادة، ال يذكر "كوكس" ميالده باليوم 
 والسنة، بل باإلشارة إلى "عام النكبة"، الذي وافر مولده.

ويعرض "كوكس" رسوماته التي يتناول فيها القضية الفلسطينية، ومعاناة غزة المحاصرة من قبل 
يل، في أحد أهم مراكز العرض بمنطقة مانهاتن في نيويورك. وفي حديثه لألناضول، قال الرسام إسرائ

األمريكي إنه بدأ يهتم بالمجتمع اإلسالمي وفّنه، عبر صديقه الكيني المسلم الذي تعّرف إليه في 
 الجامعة.
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ني، ساهمت أيضا في وأوضح أن زيارته إلى إفريقيا بالفترة نفسها التي تعّرف فيها إلى صديقه الكي
تغيير حياته. وشدد على وجوب أن يخاطب الفن الحياة اليومية، ويدافع عن حقوق اإلنسان، وأال 

وبحسب "كوكس"، فةن أكثر لوحاته لفتا لالنتباه في المعرض، هي التي  يكون شيئا محسوسا فقط.
يقول "يعتقد األمريكيون  تحمل اسم "نفر األغنام في رفح". وفي معرض تعليقه على اللوحة المذكورة،
 أن األنفاق بين قطاع غزة وم ر، هي لتهريب السالح كما تدعي إسرائيل".

وأوضح أن "أغلب ما يتم تمريره من خاللها هي األغذية واألدوية واللباس، وغيرها من االحتياجات 
سبب  الرئيسية التي حرمت إسرائيل سكان القطاع منها". ويروي أن زوار المعرض يس لونه عن

تغطية الشخص لوجهه، في اللوحة المذكورة، ليجيبهم أن ذلك حماية له من التلوث الموجود في 
النفر، وليس إلخفاء وجهه كما يظن من يشاهدها للوهلة األولى. ومن بين األعمال التي رسمها 
 "كوكس" للفت االنتباه إلى قطاع غزة، تلك التي ت ور مجموعة أغنام ت كل العشب بين أنقاض

، بعد عامين فقط من افتتاحه. 1998مطار ياسر عرفات في القطاع، الذي دمرته إسرائيل عام 
وبحسب الفنان األمريكي، فةن زوار المعرض يكثرون األسئلة حول لوحاته، ويجد بدوره في ذلك 

 فرصة للتعريم بها، ولنقل الكارثة التي يهيشها سكان غزة.
"كوكس"، تبرز الفتة عليها صورة رزان أشرف النجار،  وبين اللوحات المعلقة على جدران غرفة

الممرضة الفلسطينية التي قتلها الجنود اإلسرائيليون، على حدود قطاع غزة خالل مسيرات "العودة" 
السلمية. وباالنتقال من غزة إلى العاصمة األمريكية واشنطن، تبرز لوحة أخرى ت ور البيت 

وحة، يقول "كوكس" إنه أراد من خاللها التطرق إلى أن قسما األبيض باللون األسود. وحول هذه الل
واختتم الرسام األمريكي حديثه بالقول  كبيرا من البيت األبيض، ب ني بجهود وعرق العبيد األفارقة.

"إننا نمر هذه األيام بفترات مظلمة. نشهد تآكل حقوقنا المدنية في الواليات المتحدة. حيث يتم إصدار 
 نا في مقاطعة إسرائيل التي تم ضمان حمايتها بفضل الدستور".قوانين تسلب حق

  25/2/2019الدستور، عمان، 

 

 "األورومتوسطي" يطلق صفحة لرصد انتهاكات االحتالل بالقدس .59
سطي لحقوق اإلنسان، يوم السبت، على موقعه صفحة و أطلر المرصد األورومت القدس المحتلة:

ت االحتالل اإلسرائيلي التي تستهدف الوجود الفلسطيني إلكترونية متخ  ة بتوثر انتهاكات سلطا
وأشار المرصد إلى أن تلك االنتهاكات تشمل اإلبعاد التعسفي عن المسجد  في مدينة القدس.

