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 جزءا  منها "إسرائيل"بعد خصم  الضرائبالسلطة الفلسطينية تعيد أموال  .1

نفذت قرارها  "إسرائيل"قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، إن : كفاح زبون  - رام هللا
 .سبة من أموال العوائد الضريبية الخاصة بالفلسطينيين، ما حدا بالسلطة إلعادة المبلغ كاملا بخصم ن

وأضاف الشيخ "بدأت إسرائيل بخصم مقابل األموال التي تدفع لعائلت الشهداء واألسرى من 
يلي واتهم الشيخ رئيس الوزراء اإلسرائ المقاصة وردت السلطة الفلسطينية برفض تسلم كل المقاصة".

بنيامين نتنياهو بأنه "يذهب إلى صناديق االقتراع على حساب الدم الفلسطيني، وعلى حساب لقمة 
 عيش الفلسطينيين".

 27/2/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 ابتو ثاللن تؤدي إلى التنازل عن القدس أو التفريط ب الشهداء األسرى أبو ردينة: قرصنة أموال  .2
نبيل أبو ردينة، إن أي خطة سلم تتجاوز الفلسطينية اسم الرئاسة قال الناطق الرسمي ب :رام هللا

وأضاف أبو ردينة في  الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها القدس بمقدساتها لن تمر.
بخصم أموال عائلت  اإلسرائيلية، أن القرصنة 26/2/2019 تصريح صحفي، مساء يوم الثلثاء
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ي إلى التنازل عن القدس أو التفريط بالحقوق الثابتة للشعب أبطال الشعب الفلسطيني لن تؤد
وأكد أن المشاريع  الفلسطيني، وستبقى هذه الحقوق على رأس أولويات الرئيس والقيادة الفلسطينية.

المشبوهة، التي يجري الحديث عنها ليست سوى للتضليل وذر الرماد في العيون، وسيبقى طريق 
ألمم المتحدة، ومبادرة السلم العربية، إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة السلم يمر فقط عبر قرارات ا

 وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها وتاريخها وتراثها.
 27/2/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 عية الدوليةعلى كوشنر: الحرية بإنهاء االحتالل واالحترام بااللتزام بقرارات الشر  مجدالني ردا   .3
قال األمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  :رام هللا

الفلسطينية، أحمد مجدالني، إن الحرية تكون بإنهاء االحتلل واالحترام بااللتزام بقرارات الشرعية 
على ما كشفه مستشار الرئيس  ، رداا 26/2/2019 وتساءل مجدالني في بيان له، يوم الثلثاء الدولية.

األمريكي ومبعوثه للشرق األوسط، جاريد كوشنر، عن أبرز مبادئ خطة السلم الخاصة بمنطقة 
الشرق األوسط "صفقة القرن"، وتركز على "الحرية واالحترام"، "عن أي حرية يتحدث عنها كوشنر 

 بإقامةلى حرية الشعب الفلسطيني وحقه ع االحتلل الذي يقضي يومياا  إدارتهفي الوقت الذي تدعم 
هي التي لم تحترم قرارات  إدارتهومقدساته، أما عن االحترام  فإن  أرضهاالحتلل عن  وإنهاءدولته 

الدولتين المبني على  فعلية على األرض، وقوضت  حل   بإجراءاتالشرعية الدولية كافة بل نسفتها 
 تفاقيات الموقعة".أساس قرارات األمم المتحدة، ولم تحترم اال

وتابع مجدالني: "كوشنر يتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها صفقة عقارية، ويتحدث عن 
حكومة االحتلل  إجراءاتقديم االحتلل الذي يعرف بالسلم االقتصادي، بينما  إعادةاالقتصاد أي 

 مب وعلى أرض الواقع تعمل على تقويض االقتصاد الفلسطيني".اتر  وإدارة
"لم يأت كوشنر بأي جديد، بل كل ما طرحه هو تكرار للسابق منذ تولي  مجدالني قائلا: أضافو 
 إدارةوهو يصرح عن "صفقة القرن"، التي لن ولم تر النور ألنه ببساطة ال يوجد لدى  إدارتهمب اتر 
ية مب أي مشروع لتقديمه، ما تحاول فعله هو قطع الطريق على أي محاولة دولية لرعاية عملاتر 

السلم بديلا عن الرعاية األمريكية المنفردة والمنحازة لدولة االحتلل، وبالعكس مشروعها هو 
 مواصلة دعم االحتلل، وحمايته في المحافل الدولية". 

 26/2/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 لـ"صفقة القرن" عريقات: حماس أزالت القناع عن نفسها لتثبت أنها أداة تنفيذية .4
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات: إن حركة حماس كشفت عن  :رام هللا

تنفيذية لما يسمى "صفقة  أداة القناع عن نفسها بصورة رسمية، لتثبت أنها  وأزالتوجهها الحقيقي، 
لفلسطيني وقف في شعب اال أنفي تصريحات إلذاعة صوت فلسطين،  ،وأضاف عريقات القرن".

وجه كل محاوالت حماس ومن يساندها بمحاولة نزع الشرعية عن الرئيس محمود عباس، ومنظمة 
 أدواتن حماس وغيرها ممن ينادي برحيل سيادته ومنظمة التحرير هي "إ: قائلا  وتابع التحرير.

 لة".الدولة المستق إقامةوظيفية خلقت لتنفيذ ضرب المشروع الوطني الفلسطيني، ومنع 
القيادة ستتحرك  إنوعن التحركات الفلسطينية على الساحة الدولية خلل الفترة المقبلة، قال عريقات: 

، فيما يتعلق بقضايا األوروبيعلى أكثر من صعيد على المستوى الدولي، ولكن ستركز على االتحاد 
 التحكيم، مثل: اتفاق باريس.

علن عنها في مجلس أ التي  عباسساسي اعتماد رؤية القيادة تبحث مع العالم بشكل أ أن إلى وأشار
 لمواجهة صفقة العار. 2018/ فبراير في شباط األمن

وفيما يتعلق بالقمة العربية األوروبية التي عقدت في شرم الشيخ وصف عريقات هذه القمة بالتاريخية 
 كانت فيها القضية الفلسطينية القضية المحورية. إذ

 26/2/2019 ،الفلسطينية )وفا( وكالة األنباء والمعلومات
 

 مواجهة محاوالت تجاوز منظمة التحريرل عباسدعو إلى االصطفاف خلف ت الحكومة الفلسطينية .5
، حملة التشكيك والتحريض التي تقوم بها حركة حماس الفلسطيني استنكر مجلس الوزراء :رام هللا

 الفلسطيني شعبال ائيلية ضد  الرئيس محمود عباس، والتي تترافق مع حملة التحريض اإلسر  ضد  
 المستقل. الفلسطيني قرار الوطنيال، وضرب الفلسطيني مشروع الوطنيالوقيادته، بهدف تصفية 

، في رام 26/2/2019 خلل جلسة مجلس الوزراء األسبوعية التي عقدها، يوم الثلثاء ،ودعا المجلس
ت المجتمع الفلسطيني إلى االصطفاف برئاسة رامي الحمد هللا، كافة القوى والفصائل ومكونا ،هللا

خلف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية في مواجهة محاوالت تجاوز منظمة التحرير 
في كافة أماكن تواجده، وتوحيد الجهود لتجاوز  الفلسطيني لشعبلالفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد 

وطموحاته  الفلسطيني شعبالجاز تطلعات كافة الصعاب، ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة إلن
بإنهاء االنقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، كمصلحة وطنية عليا، وتفويت الفرصة على محاوالت 

 تصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني.
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 إصدار رئيس حكومة االحتلل القدس، مستنكراا  فلسطينيووجه المجلس تحية فخر واعتزاز إلى 
وحذ ر من استمرار سلطات االحتلل  أوامر بإعادة إغلق مصلى باب الرحمة وإخلئه من محتوياته.

في ممارسة استفزازاتها وإجراءاتها االنتقامية ومحاوالتها لتنفيذ مخططاتها للسيطرة على المسجد 
س وطالت األقصى المبارك. ودان المجلس حملة االعتقاالت التي نفذتها قوات االحتلل في القد

 رئيس مجلس األوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب مدير األوقاف ناجح بكيرات والعشرات.
وفي سياٍق منفصل، ثم ن المجلس وفاء السعودية بالتزاماتها المالية من خلل تقديم دعم لموازنة 

دول المانحة إلى ودعا الدول العربية واإلسلمية وال مليون دوالر أمريكي. 60السلطة الوطنية بمبلغ 
وتقدم المجلس بالشكر إلى  .الفلسطيني شعبالالوفاء بااللتزامات التي تعهدت بها لدعم صمود 

 مليون دوالر لدعم وكالة األونروا. 23الحكومة اليابانية لتبرعها بمبلغ 
 26/2/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عن دور السلطة في إخراج يهود اليمن لألراضي المحتلة شفيكمصدر في فتح  ":فلسطين أون الين" .6

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس الدائرة العربية والبرلمانية في المنظمة : القاهرة
في تحرير رهائن أجانب كانت تحتجزهم "قوى  سهمت عملياا أعزام األحمد، إن السلطة الفلسطينية 

وأضاف األحمد: "إننا في فلسطين، لدينا القوانين الواضحة في مكافحة  ة".التخلف والظلم اإلرهابي
 ".دولة تقريباا  100، ووقعنا على تفاهمات واتفاقيات وتعاون مع اإلرهاب

جاء ذلك في كلمته أمام المؤتمر اإلقليمي حول مكافحة اإلرهاب وبشكل خاص المقاتلين األجانب، 
التصدي لتهديد المقاتلين اإلرهابيين األجانب والتحديات ذات  الذي حمل عنوان "دور البرلمانيين في

الصلة"، والذي يعقد بالتعاون مع االتحاد البرلماني الدولي ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 
والجريمة، ومكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب، وبرعاية االتحاد األوروبي، ومجلس النواب 

 .26/2/2019 مدينة األقصر المصرية، يوم الثلثاء المصري، والمنعقد في
وكشف مصدر في حركة فتح رفض الكشف عن هويته، عن دور السلطة في إخراج يهود يمنيين من 
اليمن بداية أحداث األزمة اليمنية، إلى األراضي المحتلة من خلل منحهم جوازات سفر فلسطينية 

 لتسهيل نقلهم إلى الكيان اإلسرائيلي.
 26/2/2019 ،ن أون الينفلسطي
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 تواصل اعتقال العشراتو أجهزة السلطة تعتقل أسيرين محررين على خلفية سياسية  .7
ت أجهزة السلطة في الضفة الغربية حملة اعتقاالت في صفوف األسرى المحررين والطلبة شن  

يما تواصل والمواطنين على خلفية سياسية، فقد اعتقلت أسيرين محررين، وفشلت في اعتقال طالب، ف
 اعتقال آخرين، بينهم مضربون عن الطعام العتقالهم دون سند قانوني.

 26/2/2019 ،موقع حركة حماس
 

 اإلجراءات بحق  المقدسات لن تغير من حقيقة أن القدس عاصمة فلسطينعدنان غيث:  .8
قال محافظ القدس عدنان غيث، إن تهديدات االحتلل بإغلق باب : برهوم جرايسي - الناصرة

 شعبالفي المسجد األقصى من قبل أبناء  متواصلا  الرحمة هي تهديدات جدية وتتطلب تواجداا 
، وكل من استطاع الوصول إلى هناك للتصدي لهذه التهديدات الهادفة إلغلق باب الفلسطيني

هذه التهديدات تندرج في سياق مساعي االحتلل لتهويد المسجد األقصى  أنوأضاف غيث  الرحمة.
المقدسات لن تغير من حقيقة أن القدس  ، ونحن كمقدسيين نرى أن كل هذه اإلجراءات بحق  كاملا 

عاصمة دولة فلسطين العربية واإلسلمية والمسجد األقصى بمساجده الخمسة وساحته وأروقته 
 خالص للمسلمين. وحدائقه ومدارسه، فهي حق  

 27/2/2019 ،الغد، عم ان
 

 يضعوا قضية القدس واألقصى على رأس سل م أولوياتهمعلى العرب والمسلمين أن ادعيس:  .9
يوسف ادعيس، اقتحام  الفلسطيني استنكر وزير األوقاف والشؤون الدينية: برهوم جرايسي - الناصرة

وزير الزراعة في حكومة االحتلل ومجموعة من المستوطنين، ساحات المسجد األقصى. وطالب 
 ما ال يحمد عقباه. إلىرسة التي ستقود المنطقة لهذه الغط ادعيس في بيان صحفي، بوضع حد  

وجدد ادعيس دعوته للعرب والمسلمين بالتحرك إلنقاذ القدس والمقدسات، قائل: لقد حذرنا وما نزال 
نحذر من األخطار الحقيقية المحدقة بالمسجد األقصى، األمر الذي يوجب على العرب والمسلمين 

 على رأس سل م أولوياتهم. األقصىوالمسجد وحكومات أن يضعوا قضية القدس  شعوباا 
 27/2/2019 ،الغد، عم ان

 
 القيادة الفلسطينية تشرع في التحرك إلحباط المخطط األمريكي إللغاء تفويض "األونروا" :أبو هولي .10

رام هللا: أكد أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن القيادة الفلسطينية برئاسة 
س، تتحرك بهدف إحباط المخطط اإلسرائيلي األمريكي إللغاء التفويض الممنوح لوكالة محمود عبا
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، ومن أجل منع أي تغيير على تفويض هذه المنظمة 2019سبتمبر  أيلول/الذي ينتهي في  ،األونروا
 لتفكيكها ونقل صلحياتها إلى المفوضية السامية للجئين. تمهيداا 

 27/2/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 الدولتين بخطوات عملية للدفاع عن حل   اإلنسانالمالكي يطالب مجلس حقوق  .11
، باتخاذ اإلنسانرياض المالكي، مجلس حقوق  الفلسطيني طالب وزير الخارجية والمغتربين :جنيف

الدولتين، وضمان العدالة للشعب الفلسطيني، وتحقيق  وخطوات عملية للدفاع عن حل   إجراءات
 للتصرف بتقرير المصير، واالستقلل في دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وحق  حقوقه غير القابلة 

في كلمة له أمام مجلس  ،أكدو  .194ديارهم التي شردوا منها بناء على القرار  إلىالعودة للجئين 
على بقاء البند السابع  ،، في دورته األربعين26/2/2019 في جنيف، يوم الثلثاء اإلنسانحقوق 

على أجندة مجلس حقوق  ثابتاا  في األرض الفلسطينية المحتلة بنداا  اإلنسانة حقوق الخاص بحال
 .اإلسرائيلياالحتلل واالستعمار  إنهاءحتى  اإلنسان

للقرار  ات تنفيذاا عمر كما طالب المفوضة السامية بإصدار قاعدة البيانات بالشركات العاملة في المست
علن الصادر عن مؤتمر األطراف السامية المتعاقدة التفاقية اعتماده من المجلس، وتنفيذ اإل الذي تم  

، لتأكيد انطباق هذه االتفاقية على دولة 2014ديسمبر األول/  كانون جنيف الرابعة، الذي عقد في 
فلسطين المحتلة، وبما فيها القدس الشرقية، والذي تضمن واجبات الدول بشكل فردي، وجماعي في 

 لشعب الفلسطيني.إيجاد نظام حماية دولية ل
 26/2/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 أنتم ذاهبون لمزابل التاريخ: للزعماء العرب الذين يلتقون مع االحتالل" الشعبية" .12

أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر،  نور الدين صالح: - غزة
جاريد كوشنير المستشار الخاص للرئيس األمريكي، برفقة يقوم بها  اللقاءات التي رفض جبهته

، المبعوث الخاص لعملية التسوية جيسون غرينبلت، مع زعماء دول عربية، لمناقشة "صفقة القرن"
قائلا: "ننظر ببالغ الخطورة لزيارة كوشنير وغرينبلت، سي ما أن الواليات المتحدة شريك مع االحتلل 

وشدد مزهر في حديثه لـ"فلسطين" على أن "كل هذه اإلجراءات  وق الفلسطينية".في ضياع الحق
األمريكية والجوالت المكوكية لن تستطيع تغيير الواقع الفلسطيني وتزوير التاريخ وضياع الحق 
الفلسطيني"، مضيفا "نحن أصحاب حق ولن نحيد عن االستمرار في النضال حتى إفشال الصفقة 

 قة".كما الصفقات الساب
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وذكر أن التطبيع العربي هو الذي ُيشجع أمريكا للترويج لـ"صفقة القرن"، خاصة أن الهدف منها هو 
ووجه رسالة للزعماء العرب الذين يلتقون مع االحتلل بقوله: "أنتم ذاهبون لمزابل  سرقة خيرات األمة.

