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*** 
 

 المفرج عنهم أضعاف صفقة شاليط.. و"إسرائيل" حماسقرب إتمام صفقة تبادل بين ": الخليج أونالين" .1
في مؤشر جديد يدل على وجود تحرك جدي ومتقدم بمفاوضات صفقة تبادل : )خاص( - رام هللا

وأوروبية،  األسرى التي تجري بسرية تامة بين حركة حماس واالحتالل اإلسرائيلي، بوساطة مصرية
 بدأ جهاز "الشاباك" بالتجهيز عمليًا لتلبية الشروط األولى التي تضعها المقاومة إلتمام الصفقة.

التحرك الجديد كشفت عنه مصادر في نادي األسير الفلسطيني بالضفة الغربية، حين أكدت أن 
ى الذين ُأفرج عنهم قبل "الشاباك" اإلسرائيلي عقد خالل األيام األخيرة سلسلة لقاءات مكثفة مع األسر 

 سنوات ضمن ما تعرف باسم "صفقة شاليط"، ثم اعتقلوا فيما بعد، ومعظمهم من الضفة والقدس.
المصادر أوضحت لـ"الخليج أونالين" أن جلوس "الشاباك" مع أسرى "صفقة شاليط" يعد مؤشرًا قويًا 

االحتالل يحاول تجهيز األجواء على وجود تقدم بالمفاوضات السرية التي تجري إلتمام الصفقة، وأن 
الرسمية لتنفيٍذ عملي للشرط األول الذي تضعه المقاومة لإلفراج عن األسرى الذين اعتقلتهم بعد اإلفراج 

أسيرًا  30ولفتت إلى أن جلسات المناقشة التي أجراها جهاز الشاباك مع أكثر من  عنهم ضمن الصفقة.
جميعها حول إمكانية اإلفراج القريب عنهم، واألسئلة ركزت أسيرًا اعُتِقلوا( كانت تدور  60)من أصل 

على عمل هؤالء األسرى خارج السجون، وتوجهاتهم السياسية، والمقاومة في حال اإلفراج عنهم ضمن 
واعتبرت المصادر الفلسطينية خطوة "الشاباك" في لقاء األسرى داخل السجون متقدمة  أي صفقة مقبلة.

لى قرب إتمام صفقة تبادل بين المقاومة و"إسرائيل"، موضحًة أن هذه المرة للغاية، ومؤشرًا قويًا ع
 .2011سيكون عدد األسرى المفرج عنهم أضعاف ما جرى في صفقة شاليط عام 
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قيادي في حركة "حماس" رفض التعقيب على خطوة لقاء "الشاباك" بأسرى "صفقة شاليط" داخل 
ليج أونالين"، أن المشاورات السرية حول إتمام السجون، لكنه أكد، في تصريحات خاصة لـ"الخ

ولفت إلى أن المقاومة  الصفقة ال تزال مستمرة، وهناك جهود كبيرة تبذل من الوسطاء إلنجازها قريبًا.
تضع شرطًا أساسيًا للبدء بخطوات هذه الصفقة ويتمثل في اإلفراج عن جميع األسرى الذين اعتقلوا 

ليط"، والحصول على تعهد إسرائيلي جدي وواضح بعدم التعرض بعد اإلفراج عنهم ضمن "صفقة شا
 ألي أسير يفَرج عنه ضمن صفقات التبادل.

وذكر القيادي في "حماس" أن الوسطاء قد قطعوا شوطًا كبيرًا وهامًا في المباحثات السرية التي 
يبًا، وتحقق تجري، متوقعًا في حال استجابت "إسرائيل" لشروط المقاومة أن ترى الصفقة النور قر 

المقاومة إنجازًا كبيرًا باإلفراج عن آالف األسرى الفلسطينيين مقابل ما لديها من جنود إسرائيليين 
وأشار إلى أن من يسعى إلتمام الصفقة بأسرع وقت ممكن في هذه  .2014أسرتهم خالل حرب 

هو، يحاول سحب هذا اللحظات هو الجانب اإلسرائيلي، الفتًا إلى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنيا
الملف لمصلحته ضمن معركته االنتخابية مع خصومه، والذي يعد فيها "استعادة الجنود اإلسرائيليين 

 من المقاومة اإلنجاز األكبر الذي سيسهل عليه البقاء على كرسي الحكم".
 24/2/2019، لندن، موقع الخليج أونالين

 
 ى الفتنة ويضر بالقضية الفلسطينيةالمجلس الوطني يطالب حماس بوقف كل ما يؤدي إل .2

طالب المجلس الوطني الفلسطيني بوقف كل ما يسيء إلى وحدتنا الوطنيـة، وأن يكـون الـرأي  :رام هللا
والرأي اآلخر والتباين السياسي علـى أرضـية منظمـة التحريـر وعلـى أرضـية الشـرلية الفلسـطينية، وأن 

كمـا طالـب المجلـس، فـي بيـان صـحفي،  الفيصـل. يكون صـندو  االقتـراع واالنتخـاب الحـر النزيـه هـو
حمـاس بتحمـل المسـؤولية الوطنيـة ووقـف األعمـال التـي تـؤدي حركـة ، 25/2/2019 صدر يوم االثنين

إلــى الفتنـــة الفلســـطينية وتتســبب فـــي ضـــرر بــالة للقضـــية الفلســـطينية برمتهــا، باإلشـــارة إلـــى محـــاوالت 
د لبـاس، ولعلهـا المـرة الثالثـة التـي تظهـر هـذه محمـو الـرئيس البعض في قطاع غزة للنيـل مـن شـرلية 

 المحاوالت غير المسؤولة والخطيرة والموجهة من اإلخوة في حماس.
ثقته برئيس الدولة، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطيني  المجلس وأكد

لتـي تـدعي بـأن لبـاس ال يمثـل إلى الرسالة غير مسؤولة وغير وطنية ا الرئيس محمود لباس، مشيراً 
وغيــر مســؤول، ومــن المؤســف أن تشــارك  وطفوليــاً  واعتبــر هــذا "التصــرف أهوجــاً  الشــعب الفلســطيني.

وأكـد المجلـس أن لبـاس أخـذ شـرعيته مـن نضـاله الـوطني،  رموز من حماس بشكل واضح في ذلـ"".
ومــــن تحملــــه ومــــن تنظيمــــه، ومــــن فصــــائل ومنظمــــات الشــــعب الفلســــطيني فــــي كــــل أمــــاكن تواجــــده، 
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وأعــرب عــن اســتغرابه مــن الــربط بــين  مســؤوليات قياديــة كثيــرة فــي مســيرة الشــعب الفلســطيني ونضــاله.
 .لباسهذه المحاوالت البائسة وما تقوم به دولة االحتالل اإلسرائيلي على كافة المستويات ضد 

هـذا "أكـدت أن  ، والتـي"التحرك الصبياني"هذا  وثمن موقف منظمات وهيئات كثيرة تقف في غزة ضد  
 ."التحرك يخدم المشروع األمريكي اإلسرائيلي

عـن  وشدد على أن هذا التحرك المدبر والمفتعل ال يمكن قبوله بأي شكل مـن األشـكال، ويعـد خروجـاً 
اإلجمــاع الــوطني الفلســطيني، ويهــدف إلــى ترســيف االنقســام الفلســطيني الــذي تســببت بــه حمــاس فــي 

ة والكراهيـة ومزيــد مـن االضـطراب والفوضـى فـي المسـيرة الفلســطينية، ، ودعـوة للفتنـ2007انقالبهـا فـي 
 تحديدًا في قطاع غزة، بسبب هذه التصرفات غير المسؤولة.

 25/2/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 قودها االحتالل بمشاركة أمريكيةي عشراوي: منظمة التحرير ستواجه حملة التهجير التي .3
أكدت عضو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية حنـان عشـراوي أن منظمـة التحريـر  :رام هللا

ســـــتواجه حملـــــة التطهيـــــر العرقـــــي والتهجيـــــر القســـــري التـــــي تقودهـــــا حكومـــــة االحـــــتالل ومســـــتوطنوها 
وتعزيــز  "إســرائيل"المتطرفــون بــدعم ومشــاركة مــن اإلدارة األمريكيــة التــي أخــذت علــى عاتقهــا تمكــين 

ـــة سياســـياً ســـلطته ـــاً  وقانونيـــاً  ا االحتالليـــة واإلجرامي ـــاة وحقـــو  ومقـــدرات شـــعبنا  ومالي علـــى حســـاب حي
، باســـم اللجنـــة التنفيذيـــة 24/2/2019 وقالـــت عشـــراوي فـــي بيـــان لهـــا، يـــوم األحـــد الفلســـطيني األعـــزل.

ـــ ترتكبهــا لمجــزرة الحــرم اإلبراهيمــي:" إن الجــرائم التــي  25 لمنظمــة التحريــر الفلســطينية فــي الــذكرى ال
إســرائيل ضــد أبنــاء شــعبنا ال يمكــن أن تســقط بالتقــادم، وأن الجريمــة البشــعة التــي اقترفهــا المســتوطن 

شهيدا  30في الحرم اإلبراهيمي لن تمر دون عقاب، وإن سقوط  25/2/1994باروخ غولدشتاين بتاريف 
ـــد هـــذا المتطـــرف واستشـــهاد  ـــى ي حـــتالل آخـــرون جـــراء تصـــدي قـــوات جـــي  اال 30مـــن المصـــلين عل

 اإلجرامية". إسرائيللالحتجاجات التي عمت األراضي الفلسطينية سيبقى شاهدا على عقيدة 
وطالبت عشراوي في نهاية بيانها المجتمـع الـدولي بمـا فيـه األمـم المتحـدة بقرسـال قـوات دوليـة لحمايـة 

االحــتالل،  أبنــاء شــعبنا الفلســطيني األعــزل فــي الخليــل وجميــع األراضــي الفلســطينية وعــدم مــنح دولــة
 التــي تمنــع العــالم مــن التــدخل لحمايــة الضــحية، حريــة التصــرف بحقــو  ومقــدرات الشــعب الفلســطيني.
ودعت المنظومة األممية للقيام بواجبها األخالقي والسياسي والقانوني تجاه شعبنا ومقدساته وممتلكاته 

 ونهائي. ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها بشكل جاد "إسرائيل"والعمل على لجم 
 24/2/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 الحمد هللا: لن نخضع لالبتزاز وسنتمكن من تجاوز األزمة الراهنة .4
لـــن نخضـــع لالبتـــزاز، "رامـــي الحمـــد هللا، أننـــا  الفلســـطينية أكـــد رئـــيس حكومـــة تســـيير األعمـــال :رام هللا

تيـب بعـض األولويـات، وسـنعمل علـى المزيـد مـن ترشـيد وسنتمكن من تجاوز األزمة الراهنـة، ونعيـد تر 
 ،وشـدد الحمـد هللا ."وتقنين النفقات، بمـا يتجـاوب مـع التحـديات الجديـدة، لنـتمكن مـن الوفـاء بالتزاماتنـا

إلدارة النفايــات الصــلبة فــي فلســطين، يــوم  األولفــي كلمتــه فــي حفــل إطــال  فعاليــات اليــوم الــوطني 
، علـــى أن المطلـــوب تعزيـــز االلتفـــاف الـــوطني حـــول الـــرئيس محمـــود رام هللا فـــي 25/2/2019 اإلثنـــين

 لباس ودعم مواقفه الثابتة أمام التحديات والصعاب.
 25/2/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مسؤولون سابقون بالسلطة: عباس شريك بالتخلص من عرفات وتصفية القضية! .5

ردد عدد من قيادات ومؤسسي السلطة الفلسطينية عن اتهام محمـود لم يت: محمود هنية -الرسالة نت 
، والعمـل علـى ترجمـة مخططـات سـابقة مـع "صـفقة القـرن "لباس بتضييع القضية الفلسـطينية وتمريـر 

وزراء "إســرائيل" مــن بينهــا مــا عــرف بخطــة شــارون، وذلــ" خــالل تصــريحات وحــوارات مختلفــة  رؤســاء
 لفترات القليلة الماضية.أجرتها "الرسالة نت" معهم خالل ا

أبــرز مؤسســي الســلطة ومنســق دائـرة المفاوضــات الســابق، كــان فــي طليعــة المنتقــدين  ،حسـن عصــفور
وقـال عصـفور فـي  لعباس، إذ أكد  أنه يعمل على تمرير خطة شارون الرامية بفصل غزة عن الضفة.

وتنصــيب لبــاس كــان جــزءًا  مقابلــة ســابقة مــع "الرســالة نــت"، إن  اغتيــال الــرئيس الراحــل ياســر عرفــات
الـذي وعـد  2002ولفـت إلـى خطـاب بـوم عـام  للبدء في تنفيذها. حقيقياً  من مخطط شارون، وتمهيداً 

الــدولتين، "لكــن الشــعب الفلســطيني يريــد قيــادة أفضــل مــن الحاليــة، وهــو الخطــاب الــذي  بــه بتنفيــذ حــل  
 وصفته بخطاب تصفية ياسر عرفات"، حسب قول عصفور.