األق ى واالحتجاز واالعتقال والهدم واالستيطان وأسرلة المدينة المقدسة، إضافة إلى مداهمة منازل 
اًل عن استمرار سياسية هدم المنازل بحجة عدم الترخيص، في المقدسيين والعبث بمحتوياتها، فض
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وأوضح  انتهاكات جسيمة للوضع القانوني للمدينة المقدسة وحقوق السكان الفلسطينيين فيها.
األورومتوسطي أّن ال فحة المتخ  ة والتي حملت عنوان "الفلسطينيون في القدس.. ضحايا 

مر، لعرض ما يرصده األورومتوسطي من انتهاكات  يمنة االحتالل"، سيتم تحديثها بشكل مست
تمارسها سلطات االحتالل اإلسرائيلي بحر الفلسطينيين في القدس، بشكل ن م سنوي، بثالث 

 لغات )العربية، اإلنجليزية، الفرنسية(.
 23/2/2019، الين فلسطين أون 

 
 فلسطين تصرخ: ارحل يا محمود عباس .60

 د. فايز أبو شمالة
ي ال ترى حاًل للقضية الفلسطينية إال من خالل المفاوضات، وتوطيد العالقة مع بفضل سياستكم الت

المحتلين اإلسرائيليين، وتقديس التعاون األمني لمحاربة المقاومة والمقاومين، حققت إسرائيل الحد 
األق ى من األمن واالستقرار واالزدهار الذي لم يحلم به مؤسسوها األوائل، وخسر الفلسطينيون 

هم ومكانتهم وشخ يتهم بالقدر الذي لم يتخيله أي متشائم عبر التاريخ، ولمزيد من التف يل، أنفس
 س حدد في نقاط ما وصلت إليه القضية جراء سياستكم ونهجكم:

ت تم إزاحة القضية الفلسطينية عن جدول اهتمام العالم، وتم عقد مؤتمر وارسو بحضور تسعة دول 1
 العاشرة، دون وجود فلسطيني، أو قدرة على الت ثير!.عربية، لتكون إسرائيل الدولة 

المحتلين ال هاينة والعديد من الدول العربية دون اشتراط العالقة بين الدول  التطبيع بينت تم 2
 العربية وإسرائيل باالنسحاب من األراضي المحتلة!

لرواتب للموسفين آخر ت صارت القضية الفلسطينية قضية إنسانية، ال يشغل بال سلطتكم إال توفير ا3
 الشهر، والح ول على المساعدات المالية من الدول العربية!.

ت انقسمت منظمة التحرير على نفسها، ولم تعد نقطة اجماع للشعب الفلسطيني، وال نقطة لقاء 4
التنظيمات الفلسطينية، وتم االستعاضة عن البيت المعنوي للشعب الفلسطيني، بسلطة مرتبطة بحبل 

 المال والم الح باالحتالل اإلسرائيلي!.سري من 
ت استفرد اليهود ب رض الضفة الغربية، وعززوا استيطانهم فيها، وضاعفوا مساحة المستوطنات، 5

 وضاعفوا عدد المستوطنين عدة مرات!.
ت تم الف ل الروحي والمعنوي بين أهل غزة وأهل الضفة الغربية، ف ارت غزة تحترق بنيران 6

والح ار، في الوقت الذي لم تسمح فخامتكم للضفة الغربية ب ن تذرف مجرد دمعة الحروب، والجوع 
 حزن أو غضب على أهل غزة.
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ت  وفي عهدكم تم توحيد القدس عاصمة أبدية لدولة إسرائيل، وتم حسم أمرها، وإسقاطها عن جدل 7
 أعمال أي مفاوضات ممكن أن يوافر عليها اإلسرائيليين في المستقبل.

م دور المؤسسات الفلسطينية، وغاب عن الوجود المجلس التشريعي، وتم طمس اإلرادة ت تم تقزي8
الفلسطينية، حتى صارت حركة فتح حركتين، وصارت غزة والضفة الغربية منطقتين، وصارت 
القضية الفلسطينية شقفتين، شقفة تؤيد التعاون األمني مع االحتالل، وشقفة ت ر على مقاومة 

 المنطقين غابات كثيفة من األحقاد والضغينة والكرا ية غير المسبوقة.االحتالل، وما بين 
ت تم شطب قضية الالجئين عن جدول اهتمام المجتمع الدولي، وصارت األونروا تلهث لتوفير 9

الخدمات الضرورية لالجئين، وصار حر العودة ليس مقدسًا، وصدر عنكم بال وت وال ورة تعهدًا 
 ين الالجئين.بعدم إغراق إسرائيل بمالي

ت تم ح ار غزة، ومعاقبة أهلها، وقطع مخ  ات األسرى والجرحى وعوائل الشهداء، وصار 10
الشغل الشاغل للمواطن الفلسطيني لقمة الخبز المغمسة بالمذلة، وهو يرى المخابرات اإلسرائيلية 