 ينية لمركزيتها ومكانتها".التاريخ، لذلك يجب عليكم أن تعودوا للخط الوطني وإعادة القضية الفلسط
وطالب السلطة بتطبيق اتفاقيات المصالحة وإنهاء االنقسام، من أجل مواجهة اإلجراءات األمريكية 
الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، داعياا السلطة للتحلل من اتفاقية أوسلو وسحب االعتراف 

 باالحتلل وإلغاء االتفاقيات الموقعة معه.
 26/2/2019ن، فلسطين اون الي

 

 : التنكيل باألسرى سيفجر األوضاع في السجون بشكل غير مسبوق حماس .13
حذر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ومسؤول ملف األسرى  يحيى اليعقوبي: - غزة، الدوحة

فيها، موسى دودين، من مواصلة سلطات االحتلل اإلسرائيلي نهجها العدواني واإلرهابي في قمع 
يل بهم، مؤكداا أن ذلك من شأنه تفجير األوضاع في السجون بشكل غير مسبوق، األسرى والتنك

وقال دودين في حوار خاص بصحيفة "فلسطين": إنه في حال  وينتقل صداه لتهديد أمن المنطقة.
حدث انفجار داخل السجون فلن يقتصر األمر عليها بل سيمتد، "فل نقبل المساس باألسرى، ومن 

ة سائغة لسلطات االحتلل واليمين الصهيوني"، مشدداا على أن قضية األسرى المستحيل تركهم لقم
 فوق كل الحسابات، وأن الشعب الفلسطيني ال يترك أسراه فريسة للقمع اإلسرائيلي.

وأكد أن حركة حماس تجري مشاورات مع الفصائل وقوى الشعب الفلسطيني، ومصر، وأطراف دولية 
اإلسرائيلي الممنهج ضد األسرى، مردفاا "نراهن على إرادة  ومؤسسات وحقوقية؛ لوقف التصعيد

  األسرى وعلى وحدة الحركة األسيرة، وإرادة الشعب الفلسطيني وتبنيه لقضية أسراه".
وبشأن قطع السلطة رواتب األسرى، أكد أن المساس برواتبهم ومخصصات الشهداء والجرحى من 

 السلطة أو االحتلل، أمٌر مرفوض وغير مقبول.
وأضاف "لألسف االحتلل استغل قطع السلطة رواتب األسرى والشهداء والجرحى في قطاع غزة، 

 واتخذ ذلك ذريعة مجانية للمساس باألسرى بشكل عام، وهو أمر مؤسف ومؤلم".
وحول تناول تقارير إسرائيلية الحديث عن قرب إبرام صفقة تبادل في قضية جنود االحتلل األسرى 

ة، أكد دودين عدم مصداقية الشائعات التي خرجت في األيام الماضية حول قرب والمفقودين في غز 
التوصل لصفقة، وأنه ال يوجد أي تقدم حقيقي في هذا الملف، وأن سياسة االحتلل في التعاطي مع 

وأوضح أن االحتلل يماطل في هذا الملف وغير جاد، وحكومة بنيامين  هذا الموضوع لم تتغير.
هلة إلجراء صفقة تبادل "ألنها تضحك على عوائل الجنود اإلسرائيليين األسرى، نتنياهو غير مؤ 
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وأكد أن "حماس تدير ملف الصفقة بصبر  وتوهمهم أن هناك مفاوضات، وهذا غير صحيح".
 وحكمة، وغير متعجلة في حرق الخطوات في ذلك بل طائل أو فائدة".

 26/2/2019فلسطين أون الين، 
 

 صر استراتيجية في كل أبعادهاالحية: عالقتنا مع م .14

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الدكتور خليل الحية أن زيارة وفد الحركة إلى القاهرة 
وأوضح الحية خلل لقاء عبر فضائية األقصى يوم الثلثاء، أن  حققت العديد من النتائج المرجوة.

ركة ومصر، وبين مصر وفلسطين، وحصار أهداف الزيارة كانت حول العلقات االستراتيجية بين الح
غزة ومجمل القضايا الفلسطينية التي تهم الشأن الفلسطيني ووحدة الشعب الفلسطيني والمصالحة 

ولفت إلى أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية استطاع في لقاءاته  الفلسطينية وأهميتها.
ة الوطنية وضرورتها في مواجهة األخطار المحدقة المتعددة والمتكررة تثبيت موقف الحركة من الوحد

وأشار إلى تفهم المصريين الكبير لضرورة الوحدة الوطنية والمصالحة  بالقضية الفلسطينية.
 .كما قدر موقف مصر الكبير في متابعة ملف حصار غزة الظالم الفلسطينية،

ها، مبيناا أنه سيعود والوفد وعبر عن رضا رئيس المكتب السياسي ووفد الحركة عن الزيارة ونتائج
 المرافق معه إلى غزة محملا بمزيد من اآلفاق الرحبة لشعبنا الفلسطيني في غزة وعمومه.

وفي شأن العلقة مع مصر، شدد الحية على أن العلقة الثنائية متقدمة واستراتيجية في أبعادها 
يا وميدانياا يوماا بعد يوم بما يخدم قضيتنا وأوضح أن العلقة تتطور استراتيج المختلفة الوطنية والقومية.

 .الفلسطينية العادلة، وبما يخدم رفع الحصار عن غزة، وبما يخدم تثبيت األمن القومي المصري 
 26/2/2019موقع حركة حماس، غزة، 

 
 الزهار: مصر لم تحقق ما وعدْت به من اختراق حقيقي في ملفات غزة .15

ة حماس د. محمود الزهار أنَّ مصر لم تحقق الوعودات كشف عضو المكتب السياسي في حرك :غزة
 المتعلقة بإحداث اختراق حقيقي في الملفات المتعلقة باألوضاع االقتصادية واإلنسانية في قطاع غزة.

على زيارة هنية التي بدأت في الثاني من  اا وقال الزهار في تصريٍح خاص لـ"فلسطين اليوم" تعقيب
اختراق في أي ملفات يشعر به الناس في غزة، المعابر هي التي الشهر الحالي: عندما يحدث 

ستتحدث عن ذلك االختراق، لكن حتى اآلن ال أعتقد أنه يوجد شيء يرضي الشارع الفلسطيني في 
 واألمرغزة، وال ما يحقق ما وعد به الجانب المصري من أْن تفتح المعابر وان تكون هناك تجارة 
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سيحقق اختراق حقيقي، الحديث يحتاج إلى وقت ونحن بانتظار ترجمة األخير من المؤكد أنه لو تم 
 عملية لتلك الوعودات.

في السياق، كشف الزهار عن وجود تطمينات من الجانب المصري تتعلق بالمختطفين األربعة من 
 "كتائب عز الدين القسام"، مستدركاا حديثه "نريد أن نرى تلك التطمينات على أرض الواقع".

زهار: سمعنا عن تطمينات بشأن المختطفين األربعة، ولكن نريد أن نرى تلك التطمينات وأضاف ال
على ارض الواقع، وفيما يتعلق بملف الحاالت اإلنسانية )االحتجاز( فالملف يطرح بشكل قوي لكل 

 من يزور ويلتقي المسؤولين المصريين سواء من قيادة حركة حماس او من نواب المجلس التشريعي.
يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، قال الزهار: لألسف مصطلح المصالحة مصطلح مضلل فل  وفيما

مصالحة حقيقية بين من يتعاون مع العدو اإلسرائيلي وبين من يقاوم االحتلل، المطلوب تطبيق 
الذي وقعته الفصائل في القاهرة، والذي يقوم جوهره على إجراء انتخابات تشريعية  2011اتفاق 

وأوضح أن رئيس السلطة محمود عباس يعطل المصالحة وال يمكن أن يقبل  ومجلس وطني. ورئاسية
 .بخيار االنتخابات ألنه يدرك تماماا أنه سيحقق صفراا كبيراا 

وفيما يتعلق بتفاهمات التهدئة ومماطلة االحتلل في دفع استحقاقاتها، أوضح أن االحتلل 
دئة لمزيد من الضغط على الفلسطينيين في غزة، مشيراا اإلسرائيلي يحاول التملص من تفاهمات الته

إلى أنَّ المقاومة تراقب عن كثب مماطلة االحتلل في تنفيذ تفاهمات التهدئة، الفتاا إلى أن الرد على 
محاوالت االحتلل وعدم التزامه بتفاهمات التهدئة يكون بزيادة الضغط عليه في هذه المرحلة بشتى 

 والا لتحقيق األهداف.الوسائل والخيارات وص
 25/2/2019فلسطين اآلن، 

 
 ةعلى حساب الحقوق الفلسطيني تأتي ةاألمريكي الخطةؤكد أن ت   كوشنير تصريحات": قراطيةو الديم" .16

قراطية لتحرير فلسطين، من النتائج التي قد ُتسفر و حذرت الجبهة الديم نور الدين صالح: - غزة
رينبلت في بعض الدول العربية، للترويج لـ"صفقة القرن" عنها جولة الثنائي األمريكي كوشنير وغ

وقالت الجبهة في بيان صحفي أمس: إن ما كشفه كوشنير في تصريحات ُيؤكد أن  التصفوية.
 المشروع األمريكي للحل مبني على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

على عواصم الدول العربية التي تزورها، وأوضحت أن جولة الثنائي األمريكي تهدف إلى الضغط 
لتتحمل مسؤولية تمويل مشروع الحل األمريكي، في حين يتمتع االحتلل بمصادرة األراضي، بعيداا 

 عن حل القضية الفلسطينية وفقاا لقرارات الشرعية الدولية.
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وطلب العضوية ودعت الجبهة إلى قطع الطريق على التحرك األمريكي، باالنتقال إلى األمم المتحدة 
 الكاملة لدولة فلسطين والحماية الدولية لشعبها، والدعوة لمؤتمر دولي لحل المسألة الفلسطينية.

 26/2/2019فلسطين اون الين، 
 

 تحذر من زيارة الثنائي األمريكي لدول عربية "الجهاد" .17
يكي جاريد أكدت حركة الجهاد اإلسلمي رفضها زيارات الثنائي األمر  نور الدين صالح: - غزة

مسؤولين أمريكيين لدول عربية، من أجل إقناعها بتطبيق ما ُتسمى ، جيسون غرينبلتو كوشنير 
حركة مصعب البريم، على أن "كل المحاوالت األمريكية الوشدد المتحدث باسم  بـ"صفقة القرن".

د الشعب لتشريع وجود االحتلل اإلسرائيلي في قلب المنطقة العربية، ستبوء بالفشل أمام صمو 
 الفلسطيني ومقاومته".

وقال البريم في تصريح لصحيفة "فلسطين": إن الشعب الفلسطيني الذي يتحرك ويمثل النضال 
العربي اإلسلمي أمام المشروع األمريكي اإلسرائيلي، سُيفشل هذه المخططات الرامية لتصفية 

 إفشال المخططات األمريكية.القضية الفلسطينية، مؤكداا ضرورة وحدة الموقف الفلسطيني؛ لضمان 
وأشار إلى أن جوهر كل التحركات هو االلتفاف على الحق الفلسطيني ونزع صدارة القضية 
الفلسطينية عن األجندة الدولية. وبي ن أن اإلدارة األمريكية تسعى لخلق عداء جديد بين مكونات 

التطبيع العربي مع وأضاف أن هذه التحركات تكشف عن خطورة  الدول العربية واإلسلمية.
 االحتلل، وما سيتبعها مما ُتسمى "صفقة القرن"، وإخراج االحتلل من العداء إلى قائمة الصديق.

 26/2/2019فلسطين أون الين، 
 

 تحمل شعار المقاومة وتتساوق في أجنداتها مع مخططات االحتالل: حماس الطيراوي  .18
للواء توفيق الطيراوي تحذيرا شديد اللهجة لحركة وجه عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ا: رام هللا

حماس في معرض رده على التحشيد اإلعلمي الذي تقوم به ضد منظمة التحرير الفلسطينية 
والرئيس محمود عباس وحركة فتح، والشعارات المتساوقة مع المخطط األمريكي واإلسرائيلي الهادف 

 ، كمقدمة لشطب القضية برمتها.لشطب الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني
وقال الطيراوي في تصريح له، يوم الثلثاء، إن الذي يجب أن يرحل هو من استحوذ بالقوة المسلحة 
على قطاع غزة، وشق الصف الوطني، وعرض وحدة الوطن والجغرافيا الوطنية للتقسيم، وحول 

لتقسيم ومحاوالت الشطب لقضيتنا السلح إلى وجه أمه وأبيه وحاضنته السياسية، وليس من يواجه ا
الفلسطينية وصفقة القرن، ويقول ال ألمريكا وإسرائيل، وال يساوم ويحمل القدس العاصمة في حدقة 
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وأضاف إن حركة حماس تعمل بوجهين، تحمل شعار المقاومة وتتساوق في  العين إلى الكون.
، وهو األمر اإلقليمعية لها في أجنداتها مع مخططات االحتلل وراعيته أمريكا وبعض الدول الرا 

 الذي يكشف انفصام القول والفعل لديها.
 26/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 : منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا"الشعبية" .19

ة التحرير أكد نائب األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد أن منظم :دمشق
 الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

جاء ذلك خلل لقائه مع مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير السفير أنور عبد الهادي، اليوم 
طينية، واستعرض الجانبان آخر المستجدات في األراضي الفلس الثلثاء في العاصمة السورية دمشق.

والظروف التي تعيشها القضية الفلسطينية، وإجراءات حكومة االحتلل التعسفية التي تأتي بضوء 
أخضر من اإلدارة األمريكية، والضغوط التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية في محاولة لتركيع 

بول بما تسمى شعبنا، من خلل الضغط عليه مالياا وسياسياا، بهدف تصفية القضية الفلسطينية والق
وأكد الجانبان رفض مؤتمر وارسو ألن هدفه حرف البوصلة وتبديل األولويات،  "صفقة القرن".

 ورفض التطبيع العربي مع دولة االحتلل، طالما لم ينل شعبنا حقوقه المشروعة.
 26/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 منظمة خطر على مشروعنا الوطنيالو  بعباساس فصائل منظمة التحرير: محاوالت المس .20

أكدت فصائل منظمة التحرير، عدم السماح بالمساس بالشرعية الوطنية، المتمثلة بدعوات : رام هللا
 حماس للتشكيك بشرعية الرئيس محمود عباس والمنظمة.

هة وفي حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، اعتبر عضو المكتب السياسي للجب
الديمقراطية رمزي رباح المساس بالمكانة التمثيلية والسياسية والقانونية للمنظمة، مساسا بحق شعبنا 
في تقرير المصير، مؤكدا رفض هذه الدعوات، وضرورة التراجع عن أية مواقف تحاول تقديم بدائل 

 لمنظمة التحرير، أو قيادات موازية للتمثيل الفلسطيني.
التشكيك بشرعية الرئيس ومنظمة التحرير  أنلعام لحزب الشعب بسام الصالحي، بدوره، اعتبر األمين ا

أمر ال يخدم سوى المحاوالت الجارية للنقضاض على أبرز مكتسبات شعبنا، وعلى مساعي مواجهة 
واألمريكية، مؤكدا أن الرد على محاوالت المساس بالشرعية يجب  اإلسرائيلية"صفقة القرن" والسياسيات 

 عبر تحقيق الوحدة وإنهاء االنقسام لمواجهة الخطر الذي يحيط بالقضية الوطنية. أن يكون 
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من جهته، اعتبر مسؤول جبهة التحرير الفلسطينية في لبنان صلح اليوسف، تصريحات حماس 
المشبوهة تساوقا مع األهداف األمريكية واإلسرائيلية، مشيرا إلى تقاطعها مع قيام المستوطنين بنشر 

له، وقال: "هناك عنوانان ال يمكن تجاوزهما هما الرئيس محمود عباس  واإلساءةيس صور الرئ
 ومنظمة التحرير".

