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 األربعة معتقلين بينهم مختطفي القسام ثمانيةمصر تسلم حماس  .1
نجح رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، الذي عاد : ضياء خليل -غزة، القاهرة 

يومًا، في تحقيق اختراق بعد إفراج  24من القاهرة أول من أمس األربعاء إلى غزة، بعدما مكث فيها 
ت المصرية عن المختطفين األربعة من كتائب "القسام" في مصر والذين تعود قضيتهم إلى السلطا
عندما تم اختطافهم من داخل حافلة في منطقة شمال سيناء بمصر، بعد إطالق النار على  2015عام 

الحافلة التي كانت تقلهم مع مسافرين آخرين من معبر رفح البري على الحدود مع غزة إلى مطار 
هرة. وآنذاك، حّملت "حماس" السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياة الشبان األربعة، وهم القا

ياسر زنون، وحسين الزبدة، وعبد هللا أبو الجبين، وعبد الدايم أبو لبدة، ودعتها إلى العمل على سرعة 
خرين هم عبد إطالق سراحهم بحكم مسؤوليتها األمنية. كما أطلقت مصر سراح أربعة فلسطينيين آ
وأعلن مكتب هنية  الرحمن مصطفى الزاملي ووسيم أبو جليلة وسالم شيخ العيد وعبد العزيز أبو ختلة.

رسميًا اإلفراج عن المختطفين األربعة وعودتهم سالمين من مصر إلى قطاع غزة، معّبرًا عن "شكره 
لشعبين الشقيقين". كذلك أعلن العميق للقيادة المصرية على قرارها الذي يعبر عن عمق العالقة بين ا

 عن نجاح الجهود في إطالق سراح أربعة مواطنين آخرين من القطاع وعودتهم إليه سالمين.
وعقب استقباله وقيادة "حماس" للمختطفين األربعة العائدين إلى غزة، قال هنية: "سأتحدث الحقًا عن 

 التي توصلت إلى اإلفراج عنهم. تفاصيل الحدث"، من دون تقديم أي رواية عن مجريات المفاوضات
من جهتها، أفادت مصادر بحركة حماس في القاهرة بأن المسؤولين في جهاز المخابرات المصري 
 3قاموا بتسليم محتجزي الحركة األربعة لدى مصر، أمس الخميس، وذلك بعد اعتقالهم لما يقارب 

مصر، عضو المكتب أعوام ونصف العام. وأوضحت المصادر أن مسؤول مكتب الحركة في 
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السياسي روحي مشتهى، هو الذي تسلمهم، وتوجه بهم بعد ذلك إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تحت 
 حراسة أمنية مشددة من األجهزة األمنية المصرية. 

وبدت حركة "حماس" طوال يوم أمس، حريصة على فرض حالة من التكتم على األمور المتعلقة 
ألربعة حتى لحظة وصولهم إلى داخل القطاع. وفي السياق، بعملية اإلفراج عن المحتجزين ا

أوضحت المصادر التي تحدثت مع "العربي الجديد"، أن االتفاقات مع الجانب المصري بشأن إطالق 
 سراح المحتجزين تضمنت عدم تضخيم اإلجراء إعالميًا لتجنب الحرج.
دأوا فور مغادرة هنية للقاهرة، في ولفتت المصادر إلى أن المسؤولين في جهاز المخابرات العامة ب

إنهاء اإلجراءات المتعلقة بعملية اإلفراج عن المحتجزين، والتنسيق مع باقي األجهزة المكلفة بتأمين 
 خروجهم من مصر ووصولهم للقطاع.

 1/3/2019، لندن، العربي الجديد
 

 عباس يطلب تعديل اتفاق باريس االقتصادي .2
ي محمللود ابلاس رسللالة إلللى نظيلره الفرنسللي إيمانويلل مللا رون يطالبلله رام هللا: أرسلل الللرئيس الفلسلطين

فيهللللا بالعمللللل علللللى إعللللادة النظللللر فللللي بروتوكللللول بللللاريس االقتصللللادي المللللنظم لنقللللل أمللللوال الضللللرائب 
، بسبب "االنتها ات والخروقات اإلسلرائيلية للبروتوكلول"، "إسرائيل"والجمارك بين السلطة الفلسطينية و

 مدنية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ.بحسب وزير الشؤون ال
وإضافة إلى الخطوات المالية، طلبت السلطة من الجامعة العربيلة تفعيلل شلبكة األملان الماليلة المقلدرة 

مليلللون دوالر، ومقاطعلللة البضلللائع اإلسلللرائيلية والعملللل ملللع فرنسلللا لتعلللديل أو إلغلللاء اتفلللاق  100بقيملللة 
 الذهاب للمحا م الدولية لمحاسبة إسرائيل على سرقة أموال الضرائب. باريس االقتصادي، إضافة إلى

 1/3/2019 ،الشرق األوسط، لندن
 

 دعو إلى ضغط أوروبي إلنهاء االقتطاعات اإلسرائيلية من أموال المقاصةي الحمد هللا .3
اجتماعللًا  رامللي الحمللد هللا، أمللس، فللي رام هللا، الفلسللطينية رام هللا: عقللد رئلليس حكومللة تسلليير األعمللال

االقتطاع  "إسرائيل"للمانحين أطلعهم خالله على آخر التطورات السياسية واالقتصادية، وتداايات قرار 
وطالب المجتمع الدولي، ال سيما االتحاد األوروبي، بالضغط  من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.

دتهلا بالكاملل. وقلال: "هلذه ليسلت لوقف االقتطاع من أموال الضلرائب الفلسلطينية، وإعا "إسرائيل"على 
 قضية مالية إنما قضية سياسية، أموالنا حق لنا وإسرائيل تقوم بجبايتها بالنيابة عنا".
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وبعللد لقائلله مبعللوث االتحللاد األوروبللي لعمليللة السللالم فللي الشللرق األوسللط سللوزان تريسللتال، قللال الحمللد 
لفلسطينية، للدفع عمليلة السلالم إللى األملام، هللا، إنه "من الضروري اعتراف االتحاد األوروبي بالدولة ا
 األوروبية التي عقدت في شرم الشيخ". -مثلما طالب الرئيس محمود اباس مؤخرًا في القمة العربية 

واسللللتعرض الحمللللد هللا االنتها للللات اليوميللللة اإلسللللرائيلية واعتللللداء جللللي  االحللللتالل ومسللللتوطنيه علللللى 
االسللتيطاني ومسللاعي إسللرائيل لتللدمير حللل الللدولتين  المقدسللات سللواء فللي القللدس أو الخليللل والتوسللع

. وثّملن الحملد هللا اللدعم األوروبلي 1967وإقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيلًا عللى حلدود علام 
قيام عدد من الدول بتخفلي  دعمهلا أو وقفله علن من رغم بالإلى أنه النظر المستمر لفلسطين، الفتًا 
 ي في ازدياد سواء ماليًا أو سياسيًا.فلسطين، فإن الدعم األوروب

 1/3/2019 ،الشرق األوسط، لندن
 

 للحكومة الجديدة خالل أيام : عباس سيكلف رئيسا  حسين الشيخ .4
األناضول: كشف حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فلتح، أن اللرئيس الفلسلطيني  - رام هللا

 وفللي تغريللدة للله عبللر تللويتر، الخملليس أيللام.للحكومللة الجديللدة خللالل  محمللود ابللاس، سلليكلف رئيسللاً 
، وأن مهملاً  ، بين الشيخ أن مشاورات تشكيل الحكوملة الفلسلطينية مسلتمرة وقطعلت شلوطاً 28/2/2019

وأضاف الشيخ أن أولى أولويات الحكومة المرتقبلة  للحكومة الجديدة خالل أيام. اباس سيكلف رئيساً 
 قرصنة أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.وضع خطة طوارئ لمواجهة القرار اإلسرائيلي ب

 1/3/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 في قطاع غزةجرائم حرب  "إسرائيل"حول ارتكاب  يالفلسطينية ترحب بتقرير أمم السلطة .5
 "إسللرائيل"رحللب الفلسللطينيون بتقريللر أصللدره محققللون مللن األمللم المتحللدة يللتهم : كفللاح زبللون  - رام هللا

في تعاملها مع المظاهرات فلي قطلاع غلزة العلام الماضلي، ودعلوا إللى محا ملة  بارتكاب "جرائم حرب"
الفلسللطينية إن "هللذا التقريللر يؤكللد مللا السلللطة أمللام المحكمللة الجنائيللة الدوليللة. وقالللت رئاسللة  "إسللرائيل"

أبنللاء شللعبنا فللي قطللاع غللزة والضللفة الغربيللة بمللا  قلنلاه دائمللًا عللن أن إسللرائيل ترتكللب جللرائم حللرب ضللدّ 
ا القلدس". وأضلافت أن "المطللوب امن ملن المحكملة الجنائيلة الدوليلة التحلرك الفلوري لفلتح تحقيلق فيهل

 في هذه الجرائم المرتكبة. آن األوان لمحاسبة إسرائيل على هذه الجرائم وأال تبقى دولة فوق القانون".
 1/3/2019 ،الشرق األوسط، لندن
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 االقتصادي بدال  من السياسي بية لتسويق الحل  كوشنر يحاول رشوة الدول العر  يوسف: أبوواصل  .6
يوسلف، فلي حلديث  أبلوواصل  .قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د: مهند حامد - رام هللا

مع "القدس العربي" : "إن ما سرب عن أفكار للصفقة القرن يتماشى  مع ملا تحلاول الواليلات المتحلدة 
 العللودة". الفلسللطينية وخاصللة قضللية القللدس وشللطب حللقّ فرضلله علللى األرض بهللدف تصللفية القضللية 

وأوضح أن كوشنر يحاول رشوة الدول العربية خاصة الدول المستضيفة لالجئين الفلسطينيين لتسويق 
من الحل السياسي، لكن هناك موقف عربي واعي وثابلت بلالرغم ملن الضلغو   الحل االقتصادي بدالً 

ملؤتمر "وارسلو" للتطبيلع، بلان جلوهر الحلل فلي المنطقلة  إللى األمريكية ومحاولتها جللب اللدول العربيلة
سللفه أعللن  وأعللرب قللائم علللى حللل عللادل للقضللية الفلسللطينية ودون ذلللك لللن يكللون اسللتقرار بالمنطقللة.

