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 عباس مستعد لتلبية أي دعوة من بوتين للقاء ثالثي مع أي رئيس وزراء إسرائيلي :أبو ردينة .1
النررا ا الرسررمي  ، أنرام هللا، مررن 27/2/2019 ،)وفــا  وكالــة األنبــاء والمعلومــات الفلســطينيةنشررر  

نتنيراوو عشري   نيرامين علر  صررريحا  رئريس اءراس اسررائيلي  باسم الرئاسر  نييرأ أ رو رد،نر ، ررال ردا  
نررل علرر  اسررتلداد للارراس ادا مررا اجررد ء رريم أا  ،ءيارصررل لموسرراو ااءدعرراس أنررل ء ،وجررد شررري   لسرر يني

اأضرراأ أ ررو رد،نرر : أن الرررئيس الراسرري   د ميررر  .اإل رر    لسرر يني، ان دلرر  صيررر صررحيح علرر 
علرر  ورررورك، ل ررن  محمررود  سررا   رروصين سرريا ارصرر  لارراس مررف نتنيرراوو  رري موسرراو، ااا ررا الرررئيس

عل  استلداد لتليي   ل   وصين  أن  سا  كان دائما   أ و رد،ن  كدأا  نتنياوو صهرب من وذا اءجتماع.
مررف رئريس الروءراس الحررالي، أا مرف أي رئرريس اءراس اسررائيلي رررادم  لمثرأ ورذا اللارراس  ري أي ارررت سرواس

 جأ صحايا الس م اللادل االدائم.أبلد اءنتخابا  من 
 سرا   ، أنرام هللا كفرا  ءورون ، نار   عرن مراسرلها  ري 28/2/2019 ،الشرق األوسـط، لنـدناأضرا ت 

لسرر مل ل ررن نتنيرراوو وررو مررن ء رررال لررريوأ اسرررائيليين، انررل ء  مررانف لارراس نتنيرراوو مررن أجررأ صررنف ا
،ريررد، مررريفا  أن لد ررل مشررال  مررف نتنيرراوو الرريس مررف وإلوررل للياررودل أا اإلسرررائيليين. اشرردد علرر  أن 
نتنياوو وو الذي ،ر ض لااسك، رصم أن الرا  بادراا ال  التوسط  ي  رصتين، اضا   ال  اليابانيين 

 االهولند،ين االيلجيايين.
 

 طراف العربية لـ"إفشال" جولة كوشنراتصاالت فلسطينية مع األ .2
اصررراء  مررف عررد  أ ررراأ  أشرررأ الهررور:  جررري مسرراالون كسررار  رري الييرراد  الفلسرر يني  واليررا   -صررإل  

عرويرر  ااءنرر ، مررن أجررأ اللمررأ علرر  ا شررال ءيررار  جاريررد كوشررنر، كييررر مستشرراري الرررئيس ا مريارري 
 لصفا  الارنل من الناوي  اءرتراد  .دانالد صرام  للمن ا ، التي ،ريد من خ لها صسويا خ   

اعلمت لالاد  اللرويل أن اءصراء  سواس التي أجريت خ ل لااسا  سابا  للررئيس محمرود  سرا  
امسرراعد ل، اصلرر  الترري صجررري  رري وررذك ا ارررا  مررف جهررا  عرويرر  لخاصرر  الخليجيرر ل، صشررمأ الت كيررد 
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اب ملهررا مسررتاي  صحررت أي  رررأ مررن علرر  المورررف الفلسرر يني الرررا ض لتلرر  الخ رر ، اعرردم التجررا
اوشرررراأ رسررررمي  لرررر  المسرررراالون الفلسرررر ينيون مررررن المسرررراالين اللرررررب، الررررذ،ن سرررريلتاون  الظررررراأ.

بالمو ررد،ن ا مررريايين، عرردم التلررا ي مررف الماتروررا  الجد،ررد  بشرر ن خ رر  لصررفا  الارررنل مررن الناويرر  
د  مرن أجرأ دعرم صرمودوم، اعردم اءرتراد  ، اصوجيل الدعم اللروي بشاأ مساشر للفلسر ينيين االار

 التلا ي مف خ   الدعم التي ص صي  ي سيا  التحرك ا مرياي لتمرير الرفا .
اوس  مساال  لس يني م لف،  اد ءار عدد من مساعدي  سا  عواصم عروي  لبشاأ صيرر مللرنل 

عررر ن خررر ل ا  رررام الماضررري ، ضرررمن المسررراعي الراميررر  لررررلا شال التحررررك ا مرياررريل، خاصررر  مرررف اإل
 .9/4/2019،  ي لاسرائيألأمريايا أن خ   الس م وذك ست ر  بلد اءنتخابا  اليرلماني   ي 

 27/2/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 أبو ردينة يصف المخطط األمريكي بـ"مشاريع مشبوهة" .3
 ، نييررأ أ ررو رد،نررر، أن عيرررد الرررراأ أرنررارا ، نارر   عررن مراسررلها 27/2/2019 ،األيــام، رام هللانشررر  

أي خ ررر  سررر م ء صاررروم علررر   أنكرررد لررررلا  امل علررر  أ، الفلسررر يني  المتحررردل الرسرررمي  لسررران الرئاسررر 
 سررياون مررريروا الفشررأ. 1967علرر  وررداد  لالاررد  الشررراي لأسررا  ايررام دالرر   لسرر يني  عاصررمتها 

  لوذا وو ا سرا  لسر م عرادل اشرامأ  ري المن ار  ادان دلر   رون أي جهرود مهردد :ارال أ و رد،ن 
جميف ررا ا الحأ النهائي  اشدد أ و رد،ن  عل  اجوب وأ   بالفشأ ال امأ است ون  ي مه  الريحل.

 الفشأل. اءلارارا  الشر ي  الدالي ، ارال، لأي مشاريف صامر  لن ص ري   ساا  
نييرأ أ رو  ، أنأشررأ الهرور صرإل ، نار   عرن مراسرلها  ري 27/2/2019 ،القدس العربـي، لنـدناأضا ت 

اصف ما  جري  رول  رلالمشاريف المشيوو ل، اأكد أنهرا لليسرت سرول للتررليأ ادر الرمراد  ري  رد،ن 
الررر  أن  ريرررا السررر م سررريسا   مرررر  ارررط عيرررر رررررارا  ا مرررم المتحرررد ، امسرررادر   النظرررر الليرررونل، ء ترررا  

 .لالاد  الشراي لالس م اللروي ، إلرام  الدال  الفلس يني  المستال  اعاصمتها 
 

 االفتراضية لخطة ترامب "نظام أبرتهايد" 2019حدود  عريقات: .4
أمرين سرر اللجنر  التنفيذ ر  لمنظمر  ررال : 27/2/2019 ،األيـام، رام هللا ري  كتر  عيرد الررراأ أرنرارا 

اء تراضررري  لخ ررر   2019لورررداد  : ررري صدريرررد  علررر  صرررويتر ،صرررائ  عريارررا  التحريرررر الفلسررر يني  د.
لفلسرر ينيين اي و ررون الرردال اللرويرر   رري محاالرر  للحرررول علرر  صرامرر ، نظررام تا رصها،رردع مررف ملرراءل ل

 سرملوا مرا رالرل الاراد  اللررب  أنصمويأ للمشرراع الرذي صينراك اردمرل مجلرس المسرتو نا . كران علريهم 
اأضراأ عريارا ، لأشرلر برالالا،  ن ا مرأ   ي رم  شرم الشيخ اكذل  رراس  الييان الخترامي للامر ل.
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، سوأ ،ت ش  من اللاول اإلسرائيلي  االفلس يني ، بلد أن سريادي ورذا 1967 ي دالتين عل  وداد 
 الحام ال  ادخال الدال  الفلس يني ل.

عريارا  أن ، رام هللا كفرا  ءورون ، نا   عن مراسرلها  ري 28/2/2019 ،الشرق األوسط، لندناأضا ت 
ل. ااصررف الخ ررر  مرررريرك الفشررأ 1967رررال ان لأي  ررر  ء  سرررتند الرر  خيررار الررردالتين علرر  وررداد 

ا مريايررر  المرصيسرررر  ب نهررررا لصسررررتجي  لترررررور مجلررررس المسررررتو نا ، ااجهرررر  نظررررر ررررراد  المسررررتو نين 
 الدالتينل. للرراع، اصادي ال  صدمير وأ  

 
 لبدء بخطوات على األرض تفضي إلى التحرر من قيود أوسلو المذلة والمهينةيدعو ل تيسير خالد .5

رررو اللجنرر  التنفيذ ر  لمنظمرر  التحريررر الفلسرر يني ، اعرررو ع ،أشرررأ الهررور: أكررد صيسرير خالررد -صرإل  
ررا يررررر ، أن الو يفررررر  الجووريررررر  لجولررررر  الثنرررررائي ا مرياررررري كوشرررررنر و الماتررررر  السياسررررري للجيهررررر  الد م

الييرام بخ روا   الر  ري المن ار  ادعرو  دالهرا  اسررائيأاصريني   لليست أكثرر مرن محرااء  صسرويا 
 أاوام س م كادبل.ص ييف ملها ا ي الورت نفسل  يلها 

ال  أن مسلوثي اإلدار  ا مرياي  ،نحيان  ي جولتهمرا الحالير  الملرف السياسري مرن جردال  خالد اأشار
أعمالهمرررا، ا ررري جررروورك اءورررت ل ااءسرررتي ان االتمييرررإل اللنررررري االت هيرررر اللررررري، ايررردعوان دال 

ترررراد   لسياسررر  صررررةي  الارررري  الصحمرررأ ال لفررر  اءر لاسررررائيألالمن اررر  لليررردس بلمليرررا  لص ييرررفل مرررف 
لتحميرأ  اإلسررائيليأن دل  ود ل لصهيئ  المسرر  السياسري بلرد انتخابرا  ال نيسرت  الفلس يني ل، ماكدا  

علر   2019الجان  الفلس يني مساالي  عدم التاردم بحلرول ص رون اار ير  اعادلر  لاررا ا الررراع عرام 
ن صرر خير أا مما لرر  بخ رروا  علرر  ا ر  ضرررار  اليرردس دا  الرر ءعمررلل. ادعررا  رري الورررت نفسررل  وررد  

لالتحرررر مررن ريررود أاسررلو المذلرر  االمهينرر ل، اص ييررا ررررارا  المجلسررين الررو ني االمركررإلي  الرر صفررري 
 اررارا  اللجن  التنفيذ   بش ن صحد،د الل ر  مف اسرائيأ.

 27/2/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 طين وعاصمتها القدس لن يكون لها قيمةأي خطة ال تقوم على أساس قيام دولة فلس الهّباش: .6
 سرا  للشراان الد،نير  الفلس يني محمرود أشرأ الهور: رال محمود الهساش، مستشار الرئيس  -صإل  

 الارررررن  ك علرررر  صرررررريحا  المسرررراالين ا مررررريايين بخرررررو  صررررفا االل رررررا  اإلسرررر مي ،  رررري رد  
أضراأ لل رن امرر  أخررل نارول، اكمرا لالنا اون ا مريايون صل داا مرن ورد،ثهم عرن صرفا  الاررنل. ا 

رال الرئيس أ و ماءن أمام الام  ا اراوي  اللروير ، أي خ ر  ء صاروم علر  أسرا  ايرام دالر   لسر ين 
 اعاصمتها الاد  لن  اون لها ايم ، الن  اون مريروا اء سل  المهم  ل.

 27/2/2019 ،القدس العربي، لندن



 
 
 
 

 

 7 ص             4876 العدد:             2/28/2019 خميسال التاريخ:  

                                    

 

 لكمليون شي 42اصة بعد خصم نحو الحمد هللا: رفضنا استالم أموال المق .7
، ان 27/2/2019 رامي الحمرد هللا، ،روم ا رولراسالفلس يني  رال رئيس واوم  صسيير ا عمال  :الخليأ
مليرررون  41.8ر ررررت اسرررت م أمررروال المااصررر  مرررن الجانررر  اإلسررررائيلي بلرررد خررررم الفلسررر يني  الييررراد  

 ررري اجتماعهرررا  ررري  ييررراد  اصخرررذ  رررررارا  اأضررراأ،  ررري صررررريح لتلفإليرررون  لسررر ين، ان ال أ منهرررا.اشررري
اصررابف: بالنسررس  ل سرررل االشررهداس   لررس منهررا. أيخرررم   ررر ض اسررت م المااصرر  ادا صررم   20/2/2019

وررذا ااجرر  الييرراد  صينتررل ا خامرر  الرررئيس، اوالت كيررد أعرردنا وررذك ا مرروال االارررار كرران بوعرراد  المااصرر  
 االارار كان بوعاد  بيي  أموال المااص . أامليون شي 41.8اعادصها بلد خرم  اوالفلأ صم  

 27/2/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا 
 

 أموال المقاصة انتهاك للقانون الدولي "إسرائيل"المالكي: احتجاز  .8
 مرررروال  لاسرررررائيألريررررا  المررررال ي، ان سرررررر   الفلسرررر يني رررررال اءيررررر الخارجيرررر  االمدتررررروين :جنيرررر 

جسرريما للاررانون اإلنسرراني الرردالي، ااءصفاايررا  الداليرر  ل صفاايررا   ي  صلتيررر انتهاكررا  المااصرر  الفلسرر ين
، رئيس الررلي  27/2/2019 خ ل لاائل، ،وم ا رولاس ،اأشار المال ي الثنائي  المورل   ين ال ر ين.