بدوره أكد عضو المكتب السياسي للتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" خالد الخطيب، أن أي محاولة 
ال شعبنا للمساس بالشرعية الفلسطينية والرئيس محمود عباس مآلها الفشل، مشددا على أن نض

ووعيه الوطني أفشل كافة محاوالت تشكيك حماس ومن يتساوق معها، بالشرعية الفلسطينية، وخلق 
 جسم مواز لمنظمة التحرير.

 26/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 غزة قطاع خالل عمله بأحد أنفاق المقاومة جنوب "القسام"شهيد من  .21
ام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، استشهاد أحد مجاهديها في مهمة أعلنت كتائب القس: غزة

وفي بيان مقتضب، وصل "المركز الفلسطيني لإلعلم" مساء الثلثاء،  جهادية جنوب قطاع غزة.
زفت كتائب القسام المجاهد محمد إبراهيم قديح، من عبسان الكبيرة، الذي استشهد إثر إصابته بنوبة 

عاما(  24كما قالت وزارة الصحة بغزة: إن الشاب قديح ) أحد أنفاق المقاومة.قلبية خلل عمله في 
 قد استشهد جراء حادث عرضي شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

 26/2/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "إسرائيل"التهامه بالفساد في  نتنياهو يختصر زيارته لروسيا تحسبا   .22
ئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اختصار زيارته األناضول: قرر ر  - فلسطين المحتلة

الحالية لروسيا، بسبب اعتزام المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، إصدار 
 قراره بشأن احتمال توجيه الئحة اتهام بحق نتنياهو في ملفات فساد، بحسب وسائل إعلم إسرائيلية.

 ، مساء الثلثاء، إلى موسكو، للقاء الرئيس الروسي، فلديمير بوتين.وغادر نتنياهو إسرائيل
وذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، مساء الثلثاء، أن مندلبليت يضع اللمسات 

 األخيرة على قراره بشأن االشتباه في ارتكاب نتنياهو مخالفات فساد خطيرة.
ي إسرائيل أن يصدر مندلبليت، هذا األسبوع، قراره بشأن ورجحت معظم وسائل اإلعلم الرئيسية ف

 احتمال تقديم الئحة اتهام بحق نتنياهو.
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الخميس،  -وذكرت الصحيفة أن نتنياهو قرر اختصار برنامج زيارته لموسكو، والعودة ليلة األربعاء
 في ظل تقارير عن استعداد مندلبليت اإلعلن عن قراره الخميس.

 27/2/2019، القدس العربي، لندن 
  

 نتنياهو يبحث عن بديل لدفع رواتب غزة خشية التصعيد": موقع "والال نيوز .23
قالت مصادر سياسية إسرائيلية، يوم الثلثاء، إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، طلب البحث عن 

عيد مصادر تمويل لتحويل أموال إلى قطاع غزة لدفع رواتب الموظفين، وذلك بدافع الخشية من التص
ونقل موقع "والل نيوز" اإللكتروني عن المصادر السياسية قولها إن  في القطاع والضفة الغربية.

طلب نتنياهو يأتي استعدادا إلمكانية أن ينفذ رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، تهديداته 
إلسرائيلي المصغر بتقليص األموال التي يتم تحويلها إلى قطاع غزة، ردا على قرار المجلس الوزاري ا

 نهب رواتب األسرى وذوي الشهداء من أموال الجمارك التي تحولها إسرائيل إلى السلطة.
وجاء أن نتنياهو واألجهزة األمنية اإلسرائيلية تخشى من قيام أبو مازن بخصم المبلغ التي اقتطعته 

مر الذي قد يؤدي إسرائيل من الميزانيات التي تحول إلى قطاع غزة لدفع رواتب الموظفين، األ
ونقل عن أحد المصادر قوله إن "هناك مخاوف من تفجر األوضاع  التصعيد مجددا في الجنوب.

بسبب الرواتب غير المدفوعة، مضيفا أن نتنياهو طلب فحص طرق لجسر الفجوة وتحويل األموال، 
ل إن وعقب مكتب رئيس الحكومة بالقو  سواء عن طريق السلطة الفلسطينية أو جهات دولية.

 "إسرائيل ال تقوم ببناء أية آلية التفافية".
 26/2/2019، 48عرب 

 
 القدس: االحتالل "يسهل" الحصول على "مواطنة إسرائيلية" .24

بدأت سلطة السكان التابعة لدولة االحتلل اإلسرائيلي حملة لتقصير مدة االنتظار للحصول على 
لمحتلة، والذي ينطوي على مخاطر جمة بشأن المواطنة اإلسرائيلية لمن يطلب ذلك من سكان القدس ا

وبحسب خطة  وضع مدينة القدس، وبضمن ذلك اإلمعان في أسرلتها وفصلها عن الضفة الغربية.
سلطة السكان فإنه حتى نهاية العام الحالي فإن مدة االنتظار لمعالجة طلبات فلسطينيين من القدس 

 أعوام كما هو عليه الحال اليوم. 6واحد، مقارنة بـللحصول على مواطنة إسرائيلية لن تتجاوز العام ال
كما تخطط سلطة السكان، بحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، لتفعيل موقع على اإلنترنت 
الستيعاب طلبات الحصول على المواطنة، في ظل تقديرات تشير إلى أن تقليص مدة االنتظار 

 ينيين المقدسيين الذين يطلبون المواطنة.بشكل ملموس سوف يؤدي إلى ارتفاع حاد في عدد الفلسط
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من سكان القدس ليسوا مواطنين في إسرائيل، وذلك ألنه بعد احتلل القدس  %95يشار إلى أن نحو 
، قررت الحكومة اإلسرائيلية منح المقدسيين مكانة "مقيمين دائمين" 1967وضمها لدولة االحتلل عام 

قوق االجتماعية، دون أن يشاركوا في التصويت فقط. وفي هذا اإلطار يحصلون على بعض الح
للكنيست، كما أن مكانة مقيم دائم تصع ب عليهم السفر إلى خارج البلد، كما يمكن سحبها من قبل 

 دولة االحتلل.
وبحسب التقرير، فإنه في العقد األخير ارتفع عدد المقدسيين الذين يقدمون طلبات للحصول على 

صل المعدل في السنوات األخيرة إلى نحو ألف طلب في كل عام، بيد أن المواطنة اإلسرائيلية، وو 
سلطة السكان كانت تراكم العقبات للحؤول دون ذلك، األمر الذي جعلهم ينتظرون مدة ثلث سنوات، 
وتم رفض جزء ملموس من هذه الطلبات بذرائع مختلفة، بينها عدم إثبات اإلقامة في القدس، وعدم 

 ة، ونقص في الوثائق أو العلقة مع أسرى في سجون االحتلل.معرفة اللغة العبري
 منها. %54طلبات، صودق على  4,908وأشار التقرير إلى أنه في السنوات الخمس األخيرة قدم 

 26/2/2019، 48عرب 
 

 والتهويدالمنطقة "ج"  إلى السفراء األجانب للتدخل في محاوالت ضم   رسالة توجهنائبة بالكنيست  .25
أرسلت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي نيفين أبو رحمون، رسالة إلى جميع السفراء تل أبيب: 

األجانب في إسرائيل، مطالبةا دولهم باتخاذ إجراءات ضد السياسات والممارسات اإلسرائيلي ة الرامية 
وتهويدها،  لتنفيذ المخط ط غير القانوني لضم  المنطقة )ج( من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل

وكذلك ضد التحريض اإلسرائيلي على مؤسسات حقوق اإلنسان والمجتمع المدني التي تدافع عن 
حقوق الفلسطينيين في األرض الفلسطينية المحتلة عموماا والقدس بشكل خاص. وأك دت أبو رحمون 

ألحزاب  2019أن هذه الحملة باتت واحدة من القضايا الرئيسية في الحملت االنتخابية في عام 
اليمين اإلسرائيلي التي تعلن عن مخط ط الضم  كجزء أساسي من برامجها السياسية. هذا األمر لم 

 يكن مفاجئاا، ولكنه مثير للقلق للغاية.
وشد دت نيفين أبو رحمون في الرسالة على أن  "المنطقة )ج( جزء ال يتجزأ من الضفة الغربية، وهي 

التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، الذي يحظر عليها،  أرٌض فلسطينية محتلة تنطبق عليها
دة على أن ه  كقوة احتلل، ضم  أي جزء من األراضي الفلسطينية المحتلة. وتوج هت إلى السفارات مشد 

( في جميع الظروف 1949"تقع على عاتق الدول مسؤولية احترام وضمان احترام اتفاقيات جنيف )
بمحاوالت ضم إسرائيل القانونية في األراضي الفلسطينية المحتلة، ال سيما  وااللتزام بعدم االعتراف

في المنطقة )ج( من الضفة الغربية والقدس الشرقية، وال للمساعدة أو المساعدة في الحفاظ على 
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الوضع غير القانوني، في حين يجب عليها أن تعمل على وضع حد لسلوك إسرائيل غير القانوني، 
 المستوطنات غير القانونية والتوسع، واستغلل الموارد الطبيعية الفلسطينية". بما في ذلك بناء

  27/2/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 غزة كانت دون جدوى ولم تحقق أهدافها جنرال إسرائيلي: الحروب الثالثة ضد   .26
شنت على  كشف جنرال في جيش االحتلل اإلسرائيلي يوم الثلثاء، أن الحروب التي: القدس المحتلة

 قطاع غزة في الماضي كانت دون جدوى ولم تحقق أي أهداف، ولم يكن هناك تخطيط جدي لها.
: "في حروب غزة الثلثة السابقة، اإلسرائيليوقال الجنرال "آمتسيا خان" قائد فرقة "شاكيد" في الجيش 

خاصة غابي  رأينا حالة من عدم الجاهزية واستخلص الدروس والعبر، حين شن جنراالت الجيش،
وتابع في مقابلة مع  أشكنازي وبيني غانتس، تلك الحروب دون أهداف واضحة، وال تخطيط جدي".

موقع القناة السابعة: "حروب غزة استغرقت أياما وأسابيع طويلة دون تحقيق أي إنجاز، ولم يعد سرا 
فائيل إيتان دأبت إسرائيل بقيادة الجنرالين أريئيل شارون ور  1982أننا منذ اندالع حرب لبنان األولى 

 على تلقي الضربة تلو األخرى دون انتصار، وفي أحسن األحوال حققت التعادل مع العدو".
 26/2/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 اليهودي "اإلرهاب"أحزاب اليسار اإلسرائيلي تطالب بحظر نشاط حزب  .27
"العمل"، وخمسة نواب من حركة "ميرتس"، تقدمت عضو الكنيست ستاف شافير، من حزب  تل أبيب:

بالتماس إلى لجنة االنتخابات المركزية يطالب بشطب ترشيح ميخائيل بن آري من حزب "عوتسما 
يهوديت"، الذي يتنافس في انتخابات الكنيست المقبلة ضمن تحالف أحزاب اليمين المتطرف، باعتباره 

 دي والمكمل لدرب حزب كهانا المحظور.أحد المتهمين السابقين في مساندة اإلرهاب اليهو 
وأشارت شافير في االلتماس إلى عضوية بن آري في جمعية "المدرسة الدينية: الفكرة اليهودية"، التي 
تظهر في قائمة المنظمات اإلرهابية في الواليات المتحدة، التي أسسها كهانا، وكان بن آري أحد 

ري أحد مؤسسي الجمعية، فإنه يشغل أيضا عضو المؤسسين أيضا. وقالت: "إضافة إلى كون بن آ
لجنة المراقبة فيها، األمر الذي يؤكد بشكل واضح العلقة المباشرة والمكثفة مع الجمعية وأهدافها 
الحقيرة". كما أشارت إلى اآليديولوجية المتطرفة التي يتبناها بن آري، وضمنها "الترانسفير، والفصل 

د، واستهداف غير اليهود، والعضوية في تنظيمات تعتبرها الواليات العنصري بين اليهود وغير اليهو 
 المتحدة منظمات إرهابية"، مضيفة أنه "من غير الممكن أن يشغل منصب عضو في الكنيست".
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كما قدمت حركة "ميرتس" التماسا إلى رئيس لجنة االنتخابات المركزية، تطالب فيه بشطب ممثلي 
ة في التماسها إلى أن ممثلي "عوتسما يهوديت" عملوا على "تأجيج "عوتسما يهوديت". وأشارت الحرك

الغرائز في ساحات مختلفة، وحرضوا على االعتداء على العرب... ويحاولون مرارا إحياء شخصية 
 وعقيدة كهانا، التي اعتبرت حركته منظمة إرهابية".

قة بين بن آري وكان تحقيق صحافي، نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قد كشف عن العل
وجمعيات أقامها العنصري مئير كهانا، وعن أموال غير قانونية مرتبطة ببن آري، علما بأن إحدى 

 هذه الجمعيات تظهر في قائمة المنظمات اإلرهابية لإلدارة األمريكية.
  27/2/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 الجيش اإلسرائيلي ينهي مناورات عسكرية تحاكي حربا  في غزة .28

هى الجيش اإلسرائيلي، يوم الثلثاء، مناورات عسكرية مفاجئة واسعة النطاق، انطلقت أول من أن
أمس األحد، تحاكي حرباا في قطاع غزة المحاصر، وذلك بمشاركة قوات المشاة البرية وسلح 
المدرعات والقوات الجوية وسلح المدفعية ووحدة االتصاالت واالستخبارات العسكرية، وذلك في 

 مركز الوطني لتدريب القوات البرية" قرب قاعدة "تسيليم" العسكرية في منطقة النقب."ال
وجاءت المناورات الختبار قدرات القوات اإلسرائيلية على استعدادها العملي للمعركة في قطاع غزة، 
وذلك بحسب بيان صدر عن قيادة الجيش، وأوضح البيان أن "قيادة الجبهة الجنوبية تدربت على 

خدام القوات السريعة، وإطلق النار، والقتال بفرق خلل االستعانة بالقوات البرية، باإلضافة إلى است
 عمليات مناورة يتضمنها إمداد قوات قتالية ومساعدات إدارية".

وأضاف البيان أن المناورات شملت تمارين في إطار إجراءات االشتباك السريع، بما في ذلك القتال 
 لة في السكان والقتال الليلي باستخدام الدبابات والمدرعات".في المناطق المأهو 

 26/2/2019، 48عرب 
 

 فضائح التجسس تالحق شركة "أن أس أو" اإلسرائيلية بمسعاها لالقتراض .29
عادة ما تحرص الشركات على إبراز أحسن صورة لها عندما : الصحافة األمريكية، مواقع إلكترونية

لى تمويل دولي، ولكن األمر سيكون صعبا على شركة "أن أس تطرق باب المستثمرين للحصول ع
أو" اإلسرائيلية، التي ارتبط اسمها ببرنامج التجسس اإللكتروني "بيغاسوس" الذي استخدمته حكومات 

 عربية وأجنبية لتعقب معارضين وصحفيين.
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ى لحشد وذكرت مجلة فوربس األمريكية أن "أن أس أو" المتخصصة بإنتاج برمجيات للتجسس تسع
الدعم للحصول على قرض بقيمة نصف مليار دوالر لتنفيذ صفقة شراء تقوم بها إدارة الشركة، 

 وشركة استثمار أوروبية تدعى "نوفالبينا كابيتال".
ويشير موقع "دبت واير" المتخصص بأخبار األسواق إلى أن عملية الشراء أعلنت بداية الشهر الحالي، 

أن بنك جيفريس للستثمار يجري اتصاالت مع عدد من المؤسسات  ويضيف الموقع نقل عن مصادره
 الدائنة للحصول على موافقتها على االشتراك في توفير القرض المطلوب للشركة اإلسرائيلية.