شــريم مستشــار عرفــات، فهــو اآلخــر، قــال إن علــى لبــاس أن يرحــل  "ألنــه يقــف فــي  أمــا بســام أبــو
وأضــاف أبــو شــريم فــي مقابلــة  جنــب مــع االحــتالل اإلســرائيلي". إلــىمعــاداة الشــعب الفلســطيني جنبــًا 

راء أبو آسابقة لـ"الرسالة نت"، أنه "ال أحد يستطيع أن يفرض على أبو مازن رأيه، لكْن إذا كانت هذه 
جنب مـع االحـتالل )اإلسـرائيلي( وعليـه  إلىفهور حتما يقف في معاداة الشعب الفلسطيني جنبًا مازن 

ولفــت إلــى أن  شــارون عنــدما قــرر اغتيــال عرفــات بــدأ البحــل عــن قيــادة بديلــة للتفــاوض  أن يرحــل".
واالتفا  معها، فشرع باالتصال على لباس وآخـرين، "ولـدي محضـر إلحـدى هـذه الجلسـات سأنشـرها 

وذكر أن شارون قال وفق محضر االجتماع "ال بـد مـن الـتخلن مـن  بًا في كتاب سيصدر عني".قري
عرفــات، فكــان جــواب لبــاس أنــه ال داعــي لهــذه الطريقــة  لكــن يجــب أن تعطينــا وقتــًا لنــزع صــالحيات 
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وأضاف أبو شريم أن شارون رد على لباس، أنه "لو نزعتم كل  عرفات األمنية والمالية والسياسية".
، وهــو مــن اإلرهــابحيات عرفــات، فطالمــا بقــي حــي ســيكون صــاحب القــرار اإلرهــابي وهــو رأس صــال

 يعطي الموافقة على عمليات حماس، لذا يجب التخلن منه، فيما التزم لباس الصمت".
من جهته، قال القيادي في حركة فتح حسام خضر إن "أكثر شخن ملتـزم بتطبيـق صـفقة القـرن هـو 

وذكــر  تهــدف لفصــل الضــفة عــن غــزة". وإجراءاتــهمــود لبــاس، وكــل خطواتــه رئــيس ســلطة رام هللا مح
خضــر فــي تصــريح ســابق لـــ"الرسالة نــت": أن  محمــود لبــاس يتحمــل المســؤولية فــي اســتمرار االنقســام 

 بشقيه الوطني والفتحاوي الداخلي.
 23/2/2019 ،الرسالة، فلسطين

 
 لالسلطة تحاكم كاتب فلسطيني لرفضه التطبيع مع االحتال  .6

يواجــه الكاتــب والمفكــر الفلســطيني عــادل ســمارة، قضــية قانونيــة فــي محـــاكم : طــالل النبيــه – رام هللا
السلطة الفلسطينية، لرفضه التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي وانتقاده ورقة عمـل قـدمت بمـؤتمر عربـي 

، أمـام 27/2/2019 األربعـاء يـوموسيعرض الكاتب سمارة،  .2016 سنةتدعو للتطبيع مع المستوطنين 
محكمة صلح رام هللا، وذل" في قضية انتقاده التطبيـع مـع االحـتالل اإلسـرائيلي والمسـتوطنين، مشـددًا 

 وقــال ســمارة: "أنــا ضــد   فــي حديثــه لـــصحيفة "فلســطين" رفضــه الكامــل للتطبيــع بكــل أنواعــه وأشــكاله.
يــع الفلســطيني والعربــي مــع التطبيــع، وضــد مشــروع الدولــة الواحــدة أو الــدولتين، ويجــب مواجهــة التطب

 االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه".
 25/2/2019 ،فلسطين أون الين

 
 جحيملبتحويل المدن اإلسرائيلية وتهدد  تعلن تطوير صواريخ دقيقة بمساعدة إيران "الجهاد" .7

يد أعلنت "سرايا القدس" الذراع العسكرية لـ"حركة الجهاد اإلسالمي" عن تطوير صاروخ جد رام هللا:
ودقيق، قالت إنه "قادر على الوصول من قطاع غزة إلى تل أبيب، ونتانيا )وسط إسرائيل( وحتى 
يمكن أن يصل إلى أبعد من ذل""، مهددة بتحويل المدن اإلسرائيلية إلى "جحيم" في أي مواجهة 

"السرايا" إنه وجاء إعالن الحركة في فيلم بثته قناة تلفزيونية إيرانية. وقال ناطق عسكري باسم  مقبلة.
تم صنع الصاروخ بمساعدة من إيران، وإن ")أول صاروخ( سوف تطلقه الحركة باتجاه تل أبيب 

وفي الفيلم الوثائقي الجديد، قالت "الجهاد اإلسالمي" إن مهندسيها نجحوا في  سيكون إيراني الصنع".
وحذرت الحركة من أنها  إعادة تجديد ترسانتها الصاروخية، التي ُدمرت في مواجهات عسكرية سابقة.

 سوف تفاجئ إسرائيل وسترد على أي جريمة ترتكبها في المستقبل.
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وقال متحدث باسم الحركة في الفيلم الوثائقي إن "أفعال العدو الغبية ضد قطاع غزة وسكانها سيحول 
المدن والبلدات المحتلة إلى جحيم، بقذن هللا. ليس لالحتالل مكان على أرض فلسطين. إما أن 

 ينسحب منها، أو أن يعاني من ضربات موجعة".
 26/2/2019، لندن، الشرق األوسط

 
 حماس: عباس يتساوق مع "صفقة القرن" .8

 قالت حركة حماس، يوم اإلثنين، إن "إيهام شعبنا من قيادات فتح بأن رئيس السلطة محمود: غزة
 ينطلي على أحد".لباس، يتعرض لضغوط ويخوض معركة لمواجهة صفقة القرن، تدليس وكذب ال 

وعد ت حماس على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيم القانوع أن ذل" "محاولة لتجميل موقفه 
 المتساو  مع صفقة القرن، وفصل قطاع غزة عن الضفة".

وأشار القانوع في تصريح صحفي، إلى أن خطوات لباس "العقابية وإجراءاته االنفصالية" ضد قطاع 
وأضاف أن خروج الجماهير الفلسطينية  للفصائل يبرهن ويؤكد ذل". وفقا له.غزة، والعداء المتواصل 

تنديدًا بخطوات لباس "العقابية"، والمطالبة برحيله عن المشهد الفلسطيني، والرفض الفصائلي الواسع 
عامًا، ويعكس حجم األزمات  13لسياسته االستبدادية وخطواته العقابية، يدلل على فشله على مدار 

 حدثها لشعبنا، واالنقسام الذي رسخه بين الفصائل وفي المؤسسات الفلسطينية.التي أ
 25/2/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 هنية يجري اتصاالت للضغط على االحتالل لوقف االنتهاكات بالسجون  .9

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية إنه يجري اتصاالت مع األطراف ذات 
قة من أجل تشكيل ضغط على االحتالل لوقف االنتهاكات غير الشرلية التي تمارسها مصلحة العال

 السجون اإلسرائيلية ضد األسرى الفلسطينيين.
وأوضح في بيان صحفي يوم اإلثنين إن قيادة حركة حماس تراقب ما يحاول االحتالل فرضه على 

من الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان األسرى، وخاصة في أعقاب قرارات لجنة ما يسمى بوزير األ
بحقهم، وأن قيادة حماس على تواصل دائم مع الهيئة القيادية العليا للحركة األسيرة لمواكبة األحداث، 

وأكد أن قيادة حماس تتابع باهتمام بالة ما يحدث في السجون،  خاصة ما يجري في سجن النقب.
 ئم وبذل كل ما يساند أسرانا وحقوقهم العادلة.وأنها لن تدخر جهدا في سبيل إيقاف هذه الجرا
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وطالب المؤسسات الحقوقية والدولية ذات الصلة بممارسة دورها في كشف جرائم االحتالل وإجراءاته 
تحرك للكما دعا مكونات شعبنا الفلسطيني  العنصرية ضد أسرانا، والعمل على وقفها ومعاقبة مرتكبيها.

 سل، وحشد أكبر حركة إسناد لهم لمواجهة الجرائم المتتالية بحقهم.الشامل من أجل دعم أسرانا البوا
 25/2/2019موقع حركة حماس، غزة، 

 
 عباسكا في استهداف يوأمر  "إسرائيل"العالول: حماس تصطف مع  .10

 إسرائيلقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إن حركة حماس تصطف إلى جانب  :رام هللا
ورحب العالول في حديل لبرنامج " ملف اليوم" عبر  يس محمود لباس.في استهداف الرئ وأمريكا

تلفزيون فلسطين، يوم االثنين، بموقف الفصائل الفلسطينية الرافض لهذه المحاوالت، وتأكيدها على 
 تمسكها بشرلية منظمة التحرير، والرئيس محمود لباس.

ون ضد الشرلية الفلسطينية إذ وأكد العالول فشل محاوالت حماس ومهرجانها الذي دعت له، ليك
خرجت الجماهير في غزة إلزالة اللوحات المسيئة للرئيس، وأكدت التفافها حوله، فقامت حماس 
باالعتداء على المواطنين، واعتقال العشرات ممن خرجوا تأييدا للشرلية الفلسطينية والرئيس محمود 

 وا للمشافي نتيجة التعذيب الشديد.لباس، مشيرًا إلى أن بعض الذين خرجوا من سجون حماس، نقل
وشدد العالول على أنه ال يمكن أن يكون هناك بديل لمنظمة التحرير، مشيرا إلى ضرورة إدراك 

مليون التي تمرر لها شهريًا ال تأتي دون ثمن، فهي تأتي بتعليمات أمريكية لتحقيق  15حماس أن الـ
، أما األوضاعب الذي قدم لهم األموال بتهدئة وهذا ما أكده مطالبة المندو  إسرائيلهدفين، إراحة 

 الهدف الثاني فهو خلق أزمة للسلطة والقيادة.
وكشف العالول عن عروض مالية من عدة دول بعد قرصنة تل أبيب أموال شعبنا الفلسطيني، إال أن 
القيادة رفضت هذه العروض المشروطة بعد أن قالت لنا:" سنعطيكم أمواال، ولكن بشرط تحديد 

 سماء المستفيدين من هذه األموال بشكل مسبق.أ
، التي سيمنع اإلسرائيليةالمقبلة، سيعلن عن بعض البضائع  األيامولفت العالول إلى أنه خالل 

الفلسطينية، مطمئنًا أبناء شعبنا قائال:" يجب أن ال يشعر أحد بالخوف،  األسوا  إلىإدخالها 
 ر الشهداء والجرحى واألسرى".لنا أس واألولويةوسنسعى الستدامة الحياة، 

وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، قال العالول:" قرار تشكيل الحكومة تم اتخاذه، وسيكلف 
 الرئيس محمود لباس رئيسًا للحكومة قريبًا للبدء بمشاوراته لتشكيل الحكومة".

 25/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 غزة والضفة والقدس المحتلتين ما دام االحتالل موجود فوق أرضنابمة مستمرة المدلل: المقاو  .11
عضو الهيئة القيادية العليا القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، قال : خضر عبد العال – غزة

مارس/ آذار المقبل، الذي يصادف ذكرى يوم  30لمسيرات العودة وكسر الحصار أحمد المدلل، إن 
سيرات العودة، سيشهد مليونية جماهيرية غير مسبوقة ستزيد قوة الشعب الفلسطيني األرض وانطال  م

وشدد على أن المقاومة مستمرة في قطاع غزة  وتعيد الحضور لقضيته العادلة أمام العالم أجمع.
وأضاف "يجب أال  والضفة الغربية والقدس المحتلتين ما دام االحتالل اإلسرائيلي موجود فو  أرضنا،

 هذا العدو ومستوطنوه بأي أمان أو استقرار ما دام أنهم يمارسون إجرامهم بحق شعبنا".يشعر 
وفي رسالة وجهها لبعض األنظمة العربية المطبعة مع االحتالل، قال "نؤكد لهؤالء المطبعين أن 

 م.تطبيعكم لن ينال من إرادتنا، لكنه ينال من وجودكم وتاريخك
 االنقسام. وإنهاءوالدعم باتجاه المصالحة الفلسطينية وجدد تأكيده على الوحدة الوطنية 

القيادي المؤقت لمنظمة التحرير من أجل إجراء  اإلطاروطالب رئيس السلطة محمود لباس بعقد 
 حوار وطني شامل لوضع استراتيجية موحدة تواجه المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني.

ع غزة ال يمكنها خدمة القضية الفلسطينية، كما أنها لن ولفت إلى أن عقوبات السلطة ضد أهالي قطا
 تسهل عملية المصالحة، بل تزيد من معاناة الشعب.

 25/2/2019فلسطين اون الين، 
 

 بااللتزام بالمهنية والمصداقية "سما"وكالة وتطالب  حماس تنفي صحة تصريحات ُنسبت لمشعل .12
ريحات منسوبة إلى الرئيس السابق للمكتب ماس أن ما نشرته وكالة سما من تصحأكدت حركة : غزة

السياسي للحركة خالد مشغل "أبو الوليد" والتي زعمت أنها نقلتها عن موقع "هاف بوست عربي" محض 
وقالت حماس في بيان وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم"  كذب وافتراء، وال أصل لها على اإلطال .

من هذا القبيل، فضاًل عن أن التصريحات التي نقلتها  مساء االثنين: إن مشعل لم يدِل بأي تصريحات
وطالبت وكالة سما بااللتزام بالمهنية  سما غير منشورة على موقع هاف بوست عربي "أصاًل".
التي اعتذرت عن -وكانت وكالة سما  والمصداقية واالعتذار للقراء والمتابعين عن أخطائها المتكررة.

د زعمت أن رئيس المكتب السياسي السابق لحماس خالد مشعل قال ، ق-الخبر اآلن وقالت إنه بالخطأ
 إن رئيس السلطة محمود لباس يخوض معركة ضد صفقة القرن ويجب الوقوف خلفه.

 25/2/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 فلسطينيين بليبيا حماس تستهجن األحكام الجائرة بحق   .13
صدرتها محكمة ليبية في طرابلس بحق أربعة استهجنت حركة "حماس" األحكام الجائرة التي أ

فلسطينيين، مطالبة الجهات الرسمية والمعنية في ليبيا بالتدخل الفوري لإلفراج عنهم وعودتهم إلى 
وقالت الحركة في تصريح صحفي اإلثنين إنها تفاجأت باألحكام الجائرة والظالمة  أهلهم وعوائلهم.

نجله براء، ومؤيد جمال عابد، ونصيب محمد شقير، مشيرًة بحق اإلخوة مروان عبد القادر األشقر، و 
وأضافت أنهم أقاموا فيها للدراسة،  إلى أنهم فلسطينيون ضيوف على ليبيا وشعبها وقيادتها.

وللحصول على قوت يومهم، وهمهم األكبر أن تتحرر أرضهم، والعودة إلى ديارهم ووطنهم فلسطين، 
 .1989ليبيا منذ عام  يقيم فيشقر الفتًة إلى أن مروان عبد القادر األ

وأكدت حركة حماس أن السيد مروان عبد القادر األشقر ومن معه لم يسبق لهم أن تدخلوا في أي 
 .وادعاءاتمن شؤون ليبيا الداخلية، ولم يعبثوا بأمنها كما نسب إليه من تهم 

الء اإلخوة من تعذيب وقالت إننا في حركة حماس آثارنا الصمت مطوال على الرغم مما تعرض له هؤ 
 وظلم، وتواصلنا مع جهات عدة أمال في وجود حل لهذه القضية.

الجهات الرسمية والمعنية والخيرين في هذا البلد الشقيق بالتدخل الفوري والعاجل وبذل كل  تطالبو 
 جهد لرفع هذا الظلم واإلفراج عنهم وعودتهم إلى أهلهم وعوائلهم.