الفلسلطينيين  إعطاءمن محاصرتها ودفعها نحو  بدالً  "إسرائيل"بقيام دول عربية بالتطبيع المجاني مع 
 للمضي بالصفقة. لألمريكان يجابيإحقوقهم، وهو ما يعطي مؤشر 

 1/3/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 ج عن عضو المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرارافر اإل.. شهرا   20بعد  .7
دقت ساعة الصفر وقرع السجان  28/2/2019 في الرابعة فجر يوم الخميس: عاطف دغلس -نابلس 

ليوقظهللا  1948شللمال فلسللطين المحتلللة عللام  اإلسللرائيلي علللى خالللدة بللاب غرفتهللا فللي سللجن الللدامون 
 بقرار اإلفراج عنها بعد انتهاء مدة اعتقالها. ويأمرها بتحضير نفسها، عمالً 

 ،من االعتقال اإلداري أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي عن األسيرة خالدة جرار بعد عشرين شهراً 
 رفيعة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني المنحل والقيادية ال

 ما توقع الجميع من ذوي خالدة ورفاقها في النضال، لم يلتزم االحتالل بموعد اإلفلراج ومكانله، زيلادة 
ألي مظلللاهر احتفاليلللة قلللد ترافلللق ذللللك، فغيلللرت إدارة السلللجن الموعلللد وجعلتللله فلللي  فلللي العقلللاب ومنعلللاً 
لمكلان ملن أملام حلاجز الجلملة العسلكري إللى معسلكر سلالم ملن الرابعلة، ونقللت ا بدالً  السادسة صباحاً 

يوليو  /واعتقلت جرار ثالث مرات طوال حياتها، كان آخرها مطلع تموز اإلسرائيلي قرب مدينة جنين.
، تلقت خاللها أربعة أوامر بتجديد اعتقالهلا، لتكلون وحولت لالعتقال اإلداري لمدة عشرين شهراً  2017

 اريات على مدار السنوات القليلة الماضية.بذلك عميدة األسيرات اإلد
وعللن رسلللالة األسللليرات قاللللت جللرار "إنهلللن ال يطللللبن سلللوى حلللريتهن والعمللل بقلللوة ألجلللل ذللللك، إضلللافة 
لصلليانة الوحللدة الوطنيللة وتفعيللل الللدور الشللعبي واالهتمللام بقضللايا األسللرى واألسلليرات" ال سلليما أنهللن 

نقللللت األسللليرات  ،حسلللب جلللرار ،وزيلللادة فلللي "العقلللاب" ." إلبلللراز واقلللع معانلللاتهنكبيلللراً  يلحظلللن "تغييبلللاً 
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ملن االعتصلام واالمتنلاع  يوملاً  63الفلسطينيات من سجن الشارون اإلسرائيلي إلى سجن اللدامون بعلد 
 عن الخروج لساحة سجن الشارون رفضا لنصب كاميرات لمراقبتهن.

 28/2/2019 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 ن ومساعدين لهأمين عام حركة الصابري لاعتقا :غزة .8
التلابع لللوزارة الداخليلة فلي قطلاع غللزة، هشلام سلالم أمللين  الفلسلطيني اعتقلل جهلاز األمللن اللداخلي :غلزة

وبحسللب مصللادر عائليللة، فللإن سللالم اعتقللل يللوم الثالثللاء  عللام حركللة الصللابرين وأربعللة مسللاعدين للله.
 4ألمن اقتحم منزله ومنازل لدى الجهاز ألسباب لم تعرف. مشيرًة إلى أن ا ا يزال محتجزاً مالماضي و 

ولم يعرف أسباب االعتقال، إال أن سلالم  مصادرة متعلقات خاصة بهم. من مساعديه اعتقلوا معه وتمّ 
 لعدة ساعات قبل أن يفرج عنه. اعتقل سابقاً 

 28/2/2019 ،القدس، القدس
 

 هنية يشكر مصر على قرارها باإلفراج عن الشبان األربعة .9
ي لحركة حماس إسماعيل هنية، عن شكره العميق للقيادة المصرية على عبر رئيس المكتب السياس

قرارها باإلفراج عن الشبان األربعة في مصر، مؤكدًا أن ذلك يعبر عن عمق العالقة بين الشعبين 
 وأعلن هنية رسميًا اإلفراج عن اإلخوة األربعة وعودتهم سالمين من مصر إلى قطاع غزة. الشقيقين.

 الجهود في إطالق سراح أربعة مواطنين آخرين من القطاع، وعودتهم إليه سالمين.  ما أعلن عن نجاح
 28/2/2019، موقع حركة حماس

 
 االحتالل حسن يوسف: شعبنا لن يخذل األسرى في معركتهم ضد   .10

أ د القيادي في حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة حسن يوسف أن األسرى في سجون : رام هللا
جون منا كشعب وفصائل وجهات رسمية وقفة جادة، تبعث برسالة لحكومة االحتالل االحتالل يحتا

 بأن شعبنا لن يتخلى عن أسراه، ولن يجعلهم فريسة لألحزاب في انتخاباتهم المزعومة.
وأ د يوسف في تصريح صحفي له، أن إعالن األسرى حل التنظيمات وتصعيد الخطوات تجاه إدارة 

: "في ظل خطوات األسرى ه الصحيح، ستربك االحتالل، مضيفاً السجون هي خطوة في االتجا
 التصاعدية ضد إدارة السجون، فإن شعبنا لن يخذلهم في معركتهم".
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ودعا يوسف لإلبقاء على جذوة اإلسناد لألسرى في السجون، مشددا على أن ذلك مطلوب من كل 
ُيترك هؤالء األبطال الذين  القوى والفصائل ومكونات الشعب الفلسطيني، مشيرا أنه ال يجوز أن
 انتفضوا وحدهم لينوبوا عن الشعب في الدفاع عن األرض والمقدسات.

 28/2/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 فلسطينيين في ليبيا بتهمة العمل على مساعدة المقاومة أربعةالجهاد" تدين محاكمة " .11
 بتهمة "العمل على مساعدة المقاومة".دانت حركة الجهاد، محا مة ليبيا ألربعة فلسطينيين  :غزة

فلسطينيين في ليبيا بتهمة العمل على مساعدة المقاومة  4وقالت الحركة، في بيان: "ُندين محا مة 
التي تتصدى لإلرهاب الصهيوني في فلسطين". وأضافت: "المقاومة ليست تهمة، بل هي شرف 

عب الليبي المؤيد للحق الفلسطيني والمساند كما وّجهت "التحّية للش وفخر لكل من يدعمها ويساندها".
 لقضية شعبه العادلة". وطالبت السلطات الليبية بل"اإلفراج الفوري عن الفلسطينيين األربعة".

 28/2/2019القدس، القدس، 
 

 حماس ترحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية حول جرائم االحتالل .12
ستقلة بشأن االحتجاجات في األرض الفلسطينية رحبت حركة حماس بتقرير لجنة التحقيق الدولية الم

، على أثر االعتداءات اإلسرائيلية الممنهجة على S-28/1المحتلة عماًل بقرار مجلس حقوق اإلنسان 
المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة شرق قطاع غزة، مطالبين بحقهم في العودة إلى 

 حصار عن قطاع غزة فورا.ديارهم التي هجروا منها ووجوب رفع ال
وقالت الحركة في بيان صحفي الخميس إنها من اللحظة األولى لتشكيل اللجنة رحبت الحركة بذلك، 

أنه رغم كل المعيقات  النظر ولفتت وأعربت عن استعدادها الكامل للتعاون وتسهيل مهمة اللجنة.
يوم األول، إال أن اللجنة خلصت التي وضعتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمام عمل اللجنة من ال

إلى نتائج مهمة وجوهرية، وِفي مقدمتها "اتهام قوات االحتالل بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين 
السلميين المشاركين في مسيرات العودة، وكذلك امثار الخطيرة، وخاصة على القطاعات اإلنسانية، 

 وب رفعه فورًا".عاما ووج 12للحصار المفروض على قطاع غزة أل ثر من 
 28/2/2019، موقع حركة حماس
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 هنئ النائب خالدة جرار باإلفراج عنهاحماس ت .13
هنَّأ رئيس مكتب العالقات الوطنية في حركة حماس حسام بدران النائب خالدة جرَّار بمناسبة اإلفراج 

حتالل أفرج عن وكان اال شهرًا. 20عنها من سجون االحتالل اليوم الخميس، بعد اعتقاٍل إداري دام 
النائب جرار فجر اليوم من على حاجز سالم العسكري غربي مدينة جنين، لضمان عدم إقامة حفل 

 استقبال لها في المنطقة.
 28/2/2019، موقع حركة حماس

 
 شدد على استمرار حراكها المتواصل في مسيرات العودةتالفصائل  .14

شعبنا في محافظات غزة للحشد والمشاركة دعت فصائل المقاومة الفلسطينية يوم الخميس، جماهير 
غدا الجمعة في مسيرة العودة وكسر الحصار في جمعة "باب الرحمة" نصرة ودفاعًا عن المسجد 

وطالبت فصائل المقاومة جماهير شعبنا المنتفضة في  والمقدسات في المدينة المقدسة. األقصى
النتفاضة في وجه هذا المحتل وتفعيل كل المدينة المقدسة لالحتشاد والربا  في األقصى، وتصعيد ا
وأ دت فصائل المقاومة ان قضية األسرى  أشكال االشتباك مع االحتالل على كافة خطو  التماس.