لسر  لمجلرس وارو  اإلنسران، ا ري الج 40 ا ومر الردالي  يترر مراارير، علر  وراما أعمرال الردار  الرر
، الارررو  الاائمررر  لاسررررائيألالررر  اجررروب محاسرررس   ، ررري جنيررر  رفيلررر  المسرررتول للمجلرررس المنلارررد  واليرررا  

مرررن أثرررر ورررذك  الشرررل  الفلسررر يني اسررررر  أموالرررل اممتل اصرررل، محرررذرا   بررراءوت ل، علررر  جرائمهرررا ضرررد  
 الجريم  عل  ا من اءجتماعي الفلس يني اعمأ الماسسا  الو ني  الفلس يني .

 27/2/2019 ،نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا وكالة األ 
 

 السلطة الفلسطينية تحذر من "حرب دينية"... وتدعو إلى تدخل دولي .9
مسلسررأ الهجمررا  ااءرتحامررا  ااءسررتفإلاءا  السررل   الفلسرر يني  دانررت رئاسرر  : كفررا  ءوررون  - رام هللا

 ري دلر  ارتحرام لبراب الرومر ل. اأكرد   اإلسرائيلي  المتواصرل  المتللار  باءعتاراء  ااءرتحامرا ، بمرا
أن لوذك السياس  صاكد أن الحاوم  اإلسرائيلي  ماضي   ي سياس  التن ر ل أ اءصفارا  المورلر  ال رأ 

اوررذر  مررن لخ ررور  المسررا  بالمسررجد ا رررر  المسررارك، الررذي سررياون  الارروانين االشررر ي  الداليرر ل.
خ يرررر  ء  مارررن السررري ر  عليهرررال. ادعرررت الررردال صجرررااءا ل رررأ الخ رررو  الحمرررر، اسررريادي الررر  نترررائ  

اللروي  ااإلس مي  امنظم  التلاان اإلس مي االمجتمف الدالي ال  لالتدخأ الفوري لمنف جر المن ا  
 ال  صراع د،ني ء نريدك انحذر منل باستمرارل. 

 28/2/2019 ،الشرق األوسط، لندن
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 هنية والوفد المرافق له يصلون غزة قادمين من مصر .10
ر اع صإل  عير ملير  ال اصأ رئيس المات  السياسي لحرك  وما  اسماعيأ وني   الرأي: -ر ح

ارال اع م رئيس المات  السياسي للحرك   ي صرريح  ر ح اليري رادما من جمهوري  مرر اللروي .
الا اع بلد أن أنه  جول  شملت  ال ، ان ا د ورك  وما  عاد ا رولاس ماتر  نشر مساس ،وم

 محادثا  ثنائي  مف ا شااس المرريين. عد 
 ال  الااور . عير ملير ر ح، متوجها   3/2/2019 ي ا د من وما  صادر ر اع صإل   ال  شار 

 27/2/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 حماس: موافقة السلطة لقاء "نتنياهو" استمرار للوهم الذي تعيشه .11
م، ان اع ن السل   عن موا اتها عل  عاد لااس  ين رئيسها رال النا ا باسم ورك  وما  واءم راس

محمود  سا  ارئيس واوم  اءوت ل استمرار للووم الذي ص يشل السل  ل من أن مثأ وذك اللااسا  
 ي صرريح صحفي ا رولاس، أنل من الواضح أن  ،اأضاأ راسم  مان أن صحاا لشلينا أي شيس.

رياا  لها، بالرصم من كأ السياسا  اللدااني  التي صاوم  ها السل   ما ءالت صرل  ي اءوت ل ش
ال  أنل من الماسف أن وذا الحر  عل  لااس نتنياوو  اا لل صلنت  النظر الفت واوم  اءوت ل.

 السل    ر رها للااس الييادا  الفلس يني  الو ني .
 27/2/2019، موقع حركة حماس

 
 تح زكريا الزبيدي"إسرائيل" تعتقل عضو المجلس الثوري لف .12

اعتالت اسرائيأ  ي رام هللا امدن أخرل عرو المجلس الثوري لحرك   تح : كفا  ءوون  - رام هللا
ءكريا الإلويدي اضا   ال  محامي ويئ  شاان ا سرل االمحررين  ار   رصول اآخرين. ارالت 

 .اسرائيأ ان اعتاال الإلويدي اورصول جاس للتور هما  ي أنش   صحريري  جد،د ل
 اكان الإلويدي رائدا  لرلكتائ  شهداس ا رر ل التابل  لحرك   تح  ي جنين.

 ااعتير   تح ومل  اءعتااء  لدعو  اسرائيلي  لمواجه  مفتوو ل.
 28/2/2019الشرق األوسط، لندن، 

 

 لـ"القسام" جنوبي قطاع غزة طائرات إسرائيلية تقصف موقعا   .13
فت مااص   اسرائيلي ، ا رولاس، مورلا  لرلكتائ  الاسامل، رر: ودا   الرليدي، واني الشاعر - صإل 

اأ اد مراسأ ا ناضول، نا   عن  الجنا  المسلح لحرك  لوما ل الفلس يني ، جنووي ر اع صإل .
 شهود  يان، أن مااص   أصار  عل  المورف، صرب مد،ن  خان ،ونس، دان اروع اصابا .

   28/2/2019لألنباء،  األناضولوكالة 



 
 
 
 

 

 9 ص             4876 العدد:             2/28/2019 خميسال التاريخ:  

                                    

  
 حماس تعزي مصر في ضحايا القطار .14

صادمت ورك  وما  بالتلإلي  الخالر  االمواسا  لمرر واوم  ااياد  اش سا ، ا سر الرحا ا، : صإل 
اأعروت وما ،   ي وادل الا ار الم سااي بمح   سا  ود،د مرر بميدان رمسيس، ،وم ا رولاس.

لإليإل  وروع عدد من الرحا ا االجرو   ي  يان لها، عن بالغ ا لم لما أصاب الشل  المرري ال
 اس لت هللا الللي الاد،ر الروم  لمن رروا، االشفاس اللاجأ للجرو . جراس وادل الا ار الم سااي.

آخرين بلد اندءع وريا  ي مح   رمسيس  40شخرا  مررعهم، اجر  أكثر من  20الاي 
 للا ارا ، المح   الرئيس  باللاصم  المرري  الااور .

 27/2/2019، الفلسطيني لإلعالم المركز
 

 ةفي سوري "خريطة مواقع إيرانية"نتنياهو ناقش مع بوتين  .15
جول  محادثا  خلف رئيس الحاوم  اإلسرائيلي   نيامين نتنياوو، أمس، أجرل : رائد جير -موساو

اد  اأ ، الذي التااك  ي اللاصم  الراسي  موساو. أ واب مدلا  مف الرئيس الراسي   د مير  وصين
اسائأ اع م راسي  نا   عن مرادر م لل  أن نتنياوو سل م الرئيس الراسي لخري   الموارف 
اإل،راني ل  ي سوري . اشدد نتنياوو عل  أومي  استئناأ التنسيا ا مني االلساري لتحركا  الجانيين 

  ي ا جواس السوري .
ا المفتو  من اللااس عل  أن لاسرائيأ أن رئيس الوءراس اإلسرائيلي شدد  ي الشللنظر اكان ء تا  

ستواصأ مواجه  صحركا  ا،ران  ي سوري ل اأضاأ: لسنلمأ كأ ما  وسلنا للحيلول  دان اروع مإليد 
 من التهد،د اإل،راني... سنواصأ اللمأل.

ارال للرئيس الراسي ان لالتواصأ المساشر  يننا، أمر مهم  رمن غياب المشا  ، االترادما ، 
 ستارار اا من  ي من اتنال.اضمان اء

 28/2/2019الشرق األوسط، لندن،  
 

 ةستشكالن فريق عمل بمشاركة دول لدراسة مسألة إبعاد القوات األجنبية من سوري وروسيا "إسرائيل" .16
ا أ ب: دكر مردر واومي اسرائيلي رفيف أن راسيا اإسرائيأ ستشا ن ، ي اليوملألر  -موساو 

انالت اكال   الدال لدراس  مس ل  ابلاد الاوا  ا جنيي  من سوري . ريا عمأ بمشارك  عدد من 
لصا ل الراسي  عن المردر رولل: لصم اصخاد ررار  تشايأ  ريا عمأ بمشارك  راسيا اإسرائيأ اعدد 

 من الدال ا خرل لدراس  مس ل  ابلاد الاوا  ا جنيي  من سوري ل.
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 ريا اللمأ أا الدال التي ستنرم اليل.الم  اشف المردر عن مإليد من التفاصيأ بش ن  
 27/2/2019، رأي اليوم، لندن 

 
 يحذر من تهديد جديد مصدره قطاع غزة إسرائيليتقرير  .17

وذر صارير لاسرائيليل جد،د من أن انهيار النظام الرحي االررأ الرحي  ي : الداخأ المحتأ
ادكر التارير الذي نشرصل   .ر اع صإل ، رد ،ادي ال  انتشار ا اوئ   ي جنوب ا راضي المحتل

صحيف  ل،د لو  أورنو ل، أنل ادا لم ،تم اوتواس ا مر،  هناك خ ر من محاال   رار اآلءأ من 
اكشف التارير أن اضف الررأ الرحي  الفلس ينيين من صإل  نحو الحداد مف ا راضي المحتل .

اشر عل  لاسرائيأل، اليس من  ي صإل   مان أن ،ادي ال  نتائ  خ ير  من ش نها أن صاثر بشاأ مس
 مان الييام بل لمواجهتها، اوي ا مرا  داخأ ر اع صإل ، عل  عاس  ا  الماكد أن وناك شيئ

 التهد،دا  التي كان  مان مواجهتها مثأ الرواريخ اال ائرا  الوراي  اا نفا .
بانهيار صام  اأاضح أن انهيار نظام الررأ الرحفي، االخلأ  ي امدادا  المياك  ي صإل ، صسييت

اأكد أن لاسرائيأل أمام صحٍد استراصيجي   ي النظام الرحي، مما سيادي ال  أمرا  ملد   اصلول.
 مهم ،ت ل  استجاب  متلدد  التخررا  االمجاء .

 26/2/2019م، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعال

 
 أكثر سماكةطلب من المستوطنين بناء غرف محصنة موقع واال: قيادة الجبهة الداخلية ت .18

رال مورف لااءل الليري ،وم ا رولاس، ان اياد  الجيه  الداخلي  ل وت ل، أصدر  صلليما   صإل :
ادكر المورف أنل بسي  الت وير  جد،د  لمستو ني ص أ صإل ، بحس  ما أ اد مورف لااءل الليري.

 ليت من المستو نين  الذي جرل عل  صواريخ التنظيما  الفلس يني ،  ون اياد  الجيه  الداخلي 
 سم. 40 ناس صرأ محرن  من جدران أكثر سماك  من السا ا بسم  

اص صي وذك التلليما  الجد،د   ي ا ار التردي لرواريخ الفرائأ الفلس يني  التي صيذل جهودا  كيير  
 لت وير أدائها خاص  رذائف الهاان.

 27/2/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 قبل االنتخابات "صفقة القرن "ترامب لكشف تفاصيل  بينيت يدعو .19
دعا نفتالي  ينيت ء يم وإلب اليمين الجد،د ااءير التلليم  ي اسرائيأ، : صرجم  خاص  -رام هللا 

الرئيس ا مرياي دانالد صرام  ال  كشف صفاصيأ خ   الس م ا مرياي ، المسما  لصفا  الارنل، 
 ر   ي التاسف من أ ريأ/ نيسان المايأ.ريأ اءنتخابا  اإلسرائيلي  المار 
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ارال  ينيت  ي صرريح صنارلتل كا   اسائأ اإلع م الليري ، لدعوا شليي  لرأ، ضلوا الخ   عل  
ال اال  اآلن، دعونا نارر مريرنا.. السلود،ون االفلس ينيون، امل  ا ردن، اأرداصان، جميلهم 

أ لء ش   ي أن الرئيس صرام  صد،ا ويياي اأضا  لر ون الخ   باستثناس نحن  ي اسرائيأل.
إلسرائيأ، ال ن  ي الورت نفسل  ج  أن ء  حتفظ ا صدراس ب سرار عن بلرهم السلض..  ج  
أن نلرأ ما وي صفاصيأ صفا  الارن، المادا ،تم اخفاروا عنا، وذك وي وياصنا، اأرضنا امستايلنا، 

 خذل.امن وانا ملر   ما ،دار االارار الذي  ج  أن ،ت
اأكد عل  ضرار  أن ء ،تم نشر الرفا  بلد اءنتخابا  اإلسرائيلي  وت  ء  اف الجمهور  ي 

ل،يدا أن الجميف  خ ط لدال   لس يني   و  رراسنال. باإلشار  للدال التي صم  ر   ا  الظ م. مريف
 عليها الرفا  مثأ السلود،ين اا ردن اصركيا اصيروا.