 25/2/2019موقع حركة حماس، غزة، 
 

 تندد باعتقال السلطة خلية خططت لتنفيذ عمليات في "إسرائيل" "األحرار" .14
أفراد في نابلس بزعم  6نددت حركة األحرار باعتقال أجهزة السلطة خلية للمقاومة مكونة من : غزة

وقالت في بياٍن لها: إن اعتقال أجهزة أمن السلطة المجاهدين  التخطيط لتنفيذ عمليات ِضد االحتالل.
 ي استكمااًل لدور العدو الصهيوني في تصفية واستئصال المقاومة بالضفة المحتلة خدمة لالحتالل.يأت

وشددت على أن حملة االعتقاالت المسعورة التي ينفذها االحتالل وأدواته في الضفة لن ُتفلح بالقضاء 
 الحتالل.على المقاومة واستئصالها، ولن تثني أبناء شعبنا عن مواصلة جهادهم ومقاومتهم ا

 25/2/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 في غزة هاالعشرات من كوادر  باختطافحماس تتهم  فتح .15
لت حركة فتح إن حماس اختطفت خالل اليومين الماضيين العشرات من كوادر الحركة في : قاغزة

إن  وقال المتحدث باسم الحركة عاطف أبو سيم في بيان صدر عنه، اليوم االثنين، قطاع غزة.
قرابة المائة من أبناء وقيادات الحركة قد تم استدعاؤهم واحتجازهم في مقرات أجهزة حماس على 
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وأكد أن الحملة طالت المستويات التنظيمية  خلفية الهبة الجماهيرية المساندة للرئيس والقيادة.
بة وأضاف أبو سيم أن اله المختلفة في كافة األقاليم، وبعض المختطفين تعرضوا للضرب.

الجماهيرية حول القيادة أثارت الرعب في نفوسهم رغم كل ما عملوه لتأليب الشارع ونشر الحقد 
وأشار إلى أن شعبنا أثبت مرة بعد أخرى أن وليه غير قابل للتزييم وانه ينتصر لحقوقه  والكراهية.

 ولقيادته رغم كل المؤامرات.
 25/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الضفة الغربيةفتح تنظم وقفات داعمة لعباس في  .16

د المئات من أنصار حركة فتح، في الضفة الغربية، بما أسموه "تشكي" حركة  – رام هللا األناضول: ند 
ورفع المشاركون في وقفة  حماس بشرلية الرئيس الفلسطيني محمود لباس، ومطالبتها برحيله".

، صور الرئيس الفلسطيني، والفتات كتب عليها ارة، وسط رام هللاوار المندعت لها حركة "فتح" على د
 لبارات مؤيدة له، ومنها "اخترناك"، و"فوضناك"، و"الرئيس لباس رأس الشرلية".

 ونظمت حركة "فتح"، وقفات مماثلة تأييدا للرئيس لباس، في عدد من مدن الضفة الغربية.
 25/2/2019القدس العربي، لندن، 

 
 ترسيم الحدود ومواصلة السيطرة على األغوارأشكنازي: يجب  .17

قال رئيس أركان الجي  اإلسرائيلي األسبق، والمرشح الرابع في قائمة "كاحول الفان" )تحالف "ي  
عتيد" و"مناعة إلسرائيل"(، غابي أشكنازي، اإلثنين، إنه يجب وضع حدود إلسرائيل، مع التأكيد على 

وقال أشكنازي "يجب أن نسعى إلى تحديد الحدود،  دن.استمرار سيطرة االحتالل على غور األر 
 وخاصة في الوضع الذي ال يتجند فيه للجي  إال نصف الجمهور"، األمر الذي اعتبره "وضعا خطيرا".
وفي اجتماع مغلق لحزبي "مناعة إلسرائيل" و"تيليم" الذي يقوده وزير األمن األسبق، موشي يعالون، 

، امتنع أشكنازي عن التطر  إلى "قضية الدولتين". وقال "يسألونني وبدون مشاركة ناشطي "ي  عتيد"
 كل الوقت ما إذا كنت إلى جانب دولة واحدة أو دولتين، وأنا أرد دائما: أنا مع دولة إسرائيل".

وعقب الوزير ورئيس "اليمين الجديد"، نفتالي بينيت، على ذل" بالقول إن "هناك خطرا واضحا أمام 
 ة دولة فلسطينية"، مضيفا أن "السؤال في االنتخابات القريبة هو: اليمين أو فلسطين".أعيننا، وهو إقام

وتابع أن "تصريحات كوشنر تثبت ما كنا نعرفه. وبعد االنتخابات سيدفع األمريكيون باتجاه حكومة 
 ، وتقسيم القدس، وسوف يضطر6غانتس بما يتيح إقامة دولة فلسطينية على شارع  –لبيد  –نتنياهو 

 نتنياهو للتماشي مع ذل"".
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وبحسبه، فقن نتنياهو والرئيس األمريكي، دونالد ترامب، متفقان بينهما على توقيت الخطة، وهو بعد 
االنتخابات. وادعى أن هناك طريقة واحدة لمنع ذل"، وهي "حزب يمين جديد قوي يقدم توصية 

 قامة( دولة فلسطين".بتكليم نتنياهو بتشكيل الحكومة، ويمارس ضغوطا مضادة لوقف )إ
ورد الليكود على تصريحات بينيت بالقول إنه عمل مع أييليت شاكيد إلقامة "اليمين الجديد"، بداعي 
سحب أصوات من يائير لبيد وبيني غانتس لزيادة قوة اليمين، ولكنهما يوجهان التهم لليكود بهدف 

 سحب أصوات منه، األمر الذي سيؤدي إلى صعود "حكومة يسار".
ضاف الليكود أن "نتنياهو حافظ على أرض إسرائيل، وعلى دولة إسرائيل في وجه إدارة باراك وأ

 أوباما المعادية، وسيواصل ذل" مقابل إدارة ترامب الداعمة )إلسرائيل(".
 25/2/2019، 48عرب 

 
 "إسرائيل"نفتالي بينيت: "صفقة القرن" تهدد وجود  .18

سرائيلي، نفتالي بينيت، اإلثنين، أن "صفقة القرن" وزير التعليم اإل : رأىسعيد عموري  -القدس 
وأضاف بينيت، في بيان صدر  األمريكية "تشكل خطرا رئيسا وفوريا على إسرائيل" وتهدد وجودها.

عن مكتبه، أن "صفقة القرن" ستؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، وذل" سيهدد وجود إسرائيل، بحسب 
وتابع بينيت أن "األمريكيين سيدفعون  حرنوت" اإلسرائيلية.الموقع اإللكتروني لصحيفة "يديعوت أ

)شارع رئيسي مشهور  6الحكومة المقبلة )في إسرائيل( إلى إقامة دولة فلسطينية على الطريق رقم 
 في إسرائيل(، وسيتم بعدها تقسيم القدس بيننا وبين الفلسطينيين".

 26/2/2019، لألنباءوكالة االناضول 
 

 صريح عن "صفقة القرن"نتنياهو يحظر الت .19
أمر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي، الليلة الماضية، وزراءه بعدم  :ترجمة خاصة -رام هللا 

وجاء أمر نتنياهو بعد  اإلدالء بأي تصريحات بشأن خطة السالم األمريكية "صفقة القرن".
ي دونالد ترامب حول مالمح تصريحات أدلى بها جاريد كوشنر المستشار الخاص للرئيس األمريك

وفي ذات السيا ، ذكرت قناة "ريشت كان" العبرية، أن نتنياهو تحدث خالل جلسة مغلقة  الخطة.
 مؤخًرا أنه في حال وجد زليًما فلسطينًيا يريد السالم ويتحرك من أجل ذل"، فقنه يمكن صنع السالم.

 26/2/2019القدس، القدس، 
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 فاعه في تهم فسادنتنياهو يجمع تبرعات لتمويل د .20
تل أبيب: حاول مقربون من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتراح استعطاف الجمهور 
ضد محقق الشرطة معه، فقالوا إنه سيضطر إلى بيع بيته لتمويل قضيته في المحاكم التي يواجه 

 فيها ملفات الفساد.
ارًا يجبر فيه نتنياهو على أن يدفع هو شخصيًا وال يستبعد أن يصدر المستشار القانوني للحكومة قر 

أتعاب المحامين الذين يترافعون عنه في قضايا الفساد، باعتباره اآلن في مرحلة انتخابات وليس على 
الحكومة أن تدفع لهم. وقالت ميري ريجيم، وهي وزيرة الرياضة المتطرفة في حكومة نتنياهو 

على الحكومة أن تدفع ثمن أتعاب المحامين وهو لن يدفع والمقربة من عائلته: "هذا غير مقبول. و 
 ذل" في إشارة إلى أنه لن يضطر إلى بيع منزله من أجل دفع مستحقات المحامين".

ألف  300وقد ثار هذا النقام بعدما تبين أن نتنياهو حصل على تبرعات من أصدقاء له بقيمة 
برعات قادمة، وكل ذل" لتمويل معركته دوالر حتى اآلن ويسعى للحصول على مليوني دوالر من ت

القضائية. وقد أصدر مراقب الدولة قرارًا يأمره باالمتناع عن قبض تبرعات لهذا الغرض ويعيد ما 
قبضه حتى اآلن. وقال المراقب إن نتنياهو رجل غني جدا وعليه أن يدفع من أمواله الخاصة. فقذا 

إن كانت ستسمح به. ولجأ نتنياهو إلى المستشار  نفدت هذه األموال يلجأ إلى الدولة وعندها تقرر
 حتى يصدر قرارًا قضائيًا في الموضوع.

مليون  70مليون شيكل ) 250ورد نتنياهو على القرار بغضب، وقال: "الدولة صرفت حتى اآلن 
 دوالر( على التحقيقات ضدي وتمنعني من تجنيد مليونين دوالر؟". 

  26/2/2019الشرق األوسط، لندن، 

 

 تنياهو يطلب مساعدة شاكيد في ملفات فسادهن .21
على خلفية نية المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، اإلعالن، األسبوع القادم، 
عن قراره بشأن تقديم الئحة اتهام ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تبين، مساء اإلثنين، أن 

ليت شاكيد، للتدخل في اإلجراءات وكشف مواد قد تساعد نتنياهو األخير توجه إلى وزيرة القضاء، أيي
وكتب محامي نتنياهو في رسالة إلى شاكيد، بحسب  ".4000في معركته القضائية بشأن "الملف 

القناة اإلسرائيلية الثانية، أن الحديل عن "طلب عاجل، ألنه من المتوقع أن يصدر قرار المستشار 
 القضائي للحكومة قريبا".

اء أن محامي نتنياهو، نافوت تال تسور، توجه إلى شاكيد، وطلب منها أن تهتم بأن تقدم وزارة وج
، والتي تدعي أن "عالقة 2017ومطلع  2016القضاء أجوبة أرسلت إلى مراقب الدولة في نهاية عام 
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القضاء ويدعي نتنياهو أن وزارة  نتنياهو بمال" شركة بيزك، شاؤول ألوفيت ، لم تكن غير مشروعة".
 ترفض تقديم األجوبة الكاملة التي قدمتها إلى مراقب الدولة.

وجاء في الرسالة أن "هذه الوثائق ذات أهمية كبيرة في الدفاع عن رئيس الحكومة". وبناء عليه طلب 
 المحامي الحصول على نسخة منها في أسرع وقت ممكن.

"نتنياهو، كوزير لالتصاالت، لم يتخذ  ويدعي المحامي أنه جاء في أجوبة وزارة القضاء في حينه أن
قرارا مختلفا عليه قبل تبلور تناقض المصالح، وأن قراراته اتخذت بعد إجراء منظم وبالتنسيق مع 

 الجهات القضائية".
 25/2/2019، 48عرب 

 

 ليبرمان: الحرب القادمة على غزة ال مفر منها وستكون األخيرة .22
دور ليبرمان: "إن جالسابق، أفي دفاعئيل بيتنا" ووزير اليس حزب "إسراقال رئ: وكاالت – الناصرة

 0404وأضاف ليبرمان وفق موقع  السؤال الوحيد المتعلق بالمواجهة القادمة مع حماس هو متى؟".
العبري: "لعدة أسابيع أنا أتحدث عن المواجهة مع حماس أمر ال مفر منه وكان السؤال الوحيد هو متى 

 صواريف دقيقة بعيدة المدى تحت تصرف حماس وتستهدف )إسرائيل(". يمكن وقوعها.. قطاع غزة به
 15واتهم حكومة االحتالل اإلسرائيلي بمحاولة تأجيل المواجهة العسكرية المطلوبة من خالل دفع 

وتابع: "من الناحية العملية، ال يؤدي نقل  مليون دوالر من األموال القطرية إلى غزة كل شهر.
المواجهة العسكرية بل وتكثيفها.. الحرب الرابعة في قطاع غزة يجب أن تكون  األموال إال إلى تقريب

وطالب بـ"الضغط بشدة على حركة  العملية األخيرة وليست مرحلة مؤقتة لمزيد من المواجهات".
 حماس وكسر إرادتها في القتال ضدنا".

 25/2/2019، فلسطين أون الين
 

 ف حدة التوتر مع بولنداوزير الخارجية االسرائيلي يسعى إلى تخفي .23
كاتس، يوم اإلثنين، إلى تخفيم حدة الخالف مع  يسرائيل اإلسرائيليسعى وزير الخارجية  :رام هللا

 بولندا بدون أن يقدم االعتذارات التي تنتظرها وارسو بعد تصريحاته عن البولنديين ومعاداة السامية.
شباط/فبراير أن البولنديين "رضعوا  17 وكان كاتس أثار غضب بولندا عندما صرح يوم تعيينه في

معاداة السامية مع حليب أمهاتهم". وردا على ذل"، ألغت بولندا مشاركتها في قمة لعدد من دول 
وقال  أوروبا الوسطى كان يفترض أن تعقد في القدس واقتصرت بعد ذل" على لقاءات ثنائية.
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وصرح كاتس لإلذاعة  حكومة االسرائيلية.مسؤولون بولنديون حينذاك إنهم ينتظرون اعتذارات من ال
 العامة اإلثنين أن "الحكومة البولندية تتبع سياسة تعاون وثيق مع دولة اسرائيل". اإلسرائيلية

 25/2/2019القدس، القدس، 
 

 جنينإلى جيش االحتالل ينقل كتيبة الحريديم من رام هللا  .24
عبرية، اليوم الثالثاء، أن الجي  ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت ال :ترجمة خاصة -رام هللا 

اإلسرائيلي قرر نقل كتيبة "نيتسح يهودا" الخاصة بالجنود "المتدينين" )الحريديم( من رام هللا إلى جنين 
وبحسب الصحيفة، فقن ذل" جاء بعد حادثة مقتل جنديين من الكتيبة  بعد "سلسلة من االخفاقات".