 تقتحم مدن الضفة الغربية لتقتل وتعتقل بال مقاومة!.
لدولتين، ولم يبر للفلسطينيين من أرض وكيان وحضور وت ثير وقيمة ت انتهى الى األبد حل ا11

 معنوية وسياسية تتجاوز ما يقرره المحتل بش نهم.
ت سيطر منسر الحكومة اإلسرائيلية على مجمل حياة الناس في الضفة الغربية، حتى تجاوز عدد 12

 2500ني، تتقاضى السلطة ألم عامل فلسطي 200العمال الفلسطينيين في المستوطنات اإلسرائيلية 
 شيكل مقابل كل ت ريح شهري للعامل الواحد!.

 24/2/2019، رأي اليوم، لندن
 وحدة الشعب.. مرجع فلسطين .61

 لياس سّحابإ
تبدو قضية فلسطين في هذه األيام ك نها يتيمة لم يعد لها أي مرجع قانوني أو أخالقي أو إنساني 

فقة القرن"، التي ال تعدو كونها مشروعًا أمريكيًا يقرر م يرها وم ير شعبها، إال ما يسمى "ص
يهوديًا، لت فية القضية من أساسها، بما في ذلك األرض التاريخية للقضية، وكامل وجود وحقوق 

، وتلك التي احتلت في العام 1948شعبها بعد أن أصبح موزعًا بين األراضي التي احتلت في العام 
 لدولي.، أو في أراضي الشتات العربي وا1967

في الن م الثاني من القرن المن رم، كان المشهد العام لقضية فلسطين يبدو أنه مرتبط بمجموعة 
من المراجع، أولها االهتمام العربي العارم، الشعبي والرسمي، حيث سلت فلسطين تعتبر قضية 
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ة إلزالة آثار الحقيقي االستعداداتالعرب األولى، مع تفاوت مستويات االهتمام الحقيقي بالقضية أو 
 النكبة عن أرض فلسطين وعن شعب فلسطين.

هذا على ال عيد العام، أما على ال عيد القانوني فكانت هناك مجموعة من القرارات ال ادرة عن 
منظمة األمم المتحدة، التي تنت ب حدًا أدنى كمرجع قانوني للقضية يمتلك إجماعًا دوليًا ساهريًا 

، الذي قسم فلسطين من الناحية المبدئية بين دولة لليهود 181رقم  على األقل، وبشكل خاص القرار
الذي يفرض حتمية  194ودولة لعرب فلسطين. وي تي بعد ذلك في سلسلة المراجع الدولية، القرار رقم 

. ومن 1948العودة إلى أرض فلسطين التاريخية لجميع سكانها العرب الذين هّجرتهم أحداث العام 
قضية فلسطين التي بقيت سائدة )ولو نظريًا( في الن م الثاني من القرن العشرين، المراجع الدولية ل

وحتى يومنا هذا، وكالة غوث الالجئين التي أسسها المجتمع الدولي لرعاية شؤون الالجئين 
 الفلسطينيين حتى حل قضيتهم وعودتهم إلى أرض فلسطين التاريخية.

سطينيًا، فقد سهرت في ستينات القرن العشرين، منظمة هذا عن المراجع الدولية والعربية. أما فل
التحرير الفلسطينية، كمرجع فلسطيني مباشر لقضية فلسطين. هذه المنظمة ولدت تعبيرًا عن سائر 
قطاعات شعب فلسطين، في شتى مواقع انتشاره، عربيًا ودوليًا، وعن سائر منظمات الكفاح 

 .1967الفلسطيني التي انطلقت بعد هزيمة 
ه المنظمة كانت مرجعًا بكل ما في الكلمة من معنى، يفترض ميثاقها الوطني تحرير كامل التراب هذ

الفلسطيني، وعودة جميع الالجئين إلى ديارهم، وقد أضيم إلى هذا الميثاق بعد فترة قرار يحدد 
 واجبات.م ير فلسطين بعد التحرير، بةنشاء دولة ديمقراطية يتساوى فيها جميع سكانها بالحقوق وال

هذا عن الوضع السابر في قضية فلسطين حيث كانت تنت ب فيه مجموعة من المراجع التاريخية 
والقانونية، تفرض على تنوعها مجموعة من الحلول لهذه القضية، التي ورثها تاريخ القرن الجديد عن 