على رأس أولويات المقاومة، "ولن نترك أسرانا وحدهم في مواجهة قوات القمع الصهيونية في 
وشددت الفصائل  ئم المتصاعدة بحقهم.السجون"، مشددًة على أن االحتالل هو المسؤول عن الجرا

 .على استمرار حرا نا المتواصل في مسيرات العودة وكسر الحصار بكافة أشكالها وأدواتها السلمية
 28/2/2019فلسطين أون الين، 

 
 "القسام" تزف وفاة أحد مجاهديها إثر حادث سير .15

عال أحد مقاوميها، من منطقة زفت كتائب الشهيد القسام الجناح العسكري لحركة حماس إلى ال: غزة
وقالت الكتائب في بيان لها يوم  الرمال الشمالي بمدينة غزة والذي توفي إثر حادث سير ليلة أمس.

عامًا(  23(: "تزف كتائب القسام الشهيد المجاهد عز الدين القسام محمد الحليمي )2-28الخميس )
ضحت أن الشهيد توفي فجر إثر حادث وأو  من مسجد "فلسطين" في الرمال الشمالي بمدينة غزة".

 سير، "ليمضي إلى ربه بعد حياٍة مباركٍة حافلٍة بالعطاء والجهاد والتضحية والربا  في سبيل هللا".
 28/2/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 بي النائب العام اإلسرائيلي يقرر توجيه اتهامات بالفساد إلى نتنياهو.. واألخير: حملة مغرضة لإلطاحة .16
)أ ف ب(: أعلن النائب العام اإلسرائيلي، الخميس، أنه قرر توجيه الئحة اتهام بحق رئيس الوزراء 

وستكون المرة األولى التي  اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو تتضمن تلقي الرشوة واالحتيال وخيانة األمانة.
 توجه فيها اتهامات إلى رئيس وزراء في منصبه.

ي مندلبنت إنه أبلغ محامي نتنياهو قراره توجيه "عدة تهم جنائية ارتكبت وقال المدعي العام افيخا
خالل فترة توليه منصب رئيس الوزراء ومنصب وزير االتصاالت، في االملفات المعروفة باسم ملف 

وعبر مندلبنت عن رغبته في عقد جلسة استماع لرئيس الوزراء  ".4000وملف  2000وملف  1000
 ى فرصة للدفاع عن نفسه قبل تقديم االتهامات.حيث سيحصل نتنياهو عل

وردا على ذلك، صرح نتنياهو أن "مزاعم الكسب غير المشروع هي حملة مغرضة من المعارضة 
وتحدث نتنياهو، في بيان متلفز بعد ساعات من إعالن النائب العام، وقال إنه يعتزم  لإلطاحة بي".

ن هذه المزاعم"، في حين تجري انتخابات الكنيست تولي رئاسة الحكومة لفترة طويلة "على الرغم م
وقال نتنياهو إن "اليسار يعرف أنه بفضل إنجازاتنا فإنه ببساطة ال  في التاسع من أبريل/ نيسان.

يستطيع ضربنا في صناديق االقتراع، وبالتالي فإنهم يقومون على مدى ثالث سنوات باضطهاد 
ل بهدف وحيد هو إسقا  الحكومة اليمينية تحت سياسي ضدنا. حملة مطاردة لم يسبق لها مثي

 قيادتي، وايصال السلطة لحزب لبيد وغانتس اليساري. الذي سيحظى بدعم األحزاب العربية".
واتهم نتنياهو اثنين من  وأضاف "وظفوا صحافة متسلطة ال تقاوم، وهدفهم إثارة الراي العام ضدي".

 ية فإن النائب العام هو من لحم ودم".مسؤولي النيابة بالتحري  ضده وقال "في النها
ويأتي هذا اإلعالن قبيل انتخابات الكنيست التي يواجه فيها نتنياهو تحديا صعبا من تحالف سياسي 

 وسطي برئاسة بني غانتس رئيس األركان العسكري السابق الذي يحظى باالحترام.
". واعتبر أن "النشر األحادي وقال حزب الليكود اليميني الحا م، في بيان، "هذا اضطهاد سياسي

المدعي العام قبل شهر من االنتخابات، دون إعطاء رئيس الوزراء فرصة لدح  هذه  إلعالن
 االتهامات الباطلة، هو تدخل صارخ وغير مسبوق في االنتخابات".

 وقرر المدعي العام اتهام نتنياهو باالحتيال وخيانة األمانة في القضية األولى التي تسمى "قضية
ألف شيكل  750، على اعتبار أن نتنياهو حصل على منافع شخصية في تلقي هدايا بقيمة "1000
ألف  72ألف شيكل ) 250ألف دوالر(، من المنتج اإلسرائيلي الهوليوودي ارنون ميلتشان، و 240)

 دوالر( من الملياردير االسترالي جيمس با ر.
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، "2000االمانة في القضية الثانية، التي تسمى "قضية وقرر النائب العام توجيه تهمة االحتيال وخيانة 
اتفاق مع مالك صحيفة يديعوت احرونوت الناشر ارنون موزيس، تقوم  إلىعندما حاول نتنياهو التوصل 

 بموجبها الصحيفة اإلسرائيلية، وهي من األ ثر انتشارا في الدولة العبرية، بتغطية إيجابية عنه.
قد انه تم االنتهاء منه، يعمل نتانياهو في المقابل على تقليص نشر وبموجب االتفاق الذي ال يعت

 صحيفة "إسرائيل هايوم" المجانية المنافسة ليديعوت احرونوت، لزيادة مبيعات هذه االخيرة.
أو  "4000ويواجه نتنياهو تهمة الرشوة واالحتيال وخيانة االمانة في القضية المعروفة إعالميا بملف" 

هي أ بر مجموعة اتصاالت في إسرائيل، حول ما إذا سعى للحصول على تغطية "قضية بيزيك"، و 
إعالمية إيجابية في موقع واال اإلخباري الذي يملكه شاؤول ايلوفيت  رئيس مجموعة بيزيك مقابل 

 خدمات وتسهيالت حكومية عادت على مجموعته بمئات ماليين الدوالرات.
 1/3/2019القدس العربي، لندن، 

  
 من منصبه لبيد يدعوان نتنياهو لالستقالة فورا  غانتس و  .17

ي، أبي "، بيني غانتس، ويائير لبيد، رئيس الوزراء اإلسرائيل –األناضول: دعا زايما تحالف "أزرق 
 إلى االستقالة "فورا"، عقب توجيه الئحة اتهام ضده في ثالث قضايا فساد. بنيامين نتنياهو،

ا إعالم عبري: "ال أشك في إخالص نتنياهو إلسرائيل، وقال غانتس، في تصريحات إعالمية، بثه
لكن ال يمكن لرئيس وزراء أن يقوم بواجبه تجاه الدولة والشعب، وهو في الوقت ذاته يدير معركة 
قضائية متهم فيها بقضايا فساد". ومعقبا على تصريحات أدلى بها نتنياهو، قبل وقت قصير، ادعى 

يسار واإلعالم"، قال غانتس، موجها حديثه لرئيس الوزراء: "يا فيها أنه "بريء ومستهدف من قبل ال
نتنياهو.. من الصعب أن تقدم خطابا كرئيس وزراء.. فقد كان المتوقع منك أن تدير معركتك 

واتهم غانتس، نتنياهو، بل"تفضيل مصلحته الخاصة على  القضائية بصفتك فردا وليس رئيسا للوزراء".
 مصلحة الشعب".
نتنياهو، بتصريح أدلى به األخير قبل سنوات، في تعليقه على توجيه الئحة اتهام ضد  وذّكر غانتس،

وقال مخاطبا نتنياهو: "لقد قلت إن رئيس وزراء غارق في  رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت.
 قضايا جنائية، ال يمكنه أن يواصل العمل في منصبه".

رئيس أركان سابق، "بناء على الئحة االتهام التي إلى اإلسرائيليين، قال غانتس، وهو  ومتوجهاً 
 أبي ( في أي حكومة يقودها نتنياهو". –وجهت لنتنياهو، فلن تشارك قائمتي )أزرق 

من ناحيته قال يائير لبيد، إنه "يحق لنتنياهو العمل على إثبات براءته، ولكن مع ذلك فال يمكنه أن 
وأردف: "رئيس الوزراء هو رمز،  يديعوت أحرونوت".يواصل القيام بمهامه"، كما نقلت عنه صحيفة "
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وال يجب أن يكون الرمز ملوثا، وال يعقل أن يفكر كل رئيس أو رئيس وزراء دولة عندما يلتقيه 
نتنياهو أنه ال يحاور رئيس وزراء إسرائيل، بل مع شخص يواجه تهما خطيرا بالفساد، وهذا يمس 

كان نتنياهو يحب إسرائيل كما يقول، فعليه أن يقوم بما هو  وأضاف: "إن باحترام إسرائيل في العالم".
في صالحها، عليه االستقالة من منصبه بشكل فوري، وتسليم مهامه ألحد قادة الليكود، ففي الحزب 

أبي " لن تشارك في -وأ د لبيد موقف غانتس بأن قائمة "أزرق  عدد يكفي من القادة الجيدين".
 "لن نجلس في أية حكومة يواجه رئيسها تهما خطيرة".حكومة يقودها نتنياهو، وقال: 

 1/3/2019القدس العربي، لندن، 
  

 تهقرار محاكم من رغمباليصطف خلفه  نتنياهوائتالف  .18
أعلن شركاء رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في االئتالف الحكومي الحالي، مساء 

نيتهم تقديم توصية إلى رئيس الدولة بتكليفه بتشكيل الخميس، باستثناء حزب " والنو"، دعمهم له، و 
الحكومة القادمة، وذلك بعد أن أعلن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، نيته تقديمه 

وتبين أن حزب " والنو" برئاسة موشيه  للمحا مة بتهمة "تلقي الرشوة واالحتيال وخيانة األمانة".
 الشأن. احلون لم يصدر أي بيان بهذا 

وكانت أحزاب اليمين قد تعهدت، قبل ثالثة أيام، بعدم االنضمام إلى ائتالف حكومي برئاسة بيني 
 غانتس في حال شكل الحكومة المقبلة.

وكان كاحلون رئيس الحزب اليميني الوحيد الذي لم ينف بشكل مطلق إمكانية االنضمام إلى غانتس، 
 كيل الحكومة القادمة.ولكنه أوضح أنه سيوصي بتكليف نتنياهو بتش

ويأتي وقوف أحزاب اليمين إلى جانب نتنياهو بدافع الخشية من خسارة أصوات اليمين في 
 االنتخابات المقبلة.