جندي آخر بعد أن هاجمه فلسطيني وتعارك معه قرب مستوطنة جفعات آساف منذ أشهر، وإصابة 
داخل مستوطنة بيت إيل، واعتداء عدد من جنودها بالضرب المبرح على معتقلين فلسطينيين، وقيام 

 جنود منها بمهاجمة جنود من حرس الحدود بعد خالفات بشأن اعتقال بعض الفلسطينيين.
ل" الكتيبة ووصفتهم بالوحوم البشرية وكانت المذيعة الشهيرة أشورات كوتلر قد هاجمت أفراد ت

 بسبب اعتداءاتهم المتكررة بحق الفلسطينيين.
وقال الناطق باسم الجي  إن الكتيبة ستنقل إلى جنين العتبارات عملياتية، رغم أن ذل" لم يكن 

 ضمن الخطة األساسية إلبقائها حتى شهر أيلول المقبل في رام هللا.
 26/2/2019القدس، القدس، 

 

 : أحزاب يمينية وعربية تعهدت بعدم التحالف مع غانتسهآرتس .25
ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثالثاء، أن األحزاب اليمينية في  :ترجمة خاصة -رام هللا 

إسرائيل تعهدت في األيام األخيرة بأن ال تنضم إلى أي ائتالف حكومي يقوده بيني غانتس زليم 
، فقن األحزاب العربية هي األخرى وعدت بعدم االنضمام وبحسب الصحيفة أبيض. -ائتالف أزر  

وأشارت الصحيفة إلى أن حزب العمل  ألي ائتالف مع غانتس سواء حكومي أو خالل االنتخابات.
واعتبرت أن  وحزب ميرتس على استعداد لالنضمام لمثل هذا االئتالف الحكومي بقيادة غانتس.

 نية انضمام الليكود الئتالف حكومي بقيادة غانتس.السؤال األكبر في إسرائيل حالًيا هو إمكا
 26/2/2019القدس، القدس، 
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 يوقع صفقة لتخفيف عقوبته بعد أن اعتدى على فلسطينيين أخر جندي إسرائيلي .26
وق ع جندي إسرائيلي هو الثاني من مجموعة جنود اعتدوا بالضرب المبرح  :ترجمة خاصة -رام هللا 

ب رام هللا منذ أشهر، على صفقة مع النيابة العسكرية لتخفيم عقوبته على معتقلين فلسطينيين قر 
وبحسب إذاعة ريشت كان العبرية، فقن فريق الدفاع عن الجندي توصل  مقابل اعترافه بالجريمة.

لالتفا  مع النيابة إلدانته بالتنكيل بالمعتقلين، معترًفا بذل" مقابل فرض السجن لمدة ستة أشهر 
 فيذ، وأن يتم خفض رتبته.ونصف مع وقف التن
الثاني الذي يوقع على صفقة مماثلة، فيما تجري اتصاالت مع فر  الدفاع عن  وهذا الجندي هو
 ثالثة جنود آخرين.

 25/2/2019القدس، القدس، 
 

 جنراالت إسرائيليون يشككون بقدرة الجيش على االنتصار في الحروب .27
على طلب رئيس األركان، أفيم كوخافي، يوم أمس رد جنراالت إسرائيليون : عدنان أبو عامر -غزة 

من قادة الجي ، إعداد خطة لالنتصار في الحروب القادمة في الشمال والجنوب، وإعداده لورشة 
عمل الشهر القادم بمشاركة طواقم من هيئة األركان، وكافة قادة األلوية والفر ، وضباط من رتبة 

قيق انتصار واضح للجي  على كافة الجبهات في عميد فما فو   بهدف تقديم خطة سنوية، لتح
 حال اندالع الحرب.

الجنرال يهودا فاغمان، المنظر العسكري اإلسرائيلي الشهير، قال إن "الجي  اإلسرائيلي لديه مشكلة 
بتحقيق فرضية االنتصار  ألن مسألة عدم تحقيق الجي  لالنتصار المطلوب فكرة لم يعهدها في 

"، أن "حرب غزة األخيرة الجرف 21ابلة مع صحيفة معاريم، ترجمتها "عربيوأضاف في مق السابق".
يمكن مقارنتها بعمليات سابقة تحولت إلى انتصار كاسح، ليس بتغيير األدوات  2014الصامد 

القتالية، بل بتغيير الثقافة التنظيمية داخل الجي ، هناك أمور ال تتغير ولن تتغير، ألنها من طبيعة 
لين، لكن المعارك العسكرية التي تحصل مع الجيوم النظامية تختلف عن تل" التي الحرب والمقات

 تحدث داخل المناطق السكنية المدنية". 
وأشار إلى أن "كوخافي أثبت في السابق أن الجي  بقمكانه إخضاع المنظمات الفلسطينية داخل 

، وبالتالي فقن عدم 2002ة المناطق السكنية، كما حصل في عملية السور الواقي في الضفة الغربي
 القدرة على تحقيق االنتصار أمام الفلسطينيين فكرة جديدة على الجي ". 

مع مصر وسوريا لم يتمكن الجي  اإلسرائيلي من تحقيق  1973وأوضح أنه "منذ انتهاء حرب أكتوبر 
لي بصورة انتصار جارف، داخل إسرائيل وخارجها، وآخر جولة عسكرية برية خاضها الجي  اإلسرائي
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، لكن اليوم الكل يدرك في إسرائيل أن هناك خشية جدية 1982كبيرة كانت خالل حرب لبنان األولى 
 من تفعيل سالح المشاة في أي حرب قادمة".

وتساءل الجنرال: "هل تحول سالح المشاة الذي كان عصب الجي  اإلسرائيلي طوال خمسة عقود 
تغيرت؟ أم أننا ال نريد المخاطرة بحياة جنودنا والجبهة  مساعدا لسالح الطيران؟ أو أن طر  القتال

الداخلية المدنية؟". وأكد أنه "في بدايات حرب لبنان األولى شن الجي  حربه لوقف إطال  قذائف 
ساعة، وفي عملية السور الواقي  48الكاتيوشا على الجليل شمال إسرائيل، وقد فعل ذل" خالل 

في دخول مخيمات الالجئين، ووقف العمليات التفجيرية التي تخرج نجحنا  2002بالضفة الغربية عام 
 منها، وتشهدها المدن اإلسرائيلية". 

وختم بالقول إن "مهمة كوخافي الجديدة أن يعيد سيرة وزير الحرب األسبق موشيه ديان، بحيل يحقق 
في أمام العدو االنتصار في أي حرب يخوضها، وفي حال لم ينجح بذل"، فقنه ال يمل" الجواب الكا

 الخارجي، سواء الفلسطيني أو غيره، وهذا رد ينبغي لإلسرائيليين أال  يقبلوا به". 
الجنرال أمتسيا خان، قائد فرقة "شاكيد" في الجي  اإلسرائيلي، قال إن "الجي  اإلسرائيلي نسي كيم 

ات والعمليات الفاشلة يحقق االنتصارات، ألن الجنراالت الحاليين أخذوا الدولة نحو مزيد من اإلخفاق
في كل الحروب التي خاضها الجي   ألنه لم يتحقق في نهايتها الحسم المطلوب، فقط هناك ردود 

 فعل ليس أكثر".
"، أنه "منذ حرب 21وأضاف في مقابلة مع موقع القناة السابعة التابع للمستوطنين، وترجمتها "عربي

رائيلي أي انتصار حاسم في ساحات المعارك، لم يحقق الجي  اإلس 1982سالمة الجليل في لبنان 
وفي الحاالت القليلة تحقق التعادل مع األعداء، وبذل" لم يحقق الجي  أي انتصار حاسم منذ تل" 

 الحرب، وبعدها بدأت تظهر عليه حالة من الضعف، واالحتماء خلف المستوى السياسي". 
تنا نفقد مع مرور الوقت الكنوز وأشار إلى أن "مظاهر التراجع في الجي  اإلسرائيلي جعل

، بدليل أن الجنرال موشيه يعلون وزير 1948التي تحصلت لدينا منذ الحرب األولى  االستراتيجية
، حين أعلن أن الجي  2006الحرب السابق تحدث بكالم غير مسؤول خالل حرب لبنان الثانية في 

 ينوي إبقاء صواريف حزب هللا في مستودعاته حتى تصدأ".
، الجرف 2012، عمود السحاب 2008ح أنه "في حروب غزة الثالثة: الرصاص المصبوب وأوض

، رأينا حالة من عدم الجاهزية واستخالص الدروس والعبر، حين شن جنراالت الجي ، 2014الصامد 
 خاصة غابي أشكنازي وبيني غانتس، تل" الحروب دون أهداف واضحة، وال تخطيط جدي".
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زة استغرقت أياما وأسابيع طويلة دون تحقيق أي إنجاز، ولم يعد سرا أننا وختم بالقول إن "حروب غ
بقيادة الجنرالين أريئيل شارون ورفائيل إيتان دأبت إسرائيل على  1982منذ اندالع حرب لبنان األولى 

 تلقي الضربة تلو األخرى دون انتصار، وفي أحسن األحوال حققت التعادل مع العدو".
 26/2/2019، "21موقع "عربي 

 
 نتنياهو يصدر أوامر بإعادة إغالق "باب الرحمة" .28

أصدر رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أوامر بقنفاذ قرار محكمة االحتالل الصادر بشأن 
مصلى "باب الرحمة" التابع للمسجد األقصى المبارك، وإعادة إغالقه من جديد وإخالئه من محتوياته، 

في مواجهة مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية في مدينة القدس  باإلضافة إلى العمل
 المحتلة، وذل" بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي اإلسرائيلي )كان(، مساء يوم اإلثنين.

ونقلت القناة عن مصادر سياسية أن نتنياهو شارك بنفسه بنقاشات األجهزة األمنية، حول األحداث 
ديمة في المدينة المقدسة، حيل أقدم مقدسيون على فتح باب المصلى المغلق األخيرة في البلدة الق

، وبحسب "كان" طالب نتنياهو بقعادة إغال  المصلى، وإنفاذ حكم محكمة االحتالل 2003منذ العام 
 باستمرار إغال  المصلى. 2017الصادر عام 

تسويات مع مجلس األوقاف، وطالب نتنياهو األجهزة األمنية بقعادة إغال  "مصلى الرحمة" دون 
 وأشارت القناة إلى أن إسرائيل نقلت إلى األردن موقفها حول هذا الشأن، وأخطرتها بنيتها إغال  المصلى.
كما أصدر وزير األمن الداخلي، غلعاد إردان، أوامر لشرطة االحتالل اإلسرائيلي بقخالء المصلى 

خدم للصالة، وإغال  المبنى دون تسويات، من محتوياته بما يشمل جميع المعدات والسجاد المست
 حتى لو تطلب ذل" تنفيذ حملة اعتقاالت واسعة.

وأشارت القناة إلى أن الشرطة لم تحدد جدوال زمنًيا للشروع بـ"تنفيذ أوامر نتنياهو وإردان"، غير أن 
عنيفة" المصادر المقربة من األجهزة األمنية أكدت أنه "سيكون من الصعب تجنب اندالع مواجهات 

وأضافت المصادر أن األجهزة األمنية تخشى من نجاح  في البلدة القديمة بالقدس، خالل الفترة المقبلة.
 األوقاف في فرض معادلة جديدة ومعطيات جديدة على األرض، "سيكون من الصعب تغييرها".

 25/2/2019، 48عرب 
 

 ال عالقة لليهود به"عكرمة صبري قال لألناضول: "ُمصلى باب الرحمة هو للمسلمين، و  .29

قال خطيب المسجد األقصى الشيف عكرمة صبري، اإلثنين، إن اإلجراءات : سعيد عموري  -القدس 
 اإلسرائيلية األخيرة، بحق المسجد األقصى، و"باب الرحمة"، "غير قانونية".
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 وأوضح صبري في حديثه لألناضول، أن "ما يقال عن قرار محكمة الصلح اإلسرائيلية في القدس،
بخصوص ُمصلى باب الرحمة وإغالقه، باطل من أساسه، ألنه ال عالقة لمثل هذه القرارات بالوقف 

وشدد على أن "الوقف اإلسالمي )دائرة أوقاف القدس التابعة لألردن( بعيد كل  اإلسالمي في القدس".
 لى باب الرحمة هو للمسلمين، وال عالقة لليهود به".وأضاف: "مص البعد عن اإلجراءات اإلسرائيلية".

بدوره، أكد المحامي خالد زبارقة، أحد المهتمين بالقضايا القانونية المتعلقة بالمسجد األقصى، أنه تم 
 "اإلثبات أمام القضاء اإلسرائيلي، أن إغال  مصلى باب الرحمة غير قانوني".

وجد أي صالحية لمحكمة الصلح اإلسرائيلية أو الشرطة وقال زبارقة في حديثه لألناضول: أنه "ال ت
وأشار إلى أن اعتقال رئيس  أو المخابرات بقغال  باب الرحمة أو أي مساحة من المسجد األقصى".