 القرن المن رم.
ع القانونية التي كانت تشترك في المشهد اليوم يبدو مختلفًا، بل هو متناقض، بعد تراجع كل المراج

تحديد العالم وم ير حل هذه القضية. فالقرارات الدولية بدأت تفقد قيمتها إلى درجة التالشي، وحتى 
وكالة الغوث بدأت تتحرك الواليات المتحدة لت فيتها وت فية االعتراف بوجود وحقوق الالجئين 

لتراجع في مراجع قضية فلسطين بعد تراجع الفلسطينيين، تمهيدًا لت فية القضية. لكن م ادر ا
 تالشي قيمة المراجع القانونية الدولية تتلخص في المشاهد التالية:

"إسرائيلي" إلى  -* تراجع واضح في االهتمام العام بقضية فلسطين، حتى تحولت من صراع عربي
 "إسرائيلي". -صراع فلسطيني



 
 
 
 

 

 43 ص             4873 العدد:             2/25/2019 اإلثنين التاريخ:  

                                    

حتى أصبحت تهدد وحدة الحد األدنى بين قطاع  * تفاقم حركة االنقسام بين الف ائل الفلسطينية،
 غزة والضفة الغربية.

* تفاقم المطامع "اإلسرائيلية" في الضفة الغربية التي أكلها االستيطان حتى ألغى هويتها العربية، بما 
 في ذلك مدينة القدس.

ا في ذلك * إصرار الرئيس األمريكي الجديد على التحول من مجرد الدعم المطلر ل"إسرائيل"، بم
 دعم كامل مطامعها في كل أرض فلسطين التاريخية عبر "صفقة القرن".

هذه هي خالصة المشهد الحالي العام لقضية فلسطين الذي ال يشكل مجرد تراجع عام بل يهدد 
بت فية تاريخية للقضية. وال يبدو في هذا المشهد العام ب يص نور سوى وحدة جميع قطاعات 

 ، وكل أرجاء الشتات الفلسطيني.67وأراضي  48شعب فلسطين في أراضي 
لقد تحولت وحدة شعب فلسطين إلى المرجع األساسي الحي لهذه القضية، وهو مرجع قادر على 
فرض إرادته ابتداء من الف ائل الفلسطينية، وصواًل إلى الدول الكبرى المجمعة على ت فية قضية 

 فلسطين.
 24/2/2019، الخليج، الشارقة

 
 ستقبلية النتصارات غزة المتعاقبةالقيمة الم .62

 محمد الجوادي
واحدا من سلسلة متعاقبة من االنت ارات التي  -على رغم تكلفته-كان االنت ار األخير لغزة 

استطاعت غزة أن تدحض بها نظريتين بدتا مستقرتين، وهما نظرية األمن اإلسرائيلي ونظرية محور 
 وه على حساب الفلسطينيين.بن سلمان والثورة المضادة في الوفاق المشب

وإذا أردنا أن ننظر إلى الحقيقة الجوهرية في هذا االنت ار؛ فةننا ال بد أن ن ارح أنفسنا بما آلت 
إليه القضية الفلسطينية على أيدي الزعامات العربية، بما فيها زعامة منظمة التحرير الفلسطينية 

 اكب الذي أدى إلى هذا المآل.وكبرى ف ائلها حركة فتح، والتاريخ المتعاقب والمتر 
كان قد تغير بنعومة  -وفي مقدمته الخطاب الناصري -أولى هذه الحقائر هي أن الخطاب العربي 

، لي بح المحور البارز فيه هو "إزالة آثار العدوان اإلسرائيلي" ويق د 1967ودون تنبيه بعد هزيمة 
 .1967بذلك هزيمة 

تجاهلها العرب وال يزالون يتجاهلونها( أن النظام الناصري وكان هذا التحول يعني ببساطة شديدة )
أخلى مسؤوليته من قضية فلسطين، حتى ولو بقيت في قلوب الشعوب العربية وعلى ألسنتها ولسان 
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هو أن  -أو م فكروها أو قادتها-النظام الناصري. وكان الحل التلفيقي الذي يطرحه متحدثو الناصرية
 طوة األولى نحو تحرير فلسطين، وأن التحرير هو الخطوة التالية.إزالة آثار العدوان هي الخ

لكن حقيقة األمر هي أن التوافر المريب الذي قِبل به الرئيس جمال عبد الناصر كان يستهدف 
اإلجهاز على القضية الفلسطينية، وقد اشترك السعوديون في هذا التوافر، بل ربما كان هذا هو 