وقال حزب "اليمين الجديد"، برئاسة نفتالي بينيت وأييليت شا يد، إن "رئيس الحكومة ال يزال في 
جلسة االستماع لطعونه. كما أ د أنه سيوصي  مكانة بريء كأي مواطن في الدولة"، وإنه في انتظار

 بتكليفه بتشكيل الحكومة القادمة.
دور ليبرمان، إنه ال مشكلة لديه في الدخول في ائتالف جوقال رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفي

حكومي مع نتنياهو، وإن الهيئة الوحيدة المخولة بتحديد ما إذا كان متهما أو بريئا هي المحكمة، وإن 
 ديم الئحة االتهام ليس حكما، وبالتالي يمكنه التنافس على رئاسة الحكومة كأي مرشح آخر.تق

من جهتها قالت حركة "شاس" إنه ال يوجد أي مرشح، باستثناء نتنياهو، يمكنها دعمه، ولذلك فإنها 
 ستوصي بتكليفه بتشكيل الحكومة طالما يتيح القانون ذلك.
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 ثال، وأنها ستواصل دعم نتنياهو طالما يسمح القانون بذلك.وأعلنت "يهدوت هتوراه" موقفا مما
 1/3/2019، 48عرب 

 
 "العليا" ترفض طعن "الليكود" لتبرئة نتنياهو .19

رفضت المحكمة العليا التابعة لالحتالل، الخميس، طعنا قدمه حزب الليكود الذي يتزعمه  األناضول:
قضايا فساد  3الئحة اتهام ضد األخير في  رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على إصدار قرار توجيه

وذكرت صحيفة "يسرائيل اليوم"، أن "المحكمة العليا ال ترى أي مانع أمام إعالن قرار  مشتبه بها.
 مبدئي في قضايا نتنياهو".

وعقب القرار، اعتبر حزب الليكود أنه "من المؤسف أن المحكمة بقرارها رف  الطعن سمحت لليسار 
 في االنتخابات"، حسب صحف عبرية.بالتدخل السافر 

من ناحيتها، ذكرت هيئة البث اإلسرائيلية أن نتنياهو وعائلته مجتمعون في المقر الحكومي لرئيس 
 الوزراء بانتظار إصدار المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، قراره.
ات ليست إال "هرم من ورق وفي آخر تصريحات له، اعتبر نتنياهو وكذلك حزب الليكود أن االتهام

 سينهار سريعا".
 28/2/2019، فلسطين أون الين

 
 نتنياهو طلب نشر صور "جميلة" له ولزوجته في جنازة شارون  .20

كشفت الئحة االتهام التي وجهت ضد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو،  :األناضول
 صالحه في أحد المواقع اإلخبارية.الخميس، عن بع  تدخالته في التغطية الصحفية وتسخيرها ل

، وتتعلق بتقديم نتنياهو تسهيالت ضريبية لشركة اتصاالت بقيمة "4000وتعرف القضية باسم "الملف 
مليون دوالر أمريكي، مقابل تغطية صحافية إيجابية له ولزوجته سارة في موقع "واال" العبري،  276

 المملوك لشاؤول الوفتي ، مالك الشركة.
ئحة االتهام أن نتنياهو طلب عبر زئيف روبنشتاين، الذي قدم الوفيت  إلى نتنياهو في وبينت ال

تسعينيات القرن الماضي، نشر صور "جميلة" له ولزوجته أثناء مشاركتهما في جنازة رئيس الوزراء 
وبحسب التفاصيل الواردة، فقد طلب نتنياهو وزوجته من  .13/1/2014السابق أرئيل شارون، في 

تاين، التوسط لدى الوفيت  بغية حمل موقع "واال" على نشر صور لهما خالل مشاركتهما في روبنش
 الجنازة. وطلبا منه نشر صور في زاوية بارزة، في الخبر الرئيسي حول جنازة شارون.
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وبحسب المراسالت بين روبنشتاين وألوفيت ، قال األخير إنه "يجب أن تنشر صورة للزوج نتنياهو 
. ورد الوفيت  برسالة إلى أحد المسؤولين في الموقع جاء فيها، "الرجاء وضع صورة في في الجنازة"

وأخبر روبنشتاين، الوفيت  أن يتم نشر  الصفحة الرئيسية، وإبالغي كي أخبرهما )نتنياهو وزوجته(".
 صورة جميلة حتى يبلغ الزوج نتنياهو، طالبا منه إرسال رابط الخبر المنشور على الموقع.

فعل ظهرت في مقدمة الخبر المذكور صورة واحدة لنجل شارون، جلعاد وهو يؤبنه، وصورتان وبال
لنتنياهو وزوجته وهما محاطان بجون بايدن، نائب الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما، ورئيس 
رة الوزراء البريطاني السابق توني بلير. تلتها صورة أخرى لقبر شارون وعليه أ اليل الورد، ثم صو 

 لنجل شارون الثاني "عمري"، وصور أخرى للجنازة والمشاركين فيها.
 1/3/2019القدس العربي، لندن، 

 

 من اإلسرائيليين واثقون من فساد رئيس الحكومة %55: استطالع .21
تل أبيب: أظهرت دراسة أ اديمية مبنية على سلسلة استطالعات معمقة حول موضوع الفساد أن 

سرائيليين تعتقد أن نتنياهو "فاسد". لكن غياب الثقة يمتد أيضًا إلى من اإل %55أغلبية تعادل 
 المدعي العام والشرطة.

دورون نيفوت، وتعتبر أ بر  .وأجرى هذه االستطالعات طاقم الباحث السياسي في جامعة حيفا د
حول وأعمق دراسة التجاهات الرأي العام. وقد قصد بها معرفة رأي الجمهور في جميع أطراف الصراع 

فساد نتنياهو، من رئيس الوزراء إلى الشرطة التي حققت معه ووسائل اإلعالم التي كانت أول من 
من اإلسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو "فاسد جدًا"،  %30 شف عن قضايا الفساد. ووفقًا للدراسة، فإن 

 أنه "ليس فاسدًا". %20إنه "ليس فاسدًا جدًا" واعتبر  %25يعتقدون أنه "فاسد"، بينما قال  %25و
وفي إجابتهم على سؤال حول مدى الثقة التي يولونها للمدعي العام أبيحاي مندلبليت، صاحب القرار 

من المستطلعين إنهم يثقون به "بقدر كبير جدًا"،  %9الحاسم في تقديم نتنياهو إلى المحا مة، قال 
يثقون بمندلبليت ونسبة مشابهة ال  إنهم ال %14"بقدر قليل"، و %31"بقدر كبير"، بينما قال  %32و

 من الجمهور إنهم ال يثقون بالشرطة. %65رأي لها في الموضوع. وقال أ ثر من 
من الحريديين والمتدينين عن قناعتهم بأن وسائل  %90وفيما يتعلق بوسائل اإلعالم، عبر قرابة 

تقريبًا من ناخبي  %100 اإلعالم في إسرائيل شريكة في محاولة إطاحة نتنياهو من منصبه، واعتبر
 %88من ناخبي "ليكود" و %77"شاس" و"يهدوت هتوراة" أن وسائل اإلعالم "ليست نزيهة". ويوافق 
من ناخبي حزب "العمل"  %87من ناخبي حزب "اليمين الجديد" على هذا الرأي. وفي المقابل، فإن 

 من ناخبي حزب "ميرتس" عبروا عن ثقتهم بوسائل اإلعالم. %80و
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ر من حيثيات االستطالعات أن مواقف مصوتي "ليكود"، وبشكل أ بر مواقف الحريديين، أّثرت ويظه
ممن يعتزمون  %88من الحريديين و %80من المتدينين و %85على نتائج االستطالعات. فقال 

من  %75التصويت لصالح "ليكود" في انتخابات الكنيست المقبلة إن نتنياهو ليس فاسدًا. واعتبر 
من ناخبي "ليكود" الذين شاركوا في االستطالع أن أجهزة تطبيق القانون مشاركة  %65ين والحريدي

من  %80من ناخبي "ليكود"، وأ ثر من  %60في محاولة إطاحة نتنياهو. كذلك تبين أن أ ثر من 
 ناخبي كتلتي "شاس" و"يهدوت هتوراة" الحريديتين، ال يثقون بالشرطة. 

وق جوهرية في استيعاب الفساد بين ناخبي أحزاب اليمين وناخبي وأوضحت االستطالعات وجود فر 
أحزاب الوسط واليسار. وفي ردهم على سؤال عن دفع نتنياهو لمصالح أرباب المال مقابل تغطية 

من ناخبي "يهدوت هتوراة"  %50من ناخبي "ليكود" و %46إعالمية داعمة لرئيس الحكومة، اعتبر 
من  %91"، أن هذا ال ينطوي على أداء فاسد. وفي المقابل، رأى من ناخبي "البيت اليهودي %55و

من ناخبي "ميرتس"، أن هذا أداء فاسد.  %100ناخبي قائمة " احول الفان" برئاسة بيني غانتس، و
ووفقًا للمستطلعين، فإن نتنياهو احتل المرتبة الثانية في قائمة رؤساء الحكومات الفاسدين في تاريخ 

ية، بينما احتل المرتبة األولى رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، والمرتبة الثالثة السياسة اإلسرائيل
رئيس الحكومة األسبق إيهود باراك. وتبين من االستطالعات أن نتنياهو هو رئيس الحكومة األ ثر 

 منهم إنه فاسد. %49فسادًا بنظر المستطلعين العرب، الذين قال 
 1/3/2019الشرق األوسط، لندن، 

 

 تعرض مركبة لالحتالل إلطالق نار قرب الحدود المصرية .22
أعلن جي  االحتالل اإلسرائيلي عن أن مركبة تابعة له تعرضت إلطالق نار قرب الحدود  غزة:

وأوضح الجي  في منشور على موقع "تويتر": "منذ فترة وجيزة يبدو  المصرية، دون وقوع إصابات.
بت بنيران طائشة قرب الحدود المصرية. مالبسات الحادث أن سيارة تابعة للجي  اإلسرائيلي أصي

 قيد التحقيق. ال توجد إصابات".
 28/2/2019فلسطين أون الين، 

 

 صفقة القرن"""األمريكيون يحاولون إضفاء مرونة على مواقفنا قبيل نشر  شكيد: .23
مين الجديد" األمريكيين يجرون مشاورات مع رئيسي حزب "الي إنقالت مصادر إسرائيلية  :تل أبيب

 نفتالي بينت وإيليت شكيد قبل نشر مشروع الرئيس األمريكي دونالد ترامب "صفقة القرن".
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يتضح هذا من تسجيل صوتي للوزيرة شكيد في إجتماع منزلي عقد أمس األول في كريات شمونة، وصل 
لكن من المرجح  "ال أحد يعرف ما الذي يتضمنه المشروع ال" اإلخباري العبري تقول فيه:اإلى موقع "و 

معرفة نتنياهو بذلك أما نحن فال نعرف". وأضافت بأنه ووفقًا لمعرفتها "ينص هذا تقريبًا على إقامة دولة 
وسأل  من المنطقة وستكون أحياء القدس الشرقية عاصمة هذه الدولة". %90فلسطينية على مساحة 

باألخبار، وطلبت شكيد قبل ردها من أحدهم عما إذا كان لديهم مصدر في طاقم إعداد المشروع يزودهم 
المصور التوقف عن التصوير وقالت:" يتحدث األمريكيون معنا ألنهم يرون بنا مشكلتهم ولهذا يحاولون 

 إضفاء مرونة على مواقفنا ونتحدث نحن معهم قلياًل لكنهم ال يبلغونا بتفاصيل المشروع".
 28/2/2019القدس، القدس، 

 
 بفرض واقٍع اعتقالي جديد عليناالحركة األسيرة: لن نسمح  .24

شددت الحركة األسيرة في سجون االحتالل اإلسرائيلي، على أنها لن تسمح : أحمد المصري  -غزة 
بفرض واقٍع اعتقالي جديد عليها، من قبل إدارة السجون، من شأنه أن يقضم مكتسباِتها وحقوَقها التي 

خالل مؤتمر صحفي عقدته -علي المغربة وقال األسير المحرر  حصلت عليها "بالدم واإلضراب".
إنها ستستمر في خطواتها االحتجاجية والتصعيدية  -لجنة األسرى في القوى الوطنية واإلسالمية

 ألبعد مدى حتى تصد هذه الهجمَة الجبانَة عليها وتسترَد حقوقها، دااية االحتالل أن يترقب المزيد.
 لتنظيمية في سجون النقب ونفحة و"ريمون"،وأعلنت الحركة األسيرة عن حل كافة الهيئات ا

 و"ايشيل"، الفتة إلى أّن إدارة السجون خبرت تبعات هذه الخطوة وتدااياتها.
ودعت اللجنة الدولية للصليب األحمر وكافة المؤسسات الحقوقية والدولية إلجراء زيارات عاجلة لهذه 

القمعية لها، مضيفة "فيما نقول  السجون، للوقوف على خطورة الوضع ولجم المحتل في إجراءاته
للساسة الصهاينة أننا لسنا ورقًة انتخابيًة رابحًة في بازاركم الرخيص، وسنفشل كَل من يراهن على 

وطالبت الحركة األسيرة وسائَل اإلعالم الحر، المرئي والمسموع  عذاباتنا بإرادتنا وثباتنا وصبرنا".
مة تضامن منكم معنا؛ كالجبال الراسيات في ميزان والمكتوب بتبني قضية األسرى وحملها؛ "فكل

وطالبت فصائَل المقاومة؛ على شتى ألوانها بأن يكونوا عند حسن الظن، واصفة  صبرنا وثباتنا".
 إياهم بل"الركن الشديد ونصرنا األ يد".

 28/2/2019فلسطين أون الين، 
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 يهدف السترضاء الناخبين قدورة فارس: السطو اإلسرائيلي على مخصصات األسرى والشهداء .25
اعتبر رئيس نادي األسير قدورة فارس الذي أعيد انتخابه بالتزكية على رأس النادي  :خاص –رام هللا 

في االنتخابات التي جرت السبت، أن سطو "الكابينت اإلسرائيلي" على مخصصات األسرى والشهداء 
سرائيليين في سياق االنتخابات من عائدات الضرائب "المقاصة" يأتي السترضاء الناخبين اإل

 اإلسرائيلية المزمع إجراؤها في نيسان المقبل.
وقال فارس خالل مقابلة خاصة مع "القدس" دوت كوم: "إن القرار اإلسرائيلي سيؤثر على الشعب 
الفلسطيني، وسيعّمق األزمة لدى السلطة الوطنية، وما سيترتب على ذلك من تأثير على رواتب 

وشدد فارس على أن اإلجراء اإلسرائيلي يأتي في إطار عدوان شامل على الشعب  .العاملين فيها"
ته. داايًا إلى وضع هفلسطينية شاملة لمواج استراتيجيةالفلسطيني، وهو ما يتطلب العمل على إيجاد 

 شاملة لمساعدة األسرى الذين يستعدون لخطوة نضالية واسعة. استراتيجية
 28/2/2019القدس، القدس، 

 
 توطنون يقتحمون األقصى وإبعاد للمقدسيين عن المسجدمس .26

اقتحم عشرات المستوطنين، يوم الخميس، ساحات المسجد األقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة 
 لشرطة االحتالل التي واصلت إبعاد العديد من المقدسيين عن ساحات الحرم.

ات للمستوطنين الذين نفذوا جوالت وأغلقت شرطة االحتالل باب المغاربة، عقب انتهاء االقتحام
استفزازية في ساحات الحرم وقبالة مصلى "باب الرحمة"، فيما قام بعضهم بتأدية صلوات تلمودية 

وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس، أن  قبالة قبة الصخرة وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم.
فترة الصباحية، فيما واصلت شرطة االحتالل مستوطنًا اقتحموا ساحات المسجد األقصى في ال 27

التضييق على دخول المصلين الفلسطينيين وفرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد 
 من خالل التدقيق في هوياتهم الشخصية واحتجاز بعضها عند األبواب.

أبعدت شرطة  على ذلك، واصلت شرطة االحتالل التضييق على الحراس والعاملين بالمسجد، حيث
 شهور. 3عاما( عن المسجد األقصى لمدة  50االحتالل، نضال بدر الزغير )

 ما سلمت سلطات االحتالل المعلمة المقدسية خديجة خويص قرار إبعاد جديد عن المسجد األقصى 
 .22/8/2019لمدة ستة شهور يبدأ من تاريخ 

 28/2/2019، 48عرب 
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 االحتالل ورد في التقرير األممي يكشف جزءا  من انتهاكاتما : الهيئة الوطنية لمسيرات العودة .27
أ ّدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، أن ما ورد في التقرير األممي  رام هللا:

بشأن االنتها ات العدوانية التي يمارسها جنود االحتالل اإلسرائيلي وقناصته بحق المتظاهرين 
 "يكشف جزءًا من حجم االنتها ات". السلميين على حدود غزة

ودعت الهيئة إلى ضرورة ترجمة ما جاء في التقرير بمحاسبة قادة االحتالل الذين شاركوا أو حرضوا 
على القتل والعدوان، حيث إن "التعليمات واألوامر الصادرة للجي  ما زالت قائمة وبسببها يتواصل 

عنصرية التي تستهدف إيقاع المزيد من الشهداء سقو  الشهداء ضحية هذه األوامر والتعليمات ال
واإلصابات البليغة في صفوف المدنيين الُعزل واألبرياء الذين يشاركون بشكل شعبي وسلمي في 

 مسيرات تطالب بالحرية والعدالة والحق في الحياة اممنة والكريمة".
يعني مزيدا من اإلرهاب وشددت الهيئة على أّن "بقاء قادة االحتالل دون محاسبة ودون محا مة 

ومزيدا من القتل والعدوان وانتهاك القوانين الدولية واستمرار الحصار الظالم على قطاع غزة وما 
 يسببه من أزمه إنسانية وحياتية وثقتها عشرات التقارير األممية والحقوقية".

 28/2/2019العربي الجديد، لندن، 
 

 حقوق اإلنسانقرير مجلس مركز الميزان يطالب األمم المتحدة بتبني ت .28
خلصت لجنة األمم المتحدة للتحقيق في االنتها ات اإلسرائيلية المرتكبة خالل "مسيرات رام هللا: 

العودة"، قرب حدود قطاع غزة، إلى أن الجنود اإلسرائيليين "ارتكبوا انتها ات، من الممكن أن ُتشكل 
 بفتح "تحقيق على الفور".جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية"، مطالبًة إسرائيل 

طالب المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، ومقره غزة، مجلس حقوق اإلنسان في األمم من جهته، 
مارس/ آذار القادم، في الدورة األربعين  18المتحدة بتبني التقرير والمصادقة عليه عند مناقشته في 

إلى رفع التقرير إلى المحكمة  ودعا المركز في بيان المفوض السامي لحقوق اإلنسان للمجلس.
الجنائية الدولية، كما دعا الدول األعضاء في مجلس حقوق اإلنسان إلى تبني قرار بتجديد والية 
لجنة التحقيق، وذلك في ضوء استمرار مسيرة العودة واستمرار انتها ات حقوق اإلنسان والقانون 

 ي تلت فترة عمل اللجنة.الدولي اإلنساني من قبل قوات االحتالل خالل الفترة الت
 28/2/2019العربي الجديد، لندن، 
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 خارج فلسطين طفل من جنين بإبعاداالحتالل يهدد  .29
يخشى المواطن الفلسطيني أحمد يوسف أسعد سعيِّد، من سكان بلدة : محمود السعدي -جنين 

باعتقال ابنه اليامون غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
سنة( وإبعاده خارج فلسطين، بزعم أنه مواطن غير شرعي، رغم أنه يحمل شهادة  17المراهق يزن )

قبل نحو ثمانية شهور، استصدر يزن بطاقة الهوية الشخصية من  ميالد، وبطاقة هوية شخصية.
د عشرة أيام من وزارة الداخلية الفلسطينية في جنين، بعد وصوله إلى السن المطلوب، لكنه فوجئ بع

استصدارها بإبالغ والده هاتفيا من قبل موظف في المكتب، أن سلطات االحتالل أبلغتهم أنها ال 
 تعترف بابنه يزن مواطنا شرايا ألنه لم يبلغ عن والدته، وربما يتم ترحيله وسحب هويته.
صية حدثت هذه وقال يزن لل"العربي الجديد": "بعد عشرة أيام من حصولي على بطاقة هويتي الشخ

المشكلة، وبعد ذلك رف  منحي تصريحا للذهاب كمرافق مع والدي المري  بالسرطان للعالج في 
الداخل الفلسطيني المحتل أو القدس، وأبلغونا أن االحتالل ال يعترف بي مواطنا شرايا، وقد يتم 

ر أموري، فكل ترحيلي إلى خارج فلسطين. لم أفعل أي شيء، وإذا أبعدوني فلن أستطيع أن أتدب
 عائلتي هنا".