مجلس األوقاف في القدس الشيف عبد العظيم سلهب في وقت سابق أمس )قبل أن يفرج عنه(، "أمر 
وبين أن "هدف هذا االعتقال هو ردع  د ألي قانون".غير قانوني وتعسفي وغير مسبو  ال يستن

 المقدسيين وتخويفهم من أجل عدم االقتراب من باب الرحمة".
 25/2/2019لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 : ملتزمون بالدفاع عن األقصى المبارك رغم التحريض اإلسرائيلي48الحركة اإلسالمية في أراضي  .30

يي الداخل الحرم القدسي الشريم أمس، وأكدوا التزامهم من فلسطين وفد سياسيالناصرة: زار 
بمواصلة الدفاع عن األقصى. وبالتزامن تواصلت عمليات التحريض الرسمي وشبه الرسمي في دولة 

وعلى جمعية "األقصى" للدفاع عن األوقاف  48االحتالل على الحركة اإلسالمية داخل أراضي 
 ت في القدس الشريم وعن المسجد األقصى المبارك.والمقدسات لدورهما في الدفاع عن المقدسا

جاء التحريض األخير في صحيفة "يسرائيل هيوم" المقربة من رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو 
التي وجهت االتهام للحركة اإلسالمية برئاسة الشيف حماد أبو دعابس والى جمعية األقصى وحملتهما 

المحتلة وبالتعاون مع دائرة األوقاف بما يتعلق بقعادة فتح مصلى  مسؤولية التصعيد األخير في القدس
بقرار قضائي  2003باب الرحمة أمام المصلين المسلمين، بعد أن أغلقته السلطات اإلسرائيلية منذ عام 

 إسرائيلي. معتبرة احتجاجات المقدسيين وفتحهم للباب المغلق انتهاكا للقانون والنظام العام.
"الجناح  أنسرائيل هيوم" في تحريضها على الحركة اإلسالمية وجمعية األقصى وكتبت صحيفة "ي

الجنوبي للحركة اإلسالمية في إسرائيل، وجمعية األقصى التي ينتمي لها أبناء هذه الحركة، كانوا 
عاماًل بارًزا في التصعيد األخير". كما قامت جمعيات يمينية متطرفة، على رأسها جمعية "الخ 

)ل" يا قدس( بالتحريض على الحركة اإلسالمية ولجنة الوقف. وجاء في بيان نشره رئيس يروشاليم" 
هذه الجمعية ادعى فيه أن "سماح إسرائيل بالصالة في الغرف التي استخدمت على يد المنظمات 
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وأغلقت بأمر قضائي إسرائيلي، بعد أعمال الشغب التي نظمها الوقف  2003"اإلرهابية" حتى عام 
ألقصى الذراع التابعة للحركة اإلسالمية األسبوع األخير في باب الرحمة، هو أمر يمس وجمعية ا

ا خطيًرا بالسيادة اإلسرائيلية على القدس المحتلة".  مسًّ
وفي ردها على حمالت التحريض اليمينية ضدها، تؤكد الحركة اإلسالمية على أن "من يصع د هو 

ى سيواصلون الرباط في المسجد األقصى المبارك للقيام االحتالل وأن أبناءها وناشطي جمعية األقص
بواجبهم الشرعي والوطني واإلنساني في الدفاع عن مقدساتنا وعن حقنا بفتح باب الرحمة واستعادة 

أيضا على أن  48. كما تؤكد الحركة في أراضي 2003الوضع الراهن فيه كما كان قبل إغالقه عام 
 ته، هو ما يؤدي لتهدئة التوتر ونزع فتيل التصعيد األخير""فتح باب الرحمة والصالة في ساحا

 25/2/2019، لندن، القدس العربي
 

 مع المعتقالت بالسجون اإلسرائيلية وقفة نسائية في غزة تضامنا   .31
يوم اإلثنين، في  شاركت العشرات من النساء الفلسطينيات في قطاع غزة،: مصطفى حبوم -غزة 

 السجون اإلسرائيلية.وقفة تضامنية مع المعتقالت ب
ورفعت المشاركات بالوقفة، التي نظمتها حركتا "الجهاد اإلسالمي"، و"األحرار"، أمام مقر اللجنة 
الدولية للصليب األحمر في مدينة غزة، صورا لمعتقالت فلسطينيات، والفتات تطالب المجتمع الدولي 

 بالضغط على إسرائيل لإلفراج عن المعتقلين بسجونها.
ت المشاركات هتافات تعبر عن تضامنهن مع المعتقالت الفلسطينيات بالسجون اإلسرائيلية، كما ردد

وتعتقل  وتطالب باإلفراج عنهن ومساندتهن من منظمات المجتمع الدولي، والهيئات الحقوقية الدولية.
 امرأة، وفقا إلحصائيات فلسطينية رسمية. 51آالف معتقل، بينهم  6إسرائيل في سجونها نحو 

 25/2/2019لألنباء،  األناضولكالة و 
 

 تحاصر األغوار وتعتقل أسرى محررين "إسرائيل" .32
أقدم مستوطنون، أمس، على إغال  مئات الدونمات من األراضي بسياج كهربائي في : وكاالت

منطقة السويدة باألغوار الشمالية بحراسة مشددة من قوات االحتالل. وقال معتز بشارات مسؤول 
 3في محافظة طوباس إن المستوطنين جاءوا إلى المنطقة قبل عدة أشهر ونصبوا  ملف االستيطان

خيام، وقاموا بقنشاء مزرعة لتربية األبقار، مؤكدًا أن هذه األراضي تعود ملكيتها للمواطنين، فيما 
فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة بينهم أسرى محررون، في حين أطلقت  7اعتقل االحتالل 

 حتالل النار صوب مراكب الصيادين ببحر بيت الهيا شمال قطاع غزة.زوار  اال



 
 
 
 

 

 23 ص             4874 العدد:             2/26/2019 الثالثاء التاريخ:  

                                    

وفي ذات السيا ، نصبت قوات االحتالل الكاميرات على كافة األراضي التي صادرتها وتقدر بأكثر 
منعت عشرات المواطنين من الوصول إلى أراضيهم.  اإلجراءاتدونم، وأكد بشارات أن هذه  600من 

األراضي تحمل كوشان "طابو" وقوات االحتالل ال تعترف به، وتعتبر هذه  وأشار إلى أن معظم هذه
 األراضي "أمالك غائبين".
شجرة من أراضي بلدة برطعة المعزولة خلف جدار  300دونما واقتلعت  28وجرفت قوات االحتالل 

الضم والتوسع العنصري جنوب غرب جنين، فيما سلمت قوات االحتالل إخطارات بالهدم ووقف 
عمل في منازل ببلدة الشيوخ شمال شر  الخليل. وأفاد الناشط اإلعالمي أحمد منير الحاليقة، بأن ال

قوات االحتالل سلمت إخطارات بالهدم ووقف العمل في منازل بمنطقة قنان نياص ببلدة الشيوخ 
 لمواطنين من عائلة وراسنة والحاليقة.

ك أحمد عويس أثناء خروجه من األقصى من واعتقلت قوات االحتالل حارس المسجد األقصى المبار 
اإلسالمية الشيف أحمد الشلودي المصلين  األوقافجهة باب حطة. وفي تطور ملحوظ، أم  إمام دائرة 

في مصلى باب الرحمة داخل المسجد األقصى في صالة الظهر تنفيذًا لقرار األوقاف اإلسالمية 
م الجمعة الفائت. وجددت الجماعات اليهودية بتعيين إمام لمصلى باب الرحمة بعد إعادة فتحه يو 

المتطرفة اقتحاماتها االستفزازية للمسجد األقصى من باب المغاربة، وتولت قوة من عناصر الوحدات 
 الخاصة حمايتها خالل تجوالها في المسجد وحتى خروجها منه من جهة باب السلسلة.
 26/2/2019، الخليج، الشارقة

 
 ل فعاليات اإلرباك الليليإصابات بقمع جيش االحتال  .33

مواطنين برصاص جي  االحتالل، جراء قمعه لفعاليات اإلرباك الليلي  3أصيب : وكاالتال –رفح 
شرقي محافظتي رفح وخان يونس في جنوبي قطاع غزة، بعدما استأنفت مجموعات من المتظاهرين 

مواطنين بجراح  3ابة وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن إص مساء اليوم فعاليات اإلرباك.
مختلفة برصاص جي  االحتالل شر  محافظة رفح جنوب القطاع، بينما أصيب عدد من المواطنين 

 باالختنا  جراء إطال  االحتالل لقنابل الغاز تجاه المتظاهرين شر  المحافظتين.
مساء شر  ونقلت وكالة "صفا" المحلية عن مصادر ميدانية، أن عشرات الشبان توافدوا مع ساعات ال

رفح وخزاعة، وأشعلوا اإلطارات المطاطية، وأطلقوا المفرقعات الصوتية، ضمن فعاليات "اإلرباك" 
  التقليدية.
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وتشمل فعاليات "اإلرباك الليلي" إشعال اإلطارات التالفة )الكوشوك(، إضافة إلى تشغيل أغاني ثورية 
لليزر تجاه الجنود المتمركزين وأصوات صافرات إنذار عبر مكبرات الصوت، مع إطال  أضواء ا

 قرب السياج.
 25/2/2019، فلسطين أون الين

 
 "2018للعام  اإلسرائيليةصدور كتاب "حصاد االنتهاكات  .34

صدر عن مركز عبد هللا الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، : رام هللا
 ".2018للعام  يةاإلسرائيلكتاب جديد بعنوان: "حصاد االنتهاكات 

صفحة من القطع المتوسط، ومعزز بصور ملونه ألبرز انتهاكات االحتالل  120ويقع الكتاب في 
إلى تفاصيل حول  إضافةبحق الشعب الفلسطيني من شهداء وجرحى ومعتقلين، وهدم بيوت وغيرها، 

 انتهاكات االحتالل معززه بجداول وإحصائيات.
سليمان الوعري، إن الكتاب يلخن أبرز انتهاكات االحتالل  وقال مدير المركز الكاتب والباحل

مواطن ومواطنة في كل من  31500شهيدًا وإصابة نحو  312خالل العام المنصرم، الذي شهد ارتقاء 
حول تهويد  2018وتضمن الكتاب ملخصات ألحداث العام  الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

تيالء على األراضي واعتداءات المستوطنين، واالعتداءات القدس وهدم المنازل واالستيطان واالس
خاصة حول االنتهاكات بحق الصحفيين واألسرى،  على تقاريركما اشتمل الكتاب  على قطاع غزة.

 .2018كذل" االنتهاكات بحق األطفال الفلسطينيين خالل العام 
 25/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 قصى تطلق مبادرة الستيعاب طلبة فلسطينيين من مخيمات الشتاتجامعة األ .35

محمود لباس بتخصين صندوٍ  لمساعدة الطلبة  السلطة الفلسطينيةدعمًا لقرار رئيس : غزة
الفلسطينيين في الشتات الستكمال دراستهم، أعلن رئيس جامعة األقصى كمال الشرافي، استعداد 

 لدراسة على حساب الجامعة.طالبا في الشتات ل 50الجامعة لقبول 
للطلبة  أهمية التعليمخالل حفل افتتاح مبنى القدس للقاعات الدراسية، يوم االثنين،  وأكد الشرافي

وتطر  إلى معاناة الطلبة واألسر الفلسطينية في الشتات وحرمانهم من أبسط حقوقهم وسياسة اإلذالل 
مر هذا العطاء ويتواصل في ظل دعم مستمر والتشريد التي أصبحت مفروضة عليهم، متمنيًا أن يست

 من قبل الجميع لينال الجميع حقه ونصل إلى مرحلة النصر والتمكين.
 25/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 القضية الفلسطينية بوابة السالم في المنطقة حل   وزير الخارجية األردني: .36
تربين األردني أيمن الصفدي، أن الصراع الفلسطيني "اإلسرائيلي" أكد وزير الخارجية وشؤون المغ: وام

هو أساس التوتر في المنطقة بما سبب ويسبب من ظلم ومعاناة وانتهاك لحقو  الشعب الفلسطيني. 
 جاء ذل" خالل كلمته في القمة العربية األوروبية األولى التي اختتمت بمدينة شرم الشيف المصرية.

السبيل الوحيد لتحقيق السالم الشامل هو حل هذا الصراع على أساس حل  وأشار الصفدي إلى أن
الدولتين الذي ينهي االحتالل، ويضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية 

، التي تعي  بأمن وسالم إلى جانب "إسرائيل" وفق قرارات 1967على خطوط الرابع من يونيو 
 ادرة السالم العربية.الشرلية الدولية ومب

 26/2/2019، الخليج، الشارقة
 

 يوجه باستخدام مبنى باب الرحمة في القدس على الدوام األردني وزير األوقاف .37
البصل، دائرة  أبوعبدالناصر  .وجه وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية د: بترا - انعم  

باب الرحمة الذي تم إعادة فتحه بجهود من أوقاف القدس لدراسة األنسب في أوجه استخدام مبنى 
 عاما من إغال  سلطات االحتالل اإلسرائيلي له.16مجلس األوقاف بعد 

القدس وشؤون المسجد األقصى، أن يتم اتخاذ القرار  أوقافوطلب أبو البصل، من مدير عام 
الجتماعات  ألنسب أوجه استخدام مبنى باب الرحمة بهدف فتحه على الدوام كمكتبة وقفية ومقر

 هللا الثاني بن الحسين إضافة إلى إقامة صالة الجماعة فيه. مجلس األوقاف ومقر لوقفية المل" عبد
 25/2/2019، الغد، عم ان

 
 إلى لبنان برغبته بل ألنه ُطر د جنبالط: الفلسطيني لم يأت   .38

الجمهورية في حديل مع صحيفة  جنبالط،قال رئيس الحزب التقدمي االشتراكي اللبناني، وليد 
اللبنانية: "نحن نختلف طبعا مع )وزير الخارجية ورئيس التيار الوطني الحر( جبران باسيل، وخالفنا 
األول معه موضوع الالجئين السوريين"، مضيفا: "نحن نرفض التوطين بالتأكيد، لكن من سيؤم ن 

 لهؤالء العودة اآلمنة والطولية؟".
د الفلسطيني الذي لم يأت إلى لبنان برغبته بل ألنه ُطِرد. وقال جنبالط إن باسيل "بدأ بالتصعيد ض

هناك مجزرة يتناسونها، وهي التهجير من اللِ د أكبر مدن فلسطين. عندما نقول الل د  أو كفر قاسم أو 
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دير ياسين، فهذا مصغ ر لحمن وحلب وغيرها من المدن السورية. كذل" السوري لم يأت بَطي به، مع 
 يين ساهم قدومهم إلى لبنان إيجابا، حيل عملوا في الزراعة والصناعة واإلعمار".العلم أن  هناك سور 

ورأى أن لبنان فشل في إقامة مخيمات "كان يسهل السيطرة عليها أمنيا.. لكن مع الحذر اللبناني  
 والتقليد العنصري، ساهم ذل" في توز عهم في الداخل"، مضيفا: "أنا أحم ل اليمين اللبناني العنصري،

 بكل أطيافه، مسؤولية ما وصلنا إليه".
 25/2/2019، الجمهورية، بيروت

 
 الدولتين وعدم شرعية المستعمرات البيان الختامي للقمة العربية األوروبية يؤكد االلتزام بالتوصل لحل   .39

م أكد البيان الختامي للقمة العربية األوروبية األولى على المواقف المشتركة من عملية السال: القاهرة
في الشر  األوسط، بما في ذل" بشأن وضع القدس، وعدم شرلية المستعمرات اإلسرائيلية في 
األراضي الفلسطينية المحتلة وفقا للقانون الدولي، وااللتزام المتواصل بالتوصل إلى حل الدولتين وفقا 

، 1967بدأ عام  لكافة قرارات األمم المتحدة، بوصفه السبيل الواقعي الوحيد إلنهاء االحتالل الذي
كما دعا البيان إلى ضرورة التوصل لسالم عادل ودائم وشامل بين  والذي يشمل القدس الشرقية.