عبد الناصر والملك في ل بن عبد العزيز إثر عودة العالقات بينهما إلى  التوافر الوحيد الذي تم بين
نوع من أنواع ال لح بعد قتال أو الود بعد خ ام؛ وهو ما تتوج في مؤتمر الخرطوم )أغسطس/آب 

1967.) 
في اجتماعات اللجنة التنفيذية لالتحاد االشتراكي )محاضرها -وقد صرح عبد الناصر نفسه لوزرائه 

ب ن الدعم الذي تقدمه السعودية  -د نشرت بعد ثلث قرن في عهد الرئيس حسني مبارك(مسجلة وق
مليون جنيه إسترليني ثلثاها لم ر وثلث لألردن بينما رفضت  135والكويت وليبيا لم ر واألردن )

بها  قبول مبدأ الدعم( ي مثل بديال عمليا لفكرة ثورية طالما نادى بها الثوريون )وال تزال تنادي سوريا
 الجماهير العربية(، وهي فكرة قطع إمدادات النفط العربي عن الغرب.

وجاء القبول بهذه الفكرة العملية انطالقا من المنطر القائل ب ن العرب أنفسهم يحتاجون ثمن البترول 
إلى ثالثة من المعاني المهمة  -بكل وضوح-لتسليح جيوشهم من أجل القضية، وهو ما كان ي شير 

اع عبد الناصر أن ينقلها لوزرائه، ولغيرهم من التنفيذيين العرب في كل دولة ات لت التي استط
 أواصرها أو حماستها بال راع العربي اإلسرائيلي:

المعنى األول هو أن الدول البترولية الثرية تشارك بهذا الدعم في تحمل مسؤوليتها القومية، ومن  -
 المعلنة عن ضرورة تثوير شعوبها على حكامها. ثم فال مبرر النتقادها أو لمواصلة الحمالت

المعنى الثاني هو أن هذا الدعم يتطلب حماية خطوط البترول ومنابعه من حماسة الشبان العرب  -
الذين قد تدفعهم حماستهم إلى تدمير خطوط البترول أو تفجير منابعه، وذلك على نحو ما حدث في 

 ا عبد الناصر نفسه وثّمنها وقّدر من قاموا بها.وكان بمثابة إضافة نوعية استفاد منه 1956
فةنه ال مجال على اإلطالق ألي "ت رف ثوري" من هذه  -وفي سل هذه الهزيمة الساحقة-أما ابن 

الت رفات الحماسية الثورية، التي تحولت طبيعتها عنده لتكون أولى بوصم "التهور" بدال من 
 "التحمس"، وبوصم "إرهاب" بدال من "جهاد".

المعنى الثالث هو أن معركة المواجهة مع العدو اإلسرائيلي من أجل التحرير أصبحت خاضعة  -
 ألعراف الدول الكبرى ومعاييرها، وليس لعقيدة العروبة وال لمشاعر الجماهير وال لتضحياتها.
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الحد ارتبطت بهذه المعاني الثالثة نتائ  عملية واضحة جعلت األمل في زيادة الدعم العربي عن هذا 
معدوما، وجعلت الحفاظ على سالمة منابع النفط واستمرار تدفقه بمثابة قضية جوهرية ال تحتمل 

 مراهنة وال مناقشة، لكن األهم واألخطر كان مبدأ وأد العمل الفدائي.
وكانت ال ورة المطلوبة من الدول العربية هي أن تلتزم سوريا واألردن ولبنان بما التزمت به م ر 

 (، وهو أال تكون أراضيها قاعدة للهجوم على إسرائيل.1954)ومن قبل في  1957في  عبد الناصر
هي السبب الرئيسي  -التي غيبتها الزعامة العربية عن شعوبها وعن إعالمها-وكانت هذه الحقيقة 

فيما أصاب القضية الفلسطينية منذ ذلك الحين من إحباطات وتقل ات وانتكاسات على أيدي 
 ة "مضطرة" من بعض قيادات الفلسطينيين في تلك المنظمات.العرب، وبمشارك

والشاهد أن أحدا لم يس ل نفسه عن السبب الذي جعل المقاومة الفلسطينية تمارس جهادها من 
في  1954األردن وسوريا وال تمارسه من الدولة األم؟ ولم يكن أحد يعرف أن انت ار عبد الناصر 