، ما يفوق بست مرات ما 2018ويضيف الموقع نفسه أن "أن أس أو" حققت أرباحا صافية في العام 
التي اشترت فيها شركة استثمارية أمريكية تدعى "فرانشيسكو  ، وهي السنة2014حققته في العام 

بارتنرز" الشركة اإلسرائيلية، غير أن بعض المستثمرين المحتمل مشاركتهم في القرض قلقون من 
 المخاطر المرتبطة بسمعة "أن أس أو".

ي ومن مسوغات قلق المستثمرين أن شركة "أن أس أو"، التي باعت برنامج التجسس اإللكترون
دعاوى قضائية عديدة رفعها ضدها 2017المتطور "بيغاسوس" للعديد من الحكومات، تواجه منذ العام 

 صحفيون وناشطون من أكثر من بلد يتهمون فيها الشركة بتوفير برمجيات أتاحت قرصنة مكالماتهم.
 26/2/2019الجزيرة.نت، 

   
 غزة: إصابات برصاص االحتالل .30

عقب استهداف جنود في قطاع غزة، مواطنين أصيبوا بجروح مختلفة أفادت مصادر طبية بأن أربعة 
االحتلل لمجموعة من الشب ان والفتية، تم نقلهم إلى المستشفى لتلق ي العلج اللزم، فيما أصيب عدد 

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، د. أشرف  آخر باالختناق وتم علجهم ميدانياا.
عاماا(، جراء  24مقتضب على "تويتر"، عن "استشهاد محمد إبراهيم حمدان قديح )القدرة، في بيان 

 4تعرضه لحادث عرضي شرق خان يونس"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، وأكد "إصابة 
 مواطنين برصاص قوات االحتلل اإلسرائيلي شرق غزة".

اهرين حاول بعضهم إلقاء وادعى الجيش اإلسرائيلي في بيان صدر عنه، أنه كان يتصدى لمتظ
 من قطاع غزة. 48قنابل يدوية ومتفجرات داخل مناطق الـ

 26/2/2019، 48عرب 
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 ا يزال مفتوحا  مباب الرحمة في األقصى : بكيرات .31
ناجح بكيرات أن مصلى باب الرحمة في  .أكد نائب المدير العام لألوقاف اإلسلمية في القدس د

 الترميم.وأن العمل جار من أجل ا يزال مفتوحا، مالمسجد األقصى 
وجاء إعلن بكيرات بعد أن نقلت القناة الرسمية في التلفزة اإلسرائيلية خبرا حول قرار اتخذه رئيس 
الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بإغلقه ومنع استخدامه، حيث تبين أن القرار قديم، وأن األجهزة 

 نفجار الوضع في القدس المحتلة واألراضي الفلسطينية.األمنية اإلسرائيلية تحفظت عليه خشية ا
وتتواصل االتصاالت بين إسرائيل واألردن من أجل التوصل إلى تسوية تبدد التوتر. ولم يطرأ جديد 

 بخصوص المصلى في باب الرحمة بعد فتحه من قبل حشود المصلين يوم الجمعة الماضية.
ى عمر الكسواني للجزيرة نت إن مجلس األوقاف وفي تعقيبه على ذلك، قال مدير المسجد األقص

 اإلسلمية قرر إعادة فتح مصلى باب الرحمة أمام المصلين وقراره هو النافذ في المسجد األقصى.
 وأضاف "نحن ال يعنينا قرار نتنياهو وال غيره.. ستقام الصلوات اليوم في المصلى كما األيام الماضية".

دخل اليوم مواد الترميم وفور دخولها ستشرع األوقاف في إعادة وحسب الكسواني فمن المتوقع أن ت
 ترميم المصلى.

 26/2/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 وزير الزراعة اإلسرائيلي يقتحم المسجد األقصى .32
، أوري أرئيل المسجد األقصى، صباح اإلسرائيلياألناضول: اقتحم وزير الزراعة  - القدس المحتلة

في دائرة  اإلعلموقال فراس الدبس، مسؤول قسم  ن المستوطنين اإلسرائيليين.الثلثاء، برفقة عدد م
األوقاف اإلسلمية في القدس، في تصريح مقتضب إن "وزير الزراعة أوري أرئيل اقتحم المسجد 

وقد رافق عدد كبير من عناصر الشرطة اإلسرائيلية الوزير  األقصى، برفقة مجموعة من المتطرفين".
، الوزير اإلسلميةوأظهر شريط فيديو، وزعته دائرة األوقاف  ثناء اقتحامه للمسجد.اإلسرائيلي أ

 اإلسرائيلي وهو يلتقط الصور لمصلى باب الرحمة، في الناحية الشرقية للمسجد األقصى.
 26/2/2019، القدس العربي، لندن

 
 رفض طلب الشيخ صالح باعتماد زوجته مرافقة له بالحبس المنزلي .33

ة المركزية في حيفا، صباح اليوم الثلثاء، التماس هيئة محامي الدفاع عن الشيخ رفضت المحكم
رائد صلح على قرار لمحكمة الصلح ورفضها المصادقة على اعتماد زوجة الشيخ صلح كأحد 

 مرافقيه الدائمين الذين جرى اعتمادهم ضمن شروط إحالته إلى الحبس المنزلي.
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الشيخ صلح، المحامي خالد زبارقة، أن "المحكمة رفضت وصرح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن 
التماس الدفاع بزعم 'الخطورة التي يشكلها الشيخ رائد صلح وحجم تأثيره على المجتمع العربي'. هذا 
قرار ظالم ال يمكن تفسيره بشكل قانوني، خاصة أن المحكمة تدخلت، بدون أدلة وبي نات، في نوايا 

 لى أن تكون أحد مرافقيه في إقامته الجبرية في منزله بأم الفحم".زوج الشيخ رائد وقدرتها ع
وأضاف: "أكدنا كطاقم دفاع أن الشيخ رائد لم يقم بأي انتهاك أو خرق لشروط إقامته الجبرية، من 
منطلق إيمانه أن ملف محاكمته أكبر من خرق هنا أو هناك، فالملف في نظره أوال وأخيرا هو االنتصار 

اع عنها في وجه المؤسسة اإلسرائيلية التي تريد تجريمها، عبر سياساتها االحتللية في كل للثوابت والدف
 ما يتعلق بوجودنا وهويتنا وقضايانا في هذه البلد، وفي مقدمتها قضية القدس واألقصى".

نته يذكر أن الشيخ رائد صلح أحيل إلى الحبس المنزلي مع القيد اإللكتروني بشروط أخرى مقي دة، لمدي
أشهر في الحبس المنزلي في قرية كفر كنا  5، وكان قد أمضى أكثر من 30.12.2018أم الفحم بتاريخ 

، وبشروط مقي دة، بموجب قرار من المحكمة 6.7.2018بعد إطلق سراحه من السجن الفعلي بتاريخ 
 .15.8.2017المركزية في حيفا. واعتقل الشيخ صلح بتاريخ 

، وزعمت ارتكابه مخالفات مختلفة منها 24.8.2017ئحة اتهام ضده بتاريخ وقدمت النيابة العامة ال
"التحريض على العنف واإلرهاب" في خطب وتصريحات له، باإلضافة إلى اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة 

، 17.11.2015محظورة" هي الحركة اإلسلمية )الشمالية( التي كان يرأسها والتي حظرتها بتاريخ 
 "قانون اإلرهاب".بموجب ما يسمى 

 26/2/2019، 48عرب 
 

 أشهر 6االحتالل يبعد المعلمة المقدسية هنادي الحلواني عن "األقصى"  .34
سلمت شرطة االحتلل، يوم الثلثاء، المعلمة المقدسية هنادي الحلواني قراراا بإبعادها : القدس المحتلة

 أشهر. 6عن المسجد األقصى المبارك لمدة 
قل عن الحلواني، إن سلطات االحتلل سلمتها قراراا إدارياا يقضي بإبعادها عن وقالت مصادر مقدسية ن

 أشهر. 6المسجد األقصى ومداخله وأبوابه وأروقته لمدة 
وكانت قوات االحتلل اعتقلت األربعاء الماضي، المقدسية الحلواني عقب اقتحام منزلها في مدينة 

 وقيف واالعتقال في المدينة للتحقيق معها.القدس المحتلة، واقتادتها إلى أحد مراكز الت
 26/2/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 مستوطنون يخطون شعارات تحريضية على الجدار الخارجي لباب الرحمة .35
خط مستوطنون شعارات تحريضية على الجدار الخارجي لباب الرحمة الملصق لسور : القدس

مقدسيون دعوات ألداء صلتي المغرب والعشاء في محيط ووجه نشطاء  المسجد األقصى الشرقي.
 باب الرحمة من الخارج، للتأكيد على إسلمية المكان.

 26/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 أسير جريح ومقعد من الخليل يعلن إضرابه عن الطعام... العتقاله اإلداري  رفضا   .36
لمقعد معتز عبيدو من محافظة الخليل إضرابه المفتوح عن الطعام، أعلن األسير الجريح وا: الخليل

وبين نادي األسير في بيان له، يوم الثلثاء، أن  رفضا الستمرار سلطات االحتلل باعتقاله إداريا.
 إدارة معتقل "النقب الصحراوي" نقلت األسير عبيدو إلى الزنازين عقب إعلنه اإلضراب عن الطعام.

اعتقل على إثرها، وقد تسببت له بأضرار  2011عبيدو من إصابة تعرض لها عام ويعاني األسير 
كبيرة في األمعاء، واألعصاب، وشلل في ساقه اليسرى، وضعف في ساقه اليمنى؛ وفي حينه مكث 

ويعتمد األسير على أكياس لقضاء حاجته، كما يعتمد  في معتقل "عيادة الرملة" نحو ثلث سنوات.
سر في إدارة حياته داخل المعتقل، بعد أن فقد السيطرة والتحكم بأطرافه؛ بالمقابل على رفاقه في األ

 فإن إدارة معتقلت االحتلل تكتفي بإعطائه المسكنات كعلج.
 26/2/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 مقدسيون: سنتصدى لالحتالل ولن نسمح بإغالق مصلى باب الرحمة .37

عبر مقدسيون عن امتعاضهم لقرار شرطة االحتلل القاضي بإغلق : يبلل غيث كسوان - القدس
مصلى باب الرحمة بعد أن فتحه المصلون واألوقاف اإلسلمية يوم الجمعة الماضية عقب إغلقه 

 من قبل قوات االحتلل. 2003منذ عام 
إغلق باب الرحمة هي تهديدات وقال محافظ القدس عدنان غيث لـ"وفا"، إن تهديدات شرطة االحتلل ب

جدية وتتطلب تواجدا متواصل في المسجد األقصى من قبل أبناء شعبنا وكل من استطاع الوصول إلى 
هذه التهديدات تندرج في  أنوأضاف غيث  هناك للتصدي لهذه التهديدات الهادفة إلغلق باب الرحمة.
حن كمقدسيين نرى أن كل هذه اإلجراءات سياق مساعي االحتلل لتهويد المسجد األقصى كامل، ون

بحق المقدسات لن تغير من حقيقة أن القدس عاصمة دولة فلسطين العربية واإلسلمية والمسجد 
 األقصى بمساجده الخمسة وساحته وأروقته وحدائقه ومدارسه، فهي حق خالص للمسلمين.
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حسين لــ"وفا"، إن مسجد باب  في السياق ذاته، قال مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد
الرحمة مفتوح وتجري في الوقت الحالي االستعدادات للشروع للترميم في هذا الباب، وهذا مصلى من 
مصليات المسجد األقصى المبارك، ومجلس األوقاف فتح الباب للصلة واآلن يصلي المؤمنون فيه 

وهذا الجزء من المسجد األقصى  وسيشرع القائمون عليه بأسرع األوقات في ترميم هذا المصلى
 المبارك.

وأضاف: "ال نستمع لتهديدات الحكومة اإلسرائيلية ونحن نقوم بواجبنا تجاه هذا المسجد، وأهل القدس 
وأبناء فلسطين وكل مسلم في العالم يفهم واجبه تجاه المسجد األقصى وسنتصدى لمحاوالت االحتلل 

 ى ارتكاب حماقة بإغلق هذا المصلى".إغلقه في حال أقدمت حكومة االحتلل عل
 26/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 من الضفة فلسطينيا   21قوات االحتالل تعتقل  .38

، وفجر يوم الثلثاء، حملة اإلثنين الثلثاءت قوات االحتلل اإلسرائيلي، ليلة شن   :وفا –رام هللا 
ء متفرقة في الضفة الغربية، تخللتها اعتداءات على المواطنين، مواطنا من أنحا 21اعتقاالت طالت 

 وتفتيش وتخريب للمنازل، وسرقة أموال.
 26/2/2019، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 فلسطينيو سورية المنسيون في تايالند صرخاتنا ومناشداتنا ذهبت أدراج الرياح .39

ريون المتواجدون في مملكة تايلند عن عبر اللجئون الفلسطينيون السو : تايلند –مجموعة العمل 
غضبهم وسخطهم من تجاهل صرخاتهم ونداءاتهم التي ناشدوا فيها رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس والمؤسسات الدولية وحقوق اإلنسان والمجتمع المدني للتدخل من أجل وضع حد لمأساتهم 

منوهين إلى أن تلك المناشدات ذهبت أدراج  .عن المعتقلين في السجون التايلندية واإلفراجومعاناتهم 
حالة من الرعب والخوف والترقب من مداهمة الشرطة التايلندية مكان  أصبحوا يعيشون الرياح، وأنهم 

واعتقالهم، وزجهم بسجونها والتهديد بترحيلهم بتهمة "أنهم الجئون" أو النتهاء مدة تأشيراتهم  إقامتهم
 هم االقتصادية والنفسية وجعلهم حبيسي منازلهم.أو إقامتهم، مما أثر على أوضاع

هذا ويعاني فلسطينيو سوريا في تايلند من ظروف غاية في السوء نتيجة عدم معاملة الحكومة 
التايلندية لهم على أنهم الجئين فارين من الحرب، بل كخارجين عن القانون في حال خالفوا قوانينها، 

 والسجن.عتقال هذا األمر جعل الكثيرين منهم عرضة لل
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وكان اللجئين الفلسطينيين أطلقوا العديد من المناشدات للمنظمات اإلنسانية طالبوا فيها التدخل لدى 
"أطفال ونساء ورجال" المعتقلين في سجن  الفلسطينية منالسلطات التايلندية لإلفراج عن العائلت 

IDC الدول التي تحترم إنسانيتهم إلى أن  لحين قبول توطينهم في إحدى أوضاعهم القانونية، وتسوية
الجدير بالتنويه أن عدد عائلت اللجئين الفلسطينيين المتواجدين في  يعود إلى وطنهم فلسطين.

أطفال،  110امرأة، و 65أسرة فلسطينية سورية، و 50عائلة، بينهم حوالي  179تايلند، يبلغ ما يقارب 
سن، يعاني الكثير منهم أمراض القلب والسكر إضافة إلى وجود عدد ليس بالقليل من كبار ال
 والضغط، ويحتاجون إلى المتابعة الطبية المستمرة.

 26/2/2019، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
 

 بحبسها على خلفية تقرير عن فساد في غزة صحافية فلسطينية تستأنف حكما   .40
بسبب تقرير عن فساد في النظام  دافعت صحافية فلسطينية ُحكم عليها بالحبس": أ ف ب" -غزة 

 الصحي في غزة عن تقريرها الثلثاء مؤكدة أنه "مهني".
تقريرا لتلفزيون "العربي" في غزة حول إعطاء  2016أعدت الصحافية الفلسطينية هاجر حرب في 

 أطباء تقارير طبية مزو رة من أجل السماح لفلسطينيين بمغادرة غزة لتلقي العلج، وهو أحد األسباب
عاما(  34وحوكمت حرب ) التي تسمح بموجبها إسرائيل لفلسطينيين بالخروج من القطاع المحاصر.