، رزق بطفله، وأبلغ مكتب وزارة 2002فبراير/شبا   28وأوضح والد يزن لل"العربي الجديد"، أنه في 
الداخلية في جنين، وحصل على شهادة ميالد، ثم سجل طفله في ملحق هويته، إلى أن فوجئ بعدم 
اعتراف االحتالل بابنه مواطنا شرايا، رغم أنه من مواليد جنين، وعائلته تعي  في اليامون، ويحملون 

ما تم إبالغي بعدم اعتراف االحتالل بيزن وقال أحمد سعّيد: "حين جميعا بطاقات هوية فلسطينية.
 مواطن شرعي ذهبت إلى مكتب وزارة الداخلية في جنين، فأ دوا ذلك، لكنهم بعد فترة لم يقروا بما 

 أخبروني به".
 28/2/2019العربي الجديد، لندن، 

 
 روث الحيوانات غاز حيوي وسماد طبيعي :غزة .30

لى بعد كيلومتر واحد من الحدود الشرقية لمدينة في وظيفة بدت له معتادة ع: دعاء شاهين -غزة 
يوميا في ، عاما( 55دير البلح وسط قطاع غزة حيث يقطن ينشغل المزارع الغزي مروان محارب )

تجميع بقايا طعامه وروث المواشي التي يربيها في مزرعته لتحويلها إلى "بيوغاز" بواسطة وحدة غاز 
 مادا عضويا سليما.منزلي يسد حاجة منزله ويؤمن لزراعته س

يقول مروان إن الحاجة دفعته لهذا االبتكار في ظل ما يعيشه الناس في قطاع غزة من ظروف 
حياتية صعبة، وقلة توافر الغاز بشكل دائم، األمر الذي زاد ثمن األنبوبة التجارية حتى وصلت إلى 
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من روث الحيوانات وفضالت دوالرا(، ويتابع أنه ينتج قرابة ثالثة كيلوغرامات  17شيكال )نحو  60
 الطعام يوميا، وهي كافية إلنتاج ثلثي أنبوبة غاز.

على تخمير المادة العضوية "فضالت  -حسبما شرح محارب-وتقوم فكرة إنتاج الغاز الحيوي 
المواشي والطعام" التي يتم سكبها مع قليل من الماء في وعاء داخل خزان الوحدة المنزلية، فتتحلل 

ا الالهوائية عبر أشعة الشمس منتجة سائال عضويا يتسرب عبر خرطوم ممتد للمنزل بفعل البكتيري
 مكونا غازا للطهي، وآخر ممتد إلى المزرعة لتسميد النبات عضويا وليس كيميائيا.

والمشروع ذاته ممول من قبل الصليب األحمر كمساهمة في توفير احتياجات المزارعين وتعزيز 
ة، وكذلك االستفادة بطريقة يتم فيها التخلص من النفايات الصلبية صمودهم في أراضيهم الشرقي
 بأسلوب تكنولوجي بسيط وحديث.

 28/2/2019نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 أول مشروع سينمائي لالجئين الفلسطينيين بلبنان" في "نهر البارد" كسينما المخيمافتتاح " .31
جئين الفلسطينيين شمال لبنان، افتتحت في مخيم نهر البارد لال: محمد خالد - مخيم نهر البارد

 "سينما المخيم"، وهي أول مشروع سينمائي في المخيمات بدعم من برنامج الشباب الفلسطيني.
يقول سعيد عبد العال المشرف على "سينما المخيم" "منذ سنوات تحرص مجموعة من الشباب 

عيل الجو الثقافي الوطني داخل الفلسطيني في مخيم نهر البارد على خلق مبادرات عدة تتعلق بتف
 المخيم، وفكرنا مليا بأهمية خلق مساحة بصرية لشباب وشابات المخيم".

ويضيف عبد العال "في البداية عملنا على عرض أفالم من خالل نصب شاشة عرض في شوارع 
 يال".ونقا  أساسية في األحياء والحارات ومن ثم تحول هذا المشروع إلى سينما بعد أن تلقينا تمو 

تهدف "سينما المخيم" إلى خلق مساحات آمنة للشباب الفلسطيني في لبنان تحميه من كل امفات 
السلبية الناجمة عن تردي األوضاع المعيشية وازدياد نسبة البطالة، باإلضافة إلى اإلسهام في 

توعيتهم تشجيع الشباب على التعبير عن هواجسهم ومشكالتهم عبر النقاشات التي تتلو العروض، و 
على كافة امفات االجتمااية التي من شأنها حرف البوصلة عن فلسطين كالمخدرات والتطرف 

 الديني، وتسعى السينما لتعزيز الهوية الفلسطينية الجمااية مقابل الهويات الحزبية الصغرى.
وتحتوي "سينما المخيم" أفالما هادفة ذات مضمون شبابي يدعم القضية الفلسطينية ويناه  
االحتالل، كما تتضمن أفالما ووثائقيات وأعمال درامية معدة من قبل مخرجين أفراد ومنظمات أهلية 

 ودولية فاعلة في المخيمات الفلسطينية في لبنان.
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وتعرض السينما فيلما كل أسبوع، وال يقتصر هذا النشا  على العرض فقط، بل يتلو ذلك حلقة نقاش 
 ثيره على القضية الفلسطينية.حول أهمية الفيلم ومضمونه ومدى تأ

وتسعى "سينما المخيم" إلى تجهيز مكتبة أفالم تعنى باإلنتاجات البصرية المتعلقة بالقضية 
 الفلسطينية وقضية اللجوء لتصبح موردا بصريا لكل المهتمين بالسينما العربية منها والعالمية.

 28/2/2019نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 يلي والمصري على قصف سيناءتنافس بين الطيران اإلسرائ .32
شللهدت محافظللة شللمال سلليناء فللي األيللام األخيللرة تصللاعدًا فللي الغللارات الجويللة : محمللود خليللل -العللري  

التللي اسللتهدفتها، فللي أعقللاب الهجللوم الللدموي الللذي نفللذه تنظلليم "واليللة سلليناء" المللوالي لتنظلليم "داعلل " علللى 
 "إسرائيلل"سللكريًا، بيللنهم ضللبا . وقللد كانللت لللع 16، وأدى لمقتللل 16/2/2019 مللين للجللي  المصللري فللي 

حصة في هذه الغلارات، إذ اسلتهدفت طائراتهلا ملدينتي رفلح والشليخ زويلد، فيملا للم يعلرف ملدى تلأثر "واليلة 
 سيناء" بالغارات التي من المفترض أنها استهدفت مرا ز ومواقع تمركز تابعة له في المحافظة.

در قبليللة لللل"العربي الجديللد"، إنلله منللذ وقللوع الهجللوم علللى وفللي تفاصلليل المشللهد الميللداني، قالللت مصللا
" على طريق مطار العري ، شّن الطيران الحربي أ ثر من ثالثين غارة على مدن رفح 3 مين "جودة 

والشليخ زويلد وجنلوب العلري ، فيملا لللم تعلرف هويلة الطيلران فلي أ ثللر ملن ملرة، خصوصلًا ذللك الللذي 
الشليخ زويلد. لكلن نظلرًا إللى أن هلذا الطيلران ينسلحب ملن اتجلاه ينّفذ الغارات في مناطق رفح وجنلوب 

البحر إلى األراضي الفلسلطينية المحتللة، فلإن ذللك يشلير إللى أنله إسلرائيلي الهويلة، باإلضلافة إللى أّن 
 الغارات التي يشلنها الطيلران الحربلي فلي العلري  غالبلًا ملا تكلون ملن فعلل الطيلران الحربلي المصلري.

ها، والتي رفضت الكشف علن هويتهلا، أّنله ملن المؤّكلد أن االسلتهدافات تترّكلز وأضافت المصادر نفس
 على نقا  تمركز تابعة لل"والية سيناء".