،واجل انتخابا  واسم ، االتي ستشاأ استفتاس وول ارام  دال   لس يني  ارال لالجمهور اإلسرائيلي 
 اروا ي  صهدد اجودنا،  ج  أن ء ند ف ثمن وذا الخ   الفاد  بلدم نشر الرفا  ريأ اءنتخابا ل.

 27/2/2019القدس، القدس، 
 

 يطالب بشطب قائمة انتخابية عربية يكودللاحزب  .20
م وإلب للياودل الحا كم،  رئاس   نيامين نتنياوو،  لسا  للجن  اءنتخابا  المركإلي ، لش   صأ أ ي : ردَّ

ح ءنتخابا  ال نيست المارر   ي   .9/4/2019رائم  لالتجمف الو ني الد مارا يل من الترش 
ال  أن التورلا  صشير ال  أن صحالف وإلب الجنراء  لكاوول ء انل  النظر الفتت مرادر م لل 

مناع  إلسرائيأل  يني صانتس ارئيس وإلب ل ا عتيدل  ائير لييد، سيدعم الذي  اودك رئيس وإلب ل
ش   التجمف لكي ،ثيت أنل ء  سل  ال  الحرول عل  دعم كتل  مانل  عروي ل. ل ن من المستسلد 

 أن صراد  اللجن  عل  الارار،  ن النائيين المتهمين بالت رأ من جان  للياودل ليسا  ي الاائم .
 ي صرريح انل لن  جلس  ي واوم   شارك  يها لالتجمف الو ني الد مارا يل أا  اكان صانتس رال

لوإلب كهانال،  ي اشار  ال  وإلب لعوصسما ،هود،تل الذي صحالف مف وإلوي لالييت اليهوديل 
 الاءصحاد الاوميل، اثر ضدو  رئيس الحاوم   نيامين نتنياوو.

 للت  ي الماضي، ررار الش  ،  ي ارت ،واصأ  ايرجح أن صر ض المحام  اإلسرائيلي  اللليا، كما
فيل راد  ا وإلاب الرهيوني  اليميني  التحريض عل  اللرب خ ل وملتهم اءنتخا ي ، ادل  

 ءستا اب مإليد من ا صوا .
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م بل وإلب اللياود لش   التجمف الو ني الد مارا ي،  ااعتير لالتجمفل  ي  يان أن لال ل  الذي صاد 
ءنتخابا ، وو جإلس ء ،تجإلأ من الحمل  التحريري  المسلور  التي ،ترأسها امنلل من خو  ا

 نتنياوو، عر اب وإلب كهانا الفاشي الجد،دل.
 28/2/2019الشرق األوسط، لندن،  

 

 من خوض انتخابات الكنيست "الجبهة العربية للتغير"المتطرف يسعى لمنع  اإلسرائيلياليمين  .21
رر  اليمين المت رأ، ا رولاس، التماسا ال  لجن  اءنتخابا  تأ أ بع: ردم عروان من أ -الاد 

المركإلي  اإلسرائيلي  لش   رائم  لالجيه  اللروي  للتدييرل  رئاس  أ من عود  من خو  اءنتخابا  
اردم اءلتما  كأ من ميخائيأ  ن  اسرائيأل. اإلسرائيلي   دعول أنها صدعم لجماعا  اروا ي  ضد  

فير من وإلبل رو  ،هود  ل اك وما متهم باللنرري   ي اسرائيأ، اوما من أصساع آري اإ،تامار  ن ص
 الحاخام مئير كهانا اواصوا أعراس  ي صحالف لالييت اليهوديل.

 27/2/2019القدس العربي، لندن، 
 

 بين ضرب حماس وإبرام صفقة شاملة حائرة "إسرائيل" .22
  أن رئيس الوءراس اإلسرائيلي  نيامين كشفت مرادر سياسي   ي صأ أ ي: نظير مجلي -صأ أ ي 

نتنياوو االماروين منل وائران  ين صوجيل ضرو  عساري  راسي  ال  ورك  لوما ل  ي ر اع صإل  أا 
التوصأ ال  صفا  شامل  ملها صترمن صسادل أسرل اصهدئ   ويل  ا مد. اان   مساعدا نتنياوو 

 .9/4/2019م  المارر   ي عل   حص أي الخيارين أجدل لل  ي اءنتخابا  اللا
ارالت المرادر ان نتنياوو ،واجل انتاادا  شد،د  من ملارضيل  ي اسرائيأ ا ي الدرب ا ي اللالم 
اللروي،  نل ،وا ا عل  صحويأ ا موال ال  لوما ل ا ي الورت نفسل  ات ف ا موال من السل   

ا ل اصشجيلها، فيما ،د،ر ومل  الفلس يني . اوناك أاسا  ملارض   ي اسرائيأ صتهمل  دعم لوم
صحريض عل  الرئيس الفلس يني محمود  سا  الذي  للن استلدادك للتفاا  صير المشرا  عل  

 صسوي  سلمي ، اضا   ال  ومل  اءعتااء   ي صفوأ ورك  ل تحل  ي الاد  االرف  الدروي .
راسي  امحداد  كي  ايمار  آخران ضدو ا  عل  نتنياوو لشن ورب ضد لوما ل أا صوجيل ضرو 

،يدد ايفند صهم  التوا ا مف الاول المتشدد  امحارو  رول اءعتدال، فيما ،رل  ريا أن التوصأ ال  
صفا  مف لوما ل  خدم نتنياوو أكثر، اد انها ستترمن اعاد  ر ا  جند،ين ،هود،ين اإ    سرا  

   كيير .أسيرين اسرائيليين لدل لوما ل. اا مر سيحاا لل مااس  انتخا ي
اناأ الرحا ي  ي الانا  ،وني  ن مناويم، الملراأ بارول من اليمين الحاكم، عن مرادر  ينها 
جها  من لوما ل أن لاسرائيأ صسل  ال  صسادل جد،د، انتنياوو ،ريد استخدام وذك الرفا   ي 
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ري  30الدعا   اءنتخا ي ل، ء تا  ال  أن مساالين  ي جهاء لالشاباكل التاوا ريأ مد   أسيرا  من محرَّ
لصفا  شاليطل داخأ السجون ل هدأ صرصي  اإل راج عنهمل. ادكر أن لوما   اليت باإل راج عن 

 من المحاومين بالماود ماا أ اإل راج عن الجنود المحتجإلين لد،هال. 500أسير، منهم  1500
ما   اط  ي ا ار اء  ستسلد مراريون أن  اون نتنياوو ل ستخدم سياس  الجإلر  االلرا صجاك و

وساباصل اءنتخا ي ،  تجد نفسها صشارك  ي لليتل وذك بارد أا من دان رردل.  من جه   حثها 
عل  التادم  ي الرفا  امن جه  ثاني  ،هددوا بالحرب. ا ي الحالتين سياون الارار  اط ا ا 

من لوإلب  ص ورا  ملركتل اءنتخا ي  اما  خدم مرلح  باائل  ي الحام اصدلسل عل  خرومل
 الجنراء ل  إلعام   يني صانتس.

 28/2/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 نادي األسير: األسرى حّلوا التنظيمات داخل السجون  .23

ررر ا سرل الفلس ينيون داخأ سجون اءوت ل وأ  التنظيما   خرر عيد اللال: - صإل  ،رام هللا
راسا  التن يلي  التي صنفذوا ادار  السجون ار ف مستول المواجه   ي خ و  اوتجاجي  لمواجهتهم اإلج

 بحاهم خ ل ا سيوع الماضي  ي أعااب نريها أجهإل  التشويا.
ارال نادي ا سير الفلس يني  ي  يان لل مساس ا رولاس: ان ا سرل ررراا وأ  التنظيما  داخأ 

ادار  السجون بحاهم،  سجون اءوت ل، كخ و  اوتجاجي  لمواجهتهم اإلجراسا  التن يلي  التي صنفذوا
االتي صراعد  خ ل ا سيوع المنررم، عا  ايامها  نر  أجهإل  صشويا  ي عدد من أرسام 

 سجن لالنا  الرحراايل، اصنفيذوا للمليا  رمف اارتحاما  متتالي ل.
اأاضح نادي ا سير أن ررار وأ التنظيم  لني ر ف مستول المواجه  مف ادار  السجون، ويث ء 

 تنظيما  أي مساالي  عن أي مواجه  رد صحدل  ين ا سرل ك  راد اوين ادار  السجون.صتحمأ ال
 27/2/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
  بعد ناشطة مقدسيةتفرج عن محافظ القدس و وتفلسطينيا   36االحتالل تعتقل قوات  .24

شر   اءوت ل، ، أن ل الاد  المحت، من 27/2/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالمدكر  
 مساس أ رجت اليوم ا رولاس، عن محا ظ الاد  عدنان صيث بارار من ماصسم  محام  الرلح.

اررر  وذك المحام  اإل راج عن صيث، فيما  اليت شر   اءوت ل، صجميد الارار لساعا  المساس 
استئنا ها، اعليل صارر  للمحام  المركإلي ل، ثم ررر  الشر   عدم صاد مرلدراس  صاد م استئناأ ل

 ااعتالت روا  اءوت ل صيث  جرا بلد ارتحام منإللل  ي  لد  سلوان. اإل راج عنل.
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 ا رر امن جه  ثاني  أبلد  سل ا  اءوت ل الناش   المادسي ، خد ج  خويص عن المسجد 
  أشهر، اسلمت الارار بلد استدعائها للتحايا  ي مركإل لشر   الاشل ل. 6لمد  
 اعتا  اإلسرائيلي ، االشر   الجيا، أن أ أ ب ، عنالاد من  ،28/2/2019الحياة، لندن،  ت اأضا
مختلف  من الرف  الدروي  المحتل ،  ينهم  أنحاس لس ينيا   ي الاد  الشراي  المحتل  ا ي  36أمس 

 ائيلي .ل، ا ا مرادر  لس يني  اإسر ا رر محا ظ مد،ن  الاد  االاائد السا ا لرلكتائ  شهداس 
الفلس يني: لنفذ  روا  اءوت ل اإلسرائيلي الليل  ريأ الماضي  ا جر أمس  ا سيرارال نادي 

لالشر    أن لس ينيا  عل  ا رأ من الاد  االرف  الدروي ل. اأضاأ  36ومل  اعتااء   االت 
م من وي  لس ينيا  صالييته 22اعتالت  ي الاد  المحا ظ عدنان صيث االمحامي  ار   رصول ا

 ال يسوي   ي مد،ن  الاد  الشراي ل.
اأعلنت الشر   اإلسرائيلي  اعتاال شخرين رالت ان أودوما لمساال كيير من السل   الفلس يني ل، 
بسي  الشاوك  ي ودال لصإليي  اصإلايرل. ارال النا ا باسم الشر   مياي راءنفلد: لانهما اعتا  

ااس  الرخر . اأضاأ  ا رر ري  الذي  رم المسجد ل  ي الحرم الشا خير  ا ودال ي سيا  
 انل  جري استجوا هما من دان صاد م مإليد من التفاصيأ.

اعتالت عرو المجلس  اإلسرائيلي ااءستخسارا   اإلسرائيليينالشر   االجيا  أنل ا سيراأكد نادي 
نتفاض  الثاني  االذي ورأ خ ل اء ا رر الثوري لحرك   تح ءكريا الإلويديل الاائد السا ا ل تائ  

 اسرائيلي . -مف عدد ممن كانت ص واهم اسرائيأ اثر مفااضا   لس يني  اسرائيليعل  عفو 
 ا منالداخلي لشين  يتل ب نل سمح بالنشر وذا الرسا  عن اشتراك جهاء  ا مناأ اد  يان لجهاء 

ل  ءكريا الإلويدي االمحامي  ار  الداخلي االجيا اإلسرائيلي االشر   اإلسرائيلي  بولااس اليسض ع
 ال اءثنين ُووء  أن: لاأضاأ رصول عل  أسا  صور هما  ي أنش   اروا ي  خ ير  اود،ث ل. 

لروا  اءوت ل اعتالت من الاد  خ ل  أنال   ا سيرل. اأشار نادي ا منالتحايا لدل جهاء 
 تح المادسيين مرل  باب الروم  ا سيوع المنررم اوت  اليوم أكثر من مئ  مادسي عل  خلةي  

  ي مواجه  اجراسا  اءوت ل  ي المسجد ا رر ل.
 