وعلى رأسها حزب الوفد واإلخوان المسلمون وشباب -ة صراعه مع محمد نجيب والقوى السياسي
لم يتم حسمه ل الح عبد الناصر بذكائه وال بقدرته، وإنما بموافقته ال ريحة )وإن كانت  -الشيوعيين

 غير م علنة وال معروفة( على حماية إسرائيل من الهجمات الفدائية من سيناء عبر غزة وغير غزة.
ماح للسفن اإلسرائيلية بالعبور إلى إسرائيل، مع حفظ ماء الوجه بعدم بل وبموافقته ال ريحة على الس

رفعها للعلم اإلسرائيلي أثناء عبورها الذي كانت ممنوعة منه منذ عهد م طفى النحاس باشا، حين 
وسفت حكومة الوفد م لكية م ر لجزيرتْي تيران وصنافير في قطع اإلمدادات كلية عن الكيان 

 . وال يزال كثير منا يجهل هذه الحقيقة.1948م ال هيوني الذي نش  عا
هي أن يعود عبد الناصر إلى ما  1967األولى لالنت ار اإلسرائيلي في  االستراتيجيةكانت النتيجة 

)عند إعادة سيناء مع سماحه الرسمي وليس  1957وضاعفه في  1954كان قد التزم به من قبل في 
بةغالق المضاير؛  1967مايو/أيار  15أن ي لغيه بقراره في الودي بمرور السفن اإلسرائيلية(، وحاول 

يونيو/حزيران وتحقير ما حققته بهذه  5وهو القرار الذي وسفته إسرائيل مبررا لشنها الحرب في 
 الحرب.

كان المطلوب من عبد الناصر أن يعود لتذكير نفسه بالتزامْيه السابقين بحماية إسرائيل من هجمات 
هدين عبر األراضي العربية، ولم يكن في وسعه أن يمانع؛ ولهذا كان موقم عبد الفدائيين أو المجا

الناصر في األسبوع األخير من حياته تتويجا لهذا االلتزام، وكان شعاره المرفوع يومها صريحا وهو 
 احترام سيادة الدولة األردنية، والحفاظ على أرواح الفدائيين الفلسطينيين.

ى أرض الواقع بما حدث فعال من إخراج الفدائيين الفلسطينيين من ساحة وهو شعار سهل الترجمة عل
 المعركة في األردن، وهو ما يعني ببساطة تقليص مساحة العمل الموجه من أجل تحرير فلسطين.
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ومن العجيب أن العمل األمريكي الدائب استغل الموقم نفسه في غفلة من العرب وانشغال منهم 
 ، لتتم أهم خطوة وهي تحييد الجهة األكثر ثورية في سوريا.بتشييع جنازة عبد الناصر

فبدال من أن تتم خطوات محاكمة وزير الدفاع الذي لم ينفذ أوامر الدولة والرئيس السوري بالمسارعة 
إلى إنقاذ ودعم الفدائيين الفلسطينيين، الذين يعانون من مذبحة أيلول األسود في األردن؛ فةن هذا 

استغل الموقم ف نجز آخر االنقالبات العسكرية السورية وأهمها  -نفسه األسدوهو حافظ -الوزير 
 وأبقاها، ونجح في أن يسمي هذا االنقالب باسم الحركة الت حيحية.

جاء األسد ب دير له ليجعله بمثابة رئيس الجمهورية ريثما يمرر انقالبه أو حركته الت حيحية، 
ن األتاسي ويوسم زعّين وإبرا يم ماخوس( في غيابة السجن وليلقي بزعامة سوريا الثالثية )نور الدي

 والنفي لعقود من الزمن.
وهنا تبدأ مرحلة من العمل الفدائي الفلسطيني الذي لم يخل  يوما من األيام من الجدية، لكنه أصبح 
 يماَرس من خالل "كفيل ذكي ومراوغ" هو حافظ األسد، أكثر العسكريين العرب خبثا وباطنية ودهاء،

 وقدرة على التحالفات المرحلية الموسَّفة لم لحته ق يرة النظر.
في تخطيطه لحرب أكتوبر/تشرين -وقد يدهل القراء اليوم حين أروي لهم أن الرئيس أنور السادات 

كان قد خ ص مواقع في جبهة القتال ليشارك من خاللها الفلسطينيون في المعركة،  -1973األول 
 بعها القومي بمشاركة قوات عربية من دول عديدة فيها.وذلك لتستكمل المعركة طا

عانوا في ذلك الوقت من زعاماتهم  -الذين ع رفوا دوما وعن حر بالثورية والحماسة-لكن الفلسطينيين 
التي كانت قد بدأت تتكلس بدرجة خفيفة، جعلتها ال ت سرع لتلبية دعوة السادات إلى الوجود على 

كانت  -بعد بدء المعركة ب يام-كة. ولما جاءت هذه القوات الفلسطينية األرض التي دارت فيها المعر 
 تشعر عن حر ب ن حساباتها العربية بدأت تؤثر في صواب قرارها وتوقيت هذا القرار.