 28/2/2019 ،العربي الجديد، لندن
 

 بالتنسيق مع "اإلخوان" نشر الفوضىمصر لإلى  واتسلل من حماس عناصر :عزب عادلاللواء  .33
ايلللان خلللالل جلسلللة إعلللادة محا ملللة اللللرئيس األسلللبق محملللد قلللال شلللاهد : وليلللد عبلللد اللللرحمن - القلللاهرة
، إن "اقتحام الحدود الشلرقية"، في القضية المعروفة إعالميًا بل"اإلخوان"آخرين من تنظيم  28مرسي، و

 تللمّ  28/1/2011اقتحمللوا السللجون إلحللداث الفوضللى فللي الللبالد، وإنلله خللالل مظللاهرات يللوم  "اإلخللوان"
 ف واألسلحة الخفيفة البيضاء.تسليح كوادر التنظيم بالمولوتو 

 مارس )آذار( المقبل. 10وأجلت محكمة جنايات القاهرة أمس، جلسات إعادة محا مة مرسي إلى 



 
 
 
 

 

 23 ص             4877 العدد:             3/1/2019 الجمعة التاريخ:  

                                    

األسللبق بجهللاز أمللن الدولللة سللابقًا، أن األشللخاص  "اإلخللوان"وأ للد اللللواء عللادل عللزب، مسللؤول ملللف 
وحملاس، حيلث إنهلم عبلروا األنفلاق  الذين اقتحموا الحدود كانوا ميليشيات من كتائب عز الدين القسام

عنصللر،  800للتسلللل إلللى الللبالد، مرجحللًا أن يكللون عللدد مللن تسللللوا نحللو  "اإلخللوان"بعللد االتفللاق مللع 
ودخللللوا اللللبالد بطلللريقتين لتنفيلللذ خططهلللم فلللي إشلللاعة الفوضلللى فلللي الميلللادين واقتحلللام السلللجون وأقسلللام 

هنللاك أنفاقللا تسللمح بللدخول أشللخاص، "إن وعللن أنللواع األنفللاق التللي تسللللوا منهللا، قللال عللزب  الشللرطة.
، وطلقلللات مضلللادة "آر بلللي جلللي"وأخلللرى تسلللمح بلللدخول سللليارات محمللللة باألسللللحة الثقيللللة، وأسللللحة 

، وكلان يرأسلها "لجنلة المهملة"للطائرات، وكانت هناك لجنة متخصصة لدخول هؤالء المتسللين تسلمى 
فللي التسلللل، نفللق شللام، والشللاعر،  ، مضلليفًا أن األنفللاق التللي اسللتخدمت"اإلخللواني محمللد طلله وهللدان

والبط، وبع  أنفاق منطقة البراهمة، موضحًا أن هلذه األنفلاق كلان عمقهلا تقريبلًا متلرين، إضلافة إللى 
 أنفاق. 310إلى  2010أنهم ضبطوا عدة أنفاق ووصلت في عام 

 1/3/2019 ،الشرق األوسط، لندن
 

 االحتالل العربية ترحب بتقرير األمم المتحدة حول جرائم الجامعة .34
إعالنهلا يلوم  رحبت جامعة الدول العربية، بنتلائج تقريلر لجنلة األملم المتحلدة المسلتقلة التلي تلمّ  القاهرة:
، والمتعلقة بالتحقيق في االنتها ات اإلسرائيلية المرتكبة في األراضي الفلسطينية 28/2/2019 الخميس

 .المحتلة، خاصة مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار بقطاع غزة
رئيس قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربيلة السلفير  -وأ د األمين العام المساعد

سللعيد أبللو علللي فللي تصللريح صللحفي للله، أن هللذه النتللائج تعبللر عللن عدالللة القللانون الللدولي اإلنسللاني 
جللرائم حللرب أو  والقللانون الللدولي لحقللوق اإلنسللان الللذي يصللنف االنتها للات اإلسللرائيلية المسللتمرة بأنهللا

جلللرائم ضلللد اإلنسلللانية، تتحملللل مسلللؤولياتها سللللطات االحلللتالل أملللام العداللللة الدوليلللة وبملللا يتوافلللق ملللع 
ودعلللا األملللين العلللام المسلللاعد، المجتملللع اللللدولي بكاملللل هيئاتللله إللللى متابعلللة النتلللائج  المعلللايير الدوليلللة.

ين عللن االنتها للات والجللرائم التللي المهمللة لهللذا التقريللر، والتركيللز علللى مبللدأ المسللاءلة وتحديللد المسللؤول
 بحق الشعب الفلسطيني، كما أرضه ومقدساته.  ترتكب يومياً 

 28/2/2019 ،فلسطين أون الين
 

 "الجنائية"ـل تهابإحالوتوصي  في غزةجرائم حرب وفظائع  ت"إسرائيل" ارتكب تؤكد أن المتحدةاألمم  .35
م المتحدة، أمس الخميس، أن هنلاك أدللة عللى كشفت لجنة تابعة لألم وكاالت:وال"الخليج"،  - رام هللا

اإلنسللانية" فللي ردهللا علللى مسلليرات العللودة السلللمية فللي قطللاع غللزة،  أن "إسللرائيل" ارتكبللت "جللرائم ضللدّ 
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وقالت اللجنة، التي شكلها مجلس حقوق اإلنسان في األملم المتحلدة؛ للتحقيلق فلي انتها لات االحلتالل 
: "إن االحللللتالل ارتكللللب جللللرائم حللللرب 31/12/2018ى حتللللو  30/3/2018منللللذ بدايللللة االحتجاجللللات فللللي 
خالل تظلاهرات أسلبواية فلي غلزة  9,000فلسطينيًا، وإصابة أ ثر من  189وفظائع، فيما يتصل بقتل 

العام الماضي"، وأوصى تقرير اللجنة، "إسرائيل"، بأن ترفع الحصار فورًا عن القطاع، وطالب بإحاللة 
 ية.جرائمها إلى المحكمة الجنائية الدول

وقلللال رئللليس "اللجنلللة الدوليلللة المسلللتقلة للتحقيلللق فلللي االحتجاجلللات فلللي األراضلللي الفلسلللطينية المحتللللة" 
سانتياغو كانتون: إن "الجنود اإلسرائيليين ارتكبوا انتها ات لحقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساني. 

لى إسرائيل التحقيق فيها اإلنسانية، ويجب ع وتشكل بع  هذه االنتها ات جرائم حرب أو جرائم ضدّ 
فلورًا". وأشللارت اللجنللة إللى أن عللدد الفلسللطينيين، اللذين استشللهدوا خللالل التظلاهرات حتللى نهايللة العللام 

 183. وخلصلت اللجنلة إللى أن قلوات الجلي  اإلسلرائيلي قتللت 189الماضي في مسليرات القطلاع بللغ 
ة مسللعفين، إلللى جانللب صللحفيين طفللاًل وثالثلل 35مللن هللؤالء المتظللاهرين بالرصللاص الحللي مللن بيللنهم 

 يرتديان زيًا واضح الداللة.
فلسطينيين بجروح خالل تواجدهم  6,106وقالت اللجنة: "إن قوات االحتالل أصابت بالرصاص الحي 

فلسللطينيًا بشللظايا أعيللرة ناريللة، وبرصللاص  3,098فللي مواقللع االحتجاجللات أثنللاء تلللك الفتللرة، كمللا ُجللِرَح 
بوا مباشللرة بقنابللل الغللاز الُمسلليل للللدموع، فللي حللين أصلليب أربعللة مللن معللدني مغلللف بالمطللا  أو أصللي

الجنود "اإلسرائيليين" بجروح خالل هذه التظاهرات، وُقِتَل جندي إسرائيلي واحد في يلوم االحتجاجلات؛ 
 لكن خارج نطاق المواقع المخصصة للتظاهر".

ين واألشلللخاص اللللذين ال وشلللددت اللجنلللة عللللى أنللله ال شللليء يبلللرر قتلللل أو جلللرح الصلللحفيين والُمسلللعف
يشكلون أي تهديلد مباشلر، وأ لدت أن األخطلر هلو اسلتهداف األطفلال واألشلخاص ملن ذوي اإلعاقلة، 
وأفاد تقرير اللجنة، أن "إسرائيل" قتلت العديد من األطفال، الذين كانوا يلعبون بكرة القلدم قلرب السلياج 

شخصلًا ملن  122األبد؛ حيث تعلرض  الفاصل. وأوضحت: "إن حياة العديد من الشبان قد تغيرت إلى
مللارس الماضللي"، مشلليرة إلللى أنهللا تللرى أن هنللاك  /طفللاًل إلللى بتللر أطللرافهم؛ وذلللك منللذ آذار 20بيللنهم 

أسللبابًا معقولللة تللدعو إلللى االعتقللاد بللأن القناصللة اإلسللرائيليين أطلقللوا النللار علللى صللحفيين ومسللعفين 
 وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة، وهم على علم بكينونتهم.

وأعلنللت اللجنللة، أنهللا ستسلللم مللا لللديها مللن معلومللات عللن المشللتبه فللي تللورطهم فللي انتها للات لحقللوق 
اإلنسان إلى ميشيل باشيليت المفوضة السامية لحقلوق اإلنسلان بلاألمم المتحلدة، التلي يمكلن أن تطللع 

 عليها هيئات قضائية دولية؛ مثل: المحكمة الجنائية الدولية في الهاي.
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 يدات "إسرائيل" أن التظلاهرات كانلت تهلدف إللى إخفلاء أعملال إرهابيلة. وقاللت: إن ورفضت اللجنة تأ
 ملن رغمبلال"التظاهرات كانت مدنية في طبيعتها، وذات أهداف سياسية محددة". وأضافت اللجنلة: إنله 

علللدد ملللن أعملللال العنللللف المحلللددة، فقلللد وجللللدت اللجنلللة أن التظلللاهرات لللللم تشلللكل حملللالت قتاليللللة أو "
مقابللة ملع ضلحايا وشلهود ايلان وغيلرهم ملن المصلادر، وراجعلت  325الت: إنها أجلرت عسكرية"، وق

أ ثللر مللن ثمانيللة آالف وثيقللة. واّطلللع المحققللون علللى صللور التقطتهللا طللائرات مللن دون طيللار وغيرهللا 
مللن المللواد السللمعية والبصللرية، وقالللت: إن "السلللطات اإلسللرائيلية لللم تللرد علللى الطلبللات المتكللررة مللن 

 لتقديم المعلومات لها، والسماح لها بالدخول إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية".اللجنة، 
 1/3/2019 ،الخليج، الشارقة

 
 ""إسرائيل رحب بنتائج تحقيق أممي حول جرائميالمرصد األورومتوسطي  .36

األناضول: رحبت منظمة حقوقية أوروبية بتقرير صدر، الخميس، عن لجنة تحقيق أممية حول جرائم 
ودعلا بيلان صلادر علن  متظاهرين فلسلطينيين سللميين قلرب حلدود قطلاع غلزة. ضدّ  "إسرائيل"بتها ارتك

المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان إلى "البناء على نتائج التقريلر للمضلي فلي المسلار القلانوني، 
 من خالل محا مة المتورطين في االنتها ات وضمان عدم إفالتهم من العقاب، وإنصاف ضحايا تلك

 االنتها ات وذويهم حسبما يقتضيه نظام روما األساسي )للمحكمة الجنائية الدولية(".
وأضللاف أنلله  وقللال إن فريللق الراصللدين التللابع للله التقللى، عللدة مللرات، باللجنللة األمميللة خللالل عملهللا.