الفلسطينيين واإلسرائيليين، عبر مفاوضات مباشرة بين األطراف تتناول كافة قضايا الحل النهائي، 
بما في ذل" ما يتصل  وأهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في األماكن المقدسة بالقدس،

 بالوصاية الهاشمية.
وجدد التأكيد على الدور الذي ال يمكن االستغناء عنه لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

 "أونروا"، وضرورة دعمها سياسيا وماليا لتمكينها من الوفاء بواليتها األممية.
ة واالقتصادية في قطاع غزة، مطالبا كافة وعبر عن القلق إزاء األوضاع اإلنسانية والسياسية واألمني

األطراف باتخاذ خطوات فورية إلحداث تغيير أساسي لألفضل التزاما بأحكام القانون الدولي، بما في 
 ذل" قانون حقو  اإلنسان الدولي والقانون اإلنساني الدولي، خاصة فيما يتصل بحماية المدنيين.

 25/2/2019، فا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و 
 

 أمير الكويت يدعو الجمعية األوروبية للتفاعل مع القضية الفلسطينية .40
نوه أمير دولة الكويت الشيف صباح األحمد الجابر الصباح، بالدور المتميز الذي تقوم به المجموعة 

مثله من األوروبية في التصدي للعديد من الملفات الساخنة على الساحة الدولية السيما اإلرهاب لما ي
تحد مشترك وتهديد مباشر لألمن واالستقرار. وقال إن الدور الذي تقوم به المجموعة األوروبية على 
الصعيد اإلنساني يعد دورًا متقدمًا ورائدًا مشيرًا إلى تلبية المجموعة للعديد من النداءات التي أطلقتها 
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المجموعة األوروبية لدعم القضية األمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في العمل اإلنساني. ودعا 
لجعلها في صدارة اهتمامات المجتمع  المركزية،الفلسطينية وتقديم مبادرات وتفاعل أكبر مع هذه القضية 

 الدولي مطالبًا بالوصول إلى الحل والعادل والشامل الذي يتطلع إليه الشعب الفلسطيني واألمة العربية.
 25/2/2019، الحياة، لندن

 
 ف الخطوط العريضة لخطة السالم في الشرق األوسطكوشنر يكش .41

كشف مستشار الرئيس األمريكي ومبعوثه للشر  األوسط، جاريد : أبوظبي –سكاي نيوز عربية 
كوشنر، في لقاء خاص مع "سكاي نيوز عربية"، عن أبرز مبادئ خطة السالم الخاصة بمنطقة 

وأشار كوشنر إلى أهمية الحفاظ على سرية  م".الشر  األوسط، مبينا أنها تركز على "الحرية واالحترا
الكثير من تفاصيل خطة السالم، وأضاف: "في المفاوضات السابقة التي قمنا بدراستها، وجدنا أن 

 التفاصيل كانت تخرج قبل نضوجها، مما يدفع السياسيين إلى الهروب من الخطة".
 25"لم يتغير كثيرا" خالل السنوات الـوبي ن المسؤول األمريكي أن الوضع الذي يتم التفاوض بشأنه 

األخيرة، وأوضح: "ما حاولنا فعله هو صياغة حلول تكون واقعية وعادلة لهذه القضايا في عام 
 ، من شأنها أن تسمح للناس بعي  حياة أفضل".2019

وفيما يتعلق بالمبادئ التي جرى التركيز عليها في الخطة، قال كوشنر: "كان تركيزنا على أربعة 
بادئ، األول هو الحرية، حيل نريد أن ينعم الناس بالحرية. حرية الفرص والدين والعبادة بغض م

وتابع: "ينبغي أن تكون كرامة الناس مصانة وأن  النظر عن معتقداتهم، باإلضافة إلى االحترام".
 يحترموا بعضهم البعض ويستفيدوا من الفرص المتاحة لتحسين حياتهم من دون السماح لنزاعات

 األجداد باختطاف مستقبل أطفالهم. وأخيرا، األمن".
وأعرب مستشار الرئيس األمريكي عن أمله بالتوصل إلى مقاربة جديدة لحل الصراع الفلسطيني 

 اإلسرائيلي، مؤكدا سعيه للتوصل إلى خطة مفصلة تضع الخالفات السابقة جانبا.
ة، بالقول: "لم نتمكن من إقناع ولخن كوشنر األسباب التي حالت دون إيجاد حل لهذه القضي

الشعبين بتقديم تنازالت. لذل"، لم نركز كثيرا على القضايا رغم تعمقنا فيها، بل على ما يمنع الشعب 
الفلسطيني من االستفادة من قدراته الكاملة، وما يمنع الشعب اإلسرائيلي من االندماج بشكل مالئم 

 في المنطقة بأكملها".
نظرنا إلى المنطقة برمتها اليوم، نرى أن هناك الكثير من الفرص، وتهديدات واستطرد قائال: "إذا 

 كبيرة في المقابل. ومن خالل جمع مختلف األطراف، نأمل في التوصل إلى مقاربة جديدة".
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وفي اللقاء مع سكاي نيوز عربية، تحدث كوشنر عن تأثيرات الخطة السياسية لحل الصراع 
قتصاد في المنطقة، قائال: "ال أعتقد أن األثر االقتصادي للخطة الفلسطيني اإلسرائيلي على اال

سيقتصر على اإلسرائيليين والفلسطينيين فقط، بل سيشمل المنطقة برمتها، بما في ذل" األردن 
وأضاف: "الخطة السياسية مفصلة جدا وتركز على ترسيم الحدود وحل قضايا  ومصر ولبنان".

قضية الحدود هو القضاء على هذه الحدود. وإذا تمكنا من إزالة  الوضع النهائي، لكن الهدف من حل
الحدود وإحالل السالم بعيدا عن الترهيب، يمكن أن يضمن ذل" التدفق الحر للناس والسلع ويؤدي 

وربط كوشنر في خطة السالم بين المسارين السياسي واالقتصادي،  ذل" إلى إيجاد فرص جديدة".
ين الفلسطينيين واإلسرائيليين من شأنه "تحسين فرص االقتصاد معتبرا أن الحد من التوتر ب

 الفلسطيني الذي كان مقيدا في ظل غياب السالم".
كما أعرب عن أمله بوجود حكومة فلسطينية واحدة تجمع الضفة الغربية بقطاع غزة، مضيفا: "يوجد 

تحت قيادة واحدة تسمح  فصل جغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لكننا نود أن نراهما موحدتين
 للشعب الفلسطيني في أن يعي  الحياة التي يصبو إليها".

 25/2/2019أبوظبي، سكاي نيوز عربية، 
 

 مذيع أمريكي من أصول فلسطينية يطلب مليون دوالر تعويضات بعد اتهامه باإلرهاب .42
حادية في طالب مضيم راديو أمريكي من أصول فلسطينية  في محكمة ات رائد صالحة: - ميامي

والية أوهايو بمنحه تعويضات بأكثر من مليون دوالر بسبب ادعاءات عارية عن الصحة واتهامات 
 لكتروني لحركة النازيين الجدد.إ رددها موقع إرهابيزور بأنه 

ألف دوالر  250إنهم يطلبون  "سيريوس إمس إم" وقال محامو المذيع، دين عبيد هللا، في شبكة راديو
ديلي  "رار عامة ومليون دوالر عن األضرار الجزائية من مؤسسي موقع كتعويضات عن أض

ولم ترد الشركة رسميًا على الدعوى في حين حاول محامو عبيد هللا  أندرو انجلين وشركته. "ستورمز
 الحصول على حكم تقصير ضد شركة انجلين.

جير المميت في حفل وراء التف "العقل المدبر"وتوضح الدعوى أن انجلين وصف عبيد هللا بأنه 
الضغط "، وأكد المذيع المسلم أن انجلن قام تشهيره، وغزا خصوصيته وأوقعه عمدا تحت بقنكلترا
 .وإيطاليةوقد ولد عبيد هللا في والية نيوجرسي، وهو من أصول فلسطينية  ."النفسي

 26/2/2019، القدس العربي، لندن
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 سطين المحتلة مهاجرين من أوكرانيايهوديا  يصلون فل 243: القناة العبرية السابعة .43
مهاجرًا يهوديًا، يوم االثنين، من أوكرانيا إلى مدينة "تل أبيب" داخل  243وصل : فلسطين المحتلة

 فلسطين المحتلة قادمين بطائرة خاصة عبر مطار بن غوريون.
م توزيعهم على وبحسب موقع القناة العبرية السابعة، فقنه سيتم منحهم "المواطنة اإلسرائيلية" وسيت

 مدن حيفا "ونتانيا وريشون لتسيون" وأسدود.
أشهر، حيل سيتلقون مبالة مالية ال تقل عن  5عامًا، وأصغرهم  88ويبلة عمر أكبر المهاجرين 

 دوالر للشخن الواحد. 500
 ألف مهاجر يهودي إلى فلسطين المحتلة العام الماضي غالبيتهم من روسيا وأوكرانيا. 29ووصل 

 25/2/2019، لرأي الفلسطينية لإلعالموكالة ا
 

 صفحة إلكترونية توثق انتهاكات سلطات االحتالل في القدسيطلق األورومتوسطي  .44
المرصد األورومتوسطي لحقو  اإلنسان" على موقعه صفحة إلكترونية متخصصة بتوثيق "أطلق 

سة. وذكر المرصد في انتهاكات سلطات االحتالل التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة المقد
بيان له تلقت "القدس العربي" نسخة منه، أن التوثيق يشمل عمليات "اإلبعاد التعسفي" عن المسجد 
األقصى واالحتجاز واالعتقال والهدم واالستيطان وأسرلة المدينة، إضافة إلى مداهمة منازل 

، التي تعد جميعها المقدسيين والعبل بمحتوياتها وعمليات هدم المنازل بحجة عدم الترخين
 "انتهاكات جسيمة للوضع القانوني للمدينة المقدسة وحقو  السكان الفلسطينيين فيها".

وأوضح األورومتوسطي أن  الصفحة المتخصصة التي حملت عنوان "الفلسطينيون في القدس ضحايا 
ها سلطات هيمنة االحتالل"، سيتم تحديثها بشكل مستمر، لعرض ما يتم رصده من انتهاكات تمارس

االحتالل بحق الفلسطينيين في القدس، بشكل نصف سنوي، بثالث لغات. وقال إن إطال  الصفحة 
جاء لـ "تسليط الضوء" على االنتهاكات الحقوقية الخطيرة التي يمارسها االحتالل في القدس، المخالفة 

فحة القدس وذكر األورومتوسطي أن ص لقرارات مجلس األمن وهيئات األمم المتحدة األخرى.
المتخصصة تحتوي على عدد من األقسام التفاعلية والتي توفر عرضًا جديدًا للوسائط والصور 

 والنصوص، والتي تثري المحتوى الحقوقي اإللكتروني على شبكة اإلنترنت.
وقال المسؤول اإلعالمي في المرصد األورومتوسطي، عالء البرغوثي، إن مشروع الصفحة 

مرصد باللغات الثالث العربية واإلنكليزية والفرنسية، يأتي ضمن "عدة المتخصصة على موقع ال
 ملفات يعمل عليها الباحثون في المرصد فيما يتعلق بالقدس".
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وأشار إلى أن تل" الملفات تشمل إصدار التقارير الشهرية والفصلية والسنوية، التي توثق االنتهاكات 
ى أن المرصد يعمل على إيصال تل" التقارير التي التي تستهدف الفلسطينيين في القدس، الفتا إل

يعدها إلى المؤسسات الدولية واألوروبية ذات االختصاص. وأكد أن السياسات اإلسرائيلية في المدينة 
المقدسة، بكافة صورها "تمتاز بالعنصرية تجاه الفلسطينيين، وتهدف إلى تهجيرهم، وتنته" حقوقهم 

وأوضح أن ممارسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي "التعسفية" زادت األساسية كسكان تحت االحتالل". 
 بحق الفلسطينيين، عقب قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة األمريكية إلى القدس.

ودعا المرصد المؤسسات الحقوقية والدولية والناشطين الحقوقيين لـ "تعزيز االهتمام في متابعة االنتهاكات 
ض لها الفلسطينيون في القدس، وتفعيل العمل الحقوقي لتسليط الضوء على التصاعد المتسارع التي يتعر 

 بحدة األعمال العدائية التي تقوم بها السلطات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين في القدس".
 25/2/2019، لندن، القدس العربي

 
 رسالة إلى من يهمه األمر ... إلى الرئيس وفتح وحماس .45

 ي هاني المصر 
أتوجه إليكم بهذه الرسالة في وقت تتعاظم فيه المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية بالتصفية، 
بالترافق مع عملية التآكل والتدمير الذاتي الناجمة عن االنقسام واالستقطاب الثنائي الحاد، األمر 

 الذي ينذر استمراره بضياع كل شيء.
حماس ضد الرئيس محمود لباس، و"اخترناك" المضادة  إن  إطال  حملتي "ارحل" التي تقودها حركة

التي تقودها حركة فتح، نموذج صارخ على التوهان وتغليب التناقضات الثنائية على التناقض 
الرئيسي، ما يحرف األنظار عن التحديات الجسيمة، ويحد  من إمكانية مواجهتها، كونه يستنزف 

مر، في الوقت الذي تستعد فيه اإلدارة األمريكية لطرح الطاقات الفلسطينية في الصراع الداخلي المد
"خطة ترامب"، ُبعيد االنتخابات اإلسرائيلية في نيسان القادم، الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، 

 مقابل "سالم اقتصادي" يهدف إلى مقايضة الحقو  الفلسطينية بمشاريع اقتصادية.
، فمن اً عض في وقت ُتشن  فيه حرب شعواء ضدنا جميعكيم يعقل أن نوجه حرابنا ضد بعضنا الب

على السلطة الفلسطينية  اً جهة تشن اإلدارة األمريكية بالتعاون مع الحكومة اإلسرائيلية حرب
إلخضاعها للقبول بـ"صفقة ترامب"، كما يظهر في رفض إنهاء االحتالل وقيام الدولة الفلسطينية، 

(، ضمن مخطط لتصفية األونرواوكالة غوث الالجئين )ووقف المساعدات األمريكية للسلطة، ول
قضية الالجئين، وإغال  مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ونقل السفارة األمريكية من تل أبيب 
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قرار خصم مستحقات  اً إلى القدس، وتشريع االستيطان، واالعتراف بالرواية الصهيونية للصراع، وأخير 
 ن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.األسرى والجرحى وعائالت الشهداء م

وفي هذا السيا ، ال بد من دعم الموقف الشجاع الذي اتخذه الرئيس والسلطة وحركة فتح ضد 
"صفقة ترامب"، والقرارات األمريكية واإلسرائيلية، من دون التقليل من األخطاء والخطايا التي ارتكبت 

من  إلنهاء االنقسام أدى إلى تعميقه بدالً  بخصوص العقوبات على قطاع غزة كطريق خاطئ وخطير
 إنهائه، ومن عدم توفير متطلبات تحقيق الوحدة الوطنية الضرورية إلسقاط المخططات التصفوية.