 قائد شرطة االحتالل وضباط في "الشاباك" يقتحمون "مصلى الرحمة" .25
ارتحم رائد شر   اءوت ل  ي الاد ، امساال كيير  ي جهاء لالشاباكل، ،وم ا رولاس، : الاد 

ارال مراسلنا  ي الاد ، ان عناصر من  جد ا رر  المسارك.مين  اُمرل  لباب الروم ل  ي المس
 الوودا  الخاص  بشر   اءوت ل صولت وراس  اوما   واءس أثناس جولتهم اءستفإلاءي .
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اكان الحاخام المت رأ ،هودا صلي ، ارتحم صسا  ،وم ا رولاس المسجد ا رر  عل  رأ  مجموع  
من باب المدارو  انفذاا  ا رر مستو نا ارتحموا من المستو نين،  ر  عن أكثر من ستين 

 جوء  مشيوو   ي ريأ مدادرصل من باب السلسل .
ل  دل ،  ستلد مادسيون،  داس ص   الظهر  ي مرل  الروم  بلد اعتمادك من ريأ ا اراأ ا

 كمرل  اصليين اماٍم لل. اإلس مي 
 27/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا 

 
 البطش: مسيرات العودة ستدخل عامها الثاني بنفس القوة والعزيمة .26

رال رئيس الهيئ  الو ني  لمسيرا  اللود  اكسر الحرار خالد الس ا، ان : أدوم الشري  -صإل  
مار / آدار المايأ  نفس الاو  اللإليم  التي استمر  عليها  30المسيرا  ستدخأ عامها الثاني  ي 

 س التاريخ من اللام الماضي.منذ ان  رها  ي نف
اشدد الس ا خ ل مشاركتل  ي وفأ نظمتل اءار  الثاا   بمد،ن  صإل ، أمس، ءختتام مسابا  
#شهدارنا_ررص اإصدار مجموع  ررري  صوثا ِسَيَر شهداس مسيرا  اللود ، أمس، عل  أن 

المسيرا  ان لات امن  ادكر أن المسيرا  لن صتورف اء ادا واات أودا ها التي ان لات من أجلها.
أجأ كسر الحرار االتردي لما  سم  لصفا  الارنل، اص كيدا  عل  أن الاد  المحتل  ستسا  عروي  

اأضاأ: لء  مان  بمادساصها اإلس مي  االمسيحي ، لاوي راب روسين أا أدن  من صحايا أودا هال.
ليهود أا لرتاسرائيأع..  ي  لس يني أا عروي ور شري  أن  ايأ ب ن ص ون الاد  عاصم  ل
 مستمران  ي مسيرا  اللود  وت  نستليد وانا المسلوب  ي أر   لس ينل.

رئيس اإلدار  ا مرياي   -اوو عرو المات  السياسي لحرك  الجهاد اإلس مي-اخا   الس ا 
ر  للاد  دانالد صرام  بلدما اصفل  رلاليل جي الذي  سان الييت ا  يضل، رائ  : ان لررار ناأ السفا

 لن  دير من اارف ا مر شيئا ، بالنسس  الينا  لس ين كلها أر   حتلها جيا اءوت لل.
 28/2/2018، فلسطين أون الين

 
 اختناق أطفال في رام هللا جراء إطالق الجيش اإلسرائيلي الغاز المددمع .27

رولاس، بحاء  أصي ، عشرا  ا  فال الفلس ينيين داخأ وران ، ا : ايس أ و سمر  -رام هللا 
اختنا ، اثر استنشارهم الداء المسيأ للدموع، خ ل مواجها   ين عشرا  الشسان اروا  من الجيا 

 اإلسرائيلي،  ي مد،ن  رام هللا اسط الرف  الدروي .
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ارالت جم ي  اله ل ا ومر الفلس يني،  ي  يان صحفي صلات اكال  ا ناضول نسخ  منل، ان 
لشرا  ا  فال داخأ وران  ل  فال، جراس استنشارهم الداء المسيأ  وارمها ردمت الل ج ل

 اأاضحت الجم ي  أن الجيا اإلسرائيلي أعا  عمأ  وارمها. للدموع.
ااندللت، ،وم ا رولاس، مواجها   ين عشرا  الشسان اروا  من الجيا اإلسرائيلي  ي وي لرام هللا 

 مسيأ للدموع.التحتال، استخدم خ لها الجيا رنا أ الداء ال
 27/2/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 الباحثة ثبات الخطيب تسجل براءة اختراع لعالج مرض الزهايمر .28

عاماع من مد،ن  جنين،  ي صحايا  27نجحت الساوث  الدكتور  ثسا  مراان الخ ي  ت محمد    :
عن ص وير صركيسا   انجاء  يي اوحثي جد،د لف  لدإل مر  لالإلوا مرل،  تسجيلها  راس  اختراع

اورلت  داائي  جد،د  صاوم بالت ثير عل  الخ  ا اللريي  اصحسن من أدائها ب ر  مختلف .
الخ ي ، عل  درج  امتياء  ي الدكتوراك  ي صخرص علوم ا عراب الت يييي ، من كلي  ال   

ي كساوث  رمت  نشر ارالت: لأثناس دراستي الدكتوراك اعمل  ي جامل  لأ رد،نل  يري انيا وذا اللام.
اللد،د من المااء   ي مج   عالمي  مختلف  دا  صرني  املامأ ص ثير ممتاء، اورر  ال ثير 
من الماصمرا  الدالي  داخأ اخارج  ري انيا األايت محاضرا   يها، اصلاانت مف جاملا  مختلف  

لجامل  أ رد،ن بييم  اأشر ت عل  اللد،د من  لس  الساالوريو  االماجستير، اورلت عل  صمويأ 
ألف جنيل استرليني لت وير أداي  ادراستها ضد مر  لالإلوا مر، أنا ا رياي لد،نا  راس  اختراع  400

 ل داي  التي رمنا برناعتها، انحن اآلن كذل  بردد صسجيأ  راس  اءختراع الثاني ل.
 27/2/2019، األيام، رام هللا

 

 للعودة إلى مصرصحيفة إسرائيلية: السيسي يدعو اليهود  .29

نالت صحيف  اسرائيلي  عن الرئيس المرري عيد الفتا  السيسي رولل ان اليهود ادا أراداا اللود  ال  
 مرر  سوأ ،يني لهم ملا دوم اماسساصهم المجتم ي  ا خرل.

ادكر  صحيف  جيراءاليم  وست اإلسرائيلي  أن السيسي كان ،تحدل ال  ا د ماون من أعراس 
اي  التي دعمت منح لميدالي  ال وندر  الذويي ل ال  الرئيس الراوأ محمد أنور اللجن  ا مري

 السادا   ي لااس امتد لساعتين ا سيوع الماضي.
أن السيسي  -اوو ،هودي متشدد-اكشف عإلرا  ريدءندر رئيس الو د ماسس اللجن  ا مرياي  

 حس ،  أ رال أ را انل  صحدل لبشدف ليس عن ماضي جالي  ،هود   مفلم  بالحيوي   ي مرر
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ادا صسن  للجالي  اليهود    ي مرر أن صلود مجددا  ون الحاوم  ستو ر لها كأ اوتياجاصها الد،ني ، 
اأضاأ  ريدءندر أن السيسي أ لدهم ب ن واومتل ستيني لليهود كنسهم،  لاد شلرنا  دأس  دمرنال.

 ال  مرر مر  أخرل. اصو ر لهم الخدما  ا خرل المتللا   ها لو ررراا اللود 
اأشار  ريدءندر ال  أن السيسي اعدوم أ را  رلصنظي ل ماا ر اليهود  ي وي السساصين بالااور  التي 

  لود صاريخها ال  الارن التاسف المي دي، االتي ُ لتاد أنها ثاني أردم ماير  ،هود    ي اللالم.
د سمير/كانون ا ال الماضي عن  اأارد  صحيف  جيراءاليم  وست أن السيسي كان رد أعلن  ي

 مشراع لترميم الموارف ا ثري  اليهود    ي مرر  ت لف  صادر بم ،ين عد  من الداءرا .
اأاضح  ريدءندر أن اجتماعهم مف السيسي كان الارد منل لص كيد ا ومي  ال يير  التي ،وليها 

اأعرب عن  ء ا  المتحد  امررل.أعراس ال ائف  ا مرياي  اليهود   لتلإليإل الل را   ين الو 
اعتاادك أن لعل  الدرب ااإلدار  تا مرياي ع اكأ عرو  ي ال وندر  أن  حترنوا السيسي باعتسارك 

انس  رئيس الو د ا مرياي ال  السيسي الاول انل ادا لم  حرأ  للوء ا  المتحد ل. استراصيجياوليفا 
  ستليدان السل    ي الي د مجددا. عل  الدعم ا مرياي  ون اإلخوان المسلمين رد

 27/2/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 لن تنصاع إلى قرار المحكمة اإلسرائيلية بإغالق باب الرحمة األوقاف: مسؤول أردني .30
عاد مجلس ا اراأ اإلس مي اجتماعا   ارئا ، أمس،  ي المسجد ا رر ، : كفا  ءوون  - رام هللا

بمرل  لباب الروم ل، بلدما ارتحم عناصر من الوود  الخاص  لدل  لسحث آخر الت ورا  المتللا 
شر   اءوت ل المرل  اشرعوا  ي صروير المرلين  داخلل. اشارك  ي اءرتحام رائد شر   

 اءوت ل اضسا  مخا را .
ارال عرو المجلس واصم عيد الاادر انل  جري اصراء  وثيث  مف السل ا  ا ردني  وول 

اأ: لسيتم وسم مس ل  صرميم مرل  باب الروم ، ااءستماع للجن  اإلعمار عن الموضوع. اأض
 ا عمال التي  ج  الييام  ها  ي المرل ل.

ارالت مرادر اسرائيلي  ان ا ودال  ي المسجد ا رر   مان أن صادي ال  أءم  د لوماسي  مف 
 ي  بش ن التدخأ لتهدئ  أءم  ا ردن. اا اا لرحيف  ل سرائيأ ويومل  ون عم ان ر رت رسال  صأ أ

المسجد ا رر . ارال مردر رفيف  ي اءار  الخارجي  ا ردني  للرحيف  الليري  انل صم ناأ رسال  
 من اسرائيأ ال  ا ردن ماخرا  بش ن رري  لباب الروم ل منلا  لترليد ا ودال.
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المحام  اإلسرائيلي  بوص   ارالت اسرائيأ  ي الرسال  ان ا اراأ  ي المسجد ا رر  لصنته  أمر 
باب الروم  أمام المرلين، اصلمأ عل  صرليد ا اضاعل. اودد  ب نل ل ي وال عدم التوصأ ال  
 وأ متفا عليل لمس ل  باب الروم   ي ا  ام المايل ،  ون روا  الشر   ستاوم  تنفيذ أمر المحام ل.

أن لا اراأ ليست لد،ها الادر  أا الرغس   ي  ارد المساال ا ردني باصهام اسرائيأ بالترليد، مريفا  
منف اآلءأ من المرلين من الر   عند باب الروم ل. ارالت ا اراأ انها للن صنراع ال  ررار 
المحام  اإلسرائيلي  بوص   باب الروم ، نحن ونا الن نذو  ال  أي ماانل. اصخش  اسرائيأ من 

وم ل ال  صرليد أاسف  متد من الاد  ال  أرجاس أن ،ادي الترليد  ي المورف عند لباب الر 
الرف  الدروي  كا  . اصسادلت أجهإل  أمن اسرائيلي  اءنتاادا  وول أءم  باب الروم . ارال مردر 
أمني: لمنذ اللحظ  التي ارتللوا  يها اليوابا  اأراموا الر   وناك صحول الماان ال  مسجد اء  مان 

. اأضاأ: ل مان إلسرائيأ أن صستلد إلخ س المورف بالاو  أا صاد م مخ ط  ود اخ رك بسهول ل
صفريلي ء  لتير المين  مهما  لدرج  الوصول ال  صرليد، اوالتالي اللمأ عل  صحويلل ال  مورف 

 سياوي أا مات  ل اراأل.
 28/2/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 الطلبة الفلسطينيين في المدارس الرسميةوزير التربية اللبناني يؤكد االلتزام باستقبال  .31

أكد اءير التروي  االتلليم اللالي الليناني أكرم شهي ، ،وم ا رولاس، التإلام الوءار  باستيسال :  يرا 
 ال لس  الفلس ينيين  ي المدار  الرسمي .

جاس دل  خ ل اللااس الذي جملل مف سفير دال   لس ين لدل لينان أشرأ د ور، بحرور 
تشار الثاا ي  ي السفار  ماور مشيلأ، امساال الملف الفلس يني  ي الحإلب التادمي المس

اجرل خ ل اللااس السحث  ي سيأ  اءشتراكي  هاس أ و كرام، امستشار الوءير ص   صاي الد،ن.
 صلإليإل التلاان  ين الجانيين، الليناني االفلس يني،  ي الملف الترووي.

التاريخي  التي صرو ل شخريا االحإلب التادمي الذي  مثلل  ي  ااستذكر الوءير شهي  الل ر 
الحاوم  بالاري  الفلس يني ، ماكدا ورصل عل  صسهيأ أمور ال لس  الفلس ينيين الحياصي  من كا   

 جوانيها: اإلنساني ، ااءجتما ي ، االتلليمي .
اسفار   لس ين فيما ،تللا  من جهتل، أكد السفير د ور ثاتل باستمرار التلاان  ين اءار  التروي 

 تسهيأ انتساب ال لس  الفلس ينيين للمدار  الرسمي ، خاص   ي المنا ا الجدرافي  التي ليست  يها 
 مراكإل صابل  ل انراا.