غيابياا أثناء تواجدها في األردن لتلقي العلج إلصابتها بالسرطان، ودانتها محكمة في القطاع في 
  يورو(. 245دوالرا،  275بالحبس ستة أشهر وبغرامة قدرها ألف شيكل إسرائيلي ) 2017حزيران/يونيو 

وأوضحت أن  وقالت لوكالة فرانس برس في غزة "لقد أجريت تقريرا استقصائيا صحافيا بمهنية".
التصاريح الطبية للخروج من غزة "موضوع مهم"، مضيفة أنه في هذا اإلطار "شبهات الفساد في غزة 

عمل جدي من "بـوقالت حرب إن الصحافيين في القطاع الفلسطيني ال يمكنهم القيام  هي األقوى".
 وقد استأنفت حرب الحكم الصادر بحق ها. مطالبة بدعم دولي لحرية الصحافة في غزة. "دون خوف

وتقول منظمة العفو الدولية إن الشرطة استجوبت حرب أربع مرات على األقل بعد تقريرها، معتبرة أن 
 محاكمتها "اعتداء مشين على حرية اإلعلم".

رة برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقياا في منظمة العفو الدولية إن وقال صالح حجازي، نائب مدي
"سلطات غزة تسعى بصورة صارخة إلى معاقبتها لكشفها الفساد داخل إدارة حماس. ويجب على 

 السلطات إسقاط جميع التهم الموجهة إليها على الفور".
 .وتعذ ر الحصول من وزارة العدل في غزة على تعليق على هذه القضية

 26/2/2019، رأي اليوم، لندن
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 غزة "منكوبة" اقتصاديا  وإنسانيا   2019في : رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيين .41
أنهى قطاع غزة العام الماضي على أسوأ وضع اقتصادي يمر به منذ : نور أبو عيشة - غزة

الحايك،  علي   ووصف سنوات، هذا ما اتفقت عليه مؤسسات رسمية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
بالمنطقة "المنكوبة"، من  2019رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيين )قطاع خاص(، غزة بداية 

وقال الحايك، في حوار أجرته وكالة "األناضول"، إن  النواحي االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية.
 تعليمية وصحية.انهيار القطاع الخاص بغزة أدى إلى حدوث كوارث اقتصادية واجتماعية و 

على أنه "األسوأ"، حيث شهد "انهيارات اقتصادية،  2018ويصنف الوضع االقتصادي في غزة خلل 
 وإفلس تجار ورجال أعمال، وإغلق للمئات من المنشآت الصناعية والمحال التجارية"، على حد  قوله.

ة االنهيار في القطاع االقتصادي وبي ن أن جمعيته أطلقت، بداية العام الجاري، تحذيرا من استمرار حال
ونتيجة التراجع االقتصادي الحاد، ارتفعت نسب الفقر  في حال لم يتم معالجة "ُمسبب ات" ذلك التدهور.

 ، بحسب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.%52، بينما بلغت نسبة البطالة %75في القطاع فوق 
غ ل األكبر للعمالة والخريجين في الوطن؛ في ظل "الحايك" شدد على أن القطاع الخاص يعتبر "المش

وبي ن أن انهيار القطاع الخاص يقود  انعدام قدرة القطاع العام على استيعاب أعداد العمالة الكبيرة".
 باتجاه "انهيار المنظومة االقتصادية بالوطن"، لكن الحل لذلك هو "المصالحة الفلسطينية"، كما قال.

مليار دوالر، بحسب  11يلي، بلغت خسائر القطاع الخاص ما يزيد عن ومنذ بدء الحصار اإلسرائ
يرجع الحايك أسباب انهيار القطاع الخاص )االقتصادي( إلى عدة عوامل رئيسية أبرزها و  الحايك.

 على التوالي. 13 استمرار االنقسام الفلسطيني الداخلي للعام الـ
إسرائيلي شامل على القطاع وإغلق  إلى جانب، ما ترتب على حالة االنقسام من فرض حصار

لكافة المعابر التجارية؛ باستثناء معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع، وعدم إدخال المواد الخام ومنع 
)داخل  1948التصدير، ورفض إدخال العم ال الفلسطينيين للعمل في األراضي المحتلة عام 

قييد الحركة من وإلى قطاع غزة، وأزمة الكهرباء وتابع مستكملا: باإلضافة إلى ت إسرائيل(، كما قال.
التي تعتبر المادة الخام األولى في عملية التشغيل والتصنيع، ومنع دخول المؤسسات الدولية، وعدم 

 تمكن المستثمرين بغزة والمتواجدين في الخارج من دخول القطاع".
ف المحال التجارية نتيجة ترد ي منشأة صناعية وآال 600ومنذ بداية الحصار اإلسرائيلي، أغلقت نحو 

 األوضاع االقتصادية، بحسب الحايك.
تسببت بتدمير  2008في حين أن الحروب الثلثة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة منذ نهاية 

 المئات من المنشآت الصناعية التي لم يتم تعويض أصحابها حتى اليوم، على حد  قوله.
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من الفلسطينيين  %80بيانات أممية نشرت العام الماضي، إن قرابة وبفعل الحصار واالنقسام، تقول 
ووفق تقرير أصدره برنامج الغذاء العالمي التابع  في القطاع يعيشون على المساعدات اإلنسانية.

من سكان قطاع غزة،  %70كانون األول الماضي، فإن ما يقرب من  ديسمبر/ 19لألمم المتحدة، 
 لغذائي"."يعانون من انعدام األمن ا

انهيار األوضاع االقتصادية في قطاع غزة، تسببت بشكل مباشر في انهيار القوة الشرائية لدى 
كما انخفضت مدخلت البضائع التجارية عبر معبر كرم أبو سالم )جنوبي القطاع( العام  المواطنين.

 ، وفق الحايك، نتيجة تردي األوضاع االقتصادية.%40-30الماضي بنسبة 
من المقطوعة رواتبهم من الموظفين المدنيين،  1,719حصلت عليها المؤسسة، فإن  ئياتإحصاووفق 

وسبق وأن خصمت الحكومة ما  .من األسرى والجرحى 1,700من الموظفين العسكريين، و 1,624و
، لتتراجع عن ذلك الشهر الماضي 2017من رواتب موظفيها بغزة في أبريل/ نيسان  %50-30نسبته 

 .%25التقليص إلى وتخف ض نسبة 
 27/2/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 

 العودة" والقدس وزير خارجية قطر: نرفض أي صفقة ال تشمل "حق   .42
دعا وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني القوى الدولية بما فيها : أحمد يوسف -الدوحة 

في حوار أجرته  ،وقال آل ثاني طقة".الواليات المتحدة إلى أن تكون "أكثر شموال في مقاربتها للمن
إن غاريد كوشنر، مستشار  ،صحيفة الـ"غارديان" البريطانية، الثلثاء، ونقلته صحيفة الشرق القطرية

وصهر الرئيس األمريكي دونالد ترامب أخبره أن "خطته للسلم بين إسرائيل وفلسطين ستكون جاهزة في 
ن "قطر غير مهتمة بالموضوع طالما أنه ال يمثل حدود وأوضح أنه رد على كوشنر بأ غضون أسابيع".

 ، فضل عن تسمية مدينة القدس عاصمة فلسطين".الفلسطينيين، وحق العودة للجئين 1967عام 
دول بدأها األحد؛ من أجل بحث خطة سلم بين  5ويجري كوشنر حاليا جولة خليجية تضم 

 قة القرن".الفلسطينيين واإلسرائيليين، معروفة إعلميا بـ"صف
 27/2/2019لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 وزير الخارجية التركي: لوال تركيا لما دافع أحد عن القدس .43

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه لوال تركيا وشعبها، لما دافع أحد عن : أنقرة
 يومنا".القدس، السيما في ظل وجود "بعض القادة الجبناء للدول اإلسلمية في 
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جاء ذلك في كلمة الثلثاء، خلل اجتماع بأنقرة، حول التعاون بين حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة 
 القومية" تحت مظلة تحالف الشعب، في االنتخابات المحلية المرتقبة نهاية مارس / آذار المقبل.

ها ويرتجفون أمامها، فل وأضاف تشاووش أوغلو:" طالما هناك قادة يهابون الواليات المتحدة وغير 
 يمكن ألحد الدفاع عن القدس".

ونوه تشاووش أوغلو، بأن تركيا نجحت في استصدار قرار من األمم المتحدة بشأن القدس، رغم 
تواصل الواليات المتحدة وإسرائيل مع كافة الدول، لثنيها عن التصويت لصالح القرار، عبر ممارسة 

 عض الدول المسلمة التي ننعتها بالكبيرة".الترهيب والترغيب، ورغم تقاعس "ب
 27/2/2019لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 لماذا يسعى نتنياهو إلى التطبيع مع المغرب؟ .44

يتساءل المغاربة عن األسباب خلف سعي إسرائيل إلى تطبيع علقاتها مع : خالد مجدوب - الرباط
 تطبيع مرتقب بين البلدين. المغرب، في ظل أحاديث متواترة في اإلعلم اإلسرائيلي عن

وتحدثت وسائل إعلم إسرائيلية عن زيارة مزعومة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للرباط 
قريبا، وعن لقاء سري جمعه مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في مؤتمر دولي، وهو ما 

 نفاه المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي.
ورأى حقوقيان مغربيان أن ترويج اإلعلم العبري لمثل هذه األخبار هو بمثابة "بالون اختبار" لمعرفة 
 مدى قبول الحكومة والشعب المغربيين لمحاوالت التطبيع، قبل أن تحدد تل أبيب خطواتها المقبلة.

في ظهر الشعبين واعتبر الحقوقيان، في حديث لألناضول، أن أي قبول بمحاوالت التطبيع هو طعنة 
 المغربي والفلسطيني، وتشجيع إلسرائيل على مواصلة قتل الفلسطينيين.

قال خالد السفياني، منسق المؤتمر القومي اإلسلمي، إن "ترويج اإلعلم العبري ألخبار عن زيارة 
بول مثل مزعومة لنتياهو أو لقاء سري بينه وبين بوريطة هو بمثابة بالون اختبار، ومحاوالت لخلق جو لق

وحذر السفياني، وهو حقوقي مغربي، في حديث لألناضول، المملكة من قبول مثل هذه  هذه األمور".
 وشدد على أن "جلوس أنظمة عربية مع نتنياهو هو مساهمة في تكريس االحتلل الصهيوني". الزيارة.

لكيان اإلسرائيلي وقال أحمد أويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع )غير حكومي( إن "ا
يطلق هذه البالونات لقياس مدى القبول الشعبي لمثل تلك الزيارات، ثم يحدد خطواته، وإذا تأكد أنه يوجد 

 رفض شعبي سيقولون إن ذلك )التطبيع( مجرد شائعات، وال يوجد شيء من هذا القبيل".
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ه ستقبل بمثل هذه المحاوالت، وتابع أويحمان لألناضول: "وال أعتقد أن الدولة المغربية بما ترمز إلي
خصوصا أن البلد يترأس لجنة القدس، وبالتالي ال يمكن للمغرب أن يستقبل كبير الصهاينة وكبير 

 مرتكبي الجرائم".
 27/2/2019لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 ستشعل المنطقة الرحمة محاولة إلغالق باب : أيمنظمة التعاون اإلسالمي .45

ممثل منظمة التعاون اإلسلمي لدى فلسطين، والمتابع لشأن القدس، قال : مهند حامد - القدس
: إن نتنياهو ليس صاحب المسجد المبارك "القدس العربي"السفير أحمد الرويضي، في حديث مع 

حتى يقرر إغلق المصلى، حيث هناك جهة مسؤولة وهو مجلس األوقاف بموجب الوصاية الهاشمية 
ارة بين األردنيين واإلسرائيليين، واكد عليه الفلسطينيين لألردنيين، الذي أكدت عليه اتفاقية وادي ع

المتابعة لكافة مرافق المسجد األقصى، وأي تدخل يشكل اعتداء على  أصحابالمجلس "مضيفا 
نتنياهو ووزراءه يريدون استخدام المسجد األقصى كدعاية انتخابية، لذلك  أنوبين  ."الوصاية األردنية
ة اليوم الثلثاء، بعرض استعراضي باقتحام المسجد األقصى، لكن هذه الدعاية من قام وزير الزراع

عندما أقدم شارون على  2000شأنها إشعال حرب دينية بالمنطقة وتفجير األوضاع كما حصل عام 
محاولة لفرض السيطرة وتغير الوضع القانوني  أياقتحام المسجد واندلعت االنتفاضة الثانية، لذلك 

 ي القائم من شأنه أن يشعل المنطقة.والتاريخ
قرار المحكمة اإلسرائيلية بإغلق الباب بدعوى حظر لجنة التراث مزعوما،  أن إلىالرويضي  وأشار

 إلقامةاستخدمت كذريعة إلغلقه بغية السيطرة عليه  وإنماحيث ال يوجد لجنة تراث داخل المكان 
المنطقة، وعلى اإلسرائيليين تذكر معركة  محاولة إلغلق الباب ستشعل أيوقال  كنيس يهودي.

 البوابات التي خاضها المقدسيون قبل عامين.
 26/2/2019العربي، لندن،  القدس

 
 كوشنر وغرينبالت في جولة خليجية لحشد الدعم لـ"صفقة القرن" .46

يقوم جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس األمريكي دونالد ترامب، والمبعوث األمريكـي إلـى الشـرق 
األوســـط جايســـون غـــرينبلت، بزيـــارة عـــدة دول خليجيـــة وذلـــك لحشـــد الـــدعم لــــ"صفقة القـــرن". وتشـــمل 

وقــال مســؤولون أمريكيــون إن جولــة كوشــنر فــي  مــان والســعودية وقطــر.الجولــة اإلمــارات وســلطنة عُ 
ـــى الشـــق االقتصـــادي لخطـــة الســـلم التـــي تعتـــزم إدارة ترامـــب  ـــى إطـــلع دولهـــا عل المنطقـــة تهـــدف إل

 .9/4/2019ن عنها بعد االنتخابات اإلسرائيلية في اإلعل
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مع السـلطان قـابوس  ،25/2/2019 اإلثنين، يوم لبيان البيت األبيض، فإن كوشنر أجرى مباحثات ووفقاا 
مان، وقد حضر المباحثات غرينبلت، والمبعوث األمريكي الخاص إلى إيران براين هوك، في سلطنة عُ 

مــان، وجهــود اإلدارة األمريكيــة عزيــز التعــاون بــين الواليــات المتحــدة وعُ أن المباحثــات تناولــت ت موضــحاا 
كمـا أجـرى كوشـنر مباحثـات مماثلـة فـي اإلمـارات مـع  وفلسـطين. "إسـرائيل"للتوسط من أجل السلم بـين 

ولــي عهــد أبــو ظبــي الشــيخ محمــد بــن زايــد، كمــا أجــرى مباحثــات مــع ملــك البحــرين حمــد بــن عيســى آل 
ظار مسـلطة فـي األيـام المقبلـة علـى لقـاء كوشـنر المنتظـر مـع ولـي العهـد السـعودي وستكون األن خليفة.