ومن جهة أخرى، يجب دعم موقف حركة حماس ضد "صفقة ترامب"، وصمودها وشعبنا في قطاع 
ل حياة الغزيين إلى  جحيم، وفي وجه العدوان العسكري الذي غزة في وجه الحصار الخانق الذي حو 

 ما يوقف حتى ُيشن من جديد.
تكمن المأساة في أنه على الرغم من رفض حركتي فتح وحماس لـ"صفقة ترامب"، إال أن االنقسام 

 والصراع بينهما يعب د الطريق أمام تحقيقها.
وبجره، وهو في أبدأ بمخاطبة الرئيس الذي يتحمل المسؤولية األولى عن كل ما يجري بعجره 

، ال سيما أن بيده كل السلطات والصالحيات من دون رقابة وال مساءلة، في اً محصلته ال يسر صديق
وقت أطاح فيه االنقسام واالستقطاب الثنائي بما كان للمؤسسة أو ما تبقى لها من قدرة على تحمل 

 المسؤولية عما يحدث وما يصدر من قرارات.
ألباء ضخمة تنوء بثقلها الجبال، ولكنها تستوجب حشد كل القوى  األخ الرئيس أعرف أن" تتحمل

والطاقات والكفاءات الفلسطينية في مجرى واحد، وليس المزيد من الشرذمة واالنقسام والتحكم بمصادر 
القرار والسعي إلخضاع "حماس" من خالل التركيز فقط على تمكين الحكومة وإخراج "حماس" من 

ط تعجيزية لن تقبلها إال في حالة واحدة، عندما تهزم هزيمة ساحقة، وهذا الحكم في غزة، ووضع شرو 
 من الشعب الفلسطيني لها ما له وعليها ما عليه. اً هدف ال يجب السعي إليه، كون "حماس" جزء

كما أتوجه بهذه الرسالة إلى حركة فتح، كبرى الفصائل الفلسطينية، وصاحبة الدور القيادي التاريخي 
لها أن الزمن الذي  اً ه كانت القضية الفلسطينية ستكون في وضع أسوأ بالتأكيد، مؤكدالذي من دون

كانت فيه "فتح" تقود الثورة والمنظمة وتهيمن عليهما وحدها قد ول ى، حين كانت تحوز على األغلبية 
ذاك  الكبيرة والمستمرة، رغم مساحة المشاركة والتعددية التي كانت قائمة، وتعكس إلى هذا الحد أو

توازن القوى الداخلي، وعالقات وتداخالت األوضاع العربية في الساحة الفلسطينية التي كان مركز 
 المحيطة بفلسطين. اً قيادتها في الخارج، وفي البلدان العربية، وتحديد

لفتح، التي تراجعت ألسباب تتعلق بتداليات توقيع "اتفا  أوسلو"،  اً قوي اً أوجد صعود "حماس" منافس
عن الحقو  الفلسطينية، وما لحقه من ذوبان  اً خطير  شك ل، رغم الظروف التي دفعت إليه، تنازالً  الذي
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"فتح" في السلطة على حساب دورها التاريخي كجزء من حركة التحرر الوطني، وما رافقه من تقزيٍم 
اجعة "فتح" للمنظمة لصالح السلطة الوليدة والمقيدة بقيود والتزامات ثقيلة ومجحفة، ما يقتضي مر 

 لسلطة تحت االحتالل. اً لنفسها، لتعود كما كانت حركة تحرر وطني وليس حزب
" على اً لقد تقدمت "حماس"، لدرجة حصولها على أغلبية مقاعد المجلس التشريعي، ونفذت "انقالب

السلطة، مستفيدة من تطورات عدة، أهمها الموقف األمريكي الجديد، الذي ظهر في تبني مقاربة 
األنظمة العربية الشائخة، من خالل تشجيع ما يسمى "اإلسالم المعتدل" في مواجهة ما يسمى  تغيير

من الفراغ الذي  اً "اإلسالم المتطرف واألنظمة الديكتاتورية"، التي استنفدت أدوارها، وأوجدت نوع
 حاولت تعبئته قوى وأطراف غير مرغوبة محلية وإقليمية.

القول إن عليها بشكل أكبر مواصلة تجسيد نفسها  اً ة حماس، مبتدئكما أتوجه بهذه الرسالة إلى حرك
بتقدم  اً لجماعة اإلخوان المسلمين، على أال يكون ذل" مرتبط اً كحركة وطنية فلسطينية، وليست امتداد

أو تأخر "اإلخوان". فـ"حماس" كجزء من "اإلخوان" يعني أن أولوياتها ليست فلسطينية، وإنما إخوانية، 
الضرر بالقضية الفلسطينية التي هي قضية عادلة وجامعة وقادرة على الحصول على  وهذا يلحق

 دعم مختلف القوى والمحاور، ومقتل لها أن توضع في جيب أحد مهما كان.
أقول لحماس إن دخولها السلطة الواقعة تحت االحتالل من دون ضمان تخليها عن أوسلو والتزاماته 

افس خصمها الداخلي على السلطة والتمثيل على حساب جعلها تحت سقف أوسلو، وأخذت تن
برنامجها السياسي. كما جعلها رهينة المساعدات الضرورية لتلبية احتياجات السلطة، ال سيما بعد 
"انقالبها" على السلطة في غزة، وأصبحت تعطي األولوية الستمرار هذه السيطرة والحصول على 

ا في ذل" األولوية على المقاومة المفترض أن "حماس" الشرلية والدعم للسلطة على كل شيء، بم
 سيطرت على السلطة من أجل حمايتها.

كان بمقدور "حماس" أن تدخل السلطة من بوابة المجلس التشريعي من دون أن تحكم، وبصورة 
نها من التأثير على الحكم من دون تحمل مسؤولياته.  ستمك 

رادي، وتطالب بتمويلها من خصمها وبتحقيق مكاسب ال يمكن أن تحتفظ "حماس" بالسلطة بشكل انف
 جديدة مثل االنضمام إلى المنظمة.

إن هذا الواقع يطرح ضرورة تقديم مخرج وطني، يتمثل في أن تمضي "فتح" والمنظمة في تطبيق 
قرارات المجلس الوطني الرامية إلى االنفكاك من "أوسلو" والتزاماته، وإنهاء هيمنة وتفرد الرئيس 

" على مؤسسات السلطة والمنظمة، بالتزامن مع مواصلة "حماس" مسيرة توطينها كحركة وطنية و"فتح
فلسطينية، مع احتفاظها باألبعاد الفكرية التي تريدها، واستعدادها للتخلي الفعلي، وليس الشكلي، عن 

لى أساس سيطرتها االنفرادية على قطاع غزة، مقابل أن تكون شريكة كاملة في السلطة والمنظمة، ع
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على  اً برنامج وطني يجسد القواسم المشتركة، ويحفظ الحقو  والمصالح الفلسطينية، ويكون قادر 
 التحليق في المحافل والمستويات العربية واإلقليمية والدولية.

أما المقاومة وسالحها واألجنحة العسكرية التابعة لها فيمكن أن تنظم من خالل تشكيل مرجعية 
 موحدة وبالقيادة الواحدة. باستراتيجيةيلتزم  وطنية أو جي  وطني

لتنفيذها، على أساس إعطاء األولوية  استراتيجياتيقتضي هذا المخرج بلورة رؤية شاملة ووضع 
لوقف التدهور وتقليل الخسائر، وحماية القضية من التصفية وإبقائها حية من خالل إحباط 

د وتواجد الشعب على أرض وطنه، والحفاظ المخططات المعادية، وما يقتضيه ذل" من تعزيز صمو 
على هويته الوطنية، من دون إعادة إنتاج الرهانات الخاسرة وأوهام الحل القريب، أو النصر الذي 

 على مرمى حجر.
كما يقتضي إعادة النظر في طبيعة السلطة وشكلها ووظائفها والتزاماتها وموازنتها لتصبح أداة في خدمة 

رك، وإعادة بناء مؤسسات المنظمة لكي تتسع لمختلف ألوان الطيم السياسي البرنامج الوطني المشت
واالجتماعي، على أسس وقواعد وأهداف متفق عليها، بحيل ال يكون مقرها ودوائرها مثل السلطة تحت 

 االحتالل، وإنما تنتشر في مختلف أماكن تواجد التجمعات الفلسطينية داخل الوطن وخارجه.
عن التحقق وأشبه بالحلم، ألن روافعه وأدواته غير متوفرة، فاإلنجازات الكبرى الحل المطروح بعيد 

 عبر التاريف بدأت باألحالم، وكانت تبدو مستحيلة، إلى أن حولتها اإلرادة البشرية إلى واقع وحقائق.
عدم فعل شيء، إذ يجب على كل فرد أو مجموعة عدم االنتظار،  اً ال يعني كون هذا االحتمال بعيد

مل كل ما يمكن عمله، مثلما فعلت حركة مقاطعة إسرائيل، ومسيرات العودة، وشعبنا في القدس، وع
 وفي كل مكان، فهو ال ينتظر الوحدة، بل يقاوم ويبني وينجز، وهذا ُيقر ب موعد إنجاز الوحدة.

راسات  ياسات والد   26/2/2019االستراتيجية، المركز الفلسطيني ألبحاث الس 
 

 "إسرائيل"ن ضباط من أجل أم .46
 فايز أبو شمالة د.

فقط من اإلسرائيليين  %24أجرت حركة ضباط من أجل أمن )إسرائيل( استطالعًا للرأي جاء فيه أن 
يؤيدون ضم منطقة ج من الضفة الغربية إلى )إسرائيل(، واألغلبية ترفض الضم من منطلق عدم 

أيليت شاكيد، وفي تقديري فقن هذا  إعطاء الجنسية لنصف مليون فلسطيني، كما اقترحت ذل" الوزيرة
أمر يثير الغرابة، وال سيما أن دعاية األحزاب الدينية كلها تقوم على ضم مناطق واسعة من الضفة 

 الغربية إن لم يكن كلها.
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ضباط من أجل أمن )إسرائيل( استثمروا نتائج هذا االستطالع للترويج لفكرتهم، فقالوا إنه بعد 
ين المتطرف، الذي يجهز األرضية لضم ماليين الفلسطينيين، فقن الحركة انكشاف أساليب عمل اليم

مصممة على مبادرة واسعة النطا  لوقف خطة الضم، ما دامت المعطيات تشير إلى أن غالبية 
 الجمهور تعارض بحزم عملية الضم، وتدعم خطط االنفصال عن الفلسطينيين.

رائيل" هي حركة إسرائيلية تأسست في تشرين تجدر اإلشارة إلى أن حركة "ضباط من أجل أمن إس
من مسؤولين كبار متقاعدين في األجهزة األمنية، الجي  والشاباك  2014األول/ أكتوبر عام 

والموساد والشرطة، بمبادرة جنرال االحتياط أمنون ريشيم، وتدعو إلى تبني مبادرة السالم العربية 
 كأساس للمفاوضات السياسية مع الفلسطينيين.

 

 وهنا يجب االنتباه إلى مالحظتين:
على غزة، ولهذا التوقيت  2014األولى: حركة "ضباط من أجل أمن إسرائيل" تأسست بعد عدوان 

 دالالت كبيرة، تتعلق بنتائج العدوان الذي لم يحقق أهدافه، وخرج منه الجي  اإلسرائيلي خائبًا.
فترة األخيرة هم قادة األجهزة األمنية الحاليون، الثانية: أن الذي اتخذ قرار عدم التصعيد مع غزة في ال

 وهم من ألزم المستوى السياسي بأن ينبذ مزايداته ويوافق على التهدئة.
ومع التدقيق في استطالع الرأي المذكور يمكن استنتاج أن المجتمع اإلسرائيلي ال يجمع على أي 

بالنسبة لغالبية اإلسرائيليين،  حل للقضية الفلسطينية، فالضم ألراضي الضفة الغربية ليس حالً 
و"الترانسفير" ترحيل الفلسطينيين وتهجيرهم من أوطانهم ليس حاًل، واستمرار السيطرة على الشعب 
الفلسطيني ليس حاًل، وكذل" فقن ترك البالد للعباد يتنفسون حريتهم بعيدًا عن المحتل اإلسرائيلي 

ًا أن حل الدولتين لم يعد قائمًا، وأن حل الدولة ليس حاًل من وجهة نظر البعض، وقد تبين لهم أيض
 الواحدة ثنائية القومية مرفوض، ويتعارض مع قانون القومية.

 

 لما سبق، فإن الحل للقضية الفلسطينية من وجهة نظر اإلسرائيليين يكمن في رؤيتين:
ا في عجلة من األولى ترى أن ال داعي للتفتي  عن حلول للقضية الفلسطينية، فاإلسرائيليون ليسو 

أمرهم، ويسعون إلى تذويب القضية الفلسطينية على نار هادئة، معتمدين على الزمن الطويل، طالما 
ظل الوضع مستقرًا ومزدهرًا، وظل الفلسطيني يعمل في المصانع والشركات اإلسرائيلية، وظلت 

 السيطرة األمنية هي الطاغية على المشهد.
هدوء الظاهر ليست حاًل، فخلف هذا الهدوء بركان يتفجر، وخلف الثانية ترى أن هذه الحالة من ال

هذا الترقب تطور ديمغرافي فلسطيني سيؤثر على الوجود اإلسرائيلي نفسه، وعلى اإلسرائيلي أن 
 يخاف على مستقبله من االحتالل أكثر من الفلسطيني الذي تعاي  مع االحتالل.
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ا ال يعني التخبط اإلسرائيلي وجهل المستقبل، انعدام انعدام الحل للقضية الفلسطينية حتى يومنا هذ
 الحل يعني أن يبقى األمر على ما هو عليه حتى نضوج ثمرة التصفية على نار الزمن.