 27/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا 
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 الجئين الفلسطينيينكي ال يكون مصيرهم كمصير ال السوريين عودة النازحينوالراعي: ل عون  .32

دعا رئيس الجمهوري  الليناني  ميشال عون ال  مواجه  الت رأ، محذرا  من محااء  الت سيس   يرا :
لمشر  جد،د،  ي ارت  ال  فيل الس ريرك الماراني بشار  الراعي المجتمف الدالي ب ن  فرأ  ين 

 رير ال جئين الفلس ينيين.الحأ السياسي  ي سوري ، اعود  الناءوين، كي ء  اون مريروم كم
اجاس  موارف عون االراعي  ي ا تتا  ماصمر المات  اإلرليمي لماسس  لكاريتا ل بمن ا  الشر  

 .ا اسط اشمال أ ريييا
أن أوم أوداأ ا ودال التي جر   ي السنوا  الماضي ، وو لصحويأ مجتملا  مشررنا  عون  ارأل

 ر  امتااصل ل، مريفا : لالنإلأ السشري الحاصأ  ي ال  مجتملا  عنرري  أواد   ال ابف، متنا
المشر  االهجر  الاسري  لسلض الماونا ، مرا   ال  صهجيرا  الحيس  الماضي  اصاسيم  لس ين 
اصشريد أولها، ااست مال الردو  لتو ينهم  ي اليلدان التي ُوج راا اليها، صاسس كلها لمشر  جد،د، 

 السلد عما  متاء بل من صنو ع د،ني امجتملي اثاا يل.صري  عن وويتل الجامل ، اوليد كأ 
اشدد رئيس الجمهوري  عل  أن لأر  المشر   ج  أء ُصفر غ من أولها، امهد المسيح ء  مان أن 
 اون من دان مسيحيين، كما ء  مان للاد  اللمسجد ا رر  أن  اونا من دان المسلمين،    

 مياك صنساب ادا جفت ،نا يلهال.
، ص ر  الراعي ال  رري  ال جئين بالاول: لء ننس  الت ثير اءرترادي ااءجتماعي ااإلنمائي  دارك

االثاا ي اا مني الذي أاجدك المليون انرف المليون ناء  من سوري ، باإلضا   ال  نرف مليون 
اوو  ءجئ  لس يني... ما  شاأ نرف ساان لينان، صير المهي  ءستيسال مثأ وذا اللدد الساوظ،

صير الاادر عل  استيلاب ساانل ا رول  م ،ينل، مشددا  عل  أن لمن الررار  الملح  أن  لود 
الناءوون السوريون ال  ا نهم. ايج  عل  المجتمف الدالي أن  فرأ  ين الحأ السياسي  ي 

لسياسي سوري  اعود  الناءوين، اإء كان مريروم مثأ ال جئين الفلس ينيين الذ،ن ،نتظران الحأ ا
 سن ، اال أ عل  وساب لينان اش سل. اوذا ء  مان ريوللل. 71منذ 

 28/2/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 ونروا" لتوفير فرص عمل "مؤقتة" بغزةاأل اتفاق بين قطر و" .33
ار لت اللجن  الا ري  إلعاد  اعمار صإل ، اليوم ا رولاس، اصفارا مف اكال  : نور أ و  يش  -صإل  

ل جئين الفلس ينيين لأانراال، لتنفيذ مشراع لالناد ماا أ اللمأل، الااضي  تو ير صول اصشديأ ا
  ر  عمأ لمارت ل لآلءأ من اللم ال اخريجي الجاملا ، اللا لين عن اللمأ  ي الا اع.
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ارالت اللجن ،  ي  يان صلا ت لا ناضولل نسخ  منل:ل صم صوايف اصفااي  صفاوم عل  آليا  صنفيذ 
اوي نت اللجن  أن المشراع لسيو ر  ر  عمأ  االذي سييدأ  ي شهر مار / آدار المايأل.المشراع، 

مارت  آلءأ الخريجين الجدد االلمال،  ي مختلف الا اعا  كالرح  االتلليم االإلراع  ااإلساان 
ن آءأ م 10اييلغ عدد المستفيد،ن من  رنام  التشديأ نحو ل االيلد ا ، االا اع الخا  ااإلع مل.

 الخريجين الجدد االلم ال المهر   ي صإل ل، بحس  اللجن .
م اللجن  الا ري  ميلغ  مليون داءر أمرياي لرالح اكال  الدول،  13اينص اءصفا  عل  أن لصاد 

 لليدس  تنفيذ مشاريف اليرنام ل.
مم المتحد  اإلنمائي امن المارر أن صورف اللجن  الا ري  خ ل ا  ام المايل  لاصفااي  شييه  مف  رنام  ا 

 مليون داءر أمريايل، دان دكر المإليد من التفاصيأ وول وذك اءصفااي .7ع بوجمالي ميلغ UNDPت
مليون داءر لمد  عام، لرالح صنفيذ  رنام  الناد  20انرت مذك ر  التفاوم عل  صاد م ميلغ  اد ر  رل

وذك المشاريف بالتنسيا ال امأ مف اللجن   ماا أ اللمأ، لمرلح  الفلس ينيين بدإل ، عل  أن ،تم صنفيذ
، ررر  دال  ر ر صاد م دعم لا اع صإل ، 2018ا ي أكتوور/ صشرين ا ال  الا ري ل، ا ا اللجن .

 مليون داءر، كمساعدا  انساني  عاجل ، للتخةي  من صفارم الم سا  اإلنساني   ي الا اع.  150بييم  
 27/2/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 رقية التركية.. أول أجنبية تنال الماجستير في غزة .34

عاماع بلد عامين انرف  29نجحت الشاب  التركي  راي  وسن صاءي د مير ت: ع  موس  -صإل  
 ي صحايا ولمها بالحرول عل  شهاد  علمي  من أر   لس ين التي كانت بالنسس  لها أر  

درج  الماجستير من الجامل  اإلس مي   ي  يرا،ر/شسا  الحالي عل   9ا و م. اورلت راي   ي 
صإل ، لت ون أال شاب  أجنيي  صحرأ عل  شهاد  علمي  من جاملا  صإل . ااعتير  د مير اجودوا 
عل  أر  صإل  االحرول عل  شهاد  علمي  كسرا للحرار اإلسرائيلي، التشجيف أجان  صيروا ممن 

عل  الادام ال  صإل  االدراس   يها االتلرأ  ،امنون بالاري  الفلس يني  اضد اءوت ل اإلسرائيلي
 عل  ثاا   المجتمف اللروي المسلم  يها.

اصلود أصول راي  د مير ال  مد،ن  د ار بار التي صاف جنوب شر  صركيا، اصتان خمس لدا ، 
 ي ادرست علم النفس بالجامل  اإلس مي  اللالمي   اإلنجليإلي  االتركي  االلروي  اال رد   االإلاءاكي .

 .2014كواءلميور  ي ماليإليا عام 
 27/2/2019، الجزيرة نت، الدوحة
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 مليار دوالر لمصر واألردن 40"صفقة القرن":  .35
ءار  :ستيفن كالين اصيداس صن و  ، عن يرا /د ي، من 27/2/2019، وكالة رويترز لألنباءدكر  

المتحالف  مف الوء ا  مستشار الييت ا  يض جاريد كوشنر وذا ا سيوع عددا من دال الخلي  
المتحد  لحشد الدعم لخ تل التي لم  للن عنها بلد بش ن الس م  ي الشر  ا اسط االتي صشير 

 بلض صفاصيلها المسرو  ال  أنل لم ،تحاا صادم ،ذكر فيما ،تللا بالو اس بالم ال  اللروي .
الرراع اإلسرائيلي  ارال مردران  ي الخلي  لرايترء ،وم ا رولاس ان منه  كوشنر إلنهاس

الفلس يني لم  حاا صادما عل  ما ،يدا منذ جولتل السابا   ي المن ا   ي شهر ،ونيو وإليران، اد أنل 
ركإل ال  ود بليد عل  مسادرا  ارتراد   عل  وساب اصفا  ا ر  ماا أ الس م الذي  لد محوريا 

 بالنسس  للمورف اللروي الرسمي.
س صرام ،  إلعماس اإلمارا  االسحرين اسل ن  عمان وذا ا سيوع، االتا  كوشنر، اوو صهر الرئي
ارال الييت ا  يض ان كوشنر أجرل محادثا  مف الي عهد  ااصأ ال  صركيا ،وم ا رولاس.

 ين الوء ا  المتحد  االسلود    لءياد  التلاان لالسلود   ا مير محمد  ن سلمان ،وم الث ثاس صناالت 
ارال أود المرادر،  السا عدم نشر اسمل، ان الخ   التي    ا اسط.اجهود الس م  ي الشر 

عرضها كوشنر وذا ا سيوع لم ص خذ  ي اءعتسار عل  ما ،يدا الم ال  اللروي  التي جرل ارراروا 
ساباا بش ن اضف الاد  اوا ال جئين الفلس ينيين  ي اللود  االمستو نا  اإلسرائيلي   ي 

المردر ان كوشنر، اوو م ور عااري رليأ الخير  بالد لوماسي  الدالي  ارال  ا راضي المحتل .
 االمفااضا  السياسي ، أراد ا رام اصفا  أاء امن ثم اءصفا  عل  التفاصيأ.

 ا ي الورت الذي  متنف فيل الييت ا  يض عن اإل را  عنأنل  ،27/2/2019، 48عرب موقع ارال 
اليها التسويا  السياسي  التي صسل  اإلدار  ا مرياي  ال   صفاصيأ الخ   اءرتراد   التي صرص إل

ا رامها  ي ا ار لالرفا ل. صاكد مرادر مارو  من الفريا المخرص برياص  لصفا  الارنل ت رم 
كأ من كوشنر امسلول صرام  الخا  بلملي  الس م  ي الشر  ا اسط، جيسون صريني  ، 

ائيأ، د فيد  ريدمانع، لرل سرائيأ ويومل أن الخ   صنص عل  باإلضا   ال  السفير ا مرياي لدل اسر 
 مليار داءر  ي الرف  الدروي  ار اع صإل  عل  مدل عاد من الإلمن. 25استثمار نحو 

ال  مرر  ا  مليار داءر اضافي 40اأاضحت المرادر أنل  ي سيا  لالرفا ل، سيتم صحويأ ميلغ 
لمشارك   ي المسادر . اأشار  ال  أنل سيتم جسا   وذك المسالغ اا ردن الينان ادا اا ات وذك الدال عل  ا

 من دال خليجي ، باإلضا   ال  مساوم  من الوء ا  المتحد  تلم ،تم صحد،دواع، بحس  ل سرائيأ ويومل.
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 دوالرمليون  93االتحاد األوروبي يوقع اتفاقية تبرع مع األونروا بقيمة  .36
انراا  يير كرينيول،  ي مار ا رالف  راأ االمفو  اللام لوكال  ارف ممثأ اءصحاد ا اراوي : الاد 

 82، بييم  2019رئاس  لأانراال بالاد  الشراي ، اصفااي  صيرع دعما لمواءن  الوكال  اليرامجي  للام 
 لدعم عمأ الوكال   ي مجال التنمي  السشري  لهذا اللام. مليون داءرع 93.2تنحو  مليون ،ورا

   ي  يان لها، أن التيرع الجد،د سيلمأ عل  المساعد   ي المحا ظ  عل  سيأ اأاضحت الوكال
مليون  3.5 فأ، اصاد م الرعا   الرحي  ا الي   كثر من  532,000الوصول للتلليم لما مجموعل 

ءجئ من  لس ين ملرضين للمخا ر بشاأ  250,000مريض، ال  جان  صاد م المساعد   كثر من 
ل  اللد،د من الخدما  ا خرل،  ي ارت صلاني فيل من ا  الشر  ا اسط من عدم واد، باإلضا   ا

 استارار شد،د.
 27/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا 

 
 "إسرائيل"بوتين لنتنياهو: روسيا كانت شريكة في إقامة  .37

ل  نيامين نتنياوو مف الرئيس الناصر : للمر  ا ال  منذ الخري  الماضي التا  رئيس واوم  اءوت 
الراسي   د مير  وصين  ي موساو، اأكد لل أن اسرائيأ مرمم  عل  مواصل  اعتداساصها اللساري  

ارال نتنياوو  ي اللااس الذي   صي منذ انا اع اللااسا   ينهما عا   ضد أوداأ ا،ران  ي سوري .
ل المساشر  ين اسرائيأ اوين راسيا وال اساا   ائر  راسي   ي سماس سوري  ريأ شهور، ان اءصرا

دان اوت اكا   ين جيشيهما اساوم  ي صلإليإل ا من ااءستارار  ي المن ا ، ملتيرا أن التهد،د 
ا كير  يها   صي من جه  ا،ران امجراراصها. اصابف لنحن عاءمون عل  مواصل  منلنا للملي  صموضف 

عل  صدارت  اعل  ال ريا المستييم االحيياي ا،ران  ي سوري ، اونا أرص   تاد م الشار ل  
 الرريح الذي نسير انتلاان فيلل.