 محمد بن سلمان.
وذكـــرت صــــحيفة "واشـــنطن بوســــت" أن الهـــدف مــــن اللقـــاء، علــــى مـــا يبــــدو، هـــو دفــــع خطـــة الســــلم 

راقبين يــرون أن هــذا الجهــد األمريكــي مــاألمريكيــة بــين اإلســرائيليين والفلســطينيين إلــى األمــام. ولكــن 
فاشــل بســبب رفـــض الفلســطينيين لـــه، ال ســيما أن كوشـــنر كــان القــوة الدافعـــة خلــف قـــرار ترامــب نقـــل 

وأضافت أن زيارة كوشنر تمثـل بالنسـبة لمحمـد بـن سـلمان  السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس.
 قتل الصحفي جمال خاشقجي.بعد م، فرصة لمواصلة مساعيه الرامية إلى إعادة تأهيله دولياا 

 27/2/2019 ،48عرب 
 

 قراطي األمريكي يدينون نتنياهو واليمين الصهيوني يهب  لنصرتهو مرشحو الحزب الديم .47
رئيس وزراء إسرائيل بنيـامين نتنيـاهو احتضـانه  إعلنبعد نحو أسبوع من  :سعيد عريقات -واشنطن 

اخام مئير كاهانـا وحـزب لحزب "القوة اليهودية" اليميني الموصوم بالفاشية، والذي تعود جذوره إلى الح
، تشـهد السـاحة السياسـية "كاخ" اللذين أدرجا على الئحة اإلرهاب األمريكي منذ أكثر من ثلثين عاماا 

في ردة الفعل تجـاه خطـوة  حاداا  والمنظمات اليهودية المختلفة في الواليات المتحدة انقساما   واإلعلمية
بتخلـي  تنـذر أيضـاا  أنهـاألمريكيين عن دعـم حكومتـه، بـل نتنياهو التي ال تهدد فقط بتخلي الليبراليين ا

 بغض النظر عن الممارسات اإلسرائيلية. وتلقائياا  تقليدياا  "إسرائيل"القواعد التي طالما دعمت 
وبينمـــا نــــدد الســــيناتور بيرنــــي ســــاندرز الــــذي أعلــــن ترشــــحه للنتخابــــات الرئاســــية األمريكيــــة األســــبوع 

نه رفـع الليلـة الماضـية مـن وتيـرة انتقـاده إائيلي منذ سنوات طويلة، فالماضي بسياسات االحتلل اإلسر 
لـرئيس وزراء إسـرائيل نتنيـاهو خــلل لقـاء مطـول عـل شــبكة سـي.إن.إن التلفزيونيـة، فيمـا دان مســؤول 

 السياسة الخارجية لحملة ساندرز، مات داس، احتضان نتنياهو لحزب "القوة اليهودية" الفاشي.
ئ المراقبـون السياسـيون بقيـام المرشـحة مـن واليـة مينيسـوتا، السـيناتور إيمـي وفي خضـم ذلـك فقـد فـوج

 كلوبــاكر بتوجيــه إدانــة قويــة اللهجــة لنتنيــاهو، لتكــون المرشــحة الديموقراطيــة األولــى التــي ُتصــدر بيانــاا 
 خطوة نتنياهو سالفة الذكر، خاصة وأن كلوباكر، كانـت الوحيـدة بـين الـديموقراطيين الـذين ضد   رسمياا 
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، التـي صـوتت لصـالح مشـروع قـرار 2020أعلنوا ترشحهم في مواجهة الرئيس دونالد ترامب بانتخابات 
قبــــل أســــبوعين فــــي مجلــــس  BDS "إســــرائيل"يجــــرم حركــــة المقاطعــــة، وســــحب االســــتثمارات ومعاقبــــة 

 الشيوخ.
يــــه عــــن دافعتــــا ف 26/2/2019الثلثــــاء  يشــــار إلــــى أن مجمــــوعتين امــــريكيتين يمينيتــــين أصــــدرتا بيانــــاا 

فـــي الواليـــات المتحـــدة  "إسرائيلـ"تصـــرفات نتنيـــاهو، بعـــد أيـــام مـــن إدانـــة الجماعـــات الســـائدة المواليـــة لـــ
 لتحــالف نتنيــاهو مــع حــزب "القــوة اليهوديــة" وهمــا "المنظمــة الصــهيونية األمريكيــة" و"شــباب إســرائيل".

ية إلسرائيل بسـبب انتقادهـا وهاجم بيان "المنظمة الصهيونية األمريكية" بشكل مباشر الجماعات الموال
إي.دي.إل، و"اللجنـــة -، ورابطـــة مكافحـــة التشـــهيرAIPACخطـــوة نتنيـــاهو ســـالفة الـــذكر، مثـــل إيبـــاك 

اليهوديــة األمريكيــة" وهــي منظمــات، علــى عكــس "المنظمــة الصــهيونية األمريكيــة" تــدعي بأنهــا "تــدعم 
ا نقاشــات نتنيــاهو مــع األحــزاب التــي ورددت "المنظمــة الصــهيونية األمريكيــة" فــي بيانهــ الــدولتين". حــل  

 ، واصفة إياها بـ"الخطر على الشعب اليهودي والدولة اليهودية".إسرائيلتمثل الفلسطينيين في 
 26/2/2019 ،القدس، القدس

 
 للفلسطينيين وتصفية خاشقجي مثاالن على غياب المساءلة "إسرائيل""العفو الدولية": قتل  .48

منظمـة العفـو الدوليـة إن مقتـل الصـحفي السـعودي جمـال خاشـقجي  األناضـول: قالـتوكالـة  –الرباط 
 خارج نطاق القضاء". في قنصلية بلده لدى إسطنبول، يعد "إعداماا 

جــاء ذلــك خــلل مــؤتمر صــحافي عقدتــه المنظمــة الثلثــاء، فــي العاصــمة المغربيــة الربــاط، إلعـــلن 
 ".2018مال أفريقيا لعام تقريرها السنوي عن "حالة حقوق اإلنسان في الشرق األوسط وش

وقال محمد السكتاوي، الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية في مكتب المغرب، إن "الدول الكبرى ُتغل ب 
ع دول المنطقــة علــى التمــادي فــي االنتهاكــات".  مصــالحها االقتصــادية علــى حقــوق اإلنســان، مــا شــج 

صـــلية بـــلده فـــي إســـطنبول، يعـــدان وأضـــاف: "قتـــل إســـرائيل للفلســـطينيين، ومقتـــل خاشـــقجي داخـــل قن
 مثالين ساطعين على غياب المساءلة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا".

 27/2/2019 ،القدس العربي، لندن
 

49. "INSS" اتصاالت سياسية" مع الفلسطينيين باستئناف "إسرائيل": مواجهة مقاطعة" 
، وخاصة مقاطعة الشركات يسود تخوف في إسرائيل من اتساع ظاهرة مقاطعة المستعمرات

االقتصادية التي تعمل في المستعمرات، وأن تتأثر من ذلك مكانة إسرائيل في العالم ونشاطها 
السياسي واالقتصادي. لكن المقترحات المطروحة في إسرائيل ال تصل إلى الحد األدنى الذي يمكن 
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االستيطان أو الممارسات العنصرية  أن يقبله العالم، ألنها ال تدعو إلى إنهاء االحتلل وال إلى وقف
 اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين وتقود إلى نظام أبرتهايد.

يناير  كانون الثاني/ 24ويأتي هذا التخوف، اآلن، في أعقاب مصادقة مجلس النواب اإليرلندي، في 
ضي الماضي، على مشروع قانون يفرض قيودا على العلقات االقتصادية مع المستعمرات في األرا

نوفمبر الماضي،  تشرين الثاني/ 28. كذلك صادق مجلس النواب التشيلي، في 1967المحتلة عام 
على مشروع قرار يدعو الحكومة التشيلية إلى إعادة النظر في اتفاقيات سابقة مع إسرائيل وإصدار 

 .  1967تعليمات مفادها أن أية اتفاقيات مستقبلية ستشمل التعامل مع حدود إسرائيل حتى العام 
ويفرض مشروع القانون اإليرلندي حظرا على بيع منتجات وخدمات مصدرها في المستعمرات، 
واستيراد بضائع كهذه سيشكل مخالفة قانونية، وتدخل في إنتاج موارد من أراض محتلة، وفرض 
غرامات وعقوبة السجن على مرتكبي هذه المخالفة. وكي يتم سن مشروع القانون بصورة نهائية 

بغي أن يمر بعدة مراحل تشريعية. واعتبر "معهد أبحاث األمن القومي" في جامعة تل أبيب في ين
ورقة تقدير موقف صادرة اليوم، الثلثاء، أن مشروع القانون اإليرلندي مخالف لسياسة االتحاد 

، 1967األوروبي الحالية، التي بموجبها االتفاقيات مع إسرائيل ال تسري على األراضي المحتلة عام 
 وينبغي وضع علمات على منتجات المستعمرات.  

ودعا مشروع القرار التشيلي الحكومة إلى وضع تعليمات لمواطنيها الذين يزورون المنطقة تقضي 
بعدم المساهمة في المشروع االستيطاني أو التعاون مع انتهاكات القانون اإلنساني الدولي. كذلك دعا 

 مة نظام يمنع استيراد تشيلي منتجات من المستعمرات.مشروع القرار التشيلي إلى إقا
واعتبر المعهد أنه تجري في إيرلندا وتشيلي منذ فترة طويلة "أنشطة معادية إلسرائيل، وتشمل أنشطة 

نائبا إيرلنديا ووزير على عريضة  50". وبين األنشطة التي ذكرها المعهد، توقيع BDSلصالح حركة 
ألسلحة اإلسرائيلية، وتعبير منظمة الطلب القطرية اإليرلندية تطالب بفرض حظر على تجارة ا
. كما عبر الرئيس HP، وبني األخير لحملة ضد شركة BDSومجلس بلدية دبلن عن دعمهم لـ

 اإليرلندي، مايكل هيغنز، عن تأييده لنشاط حركة مقاطعة إسرائيل.  
ارج الشرق األوسط. وأعلن إقليم لوس وأشار المعهد إلى أنه يعيش في تشيلي أكبر جالية فلسطينية خ

ريوس، في جنوب البلد، في نيسان/أبريل الماضي، أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وتمارس نظام 
أبرتهايد، ودعا الحكومة إلى التنديد بالممارسات اإلسرائيلية وإعادة النظر في اتفاقيات التعاون مع 

 الجيش اإلسرائيلي.
ت لمقاطعة المستعمرات، التي مصدرها في أحيان كثيرة في انتقادات ولفت المعهد إلى أن "مبادرا

ضد السياسة اإلسرائيلية في يهودا والسامرة )الضفة الغربية(، تعبر عن تضامن مع النضال 
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، التي BDSالفلسطيني وهي مقبولة في أوساط جماهير كثير في أنحاء العالم، ولكنها تسمح لحركة 
ائيل، بتجنيد منتقدي سياسة إسرائيل للنضال ضد هذه السياسة. وفي تحاول تقويض شرعية دولة إسر 

هذا الواقع غير الواضح، ال تفرق إسرائيل أيضا، في أحيان كثيرة، عن قصد ومن دون قصد، بين 
 الذين ينتقدون سياستها وبين أولئك الذين ينفون وجودها ويعملون من أجل تقويض شرعيتها".

 

 "ائيلإسر "احتماالت اتساع مقاطعة 
اعتبر المعهد أن تأثير القرارين اإليرلندي والتشيلي األخيرين "ليسا مهمين"، وأشار إلى أن الحكومة 
اإليرلندية الضيقة أعلنت معارضتها لمشروع القانون المذكور أعله، وأن مسألة التجارة هي ضمن 

سرائيلية "ضئيل جدا". صلحيات االتحاد األوروبي، ولذلك فإن احتمال المس المباشر بالصادرات اإل
مليين  105.6إلى جانب ذلك، فإن حجم صادرات البضائع اإلسرائيلية إلى إيرلندا صغير، وبلغ 

مليار دوالر في العام الماضي. وبحسب المعهد، فإن  62دوالر من أصل صادرات إسرائيلية بمبلغ 
نتاج المصانع اإلسرائيلية في مشروع القانون اإليرلندي "يركز على منتجات المستعمرات، فيما جل  إ

 يهودا والسامرة موجه إلى السوق اإلسرائيلية المحلية وليس للتصدير".
رغم ذلك، حذر المعهد من أنه "قد يتضح في األمدين المتوسط والبعيد أن تأثير االقتراحين 

دول عديدة للنشاط  )اإليرلندي والتشيلي( قد يكون كبيرا. وُيبرز االقتراحان انعدام الشرعية التي تنسبها
اإلسرائيلي في يهودا والسامرة وتشدد على استعدادها المتزايد التخاذ خطوات حقيقية ومتشددة ضدها 

 وحتى أنها تمنح دعما للجهات التي تدفع نزع الشرعية عن دولة إسرائيل".
توقع لـ"قائمة وأضاف المعهد أن المصادقة نهائيا على االقتراحين، "وفي خلفيتهما التقارير حول نشر م

سوداء" للشركات التي تعمل في المستعمرات من جانب مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، من 
شأنه أن يمنح نشطاء المنظمات المعادية إلسرائيل حافزا على دفع حملت مشابهة في دول أخرى 

ها أن تقود إلى تبني قرارات وهيئات مختلفة، وبينها ذات أهمية أكبر بالنسبة إلسرائيل كما أن من شأن
أخرى خطيرة جدا. وإلى جانب ذلك يتصاعد التخوف من أن قرارا رسميا بشأن مقاطعة منتجات 
المستعمرات قد يشجع مقاطعة رسمية أو غير رسمية لشركات إسرائيلية مرتبطة باألنشطة االستيطانية، 

 لسكان والمصالح التجارية".مثل تقييد أنشطة البنوك اإلسرائيلية التي منحت قروض إسكان ل
كذلك حذر المعهد من أن المصادقة على االقتراحين قد يدعم مقترحات أخرى، وبينها "تغيير سياسة 
االتحاد األوروبي ودول أخرى تجاه المستعمرات، نشر "قوائم سوداء" أخرى، إلغاء استثمارات أجنبية 

يل، وحتى فرض عقوبات وقيود على في شركات إسرائيلية، االمتناع عن نشاط تجاري في إسرائ
 كيانات إسرائيلية وجهات تعمل معها".  
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 مواجهة المقاطعة
مليون شيكل من أجل محاربة حركة مقاطعة إسرائيل وسحب  200رصدت الحكومة اإلسرائيلية 

لهذه الغاية،  االستراتيجية(، وأقامت وزارة الشؤون BDSاالستثمارات منها وفرض عقوبات عليها )
يتوالها وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، غلعاد إردان. وفيما يصرح إردان أنه حقق نجاحات في  والتي

محاربة المقاطعة، إال أن تقرير المعهد يقود إلى االستنتاج بأن ال أساس من الصحة لمزاعم إردان، 
 ء.وأن نشاط الوزارة المستحدثة حقق فشل ذريعا، والميزانيات التي ُرصدت له ذهبت هبا

وأوصى المعهد بأن تتخذ الحكومة اإلسرائيلية عدة خطوات من أجل منع تأثير االقتراحين اإليرلندي 
 والتشيلي، ومقترحات أخرى مشابهة:

أوال: "في المستوى الواسع، استئناف االتصاالت السياسية مع الفلسطينيين، أو على األقل إظهار 
ه أن يقلص الدعم لدعوات مقاطعة منتجات رغبة واضحة بذلك تجاه المجتمع الدولي، من شأن

المستعمرات وخطوات مختلفة تجاه إسرائيل، وحتى أنه سيمكن صناع القرار في دول ومنظمات دولية 
التي تتعالى فيها دعوات للمتناع عن تطبيقها. وبالطبع، فإن رد الفعل اإلسرائيلي المستقبلي على 

 ى التعامل الدولي مع إسرائيل في هذا السياق"."صفقة القرن"، لدى طرحها، يتوقع أن يؤثر عل
ثانيا: "سواء من خلل خطوة سياسية واسعة أو بمعزل عنها، من شأن دفع نشاط اقتصادي مشترك 
إلسرائيل والفلسطينيين أن يسمح للعبين المختلفين في الحلبة الدولية بقنوات تدخل وتأثير وتعاون تكون 

 منها في إطار اإلجراءات الدبلوماسية واإلعلمية من أجل منعها". بديل جذاب للمقاطعة ووسيلة مناعة
ثالثا: "ينبغي العمل بشكل عيني مع مشروعي القانون. وفي إيرلندا، ُينصح بإجراء حوار مع الحكومة 
من أجل التيقن أنها تعارض فعل مشروع القانون وتعمل على إلغائه أو تأخير ملموس إلجراءات 

ته أو االمتناع عن تنفيذه. واالعتماد على سياسة االتحاد األوروبي بخصوص تشريعه، وتليين صيغ
التجارة مع إسرائيل من شأنه أن يساعد في تحييد طبيعة مشروع القانون الملزمة. وفي موازاة ذلك، ينبغي 

 إسرائيل".دراسة سريان مشروع القانون على ضوء اتفاقيات التجارة الدولية المختلفة، الملتزمة بها إيرلندا و 
وأضاف المعهد فيما يتعلق بمشروع القرار التشيلي، أنه "على الرغم من أنه ليس ذا مكانة ملزمة، إال 
أن مشروع القرار التشيلي قد يستخدم كنقطة انطلق لقرارات متشددة أكثر، ولذلك ينبغي التيقن )من 

القرار. وفي موازاة ذلك، خلل اتصاالت( مقابل حكومة تشيلي أنها لن تتخذ خطوات بروح مشروع 
ينبغي إجراء حوار مقابل الجهات في مجلس النواب، بحيث أنه حتى لو لم يؤِد تحييد الدعم 

 للفلسطينيين إلى فائدة، فعلى األقل بإمكانه تقليص مكانتها".   
رابعا: "تركيز جهد في رصد غايات وحلبات النشاط المقبل لنشطاء منظمات نزع الشرعية سيسمح 

أو تليين مقترحات أخرى في مراحلها المبكرة وقبل أن تحظى بتأييد أو نشر. وفي هذه الحالة، بمنع 
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ينصح بالتركيز على مؤسسات االتحاد األوروبي من أجل منع تغيير محتمل في سياسته واتخاذ 
قرارات بروح مشروع القانون اإليرلندي، وذلك بواسطة حوار مع المفوضية األوروبية وتجنيد الدول 

 الداعمة إلسرائيل من أجل التأثير على سياسة االتحاد في هذا السياق".    
 26/2/2019، 48عرب 

 
 الضفة.. ويتوقعون انفجارها.. هل تتحقق هذه التوقعات؟ اإلسرائيليون ال يستعجلون ضم   .50

 د. فايز أبو شمالة
من اإلسرائيليين فقط  %24أجرت حركة ضباط من أجل أمن إسرائيل استطلعاا للرأي جاء فيه أن 

يؤيدون ضم منطقة ج من الضفة الغربية إلى إسرائيل، واألغلبية ترفض الضم من منطلق عدم 
إعطاء الجنسية لنصف مليون فلسطيني، كما اقترحت ذلك الوزيرة أيليت شاك، وفي تقديري فإن هذا 

ق واسعة من الضفة أمر يثير الغرابة، والسيما أن دعاية األحزاب الدينية كلها تقوم على ضم مناط
 الغربية إن لم يكن كلها.