درس من التاريف: حين طالب بن جوريون أول رئيس وزراء لـ)إسرائيل( بتوقيع اتفاقية سالم مع 
يلي: ال تستعجل توقيع اتفاقيات السالم مع العرب، العرب، قال له أبا إيبان أول وزير خارجية إسرائ

 علينا االكتفاء بهدنة في هذه المرحلة، هدنة تسمح لنا بالتوسع متى نشاء!!!
 25/2/2019، فلسطين أون الين

 
 ملفات فلسطينية تهز شباك االنتخابات اإلسرائيلية .47

 عاموس هرئيل
ة االنتخابية كلها رغم أنه ليس لها عالقة تحت األرض تتكت" األن قنبلة موقوتة يمكن أن تهز الحمل

مباشرة بالتحقيق مع رئيس الحكومة أو اتحاد أحزاب الوسط. عدد من التطورات السلبية في مسائل 
أساسية تتعلق بالساحة الفلسطينية ـ القدس، والسجناء، وأموال السلطة ووضع البنى التحتية البائس 

ين إسرائيل والفلسطينيين، ربما في الستة أسابيع التي في قطاع غزة ـ عادت وزادت خطر التصعيد ب
بقيت حتى موعد االنتخابات للكنيست. الفلسطينيون هم المسؤولون عن عدد من األحداث األخيرة، 

 وحتى األردن. ولكن يبدو أيضًا أن القيادة اإلسرائيلية تندفع نحو األزمة المحتملة بعيون مفتوحة.
بنت األمني قرارًا جاء بسبب ضغوط سياسية واضحة لتطبيق القانون في األسبوع الماضي اتخذ الكا

الذي أجيز في الكنيست في تموز الماضي، خصم نصف مليار شيكل من أموال الضرائب للسلطة 
الفلسطينية كعقاب على المساعدة المالية التي حولتها السلطة للسجناء األمنيين. إسرائيل حاولت القيام 

، لكنها تراجعت بسرعة بضغط من 2015وال الضرائب في كانون الثاني/يناير بخطوة مشابهة لخصم أم
الفلسطينيين. هذه المرة حيل حملة االنتخابات في الذروة ورئيس الحكومة نتنياهو متهم بقظهار ضعفه 
تجاه اإلرهاب، يبدو أنه لم تبق له مساحة كبيرة من المناورة السياسية. قرار خصم األموال اتخذ رغم 

 ضة كبيرة وشاملة من قبل رؤساء أجهزة األمن الذين حذروا من تداليات هذه الخطوة.معار 
هذا الخصم أصبح يثير عصبية كبيرة في الضفة الغربية. الفلسطينيون الذين تحدث معهم جهاز 
األمن، تحدثوا عن الخوف في أوساط السكان بخصوص استمرار دفع الرواتب من السلطة، إلى جانب 

القدرة على تسديد الديون والقروض السكنية للبنوك. الرد المتسلسل يتوقع أن يمس  الخوف من عدم
أيضًا قطاع غزة. رئيس السلطة محمود لباس أعلن في السابق أن جزءًا من األموال التي خصمتها 
إسرائيل سيتم خصمه من األموال التي تحول للقطاع. كل تقلين للمساعدة التي تحولها السلطة لغزة 

على الوضع االقتصادي هناك. هذا يحدث في الوقت الذي تلعب فيه حماس أصاًل بالنار من  سيؤثر
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خالل قرارها السماح بزيادة االحتكاك العنيم مع الجي  اإلسرائيلي في المظاهرات الليلية على حدود 
سون فيما القطاع، والتي تجري كل ليلة تقريبًا. في هذه األثناء، رجال أجهزة األمن في السلطة يتناف

بينهم بتصريحات تضامن مع السجناء ويعربون عن أنهم سيتبرعون من رواتبهم لصالح إخوتهم 
الموجودين في السجون. أيضًا في السجون في إسرائيل الوضع بعيد عن أن يكون هادئًا. مؤخرًا 

اكمان، وبتوجيه من وزير األمن الداخلي جلعاد اردان والقائم بأعمال مفت  مصلحة السجون، آشر ف
 شددت مصلحة السجون حربها ضد الهواتف الخلوية المحظورة التي يمتلكها السجناء األمنيون.

السجانون بدأوا بتركيب أجهزة تشوي  على االلتقاط في األقسام األمنية. قبل بضعة أيام حاول 
نجحوا سجين فلسطيني إحرا  نفسه أمام ناظري السجانين احتجاجًا على سوء وضع السجناء، لكنهم 

في السيطرة عليه قبل يؤذي نفسه. أمس أعلن عدد من قيادات السجناء في السجون، سواء من 
 حماس أو فتح، عن االستقالة ردًا على الخطوات ضد استخدام الهواتف الخلوية.

 -الزيت الذي أضيم على الشعلة سكب بالتحديد في المكان األكثر حساسية من أي مكان آخر
عضوًا في مجلس  11أعلن األردن عن ضم سبعة أعضاء فلسطينيين إلى الـ  الحرم. قبل أسبوعين

األوقاف في القدس، الخاضعين لتعليمات األردن. األعضاء الجدد الذين أدخلوا بالتنسيق مع السلطة 
ينتمون في معظمهم لحركة فتح في القدس. في نفس الوقت، تطورت في األسبوع مواجهة حول قرار 

 سنة. 13انب لفتح مبنى قرب باب الرحمة، الذي أغلقته إسرائيل قبل فلسطيني أحادي الج
جميع هذه األحداث معًا يمكن أن تشكل عناصر في حريق غير صغير. رئيس األركان افيم 
كوخافي أمر في بداية الشهر بزيادة االستعداد العسكري لعملية في قطاع غزة، وهذا الصباح بدأت 

موجهة أيضًا للقطاع. هذه الخطوات إلى جانب تحسين االستعداد،  مناورة مفاجئة لقيادة األركان،
تعتبر أيضًا إشارة لحماس بعدم السخافة واختبار إسرائيل. السؤال هو كيم يفهم زعماء حماس 
استعراض العضالت هذا، إسماعيل هنية ويحيى السنوار. هذه األزمة توجد اآلن بشكل رئيسي في 

غل بمشاكله القضائية، وآخرها هو منع تلقي مساعدة من مقربيه أيدي كوخافي. رئيس الحكومة منش
لتمويل الدفاع عنه. الوزراء في ذروة الحملة االنتخابية، والكابنت ال يكثر من االجتماع إلجراء 
نقاشات عميقة. كوخافي مثل رئيس الشباك نداف ارغمان، سيضطران إلى إظهار الصالبة أمام نظام 

 ابح.سياسي آخذ في فقدان الكو 
ربما يجدر ضم مالحظة أخرى بالحذر المطلوب. النغمة في الساحة السياسية ترتفع جدًا مؤخرًا، ما 
يظهر في البداية مثل سبا  متثائب نهايته معروفة مسبقًا، تغير ـ على األقل حسب االستطالعات ـ 

ا ستلقى في هذا إلى منافسة تكون المسافة ضيقة فيها نسبيًا بين المتنافسين. في وعاء الضغط هذ
األسبوع أو في األسبوع القادم قنبلة أخرى على شكل توصيات المستشار القانوني للحكومة افيحاي 
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مندلبليت في قضايا نتنياهو. هذا يبدو الوقت الجيد للشاباك كي يفحن جيدًا ترتيبات الحماية، أيضًا 
هو )رئيس الحكومة نفسه محمي على كبار رجال الجهاز القضائي وعلى المنافسين الرئيسيين لنتنيا

 بشكل جيد(، ولو بسبب االحتمال الضئيل بأن يترجم شخن ما الخالف المبدئي إلى عمل عنيم.
 25/2/2019هآرتس 

 25/2/2019، القدس العربي، لندن
 

 كيف لالنتخابات اإلسرائيلية أن تغير السياسة تجاه الفلسطينيين؟ .48
 فوده إيلي

سائل سياسية واقتصادية داخلية، مثل الوضع القانوني لبنيامين في مركز االنتخابات تقف اآلن م
نتنياهو وغالء المعيشة، ومسائل سياسية أمنية، مثل إيران وغزة وسورية وحزب هللا. مسألة العالقات 
بين إسرائيل والفلسطينيين دفعت إلى الهام ، إذا لم تكن اختفت تمامًا من الخطاب العام السياسي. 

لفني من السبا ، اختفى )وربما صمت أيضًا( الصوت الوحيد الذي سمع وهو  مع انسحاب تسيبي
 يتحدث عن ضرورة وإلحاحية عالج الموضوع السياسي.

ال ش" في أن اختفاء المسألة الفلسطينية عن جدول األعمال هو نجاح كبير لليمين الذي نجح في 
لة االنتخابية. الفلسطينيون أيضًا حرف األنظار عن مسألة كان يجب أن تكون األكثر أهمية في الحم

ساعدوا في ذل" من خالل خطاب "ناري" عزز الشعار المعروف لنتنياهو وغيره، وهو "ال يوجد من 
 نتحدث معه".

الهدوء النسبي في مناطق السلطة الفلسطينية ومناطق ج في الضفة الغربية واستمرار التعاون الممتاز 
الفلسطينية )الذي يجري من خلف الكواليس(، يعزز االعتقاد بين الجي  اإلسرائيلي وأجهزة األمن 

المضلل، وهو أن الوقت هو في صالح إسرائيل، وال سيما في صالح من يعملون على تعزيز 
االستيطان اليهودي في المناطق المحتلة. ولكن ساعة الرمل للنزاع تواصل العمل، ويتوقع حدوث 

اآلن بالنتائج المدمرة لعدم حل المسألة الفلسطينية  مواجهة سواء طال الوقت أو قصر. االعتراف
يمكن أن يؤدي إلى بداية عملية ستقود إلى مصالحة تاريخية بين الشعبين. االنتخابات يمكن أن 

 تلعب دورًا رئيسيًا في تغيير السياسة تجاه الفلسطينيين.
رئيس السلطة محمود لباس اإللحاحية في عالج المسألة تنبع من سببين. األكثر إلحاحًا يرتبط بأن 

سنة وصحته غير جيدة. معارضته المستمرة الستخدام العنف وتمسكه باتفاقات أوسلو هي  83عمره 
لبنة هامة في العالقة بين إسرائيل والفلسطينيين. لباس لم يكن بريئًا من األخطاء، مثاًل، عندما 

يكن بريئًا من التصريحات  ، ولم2008رفض )أو لم يستجب( اقتراحات اهود أولمرت في العام 
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النارية، ال سيما بعد قرار ترامب االعتراف بالقدس كعاصمة إلسرائيل. ولكنه األكثر اعتدااًل من بين 
الزعماء الذين كانوا للحركة الفلسطينية. لباس لم يعين وريثًا له، والصراع على القيادة يمكن أن يكون 

 .قبيحًا وعنيفًا، وكذل" سيصعب إجراء مفاوضات
السبب الثاني لإللحاحية يرتبط بالعملية الديمغرافية الجارية على األرض بين النهر والبحر )إسرائيل 
والضفة الغربية وقطاع غزة(: عدد الفلسطينيين يساوي تقريبًا عدد اليهود. هذه العملية تقود إلى واقع 

 دولة واحدة، ليست يهودية )في معظمها( وليست ديمقراطية )في جوهرها(.
عدم اليقين المتوقع عند انتهاء عهد لباس يقود بالطبع إلى سؤال هل من الصحيح إجراء 
المفاوضات مع الفلسطينيين في هذه الفترة، خاصة في الوقت الذي يبدو فيه االنقسام بين فتح 
وحماس غير قابل للجسر. ولكن يجب علينا التذكر أيضًا أن اتفاقات أوسلو تم توقيعها مع ياسر 

عندما كان في ذروة ضعفه في العالم العربي. كل ذل" بعد أن فقدت إنجازاته في االنتفاضة عرفات 
. حكومة تقوم بقيادة سياسة جديدة تجاه 1990قوتها، وبعد تأييده لغزو العرا  للكويت في العام 

في الفلسطينيين يمكنها أن تعطي اعترافًا لسياسة المصالحة لعباس، وبهذا ستتعزز مكانته وموقفه 
المجتمع الفلسطيني إزاء الخيار العسكري الذي تطرحه حماس. حقيقة أن اريئيل شارون حول لباس 
إلى مقاول تنفيذ لالنفصال، ولم يجعله شريكًا في االنسحاب، ساهمت في أن حماس كان يمكنها أن 
 تعرض ذل" كانسحاب إسرائيلي في أعقاب النضال العسكري، مثلما فعل حزب هللا بعد انسحاب

 إسرائيل من جنوب لبنان.
حكومات إسرائيل كانت غير سخية في تقديم بوادر حسن نية لعباس، الحكومة الحالية لم تعطه حتى 
القليل جداً من اإلنجازات، أو االعتراف بأثر رجعي بالبناء الفلسطيني في قلقيلية الذي كان يمكنه أن 

وسع بالتنسيق مع عدد من الدول العربية يوسع قلياًل مناطق السلطة. هذا كان جزءًا من عملية أ
المعتدلة، استهدف أن يكون عملية تسبق بدء مفاوضات إسرائيلية ـ عربية وبوادر حسن نية من 
الجانب العربي. لكن نتنياهو خضع للعناصر اليمينية في حكومته. هذا تحول إلى نموذج في سلوكه: 

 ف بشكل علني.التقدم من وراء الكواليس، ولكن االنسحاب إلى الخل
نتنياهو وشركاؤه في اليمين وجدوا طريقًا لتجاوز المسألة الفلسطينية عن طريق التوجه إلى الدول 
العربية المعتدلة التي تخشى من إيران ومن اإلرهاب، وتعتبر إسرائيل شريكة محتملة في الصراع. 

ا العبء عن ظهرها، لكن صحيح أنها ال تهتم بشكل خاص بالقضية الفلسطينية وكانت تريد إنزال هذ
طالما أن إسرائيل ال تتقدم بحل للنزاع، فلن يكون باإلمكان اخترا  سقف الزجاج للعلنية، والعالقات 
ستبقى في أساسها مخبأة وراء الكواليس. لزعماء الدول العربية ما يكفي من المشاكل الداخلية كي 

خدمها في الساحة الداخلية. ولكن تخاطر بخطوات رسمية مع إسرائيل دون تلقي مقابل سياسي ي
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في المئة من المواطنين في إسرائيل يعتقدون أن الدول العربية  54حسب استطالع "ميتافيم" فقن 
ستطبع عالقاتها معها حتى بدون الفلسطينيين. كل ذل" ألن نتنياهو قام بققناعهم بقمكانية ذل"، لكن 

 هذا يظل رغبة ليس إال.
ربما األخيرة، من أجل إعادة القضية الفلسطينية إلى مركز األجندة  االنتخابات القادمة فرصة،

الوطنية. كل ذل" من خالل اإلدراك بأن أي تقدم هام في حلها هو تقدم هام أيضًا لحل المشاكل 
 األساسية لدولة إسرائيل.
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