اردم  وصين التيرياا  لنتنياوو ارال انل من المهم التلاان  ين ال ر ين، ء تا ال  أن راسيا كانت 
شريا   دعم ارام  اسرائيأ. اصابف لمن المهم أن نواصأ التلاان  يننا االحيا  صت ور اصت ل  

 ا  انحن راصيون بالحد،ث عن الحال  الراون  اعن ررا ا ا منل.مفااض
نرف مليون مااصأ ،هودي  ي صفوأ الجيا ا ومر، ء تا للني   وواليااستذكر نتنياوو انخرا  

لذكرل ضحا ا الحرار عل  لينيندراد. اأضاأ لأاد  ا   تدشين نر  صذكاري  ي الاد  المحتل  صخليد
الرئيس لت ون ضي  الشرأ لد،نا وناك.   نت أوا  ذل .  ا سياد  الرئيس، صوجيل الدعو  الي  سياد  

ساوم  ي  ا  ويوي ا  . ان الل ر  المساشر   يننا صشاأ ُبلد2015لااس عاد  يننا منذ سيتمير  11لاد عدد  
 منف المخا ر ااءوت اكا   ين ك  جيشينا اكذل   ي او ل ا من ااءستارار  ي المن ا ل.
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الل را  الثنائي   ا  ثل عن صهد،دا  ا،ران للمن ا  رال ا ا  يانل لانل ،ريد منارش  دل  اأ راولد ود،
المميإل  التي صجملنا، اصحاات بفرأ ما ،إليد عن مليون نا ا بالراسي  ممن ردموا مساوم  عظيم  

صابف ل اما عدا من ا، اأدمجوا الثاا   الراسي  ضمن الثاا   اإلسرائيلي ل. ا  ا  إلسرائيأ، اأصسحوا جإلس
، اءيار  ا  ألف موا ن راسي لإليار  اسرائيأ سنوي 400بمجيس  ا  اياسي ا  دل ،  ون السياو  صح م ررم

 ل.ا  ألف موا ن اسرائيلي لموساو سنوي 200نحو 
كما رال باللد  الليري   ي محاال  لمخا س  اإلسرائيليين عشي  اءنتخابا  اعشي  اع ن المستشار 

اليوم الخميس عن ررارك بالتوصي   تاد م ءئح  اصهام ضدك  ي رري   ساد، انل الارائي للحاوم  
،تشرأ ب ن  ساوم رلي    ي وذك اإلوراسا  لاوال سف أريد الت ر  ل ا   ا مور الجيد  التي 

الاول  ي  ال منهال. اخلص  %96أنجإلناوا سوي  ، مثأ اصفااي  الملاشا  التااعد   التي ن يا نسس  
تودد االتارب ليوصين لادن، دعوني أشاركم عل  صدارت م  ي كأ وذك المجاء  اعل  ملر  ال

 ا  ال ريا  المساشر ، االرريح  االحيييي  التي نييم من خ لها التواصأ ما  ين راسيا اإسرائيأ.  شار 
 ل م  ا سياد  الرئيسل.

 28/2/2019، ، لندنالقدس العربي
 

 "معاداة السامية"ائب لتصريحاته عن حزب العمال البريطاني يعلق عضوية ن .38
لندن: أعلن وإلب اللمال اليري اني الملار ، ا رولاس، أنل علا عروي  نائ  صابف للحإلب، بسي  

انالت اكال  لأسوشيتد  ر ل ا مرياي ، عن الحإلب أنل علا  صرريحا  لل عن ملادا  السامي .
 عروي  كريس اليامسون، انتظارا لتحايا  ي صرريحاصل.

ان اليامسون،  هر  ي ما ف  يد،و، رال فيل ان لوإلب اللمال، ،سالغ  ي اءعتذار عن ارائف اك
 ملادا  السامي ، ايفسح المجال أكثر من ال ءم  ي ردك عل  مإلاعم صتللا  ذل ل.

 ااصف الحإلب صل  الترريحا  ب نها لمهين  للدا   اصير مناسس ل، وس  المردر نفسل.
ت ءوا، رائ  انل لم  ان ،نوي لالتاليأ من ال ييل  السر اني  االخييث  ااعتذر ايليامسون،  ي ار

 لملادا  السامي ل، ل ن اللد،د من ءم ئل االجماعا  اليهود   ر روا اعتذارك.
من وإلب اللمال اليري اني الملار  عل  خلةي  ما اصفوك بفشأ اياد   9اا سيوع الماضي، استاال 

 خراج من اءصحاد ا اراوي ل رياستل، االمورف من ملادا  السامي .الحإلب  ي التلامأ مف ملف ال
 29/2/2019، ، لندنالقدس العربي
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 البريطاني تناقش "قانون القومية" اإلسرائيلي وتصفه بـ"العنصري" البرلمانندوة في  .39
ي صاوم نارا نواب اورلمانيون  ي مجلس اللموم اليري اني، اءنتهاكا  اللنرري  الخ ير  الت: لندن

 ها دال  اءوت ل ضد الموا نين الفلس ينيين امحااءصها شرعن  عنرريتها، عير لرانون الاومي ل 
 اإلسرائيلي، ااصفين ا اك  رلالاانون اللنرريل.

سلوصر، انل لء  ج  الساو  عل  اءنتهاكا  اإلسرائيلي  لحاو   أندلارال النائ  اليري اني 
اخ ل ندا  وواري  عاد   ي  لأصدراس تاسرائيأع لم  لداا ،تحملونها.ل، مشيرا  ال  أن الفلس ينيين

 اإلنسانمجلس اللموم اليري اني، لمنارش  لرانون ،هود   الدال ل اإلسرائيلي اأسئل  الد مارا ي  اواو  
عدم الساو  عل  اءنتهاكا   اإلنسان ي دال  اءوت لل، أكد سولتر أن لااجينا كمامنين بحاو  

اأشار النائ  اليري اني  ،تحملونهال. اسرائيأيلي  لحاو  الفلس ينيين التي لم  لد وت  أصدراس اإلسرائ
 ا  ال  سياسا  دال  اءوت ل المورف المنظم  الرهيوني  ا كير  ي أمرياا لا،ساكل التي انتاد  ماخر 

روا ي ، التي صحالف نتنياوو مف وإلب اسرائيلي مت رأ أسسل اياد،ون ساباون  ي ورك  لكاخل اإل
اشدد سلوصر عل  أومي  الندا   ي اصوريتها  ي  أ انشدال   مار  رادصها اللنف ضد الفلس ينيينل.

 ملظم السياسيين ااإلع م ب ءم  خراج  ري انيا من اءصحاد اءاراوي تاليرياسيتع.
ثاس، بحرور نواب اورر الندا  التي نظمها منتدل التواصأ ا اراوي الفلس يني ت،وراوال  وَرمع، الث 

 االمترامنين مف الاري  الفلس يني . اإلنسان ي اليرلمان اليري اني اأكاد ميون ارانونيون، انش اس واو  
ارالت المحامي  اليري اني  سلم  كرمي أ،وب من أصأ  لس يني،  اد صحدثت عن صفاصيأ صدا يا  

أنل لليس جد،دا ال نل  ار  ممارسا  الو ني ، ماكد   واورهمالاانون عل  ويا  الفلس ينيين اعل  
ارالت: لوذك الممارسا  اللنرري   اوم  ها اءوت ل عل  مدار  عنرري  صاوم  ها دال  اءوت لل.

 عاود من اوت لل ل راضي الفلس يني ل، منوو  ال  صلار  الاانون مف الاوانين االملاودا  الدالي .
يري اني عن وإلب الشين  ين ا ،رلندي، أال   يرلي،  داروا، أاضحت المحامي  اعرو اليرلمان ال

ارالت  يرلي ان اإل،رلند،ين  للاوانين الدالي  املارضتل لمفهوم الد مارا ي . اإلسرائيليمخالف  الاانون 
أن  ماكد عموما امن اارف صجروتهم ،دركون خ ور  التمييإل االلنرري  اآثارك المدمر  عل  المجتمف، 

 ند،ين مايدان للحاو  الفلس يني  اير رون الممارسا  اللنرري  اإلسرائيلي .وإلوها املظم اإل،رل
اأاضحت لأنهم  فتخران بوررار رانون جد،د ،لإلم الدال  بماا ل  التلامأ التجاري ااستيراد السرائف 

 ل.اإلسرائيلي من المستو نا  
اور  أندراء، عل  أومي  من جهتل، أكد مد،ر الل را   ي منتدل التواصأ ا اراوي الفلس يني، ر 

وذك النداا   ي كشف عنرري  دال  اءوت ل اصوضيح خ ور  وذا لرانون الاومي  اليهود  ل الذي 
 ،هدأ ال  شرعن  اءنتهاكا  اإلسرائيلي  بحا الفلس ينيين.
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أما اليرافيسور كامأ وواش، ا كاد مي المادسي ارئيس الحمل  اليري اني  للترامن مف  لس ين 
من اارف الحيا   اإلسرائيلي بوسهاب عن المظاور اا شاال اللملي  للممارسا  اللنرري  صحدل 

اص ر  وواش ال   م.1948الفلس يني  سواس  ي الاد  االرف  الدروي  اأراضي الداخأ المحتأ عام 
ت دار اإلدار  ا مرياي  الحالي   ي صشجيف ادعم الممارسا  اللنرري  لدال  اءوت ل لاالتي باص

 أكثر جرأ  عل  مخالف  الاانون  ي عهد الرئيس ا مرياي الحالي دانالد صرام ل.
رئيس منتدل التواصأ ا اراوي الفلس يني ت،وراوال  وَرمع: لوذك الندا   -من جهتل رال ءاور  يرااي 

ص صي ضمن سلسل  من النداا  االلااسا  التي  لادوا منتدل التواصأ  ي عدد من اليرلمانا  
 ل.اإلسرائيليراوي   هدأ كشف السياسا  اللنرري   ي دال  اءوت ل ا ا 

 27/2/2019، فلسطين أون الين
 

 شنت غارات على باكستان بقنابل إسرائيلية الهند"هآرتس":  .40
،  ي اسرائيلي ، أن س   الجوي الهندي، استخدم رنا أ اإلسرائيلي دكر  صحيف  لوآرصسل : لندن

انالت لوآرصسل مللومتها عن مرادر أمني  وند  ،  ريأ  جر الث ثاس.صار  نفذ  داخأ باكستان، 
 رائل  ان مورف لدا  رنتل الهندي، أكد المللوم .

اا اا للتاارير،  ون خمس  ائرا  عم ر  من  راء لميراجل، مإلاد  برواريخ دكي  من  راء 
داخأ باكستان، بحس  ل اإلسرائيلي ، شنت صارا  عل  لملسار صدري  لإلروا يينل Spice 2000ل

 اوحس  لوآرصسل،  ون كأ صاراخ من الرواريخ الم لا ، ،إلن ألف كيلو صرام. ءعم مرادر وند  .
صلد من أ رء مإلادي الهند با سلح ، اصلاد الحاومتان صفاا  صجاري   اسرائيأ شار ال  أن 

 اعساري  ضخم .
 27/2/2019، "21موقع "عربي 

 
 انتخابات فلسطينية؟ ستجري هل  .41

 محسن محمد صالحد. 
ما،و الاادم أا  ي المستايأ  ء ،يدا أنل ستجرل انتخابا  للمجلس التشريلي الفلس يني  ي أ ار/

الاري ، ا ا ما دعت اليل المحام  الدستوري  للسل   الفلس يني ، اء  ناَس عل  الموا ا  االتروي  
 لفلس يني .الذ،ن صاوساوا من ورك   تح ااياد  منظم  التحرير االسل   ا

اييدا أن  تح ستتلامأ عمليا  مف الشا  الذي صرغسل  ي ررار المحام ، اوو المتلل ا بحأ  المجلس 
التشريلي، أما الشا  المتلل ا بالدعو  ل نتخابا  خ ل ست  أشهر،     ظهر أن ثم  رغس  ويييي  
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المحام  الدستوري   لدل  تح بونفادك، بدض النظر عن اعترا  باري الفرائأ الفلس يني  عل 
 نفسها، اعل  ص وياصها اعل  رراراصها.

أال  ماشرا  عدم اجراس انتخابا  وي أن الدعو  اليها جاس   ي سيا  صراع  تح ااياد  السل   
مف ورك  وما ، ا ي  يئ  صإليد من ص ءيم المشهد الداخلي الفلس ينيل اوالتالي  اءنتخابا  لم ص   

بادر ما كانت ص اس  لرراع ارادا ، امحاال  نإلع الشر ي  عن وما ،   ي جووروا كوصف  للل ج،
م خري    ريا  اررار  أجنحتهال أي أن ررار الدستوري  جاس ليرف الإليت عل  النار، ء لياد 

 للخراج من الم ء .
الم  ان من الملاول أن صترك اياد   تح الخط المتوا ا عليل مف الفرائأ الفلس يني  ا ا اصفا  

ل لتفر  مسارا  جد،دا  ُ فج ر الييئ  الداخلي ، ثم صتحدل عن لعر  انتخا يل 2011رالح  سن  الم
  لس يني.

 الجه  الجاد   ي عمأ اءنتخابا  عليها ا جاد الييئ  الرحي  المناسس  إلجرائها، اليس الييام  توصير 
ا ي  لالد مارا ي ل الشفا  ، ارد ااصلت ا جواس، اء صيد،د عملي   ناس الثا ، االتي صحتاجها اللملي  اءنتخ

اياد   تح لدتها الت ءيمي ، مف وما   ي ارت صحتاج فيل للوصول ال  صفاوما  ملهال اد ان ماا ل  
وما  سيفاد اءنتخابا  ال ثير من مرداريتها، كما أن مشارك  ر اع صإل   ي اءنتخابا  مروون 

من  ر ها ر لت من درج  نادوا ليياد   تح االسل  ل أساسا  بموا ا  وما  اصلاانها، كما أن وما  
  اام أعراس التشريلي بوصدار ررار بونهاس رئاس   سا ، كما ُنفذ  وم   لنإلع الشر ي  عنل.