تؤذي  -التي ي جريها القادة الفلسطينيون المت لون بالقيادات العربية-وقد سلت هذه الحسابات 
لفا ه، ليستعيدوا زمام قضيتهم في أيديهم مهما كانت التكلفة. قضيتهم حتى جاء أحمد ياسين وخ

 وكانت الحقيقة الجلية هي أنهم بد وا ينت رون ويعرفون أنه لن يضرهم من يخذلهم.
ومنذ ذلك الحين؛ بدأ تعبيري عن ثقتي المتواصلة بقدرة الفلسطينيين على االنت ار، وهو ما عبرت 

 عنوان "الفلسطينيون ينت رون أخيرا".ب 2002عنه في كتابي الذي صدر نهاية 
وكان جوهر ما ناديت به وآمنت به هو أن الخالص من عبء االرتباطات العربية المتنوعة 
ر، وهو ما حدث فعال في انت ارات  والمتضاربة كفيل ب ن يحّول كل جهاد صادق إلى ن ر مؤزَّ

 أول عقود األلفية الثالثة. متعاقبة على مدى ما مضى من سنوات العقدين األخيرين اللذين هما
 24/2/2019، الجزيرة نت، الدوحة
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 إسرائيل تنهب خيرات فلسطينيي الضفة لتمكين المستوطنين .63
 عميره هاس
عندما كتبت أسئلتي وطلبت من المتحدثة بلسان منسر أعمال الحكومة في المناطر التطرق إلى 

شباط، كانت أصابعي تتنمل  13ا، في تدمير أنابيب المياه في القرى الفلسطينية في جنوب شرق يط
وأرادت أن تطبع أيضًا السؤال التالي: قولوا لي، أال تخجلون؟ يمكننا أن نرى في هذا رغبة تعليمية، 
يمكننا أن نجد هنا بواقي إيمان باحتمالية الت ثير أو بواقي أمل ب ن هناك شخ ًا ما ال ينفذ األوامر 

نا، لكن هذا التنمل في األصابع تالشى سريعًا. ليست هذه بشكل تلقائي، وقوة من الشك ستظهر لدي
المرة األولى التي أقمع فيها الرغبة التعليمية كي أس ل ممثلي المدمرين والمتعطشين فيما إذا كانوا ال 
يخجلون، ففي كل يوم تنفذ قواتنا نشاطات هدم وحشية إلى حد ما، أو تمنع البناء، أو يحمون 

هم مشاعر السمو العرقي، الذين يطردون الرعاة والمزارعين من أراضيهم. المستوطنين الذين تتملك
األغلبية الساحقة من أعمال الهدم والطرد هذه ال يتم اإلبالغ عنها في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، 

 فالكتابة عنها كان يجب أن تشغل في صحفنا مراسلين آخرين بوسيفة كاملة.
إسرائيلي، الذي يدفع الضرائب لتمويل رواتب الموسفين والضباط  هذه األعمال تنفذ باسم كل مواطن

ومقاولي الهدم. عندما أكتب عن مثال واحد من بين مجمل نشاطات الهدم، فةن لي الحر الكامل 
كمواطنة وك حافية أن أس ل من ي درون األوامر ومنفذيها: قولوا لي كيم يمكنكم النظر إلى 

 أنفسكم في المرآة؟
 ل، ألن اإلجابة معروفة: هم راضون مما يرونه في المرآة. لقد تالشى الخجل من ولكنني ال اس
لة أخرى  بطت علينا من جبل سيناء: اليهود يستحقون المياه، في كل مكان  حياتنا. هنا مس

يتواجدون فيه. الفلسطينيون ال. إذا كانوا ي ممون على الهيل خارج جيوب أ، وخارج المحميات 
وها لهم )مدينة يطا لهذا الغرض( فليتحملوا المسؤولية ويعتادوا على الهيل المكتظة التي خ  