ضباط من أجل أمن إسرائيل استثمروا نتائج هذا االستطلع للترويج لفكرتهم، فقالوا إنه بعد انكشاف 
أساليب عمل اليمين المتطرف، الذي يجهز األرضية لضم مليين الفلسطينيين، فإن الحركة، 

م، طالما كانت المعطيات تشير إلى أن غالبية مصممة على مبادرة واسعة النطاق لوقف خطة الض
 الجمهور تعارض بحزم عملية الضم، وتدعم خطط االنفصال عن الفلسطينيين.

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

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

 وهنا يجب االنتباه إلى ملحظتين:
هذا التوقيت على غزة، ول 2014األولي: حركة ضباط من أجل أمن إسرائيل تأسست بعد عدوان 

 دالالت كبيرة، تتعلق بنتائج العدوان الذي لم يحقق أهدافه، وخرج منه الجيش اإلسرائيلي خائباا.
الثانية: أن الذي اتخذ قرار عدم التصعيد مع غزة في الفترة األخيرة هم قادة األجهزة األمنية الحاليين، 

 التهدئة. وهم من ألزم المستوى السياسي بأن ينبذ مزايداته ويوافق على
ومع التدقيق في استطلع الرأي المذكور يمكن االستنتاج بأن المجتمع اإلسرائيلي ال يجمع على أي 
حل للقضية الفلسطينية، فالضم ألراضي الضفة الغربية ليس حلا بالنسبة لغالبية اإلسرائيليين، 

ر السيطرة على الشعب والترانسفير" ترحيل الفلسطينيين وتهجيرهم من أوطانهم ليس حلا، واستمرا
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الفلسطيني ليس حلا، وكذلك فإن ترك البلد للعباد يتنفسون حريتهم بعيداا عن المحتل اإلسرائيلي 
ليس حلا من وجهة نظر البعض، وقد تبين لهم أيضاا أن حل الدولتين لم يعد قائماا، وأن حل الدولة 

 .الواحدة ثنائية القومية مرفوض، ويتعارض مع قانون القومية
 لما سبق، فإن الحل للقضية الفلسطينية من وجهة نظر اإلسرائيليين يكمن في رؤيتين:

حلول للقضية الفلسطينية، فاإلسرائيليون ليسوا في عجلة من  للتفتيش عناألولى ترى أن ال داعي 
أمرهم، ويسعون إلى تذويب القضية الفلسطينية على نار هادئة، معتمدين على الزمن الطويل، طالما 
ظل الوضع مستقراا ومزدهراا، وظل الفلسطيني يعمل في المصانع والشركات اإلسرائيلية، وظلت 

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

وجود اإلسرائيلي نفسه، وعلى اإلسرائيلي أن هذا الترقب تطور ديمغرافي فلسطيني سيؤثر على ال
 يخاف على مستقبلة من االحتلل أكثر من الفلسطيني الذي تعايش مع االحتلل؟

انعدام الحل للقضية الفلسطينية حتى يومنا هذا ال يعني التخبط اإلسرائيلي وجهل المستقبل، انعدام 
 التصفية على نار الزمن. الحل يعني أن يبقى األمر على ما هو عليه حتى نضوج ثمرة

درس من التاريخ: حين طالب بن جوريون أول رئيس وزراء إسرائيل بتوقيع اتفاقية سلم مع العرب، 
قال له أبا إيبان أول وزير خارجية إسرائيلي، ال تستعجل توقيع اتفاقيات السلم مع العرب، علينا 

 متى نشاء!!! االكتفاء بهدنة في هذه المرحلة، هدنة، تسمح لنا بالتوسع
 26/2/2019، رأي اليوم، لندن

 
 الفلسطينية.. التأرجح وعدم االستقرار - العالقات السعودية .51

 د. عدنان أبو عامر
بصورة مفاجئة، عادت العلقات السعودية الفلسطينية إلى سابق عهدها من الدفء، بعد فتور شهدته 

بالملك سلمان، وأعلنت قيادات فتحاوية  الفترة الماضية، حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس
ثقتها بالسعودية، خاصة بعد أن استعاد الملك سلمان ملف القضية الفلسطينية من ابنه ولي العهد 

 األمير محمد بن سلمان، مما شكل مصدر ترحيب فلسطيني.
أقرب الفلسطينية، وهل تجعل الفلسطينيين  - السطور التالية تناقش تطورات العلقات السعودية

للسعودية المتريثة في دعم صفقة القرن، أو هكذا يبدو، من مصر التي تبدو متشجعة لها، وفيما 
تحافظ الرياض على اتصاالتها مع فتح والسلطة الفلسطينية، فإنها تبقي على شبه القطيعة مع 
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قليمي بعد حماس، مما قد يطرح األسئلة حول ما قد تقدمه السعودية للفلسطينيين الستعادة دورها اإل
 تورطها في قضية خاشقجي وحرب اليمن.

مليون دوالر للسلطة الفلسطيني ة، وهي قيمة  60بتحويل  2019شكل إعلن السعودي ة في فبراير 
مساهماتها عن الشهور الثلثة السابقة، بعد أن تأخرت عدة أشهر عن دعم الفلسطيني ين، ولذلك فإن 

مفاجئ يفسح المجال لربط وصوله في هذا الوقت بالذات بالموقف استئناف المملكة لهذا الدعم السخي وال
 الرسمي  للسلطة الفلسطيني ة المتضامن معها في قضي ة مقتل الصحافي  السعودي  جمال خاشقجي.

سبق استئناف الدعم السعودي  للسلطة، أن ثم نت األخيرة إجراءات المملكة في قضي ة خاشقجي، 
، بل  إن الرئاسة الفلسطينية في أول أسبوعين فقط من انكشاف القضية وثقتها بالقضاء السعودي 

 أعلنت تبن يها لرواية الرياض، وأصدر الرئيس الفلسطيني  بياناا أك د أن  فلسطين ستبقى بجانب المملكة.
الل فت أن  السلطة الفلسطيني ة بدعمها للسعودي ة في قضي ة خاشقجي، تحد ت الشارع الفلسطيني  الذي 

مملكة، سواء بالعرائض الصحافي ة المطالبة بكشف قتلته، أم بمواقف الكت اب الفلسطيني ين عارض ال
المنزعجة من سلوك السعودي ة في القضي ة، وتجلى الموقف الفلسطيني الشعبي المناهض للسعودي ة 

 حين أد ى المصل ون في المسجد األقصى الصلة عن روح خاشقجي.
السعودي ة يعني أن ها مرتاحة لموقف السلطة الفلسطيني ة في قضي ة  ال يحتاج أحدنا للتأكيد أن دعم

خاشقجي، حيث ات بعت رام هللا سياسة تقوم على عدم إزعاج الرياض، مما جعلها تحظى بهذا الدعم 
، رغم أن هذا الدعم لم يكن قد وعدت به السلطة الفلسطينية من السعودية قبل قضية  المالي 

، وترى أن  وقوفها  خاشقجي، كما تدرك السلطة أن  المنطقة تشهد حالة من االصطفاف اإلقليمي 
، ولم يعد سر اا أن عب اس مطمئن  بجانب السعودي ة سيعود عليها باإلسناد المالي  والتأييد السياسي 

 لموقف سلمان من صفقة القرن، أكثر من ابنه.
، 2017نية، وتحديدا في نوفمبر قبل عام بالضبط من تاريخ استئناف الدعم السعودي للسلطة الفلسطي

شهدت علقاتهما توترا واضحاا عقب طلب محمد بن سلمان من محمود عباس دعم الرؤية األمريكية 
للسلم مع إسرائيل، مما أسفر عن فتور في علقاتهما، وتسبب بتوقف الدعم السعودي عن 

عن دعم موقف  2018الفلسطينيين عدة أشهر، لكن الملك سلمان ما لبث أن أعلن في يوليو 
 الفلسطينيين من مستقبل الصراع مع إسرائيل، بعكس موقف ابنه الذي حاول فرض رؤيته عليهم.

يطرح استئناف السعودية دعمها للسلطة الفلسطيني ة عدة ملحظات، أولها صعوبة أن تقدم على ذلك 
يس األميركي  دونالد ترامب، دون تنسيق مع واشنطن، ألن ها ال تمتلك الجرأة الكافية لتحد ي إدارة الرئ

في ظل  التوت ر بينهما بسبب قضي ة خاشقجي، مما يعني أن الرياض حصلت على مباركة واشنطن 
 الستئناف دعمها للسلطة الفلسطينية.
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الملحظة الثانية تكمن في أن  السعودي ة بدعمها المالي  للسلطة الفلسطيني ة، رب ما أرادت التغطية على 
امية مع إسرائيل، ووقف أي  اعتراض فلسطيني  عليها، ولذلك امتنعت السلطة علقاتها المتن

 الفلسطينية عن إدانة اللقاءات السعودية اإلسرائيلية على هامش قمة وارسو األخيرة.
لعل الملحظة الثالثة باستئناف الدعم السعودي  للسلطة الفلسطيني ة أنه تزامن مع الدعم القطري  

مليون دوالر، مما يكشف حجم التنافس اإلقليمي  بين الرياض والدوحة لزيادة  150 لقطاع غز ة بـ
نفوذهما في األراضي الفلسطيني ة، ويسفر عن نوايا السعودي ة بعدم احتكار قطر للمساعدات المالي ة 
للفلسطينيين، ومزاحمتها في هذا الدور، خصوصاا في ضوء األزمة المتصاعدة بينهما منذ يونيو 

 ما شكرت حماس قطر لدعمها غز ة، فقد صمتت إزاء دعم السعودي ة للسلطة.، وفي2017
في ذات السياق، ورغم التحسن الظاهري في علقات السلطة الفلسطينية بالسعودية، فيبدو مهماا 
اإلشارة إلى جهود تبذلها األخيرة بمدينة القدس، لزيادة تأثيرها على المدينة، عبر المال والمشاريع 

 ، وتقريب بعض الشخصيات المقدسية، مما قد يثير غضب السلطة الفلسطينية. االقتصادية
كما أن هذا السلوك السعودي في القدس، قد يدفع السلطة الفلسطينية لدعم بقاء اإلشراف األردني 
على األوقاف اإلسلمية المقدسية، وعدم تسهيل إيجاد موطئ قدم سعودي في الحرم القدسي، ورغم 

مان معنيتان باستمرار حصولهما على الدعم المالي من الرياض، لكنهما موحدتان في أن رام هللا وع
 عدم السماح لها بأن تحل محلهما في الحرم القدسي.

في الجانب الثاني من المشهد السياسي الفلسطيني، تظهر حماس، وعلقتها مع السعودية، التي ال 
اف سياسي  غير مسبوقة، وإعادة إنتاج تمر بأحسن أحوالها، في ظل دخول المنطقة حالة اصطف

 محاور جديدة تراجعت وتيرتها مع اندالع ثورات الربيع العربي.
تتابع حماس بصورة دقيقة ما يتناقله اإلعلمان الفلسطيني  واإلسرائيلي  عن تقارب مط رد بين 

ا جعل الفلسطيني ين السعودي ة وإسرائيل، والكشف عن زيارات متبادلة، وتنسيق أمني  لمواجهة إيران، مم  
، حتى أن حماس لم تتباطأ بإدانة أي تطبيع عربي مع  ينظرون بريبة وقلق تجاه الدور السعودي 

 إسرائيل، دون ذكر السعودية باالسم.
لكن التصريحات األخيرة للوزير السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير في قمة وارسو كشفت عن 

س، حين ذكر الحركة باالسم بأنها تتلقى دعما من إيران، مما مزيد من توتر علقة المملكة بحما
 يعيق التوصل إلى سلم في المنطقة.

في ذات السياق، ليس سر اا أن  حماس تعيش أجواء من القلق عقب التوت ر الكبير المتصاعد بين 
ضين في آن واحد، السعودي ة وإيران، ألن ها كما يبدو حريصة على اإلمساك بعلقاتها مع الجانبين المتناق
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صحيح أن  ذلك يبدو صعباا، لكن ها ال تمتلك الكثير من العلقات اإلقليمي ة، ولذلك، قد ال تقدم قريباا على 
 إجراء مفاضلة صعبة للنحياز إلى أي  منهما، رغم الجرعات المتزايدة باتجاه اقترابها من إيران.

من تقع بين نارين، مم ا قد يتطل ب منها تبدو حماس في ظل  تصاعد الخلف بين الرياض وطهران ك
عدم االصطفاف في أي  محور كان، حت ى ال تقع في أزمة مع أي  منهما، بعد أن شهدت العلقات 
مع السعودي ة انفراجاا مؤقتاا أحدثته زيارة رئيس مكتبها السياسي  السابق خالد مشعل األخيرة لها في 

 تنامياا متسارعا، مما يثير غضب الرياض.، فيما تشهد علقاتها بإيران 2015يوليو 
سبق لحماس في سنوات سابقة أن التزمت مستوى معيناا من عدم إطلق تصريحات أو تنظيم زيارات 
إلى طهران، خشية أن يتم احتسابها على المحور اإليراني، لكن اآلونة األخيرة يبدو أن الحركة 

تفضل هذه التصنيفات، لكن وقائع األمور على حسمت خياراتها باتجاه هذا المحور، صحيح أنها ال 
 األرض تقول ذلك.

ربما تعلم حماس جي داا أن ها تحتاج إلبقاء علقاتها مع السعودي ة، ولو في حدها األدنى، ألنها ترى 
، وفي الوقت نفسه ال يرج ح ابتعادها عن إيران صاحبة الدعمين المالي   نفسها زعيمة العالم السني 

رغم تراجعه الكمي بسبب األزمة المالية اإليرانية، رغم أن علقة الحركة بالدولتين  والعسكري  لها،
ليست وليدة الل حظة، نظراا لحاجتهما معاا، ومن األهمية بمكان أال تنقطع مع أي منهما، فحماس ال 

 يجب أن تجد نفسها في مرب ع األزمات اإلقليمي ة.
اا، قد ال تحتمل منها كأن حماس مطالبة بإدراك أن علقة إيران وا اسة جد  لسعودية تمر  في مرحلة حس 

ل  اتخاذ مواقف حاسمة، ألن  ذلك قد يجبرها على دفع أثمان باهظة سياسي ة ومالي ة، مما يجعلها تفض 
 المواقف الضبابي ة تجاههما، ورب ما تبقى صامتة حت ى إشعار آخر.