الماشر الثاني أن اياد   تح بحاج  ال  لراا فل ا ني  إلجراس اءنتخابا ، عل  ا رأ عل  مستول 
، التي صشارك  ي اءنتخابا ل بحيث صتمان  تح  ي النها   من عدد من الفرائأ الفلس يني  الواءن 

لمحاصر ل وما ، اإجساروا اما عل  الخراج من الل س  السياسي ، أا الرضوخ لشرا   تح  ي ادار  
 اللملي  السياسي .

صير أن ما رامت بل اياد   تح َصسيَّ   ي ءياد  الملارض  الفلس يني  لها، ار رت الفرائأ الرئيسي  
كا   ررار الدستوري  بحأ التشريلي، كما ر رت التلا ي بجد   مف موضوع اءنتخابا ، األات 
بال ئم  عل   تح ااياد  السل    ي ص ءيم الوضف الفلس يني، ار رت وذك الفرائأ المشارك   ي 

لي كانت الحاوم  الماترو  من  رائأ منظم  التحرير إلدار  السل   اإدار  عملي  اءنتخابا ل اوالتا
النتيج  مإليدا  من عإلل   تح  ي الساو  الفلس يني ، امإليدا  من الت ري  ين خط وذك الفرائأ 
السياسي االخط السياسي لحما ، اوو ما  لني أن اياد   تح االسل    شلت وت   ي ا جاد الحد  

 ا دن  الم لوب، لرلشرعن ل اءنتخابا ، أا للإلل وما .
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السل   نفسها أنها كانت ماترث  أص   باستيلاب ويياي لساري الفرائأ اء ،يدا أن اياد   تح ا 
م أي عرٍ   ستحا اءوتمام لتجااء  الفلس يني  الرئيسي  المشارك   ي منظم  التحرير،  هي لم صاد 
ا ءم  السياسي ، أا لمواجه  ملر   السل  ، أا استحاارا  أاسلو،  أ بالرصم من ود،ثها عن 

ائأ المنظم ،  ونها صابلت خ ابا  سياسيا  ل وايا ل،  ينما  لت الفرائأ عل  واوم  صد،روا  ر
 ملارضتها.

ان وال  الت ءيم مف الفرائأ الفلس يني  كانت المظهر الذي أد ل ال   شأ مفااضا  موساو  ي 
دان  -من وذا الشهر  ين الفرائأ، االذي  شأ  ي اصدار  يان ختامي عنل، االذي  11-12

أد ل ال  وجوم اع مي  تحااي ضد  ورك  الجهاد اإلس مي اضد  وما ،  -لتفاصيأالخو   ي ا
مف ررار  تحااي بماا ل  ورك  الجهاد اإلس مي، اوو ما أرجف الييئ  السياسي  الفلس يني  خ و  

 أخرل ال  الوراس.
تشريلي من جه  ثالث ،  ون اياد   تح االسل   صممت اءنتخابا ل بحيث ُصلاد  اط للمجلس ال

الفلس يني، اك ن المارود  اط وو انهاس أصليي  وما  اليرلماني ، اصهميا اضلها السياسي، اوو 
ما ،ندرج  ي ا ار المناكف  السياسي ، اليس اص   النظام السياسي الفلس ينيل اد ان اصفا  

لس التشريلي المرالح  الذي التإلمت بل الفرائأ الفلس يني  التإلم بوجراس انتخابا  متإلامن  للمج
االمجلس الو ني االرئاس  الفلس يني ، امحاال  انفاد ما ،را   اط ليياد   تح، سيفهم منل مجرد 
لاعاد  صموضفل لهذك اليياد ، مف بااس النظام السياسي  ي والتل المترد   اليئيس ، اوو ما سيجد 

 ر را   لس ينيا   رائليا  اشلييا .
ي اللام الفلس يني ء صل ي ماشرا  مشجل  ليياد   تح االسل   الماشر الرابف أن است  عا  الرأ

بخو  انتخابا  ويييي ، صشارك  يها وما ل  و ا آخر نتائ  است  ع رأي نفذك المركإل 
الفلس يني للسحول السياسي  االمسحي   ي رام هللا، اوو جه  مستال ،  ون وناك شسل صساٍا  ين 

، اوناك %7وء عل   سا   ي اءنتخابا  الرئاسي  بفار  شلييتي  تح اوما ، صير أن وني  سيف
 شيران  %80  اليون  سا  باءستاال ، االنسس  نفسها صاريسا  ضد  أداس واوم   سا ، ا  65%

  اليون  ر ف اللاووا  التي  رضها  سا  عل  الا اع، اعدد  %77ال  اجود  ساد  ي السل  ، ا 
 ع  ي ر اع صإل  وو ضلف أالئ  الذ،ن ،لومون وما .الذ،ن ،لومون  ساسَا عل  سوس ا اضا

اعل  دل ،  ليست ثم  ميرر ليياد   تح االسل   أن صجري انتخابا  ادا لم صرمن الفوء  ها، اإء 
 ودا لم  ان لدل  تح مانف من التلامأ مف مجلس صاودك وما ل  لمادا ع لت المجلس التشريلي دا 

ا رامت بحلل؟ المادا لم صنف ذ اصفا  المرالح  بش ن صفليأ وذا عاما ؟ الماد 12ا صليي  الحمسااي  
 المجلس؟
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ال رأ اإلسرائيلي  مل  ردر  كيير  عل  صل يأ اءنتخابا  الفلس يني ، خروصا   ي الرف  الدروي  
بما  يها الاد ، اوو  رأ بميولل اليميني  المت ر  ، اورصيتل  ي اءستمرار  يرام  اءستي ان 

يست لد ل صوجها  بفتح المجال للسما  بوعاد  صرصي  الييت الفلس يني، عل  ا رأ  ي االتهويد، ل
منا ا سي رصل، اوو  رأ لد ل ل يتول عل   وء وما  اصجد،د شرعيتها، اصسارا  مف سياستل، التي 
مارسها لسنوا   ويل ،  ي ا شالها ام ارد  عناصروا اصدمير  ناوا التحتي . اوت  مف  تح اواري 

رائأ المايد  لمسار التسوي   ونل  سل  ال  ص ويلها، اإل  ص ريس السل   الفلس يني  ك دا  الف
ا يةي ، اليس ثم  ما  جيرك إل سا  المجال أمام الفلس ينيين ليناس ماسساصهم الو ني  الملير  عن 

 ارادصهم، اوذا ماشر خامس عل  صلوو  انفاد اءنتخابا   ي المدل المنظور.
السا ا ماشرا  سادسا  مرصس ا  بالتساا  ا مرياي مف التوجها  اإلسرائيلي ، االرغس   ،دعم الماشر

ا مرياي   ي ص ويف الجان  الفلس يني بما ،تناس  مف لصفا  الارنلل الذل   ون أ   صرصيسا  صليد 
مي   ي الحيوي  للمشراع الو ني الفلس يني، أا صستوع  ماونا  المااام  المسلح ، االتيارا  اإلس 

منظم  التحرير ا ي السل   الفلس يني ، وي صرصيسا  مر وض  أمريايا ، اسيسل  ا مريايون 
 إل شالها اصل يلها.

من ناوي  سابل ،  ون الييئ  اللروي  برلفها اصمإلرها، اصساارها مف الررل ا مرياي  امسارا  
لمااام  اصيارا  لاإلس م السياسيل، الت ييف مف الجان  اإلسرائيلي، اعدائها أا ملارضتها لتيارا  ا

ُصشاأ عيس  أخرل  ي اجل اعاد  صرصي  الييت الفلس يني، بشاأ  ستوع  كأ الاول االماونا  ا ا 
أاءانها الحيييي ل  ما ءالت لالشر ي ل اللروي  ُصلَ   لمسار التسوي ، اء صسمح ب ن  ليد خط المااام  

 جد،د  صجلأ اصفارا  أاسلو اراس  هروا. صرصي  منظم  التحرير أا السل   عل  أسس
اما ،نسدي المراون  عليل وو الد ف باصجاك اراد   لس يني  ويييي  صتلامأ مف اءنتخابا ، ك دا   اعل  
لترصي  الييت الفلس يني عل  أسس صحيح ، اليس مجرد ص اس ءستسلاد اصهميا رول  لس يني ، 

 السياسي  الفلس يني  المهترئ . اء ك دا  إلع اس مإليد من الرا  للمنظوم 
 27/2/2019، عربي TRT موقع
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 عادل سليمان
شسا  الجاري، ماصمرا  شسل دالي، عنوانل   يرا،ر/ 14ا 13شهد  اللاصم  اليولند   اارسو، ،ومي 

سان اءير الخارجي  لالس م اا من  ي الشر  ا اسطل، اكانت الدعو  ال  عادك رد جاس  عل  ل
ا مرياي، ما    ومييو،  ي ،نا،ر/كانون الثاني الماضي، ادل  بلد سلسل  من اإلجراسا  االخ وا  
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التي رامت  ها أمرياا اإسرائيأ، عل  مدل برل  أشهر، كلها صلمأ عل  صفريغ الاري  الفلس يني  
أ بالاد  عاصم  لدال  اسرائيأ، من مرمونها، صمهيدا لترفيتها صماما ،  دأ  بارار صرام  اءعترا

اناأ السفار  ا مرياي  بالفلأ ال  الاد ، االترييا عل  اكال  صول اصشديأ ال جئين الفلس ينيين 
انرااع،  ي محاال  ل مس رري  ال جئين، اإص   مااص  منظم  التحرير الفلس يني   ي ا ت

الفلس يني ، اكذا مخررا  التنسيا ا مني الوء ا  المتحد ، اإ ااأ الملونا  ا مرياي  للسل   
مف سل   اءوت ل، اصحر كا  جاريد كوشنر، مستشار الرئيس صرام  اصهرك االمالف بملف الاري  
الفلس يني  اما ُصلرأ برفا  الارن. اأ را  صحركا  نتنياوو  ي المن ا ، اءياراصل سل ن  ُعمان، 

رك  ا ود اسرائيلي   ي أنش   رياضي  دالي   ي ااصراءصل السري   سلض الإلعماس اللرب، امشا
بلض دال الخلي ، ادل  كلل مف صراعد الحد،ث عن الخ ر اإل،راني  ي المن ا ، ااعتساروا عداا  
مشتركا  إلسرائيأ، ادال عروي  رئيسي ، خروصا السلود   ادال الخلي . ا ي اسط كأ وذا الإلخم، 

رم دال مجلس التلاان الست امرر اا ردن املهم  هر  الدعو  ال  ارام  ولف ناصو عروي،  
 اسرائيأ،  رعا   أمرياي ، لمواجه  الخ ر اإل،راني، من دان دكر لاري   لس ين. 

ا ن التاريخ عل منا أن صحركا  الاول اللظم  ص ون لها داما  أوداأ  اوري ، اأخرل ويييي ،  من 
ياي ، اجد،دوا ماصمر اارسو، وو التردي الواضح أن الهدأ الظاوري لتل  التحركا  الرهيوأمر 

إل،ران، باعتساروا أكير صهد،د للسلم اا من  ي الشر  ا اسط، عل  ود صليير ما    نس، نائ  
الرئيس ا مرياي، االذي رأ  ا د الوء ا  المتحد   ي الماصمر،  ينما الهدأ الحيياي وو بالا ف 

دال مجلس التلاان امرر اا ردن،  دا  ،  ص وير ع ر  جد،د   ين اللرب، ممثلين  ي بلض
اإسرائيأ، صتجااء مرول  الت ييف ال  مرول  التحالف اءستراصيجي،  دعول مواجه  اللدا المشترك 

 الذي وو ا،ران. ا   خرم دل  التحالف، صتم بالررار  صرةي  ما صسا  من الاري  الفلس يني . 
رسو، صمت دعو  نحو خمسين دال  صير عروي ، اللتد ي  عل  دل  الدر  الحيياي من ماصمر اا

إلضفاس  ابف دالي خادع عل  الماصمر،  ينما ا  راأ الرئيسي  الملني ، صمثلت  ي دال مجلس 
التلاان الست، السلود   ااإلمارا  االسحرين اال ويت اُعمان ار ر اا ردن، امرر، باإلضا   ال  

ي ، اوي أمرياا االتي مثلها نائ  الرئيس ااءير اليمن االمدرب اصونس. اوال سف الدال  الدا 
الخارجي  امستشار الرئيس، االدال  المريف   ولندا، اصاوس  المرلح  ا ال ، دال  اللدا اسرائيأ، 
االتي مثلها رئيس واومتها نتنياوو. اك ن الهدأ الرئيسي من الماصمر كان جلو  ممثلي الدال 

مف ممثأ اسرائيأ، امنارش  مسائأ السلم اا من  ي المن ا   اللروي  المستهد   عل   االٍ  ااود 
 عل  مدل ،ومي الماصمر. 
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اءياد    ي التد ي  عل  الدر  الحيياي من ماصمر اارسو، خرج الييان النهائي مترم نا  نرا  ااودا  
ن دان عن دار ا،ران الُمإلعإلع ل من ااءستارار  ي المن ا ، اوو ما ،ت ل  التحالف لمواجهتها، م