بدون مياه. أال يمكن الهيل بدون مياه؟ ماذا تقولون؟ إذًا، من فضلكم، ليدفع الفلسطينيين ثمن المياه 
 المنقولة سبعة أضعاف المياه القادمة في ال نابير.
يتم صرفه على المياه، وليس من ش ننا أن النقل  ليس ش ننا ب ن معظم دخل هذه التجمعات الفقيرة

خطير بسبب الطرق الترابية، وليس ش ننا أن الجيل اإلسرائيلي واإلدارة المدنية تحفر فيها اببار 
ت  1500وتضع فيها تالاًل من ال خور والقالع من أجل أن ي بح أمر نقل المياه غير ممكن لت 

ا يهمنا أنه لم يبر سوى طرير واحدة، التفافية، طويلة، ألم رأس من األغنام. ماذ 40شخص و 2000
 ترفع ثمن النقل؟ لقد كتب في التوراة "ما هو جيد لنا، لنمنعه عن ابخرين".
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أنا أعترف: على رأس الهرم الذي ينفذ سياسة تعطيل الفلسطينيين يقم اليوم شخص درزي )الجنرال 
وهذه حقيقة أطالت قلياًل التنمل في أصابعي. كميل أبو ركن(، منسر أعمال الحكومة في المناطر، 

ربما ألنه عندما يعطل أبو ركن ويذهب إلى الحنفية، سيفكر بكلمة عطل بنفس اللغة التي ي م 
فيها الرجل العجوز علّي دبابسة من تلة خلة ادبع الحياة مع حنفية معطوبة وانتظار التراكتور الذي 

كان صغيرًا، فةن أبو ركن تعلم من أمه بالعربية كيم  سيحضر المياه في ال هري . أو ألنه عندما
 يطلب الشرب.

 ولكن هذا التنمل غير واقعي، على األقل حسب اختبار الواقع.
اإلدارة المدنية ووحدة منسر أعمال الحكومة في المناطر مليئة بالجنود والضباط الدروز الذين لغتهم 

نية اإلسرائيلية، طرد الفلسطينيين والسيطرة على أكبر األم هي العربية. أوامر تنفيذ السياسة االستيطا
قدر من األرض من أجل اليهود، ينفذونها بنفس النجاعة عديمة التردد مثل زمالئهم الذين لغتهم هي 

 العبرية، والروسية أو اإلسبانية.
ائيل من بين كل الطرق اإلسرائيلية لطرد الفلسطينيين من أراضيهم من أجل تخ ي ها ليهود من إسر 

ومن الشتات، سياسة التعطيل هي األكثر قسوة. وهذه هي مباد  هذه السياسة: إسرائيل ال تعترف 
بحر كل البشر الذين يهيشون تحت سيطرتها في الوصول المتساوي للمياه ولكمية المياه. بالعكس، 

 ادر هي تؤمن بحر السادة اليهود بكمية مياه أكبر بكثير من الفلسطينيين، هي تسيطر على م
المياه في كل البالد، بما في ذلك الضفة الغربية، هي تقوم ب عمال حفر في الضفة الغربية وتسحب 

 المياه من المناطر المحتلة، وتنقل معظمها لإلسرائيليين والمستوطنين.
للفلسطينيين آبار منذ العهد األردني، التي جزء منها جم، وعدد من اببار الجديدة في العشرين سنة 

يرة، أقل عمقًا من اببار اإلسرائيلية، وجميعها ال تعطي كمية مياه كافية. لذلك، الفلسطينيون األخ
يضطرون إلى شراء المياه من شركة "مكوروت" التي سرقتها إسرائيل منهم. أو بدل المياه التي 

الضفة في المئة من أراضي  60تسرقها إسرائيل منهم. ألن إسرائيل تسيطر إداريًا بشكل كامل على 
)ضمن أمور أخرى تحدد مخططات  يكلية وتوزع رخص البناء(، هي أيضًا تمنع الفلسطينيين الذين 
يهيشون فيها من االرتباط بشبكة المياه. تفسير المنع: ليس لديهم مخططات  يكلية. أو هذه منطقة 

لفلسطينيين نيران، حيث مناطر النيران تم اإلعالن عنها في جبل سيناء، وغياب مخططات  يكلية ل
 ليس فشاًل إنسانيًا متعمدًا، بل هو من فعل اإلله.

 24/2/2019هآرتس 
 24/2/2019، القدس العربي، لندن
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