عودية منذ سنوات، بسبب تعثر ملف صحيح أن أجواء من الفتور تسود العلقة بين حماس والس
المصالحة الفلسطينية وتقاربها مع إيران، لكن الحركة يبدو أنها حريصة على عدم توتر العلقة مع 

 دولة كبيرة بحجم السعودية، بل تسعى لتحسينها، رغم صعوبة الوضع القائم حالياا. 
تمتلك ما تسميها "حاضنة ورغم وجود حالة من البرود في علقة حماس بالرياض، لكن الحركة 

شعبية" واسعة من نخب ثقافية وإعلمية وجماهيرية داخل المملكة، باعتبارها حركة مقاومة وطنية 
فلسطينية، بغض النظر عن االستقطابات العربية الداخلية، والحركة يبدو أنها مصرة على تجاوز 

 ر.األزمة التي تعصف بالمنطقة العربية حالياا بأقل قدر من الخسائ
وفي الوقت ال ذي تحاول فيه حماس تطوير علقاتها مع عدد من دول المنطقة، ال سي ما السعودي ة، 
فإن الفتور المتزايد بينهما، يلقي بظلل ثقيلة على صن اع القرار داخل حماس، خشية اضطرارهم في 
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ل البقاء بعيداا عم ا ت عتبره "الل عب مع لحظة حرجة إلى المفاصلة معها، لكن ها على ما يبدو تفض 
 الكبار"، كي ال يؤث ر اصطفافها بجانب أي  منهم سلباا على القضي ة الفلسطيني ة.

 26/2/2019ميدل إيست مونيتور، 
 

 إعالن الكيان الصهيوني دولة إرهاب .52
 د. عبد الستار قاسم

شيت العالم يلف ويدور حول التعريف األمريكي لإلرهاب والذي يحصره بتنظيمات دون دول. لقد خ
الواليات المتحدة على مدى سنوات طويلة من عقد مؤتمر عالمي لتعريف اإلرهاب ألنها كانت 
تحسب أنها والكيان الصهيوني سيندرجان في قائمة الدول التي تمارس اإلرهاب وتدعمه وترعاه. 
ولهذا صكت تعريفاتها الخاصة على مستويات البيت األبيض ووزارة الخارجية ووزارة الحرب. 

معت هذه التعريفات على الرغم من التباينات الطفيفة فيما بينها أن اإلرهاب ممارسة للعنف ضد وأج
المدنيين بهدف تحقيق مآرب سياسية. وقد وقف العرب بخاصة صدام حسين وحافظ األسد ضد 

 التعريف األمريكي ودعيا مرارا إلى عقد مؤتمر دولي لتعريف اإلرهاب لكن دون جدوى.
ل العالم اإلرادة األمريكية في تعريف اإلرهاب وانساقت خلفها تطب ل وتزم ر بقضية ابتلعت أغلب دو 

اإلرهاب، وأغلبها بات يتهدد اإلرهاب واإلرهابيين علما أن أغلب هذا األغلب يمارس اإلرهاب ضد 
 شعبه بخاصة في البلدان العربية.

لني عن اإلرهاب اإلسرائيلي، العالم يغمض عينيه عن الكيان الصهيوني وال يجرؤ على الحديث الع
وكذلك اإلرهاب األمريكي. الصهاينة يحتلون فلسطين ويشردون الشعب الفلسطيني، وهم ال يفعلون ذلك 
بالورود والزهور وإنما بالدبابات والطائرات الحربية. االحتلل بحد بذاته إرهاب، وطرد الناس من بيوتهم 

اب ألنه استخدام للعنف ضد المدنيين لتحقيق أهداف ورفض إعادتهم إرهاب. االحتلل بالتعريف إره
سياسية. والصهاينة ال يحتلون األرض ويمارسون العنف ضد المدنيين فقط، وإنما هم يشردونهم أيضا 

 ويمنعونهم من العودة إلى بيوتهم. هم إرهابيون بالتعريف وليس بالتحليل أو االجتهاد الشخصي.
وفرنسا وأمريكا من بعدهما هي التي قدمت كل أنواع الدعم  الدول الغربية وعلى رأسها بريطانيا

للصهاينة، وهي ما تزال حتى اآلن تقدم كل أنواع الدعم للكيان الصهيوني، وهي دول تعلم مدى 
 اإلرهاب الذي يمارسه الصهاينة ضد الشعوب العربية وباألخص الشعب الفلسطيني.

ظير مع السعودية على تشكيل تنظيم القاعدة وهذه دول على رأسها أمريكا عملت بجهد منقطع الن
ليحارب االتحاد السوفييتي، وأمريكا هي التي دعمت داعش، وهي التي قصفت القوات السورية مرارا 
دفاعا عن داعش، وهي التي غضت الطرف عن استعمال األسلحة الكيماوية ضد المدنيين لتتهم 
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وهي التي قدمت أسلحة لداعش في العراق،  الجيش السوري. وأمريكا هي التي تدعم جبهة النصرة،
 وهي ما زالت تتعاون مع داعش في العراق.

إسرائيل دولة إرهاب، وأمريكا دولة داعمة وراعية لإلرهاب. والمفروض أن تتحلى دول العالم 
 بالشجاعة لتقول الحق في وجه هؤالء المتغطرسين المارقين.

للعالم بأنها دولة إرهاب ونقدم كل أنواع األدلة إلقناع  نحن كفلسطينيين علينا ان نقدم دولة الصهاينة
العالم بهذا. وذلك تمهيدا لطرد الكيان الصهيوني من األمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة. 
وعلينا أن نذهب إلى دول العالم التي تعاني من اإلرهاب مثل الهند إلقناعها بجوهر الصهاينة 

بعض ما فقدناه من تأييد على الساحة الدولية. وأصل كان قبول الكيان واألمريكيين عسانا نستعيد 
الخاص بعودة اللجئين. ولكن الدول  194الصهيوني في األمم المتحدة مشروطا بتنفيذ القرار رقم 

الغربية غفرت للصهاينة دون عودة اللجئين الفلسطينيين. بريطانية الدولة الحقيرة المنحطة تعلن عن 
اومة الفلسطينية واللبنانية إرهابية بينما تفتخر بعلقاتها المتطورة دائما مع الكيان حركات المق

 الصهيوني. هذا عالم ال يفهم لغة التودد المحبة، وإنما يفهمك عندما تمون قويا.
 بدل أن نعترف بالكيان الصهيوني ونقبل الذل والهوان والعار علينا أن نقوم بواجبنا تجاه وطننا وشعبنا.

 26/2/2019، ي اليوم، لندنرأ
 

 وسطاء إسرائيل .53
  ماهر أبو طير

الضفة  أوتنهمر اإلعلنات على وسائل التواصل االجتماعي، التي تطلب شراء ارض في القدس 
 الغربية، وتبحث عن بائعين في األردن، وهذه اإلعلنات تعبر عن موجة جديدة من الشراء.

الضفة الغربية، من مالك أردني، بكونه عرضا  وأال اتهم كل عرض لشراء ارض في القدس  أنا
مشبوها، لكن هذه الموجة مثيرة، من حيث كونها كبيرة، وتأتي تحت مسميات مختلفة، وتطلب من 

مجرد وثيقة خطية، إضافة إلى طلب  أوما كانت مسجلة بوثيقة رسمية،  وإذاالملكية،  إثباتاتالباعة 
 معلومات إضافية، تحت عناوين مختلفة.

هذه الوكاالت مستعدة لحل أي إشكاالت  أناإلعلنات يتم تحسين مذاقها، عبر الحديث  بعض
هذه الوكاالت بمعلومات  إمدادالضفة الغربية، شريطة  أوتتعلق بأرض يمتلكها أردني، في القدس 

 الملكية، وطبيعة المشكلة. إثباتاتكاملة حول 
انه مجرد طعم للتورط في عمليات بيع، تصب  أمحقيقيا،  األمرما كان هذا  إذاال تعرف هنا،  أنت

 في مصلحة إسرائيل نهاية المطاف، عبر واجهات مختلفة؟
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 أرضه اإلنسانلماذا يبيع  إذيحذر الناس، من عمليات البيع عبر أي وكالة بهذه الطريقة،  أنال بد 
تكون على ثقة  البيع قد يكون مفهوما اذا تم مباشرة، بين أقارب، أنفي فلسطين، أساسا، هذا فوق 

إسرائيل باتت تلعب هذه اللعبة، أي  أنبكونهم أيضا ليسوا مجرد واجهات ألحد آخر، خصوصا 
حتى عبر واجهات تجارية، لضمان  أووسيط من الداخل،  أوالبحث عن وسيط من نفس العائلة، 

نقل األرض إلى شخص محدد، يتم بعدها نقل األرض مجددا إلى شخص آخر، ثم إلى شركة، او 
، واألغوارشخص إسرائيلي نهاية المطاف، خصوصا األرض والعقار في القدس والخليل ونابلس 

 اإلسرائيلية تعد األعلى في هذه المناطق؟ األطماعحيث 
يقيمون في األردن، يعملون في مجال  أوسبق ان تم الحديث عن وجود سماسرة يأتون إلى األردن، 

، وتحديدا في القدس، وبعضهم يعمل عبر واجهات شراء األرض داخل فلسطين، والعقارات أيضا
 أنقانونية موجودة داخل إسرائيل، ويبحثون عن وسطاء لديهم القدرة على التحرك جيدا، والمؤسف 

 أناكتشفت  إذافكرة البيع، سهلة، لكنها تصبح تحت وطأة الخطر والتخوين الحقا  أنكثرة تعتقد 
 ليين.العقار تسللت إلى اإلسرائي أوقطعة األرض 

الحكومة نفت  أن إالتسربت معلومات سابقا عن وجود حاالت تصديق وكاالت هنا في األردن، 
توجه دوما على منع التصديق على وكاالت لبيع األرض في القدس، مثلما  أنهاوشددت على  األمر

ي في أي مخالفة قانونية قد يتورط بها أي قانون أماملن تقف متفرجة  أنهاأعلنت نقابة المحامين 
التدابير جيدة، لكن المشكلة قد تكمن في البيع خارج األطر الرسمية  أناألردن، وهذا يعني 

 .أحدوالقانونية، عبر حجج بيع األراضي، وبعيدا عن رصد 
 أواإلسرائيليين يدفعون ثمن قطعة األرض  أن إذهناك ممارسة خطيرة البد من الحديث عنها، 

وثيقة رسمية، وهم ال  أو، سواء كانت حجة مكتوبة، األصليةة العقار، مقابل تسليم وثيقة الملكي
، مقابل قبض األصليةيريدون توقيع أي اتفاقية في هذه الحالة، والمطلوب فقط، تسليم وثيقة الملكية 

 بأيديهم. إثباتالثمن، بحيث يتم سلب الملك أي 
رثة، قد يقوم بتسليم أي شخص من الو  أن إذهذا يفتح الباب للخروقات على مستوى العائلت، 

مفقود، فيما يتم فعليا  أن القوشانالورثة  أو، ويقبض الثمن، وتعتقد بقية العائلة لإلسرائيليينالوثيقة 
، وهذا يوجب على العائلت اليوم في األردن، التنبه للوثائق التي بحوزتها، سواء لإلسرائيليينتسليمه 

 مجرد حجج بخط اليد. أوكانت رسمية، 
لب األرض والعقار تجري بكل الطرق، وهناك مليارات يتم تخصيصها لهذه المهمة، محاوالت س

البيع سيكون  أن وإيهامهموإسرائيل ذاتها تستعمل عدة طرق، من بينها محاوالت خداع البائعين 
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لصالح شخص فلسطيني، فيما كل القصة مجرد خدعة الن المالك النهائي سيكون إسرائيليا يخدم 
 يلي أوال وأخيرا.المشروع اإلسرائ

 27/2/2019، الغد، عم ان
 

 بين الوهم والتأجيل والمدرسة اإلسرائيلية!… "صفقة القرن " .54
 سيفر بلوتسكر

أتذكرون الخطة الكبرى لترامب إللغاء االتفاقات التجارية مع كندا واالتحاد األوروبي؟ تبقى منها بضعة 
تتم في كل األحوال، كما هو دارج في تعديلت صغيرة في صيغة االتفاقات القائمة التي كانت س

الدبلوماسية االقتصادية. أتذكرون اإلعلن عن خروج الواليات المتحدة من سوريا؟ هي لن تخرج، حالياا. 
 في المئة مما وعد به. 5والسور على الحدود مع المكسيك؟ حتى ثمنه لن يبنى. ترامب بالكاد ينفذ 

رامب. فالخطة كان يفترض أن تعرض منذ العام مصير مشابه ينتظر أيضاا "صفقة القرن" لت
الماضي، ولكنها تأجلت المرة تلو األخرى، تارة بحجة أن "نحن ال نزال نعمل عليها" وتارة أن "ليس 

 هذا هو الوقت المناسب". معاذير، معاذير.
، أما الحقيقة فمحرجة أكثر. لرجال سر ترامب، الذين أودعت في أيديهم مهامة عقد "صفقة القرن"

يعوزهم اإلبداع والفكر المنظم ومعرفة الحقائق التاريخية الضرورية لتنفيذ المهامة. ولهذا فإنهم 
 يتراكضون بين عواصم الشرق األوسط على أمل أن يسمعوا شيئاا ما جديداا ومنعشاا.

ها منذ صيغة السلم المفصلة للرئيس بيل كلينتون ـ التي أقرتها حكومة إسرائيل مع التحفظات ورفضت
السلطة الفلسطينية ـ لم تنتج هنا خطة بديلة حقيقية. كانت أحاديث، كانت صياغات غامضة، بل 
كان هناك انسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة، ولكنه لم يولد أي حل جديد لتسوية النزاع. كل 

ياراا شيء عاد، في نهاية المطاف، إلى كلينتون وصيغته، التي يصعب اليوم ألف مرة أن يرى فيها خ
حقيقياا. أمريكا غارقة في حرب أهلية سياسية، وبريطانيا حفرت لنفسها حفرة كبرى في شكل 
البريكزت، وفي القارة األوروبية تتعزى قوى شعبوية ـ قومية متطرفة ال يهمها الشرق األوسط إال 

ال مصلحة بالقليل. وإذا لم يكن هذا بكاف، فإن روسيا بوتين تظهر على حدودنا، وهي غير معنية و 
 لها في أن ترى سلماا أمريكياا هنا.

جدير بالذكر أن التحقيق في العلقات بين ترامب وأبناء بيته وبين محافل روسية، من شأنه أن يؤدي 
إلى اتهامات كهذه أو تلك ضد صهره الشاب وعديم التجربة العالمية جارد كوشنير، الذي يتبجح في 

 ية بحيث إنه مشكوك في أن يكون هو نفسه يفهم ما كتب فيها.أن خطته "هو" سرية ال مثيل لها. سر 
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تصطدم في إسرائيل مدرستان سياسيتان متعارضتان، األولى تعتقد بأن إسرائيل يمكنها أن  1967منذ 
تتعزز رغم تحكمها بمليين الفلسطينيين. والثانية تعتقد بأن حكم الفلسطينيين سيؤدي إلى وقف 

أزمة وطنية شاملة. معظم رؤساء الوزراء )اشكول، رابين، بيرس، باراك، المعجزة اإلسرائيلية وإلى 
( تبنوا المدرسة الثانية، ولهذا فقد سعوا إلى الحوار مع الفلسطينيين. قلة منهم، مثل أولمرتشارون، 

غولدا وشمير، تبنوا المدرسة األولى التي بموجبها يمكن احتواء الحكم للفلسطينيين. نتنياهو هو 
من بذلك، من كل قلبه. وكما يبدو، فإن ترامب وكوشنير أيضاا؛ ويشهد على ذلك نيتهم ألن اآلخر يؤ 

ينفضوا الغبار عن التعبير المهمل "السلم االقتصادي". نوصي إذن بأن تروا "صفقة القرن" للبيت 
 األبيض بل أوهام. قول آخر عديم االحتمال لرئيس أمريكي ال يتحكم بلسانه.
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