أي اشارٍ ، من رري  أا بليد، ال  الاري  الفلس يني ، سول صرريح جاريد كوشنر ب ن أمرياا ستللن 
عن مشراعها للس م  ي المن ا  لصفا  الارنل، عا  اءنتخابا  اإلسرائيلي   ي ا ريأ/نيسان 

ل من االسلم  ي المايأ. اانفض ماصمر اارسو، الم ،تحد ل أود عن اسرائيأ، باعتساروا أكير صهد،د 
من ا  الشر  ا اسط، باوت لها ا راضي الفلس يني  االلروي  ااستمرار اءستي ان، اورار ر اع 
صإل ، اإجراسا  صهويد الاد  المحتل ، اكأ ممارساصها اإلروا ي  ضد الشل  الفلس يني، اإنما كان 

 الحد،ث، ا اط، عن لاإلرواب اإلس ميل الالخ ر اإل،رانيل. 
الساال الذي صاب عن الجميف: لمادا كان اختيار اارسو ماانا  للماصمر، االذي كان  ستهدأ،  ي ايسا  

 اإلسرائيليل،  رعا   ااشن ن، االتي رأ  ص جيأ دل .  - يا سا ، اإلع ن عن ولف اارسو الجد،د لاللرو
كان ضروا  من الخيال،  اد  لم  ان اءختيار بالا ف عشوائيا ،  ون اارسو بالتحد،د صلتير رمإلا  لتحايا ما

كانت مارا  للحلف اللساري الذي ومأ اسمها، اكان  رم دال شر  أاراوا الشيو ي  اياودك اءصحاد 
السو ييتي السا ا لمواجه  ولف شمال ا  لسي تالناصوع الذي  رم دال أاراوا الدروي ، اصاودك 

هار اءصحاد السو ييتي، اصم وأ ولف أمرياا، ادل   ي ءمن الحرب السارد . اصدير  ا ووال، اان
، اصحاا ما كان خياء، ويث أصسحت دال ولف اارسو، عدا راسيا، 1991اارسو  ي ،وليو/صموء 

 أعراس  ي ولف الناصو، ا ي مادمتها  ولندا التي كانت عاصمتها اارسو مارا  للحلف الشيوعي. 
ل  ودا كانت اارسو نمودجا  إلنهاس اللدااا ، اصحويلها ال   صحالفا ،  هأ  مان بالمثأ أن صتحو 

اإلسرائيلي  ال  صحالفا ، اأن ،تم دل ، أا ،تم التمهيد لل  ي اارسو؟ رد ،يدا دل   -اللدااا  اللروي  
من ييا للوول  ا ال ، ال ن الحييا  عاس دل ،  الخ  ا  االرراعا   ين الملسارين، الدروي 

اعاٍ  أ،دالوجي ،  ي الماام ا ال،  ين الرأسمالي  االشرري،  ي ءمن الحرب السارد ، كانت صر 
اإلسرائيلي، اجوورك الاري  الفلس يني ، اجودي  ي الماام ا ال،  - ياالشيو ي ،  ينما الرراع اللرو

مف الحرك  الرهيوني  اللالمي  التي استو نت ا ر ، اوجر  الشل ، اما ءالت صتوسف، اصمد 
 لتفر  سي رصها، اهيمنتها، عل  ماد را  ا م  اللروي  اوويتها.  نفودوا بشت  الوسائأ اا سالي ،

االررو  الااضي  التي ُصلد لها الرهيوني  اللالمي   ي وذا الرراع،  دعم أمرياي كامأ، وي صرةي  
الاري  الفلس يني . اوالتالي، صفريغ الرراع من مرمونل،  هأ صستياظ ا م ، اص ف  عن اءرتتال، 

ائها ب ،د،ها،  ي صراعها الليثي، وول اللراش، اكراسي الحام االسل  ، ريأ أن اسف  دماس أ ن
 ،دومها  و ان الرهيوني  اللالمي ،    ُ،سا  عل  أخرر أا  ابس؟ اإلجاب  صمل ها الشلوب اللروي .

 28/2/2019، العربي الجديد، لندن
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 باتت جاهزة على األرض التفجيرعناصر  .43

 جاكي خوري 
ير   ي السل   الفلس يني  ا ي لوما ل، أال من أمس، من أن التوصر المتإلا،د، وذر  شخريا  كي

سواس  ي الرف  الدروي  أا  ي ر اع صإل ،  مان أن ،ادي ال  انتفاض   ي المستايأ ادا لم صلمأ 
اسرائيأ عل  منف دل .  ي السل   ا ي لوما ل أاضحوا ب ن من  ست يف صهدئ  الوضف وو واوم  

تمف الدالي. ال ن  ي الورت الحالي صإليد اسرائيأ  اط الردط عل  الفلس ينيين،  ي اسرائيأ االمج
 وين أن المجتمف الدالي ء ،سالي بما  جري.

محا ظ نا لس، أكرم الرجوب، وذر  ي ماا ل  مف لوآرصسل من صدا يا  خرم أموال الررائ  التي 
ل  صد ا ا موال للسل  ، ال  جان  صحولها اسرائيأ للسل   الفلس يني : لان خرما بحجم ،اثر ع

اللدااني  اليومي  للجيا االمستو نين ستإليد  اط التوصرل، رال. لالشل  الفلس يني ،رل أن ا  ا 
السياسي مدلا منذ سنوا ، ااآلن ،ريدان المس بمردر رءرل، ا مر الذي سيلما الفار االدر . 

 ما الذي صتورلون أن  جري  ي اعاس الردط وذا؟ل.
نادي ا سير الفلس يني وذراا أ را من أن ارف د ف المخررا  للائ   السجناس  ي  ي 

 أرواللاسرائيأ االشهداس الفلس ينيين سيمس ليس  اط اللائ    أ الشل  الفلس يني كلل. وس  
لعائل  صحرأ عل  ميلغ ما ء صتحول ال  عائل  ثري ، وذك أموال صفيدوا  ي صليي  اوتياجاصها 

، رال للرحيف  مد،ر نادي ا سير، ردار   ار . اوس  أروالل ل دان وذك المخررا  ا ساسي ل
سيتررر الجميف، من السائف  ي الساال  اوت  سائا سيار  ا جر ، اوذا سيدخأ كأ النظام  ي وال  
 وض ل.  ي نادي ا سير أشاراا ال  عامأ آخر للتوصر اوو صشويا اءصراء  بالهواصف الخلوي  

جون اإلسرائيلي . اوس  أروال  ار  ما  الا السجناس ا منيين ليس غياب اءصرال،  أ  ي الس
الخوأ من أن الجهاء الذي  شوش اءلتاا  سيرر بحرتهم. لوم ،نالون رسائأ ب نهم  شلران 
كمن   يشون داخأ ميارااي ل، رال، اأشار ال  أن وذا الجهاء  شوش أ را عل  التاا   ث 

. اأضاأ: لء أود  ست يف ملر   مت  سينارم  هر السلير، ال ن كأ عناصر التلفاء االراد،و
اءنفجار موجود  عل  ا ر  ا وال الورت  ريون الإليت عل  النار: خرم أموال الررائ ، 

 االخ وا  ا خير  التي اصخذ  ضد السجناس ااءعتااء  الليلي ، اما  جري  ي الاد ل.
الت ورا . مردر من المستول السياسي  ي لوما ل، التا   أ را  ي ر اع صإل  ،تابلون بالا

ماخرا مف كسار شخريا  المات  السياسي، رال للرحيف  ان واءس صير ملنيين بالترليد 
اومواجه  مساشر  مف اسرائيأ: ل ي اياد  التنظيم ء ،ريدان أن ،تحولوا ال  كيس ل ما  لنتنياوو، 
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ل، أاضح. لمن جه  أخرل، الردط  ي الا اع ،إلداد من اأن ،ادي دل  ال  ملرك  صخدمل سياسيا
أسيوع آلخر. اإدا واجمت اسرائيأ ب ي  ريا  ارامت الفرائأ بالرد،  ان الجميف سيدخلون دائر  

 خ ير ل.
رئيس السل   الفلس يني ، محمود  سا ، ،واصأ  ي وذك ا ثناس اءصراء  مف الدال اللروي ، بما 

دن،  ي محاال  ليلور  جيه  عروي  موود  ضد صفا  صرام  ريأ نشروا  يها السلود   امرر اا ر 
المتورف. ال  جان  دل  ا ي أعااب خرم أموال الررائ ، ،ريد  سا  أن  خلا أ را شسا  أمان 

 ارتراد   عروي  صمان السل   من مواصل  عملها ادا لم صحرأ عل  ا موال من اسرائيأ.
 "هآرتس"

 27/2/2019، األيام، رام هللا
 

 العربي بعد رفض الفلسطينيين "صفقة القرن"؟ الموقفما  .44
 شمريت مئير

لفيسيوكل، من الرل  عل  الفلس يني، من الرحيف  اوت  الروت   ي المراجل  الدايا  للخ اب 
لصفا  الارنل. االفلس ينيون ء رج عن الر ض الم لا االهستيري لرالمرس أن  جد صوصا  واما   خ

ر رونل بمثأ وذك الحماس ، ادل   ن مرمون صيد  الس م التراميي ، وت  بلد  لر ون ما الذي ،
الماا ل  مف جارد كوشنير وذا ا سيوع، ء ،إلال ،لفل الرساب. أما نحن، من جهتنا،  اد  تنا ملتاد،ن 

 جدا  عل  الر ض الفلس يني، بحيث أننا ء نتورف وت  للحظ  لنس ل ر لمادا  ي اارف ا مر؟
أخذنا بالحسسان المورف المايد إلسرائيأ بشاأ علني من جان  اإلدار  ا مرياي ، االذي وت  لو 

جاس  دراصل  ي ناأ السفار  ال  الاد ، من الرل  أن نفهم كي   حرأ أن ش سا   ي اودل 
ناا  الدرك ا سفأ  ي صاريخل اي يا عل  الردرا ، ،رد ردا  باصا   رص  لسماع عر  كفيأ ب ن 

، اإن كان لداا ف ص تياي   اط. وذك بال سف ليست المر  ا ال  التي  اول  يها  حسن اضلل
الفلس ينيون لءل، ال ن كان  مان أن نتورف عل  ا رأ نوعا  من السحث الجدي  ي ضوس الوضف: 

سن . ال يانان شسل الدالتين ر لحما   ي صإل   12 الشل  الفلس يني مناسم بشاأ عرال منذ نحو 
ض يفان، ملاد ان، ميتلدان الواود عن اآلخر، اي يشان  ي صيد  كهذك أا  -لرف  الفتح  ي ا

صل  من صرصيسا  لالهداس ماا أ المالل مف اسرائيأ. أما الاري  الفلس يني ، التي كانت دا  مر  
مركإل الحال  السياسي  اللروي   ي من اتنا،  اد دور  ال  الهواما. أ و ماءن رد ،نجح  ي أن ،نتإلع 

المل  السلودي اللجوء اعدا  ب ء  لمأ لمن  و  رراسهمل، ال ن كأ اللالم  لرأ عن  من
الرفاا  التي  لادوا ا نل مف اسرائيأ. ايرل  عل  اللرب أن  فهموا ما الذي ،ريدك الفلس ينيون 



 
 
 
 

 

 33 ص             4876 العدد:             2/28/2019 خميسال التاريخ:  

                                    

اكي   سمحون  نفسهم ب ن ،د،راا شاانهم بمثأ وذا الشاأ الفاشأ. لادا كنتم صريدان صحرير كأ 
س ين ر   و   اسه  ، ال ن اصحداا، ادا كنتم صريدان دال  ال  جان  اسرائيأ ر  لمادا صاولون المر   ل

 صلو ا خرل لءل وين صلر  عليام ااود ؟ل س ل المذ ف المرري.
ا ي  أ الر ض الفلس يني التلاائي، ما الذي  حرك كوشنير؟ أء ،إلال   مأ ب ن  دير الفلس ينيون رأ،هم 

 ون عل  صفاصيأ الخ  ؟ ،يدا أن ء. اوو لم  الف نفسل عناس اجراس الماا ل  ملل  ي اسيل  وين ،تلر 
اع م  لس يني ، ااجل أروالل لللالم اللروي، اء سيما لدال الخلي  ترنا  سااي باللروي ، ويث أجريت 

لر لال ل الفلس يني ، الذي الماا ل  ملل،  مولها اصحاد اإلمارا ع.  تليير آخر، التف ير وو عن اليوم التالي 
 صتمان فيل الدال اللروي  من أن صاول: ر رتم مر  أخرل عرضا  سخيا ، لن نسا  روائن ر رام.

،يدا وذا بليد ا ثر، ال ن اعداد الرأي اللام للل را  التي  مان صرنيفها لعل  سلم الت ييفل مف 
يوع اصلا  عل  صدريدصل اا    من اسرائيأ صتم منذ برف سنوا . اصرد صحا ي عراري وذا ا س

من  1948اإلعجابا ،  اال انل للو كانت اليياد  الفلس يني  استخدمت المال الذي صيرع بل اللرب منذ 
 مد،ن  مثأ الريا ل. 30مد،ن  مثأ د ي، ا 40مد،ن  مثأ صأ أ ي ، ا 50أجأ  لس ين، ل انت أرامت 
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