"زّودهللا بمعلومللات وثقهللا عللن اسللتخدام القللوات اإلسللرائيلية الرصللاص المتفّجللر ضللد المللدنيين، بشللكل 
ّمللد يتجللاوز حللد شللل قللدرتهم علللى التقللدم باتجللاه الحللدود، إلللى إحللداث آالم وتللأثيرات صللحية طويلللة متع

وشّدد البيان على "ضرورة التحرك العاجل لتنفيذ توصيات اللجنلة  المدى تصل حد اإلعاقات الدائمة".
 ،نود اإلسرائيليينبمن فيهم القادة والج ،األممية، وفي مقدمتها اتخاذ كافة اإلجراءات إلحالة المتورطين

 المدنيين، الفلسطينيين إلى المحا م المختصة". الذين ارتكبوا جرائم قتل بحقّ 
 1/3/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 يصف نتنياهو بأنه "ذكي وقوي"و  ...يرى "فرصة لتحقيق السالم" مباتر  .37

علللن رئللليس  28/2/2019 دافلللع اللللرئيس األمريكلللي دوناللللد تراملللب يلللوم الخمللليس .(:ب.ف.أ) –هلللانوي 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي ذكلرت وسلائل إعلالم إنله ينتظلر صلدور قلرار يبلت فلي مسلألة 

 إدانته في قضايا فساد.
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وقال ترامب في ختام قمة مع الزايم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي "يمكنني القول إنه قام 
وقال تراملب  وذكي وقوي... تمكن من تعزيز جيشه".بعمل رائع كرئيس للوزراء". وأضاف: "إنه حازم 

 إنه ليس في موقع يسمح له بالتعليق على تهم الفساد.
والفلسلطينيين  "إسلرائيل"ورسم ترامب نفسه صانع صفقات ماهر خالل مناقشته احتملاالت السلالم بلين 

 قائاًل: "لدينا احتماالت جيدة للسالم".
ت عندما يدور الحديث عن صفقات صلعبة، أصلعب وأضاف: " ل حياتي سمعت أن أصعب الصفقا
 الصفقات هي السالم بين إسرائيل والفلسطينيين".

وقال ترامب الذي يسلعى صلهره جاريلد كوشلنر لحشلد اللدعم لمقترحلات أمريكيلة لحلل النلزاع اإلسلرائيلي 
 الفلسطيني: "يقولون إنه االتفاق المستحيل. أود التوصل إليه. سنرى ما سيحدث".  -

 28/02/2019 ،، لندنالحياة
 

 آالف فرصة عمل مؤقتة في غزة 10مالدينوف يعلن عن  .38
أعللللن المبعلللوث األمملللي لعمليلللة التسلللوية فلللي الشلللرق األوسلللط نيكلللوالي مالدينلللوف، مسلللاء يلللوم : غلللزة

وقلال  آالف فرصلة عملل مؤقتلة للمعّطللين علن العملل فلي قطلاع غلزة. 10، علن 28/2/2019 الخميس
وقللع التواصللل االجتمللاعي )تللويتر(: "األمللم المتحللدة تمضللي قللدمًا نحللو مالدينللوف، فللي تغريللدة عبللر م

 وظيفة مؤقتة للشباب والفلسطينيين العاطلين عن العمل في غزة". 10,000خلق 
عللن سللعادته  وأضللاف مالدينللوف أن ذلللك يللأتي كجللزء مللن الجهللود المبذولللة لتهدئللة األوضللاع، معربللاً 

 بإتمام االتفاقيات. 
 28/2/2019 ،المالمركز الفلسطيني لإلع

 
 إلى األردن من سورية أوروبي لالجئين الفلسطينيين النازحين ماليدعم  .39

امها بمليلوني هسلعلن إأعلنت الدول األعضاء في االتحاد األوروبي )صندوق مدد االئتماني(،  :انعمّ 
ين ملللن يلللورو لوكاللللة األونلللروا، لتمويلللل الخلللدمات الحيويلللة المنقلللذة لحيلللاة الالجئلللين الفلسلللطينيين النلللازح

ام هسلللاإل ا، إّن هللذ28/2/2019 وقلللال بيللان صلللادر عللن األونلللروا، يللوم الخمللليس سللورية إلللى األردن.
ن الوكالة من توفير الخدمات األساسلية ل ملن الجئلي فلسلطين القلادمين ملن سلورية  17,500حلو نسُتمكِّ

 رئة والمقيمين باألردن، بما فيها خدمات الحماية، والخدمات التعليمية في الحاالت الطا
 28/2/2019 ،العربي الجديد، لندن
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 رئاسة "األونروا" تتلقى إشارات قوية بتمديد تفويض المنظمة الدولية وتجاوز الضغط األمريكي .40
كبير، بتمرير التصويت المرتقب على تمديد تفوي   غزة: تشعر رئاسة وكالة األونروا باالرتياح إلى حدّ 
خلالل الجلسلة الخاصلة لهلذا الغلرض المقلرر عقلدها للجمعيلة المنظمة الدولية الخاصة بخدمة الالجئين، 

 ، بلللالرغم ملللن الحمللللة األمريكيلللة الراميلللة إلجهلللاض التصلللويت.2019سلللبتمبر  أيللللول/العاملللة فلللي شلللهر 
، إن التمويللل اإلضللافي مللن كثيللر مللن الللدول، الللذي "القدس العربللي"ويقللول مسللؤول دولللي فللي "األونللروا" لللل
ه قللرار اإلدارة األمريكيللة بوقللف التمويللل أوجللدالعجللز الللذي  ، لسللدّ حصلللت عليلله منظمتلله العللام الماضللي

بشكل كامل، إضافة إلى اللدعم اللذي تلقتله "األونلروا" منلذ مطللع العلام الحلالي ملن علدة دول، يشلير إللى 
ذلللك فشللل، وان ذلللك يعطللي إشللارات  إلللىأن دول العللالم ال تريللد "شللطب األونللروا"، وان المخطللط الرامللي 

 الم يريد بقاء هذه المنظمة في مهامها لخدمة الالجئين الفلسطينيين.قوية على أن الع
 1/3/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 واضحة في الغارات الهندية على باكستان "إسرائيل": بصمات "إندبندنت" .41

على الغلارات األخيلرة  كتب الصحفي روبرت فيسك في صحيفة "إندبندنت" معلقاً  إبراهم دروي : -لندن 
وأشلار أن اللغلة التلي اسلتخدمت لتبريلر الهجملات ذكرتله بملا  م بهلا الطيلران الهنلدي فلي با سلتان.التي قا
، لكنله للم ينتبله الخلتالف المكلان إال عنلدما ةعندما تضرب مواقع فلسطينية أو في سلوري "إسرائيل"تقوله 

مللع أن  د؟والهنل "إسلرائيل"سلمع بلاال وت فلي با سلتان. وشللعر بالدهشلة كيلف يمكلن لشلخص الخلللط بلين 
"معسكر إرهابي" وتدمير "مركز قيادة وتحكم" وقتل علدد كبيلر  اللغة كانت هي نفسها: غارات جوية ضدّ 

 من "اإلرهابيين" وأن الجي  كان ينتقم من "هجمات إرهابيين" نفذوها ضد القوات.
ت وتختفللي الدهشللة عنللدما يكتشللف الواحللد أن هنللاك أمللر مشللترك فللي اسللتعارة الكليشلليهات عللن الغللارا

ومنللذ أشللهر تصللطف إلللى جانللب حكومللة حللزب بهارتيللا  فللل"إسرائيل"والتقللارير اإلخباريللة بللين البلللدين. 
جاناتا المتطرفة في تحالف غير معلن وخطير سياسيا ضد اإلسالميين، في وقلت أصلبحت فيله الهنلد 

الهنلدي وللم تكلن مصلادفة، يقلول فيسلك، احتفلال وتصلفيق اإلعلالم  الزبون األ بر للسالح اإلسلرائيلي.
واسلللتخدمها الطيلللران  2000 -باللللدور اللللذي لعبتللله "القنابلللل الذكيلللة" اإلسلللرائيلية الصلللنع رفائيلللل سلللبايس

وللم  الهندي في الغارة التي قاللت الهنلد إنهلا ضلد معسلكرات تابعلة لجماعلة جلي  محملد فلي با سلتان.
ة" اإلسلرائيلية الصلنع تكن مصادفة احتفال وتصفيق اإلعلالم الهنلدي باللدور اللذي لعبتله "القنابلل الذكيل

واسللتخدمها الطيللران الهنللدي فللي الغللارة التللي قالللت الهنللد إنهللا ضللد معسللكرات  2000 -رفائيللل سللبايس
 تابعة لجماعة جي  محمد في با ستان.

 1/3/2019 ،القدس العربي، لندن
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 2018المسلمين يبلغ أعلى مستوياته نهاية  التمييز ضد   .42

فوبيا التابع لمنظمة التعلاون اإلسلالمي، أن التمييلز والتعصلب أعلن مرصد اإلسالمو  :وكالة األناضول
، جاء ذلك في التقرير السنوي الثلاني عشلر للمرصلد 2018المسلمين بلغا أعلى مستوياتهما نهاية  ضدّ 

وكشللف التقريللر أنلله بعللد أن  .2019فبرايللر  /إلللى شللبا  2018يونيللو  /والللذي يغطللي المللدة مللن حزيللران
خالل العام الماضي، تصاعدت من جديد موجلة الخلوف  ا انخفاضا طفيفاً سجلت ظاهرة اإلسالموفوبي

المسلمين ما انفكا يتزايلدان منلذ  وأشار إلى أن التمييز والتعصب ضدّ  من اإلسالم وخطابات الكراهية.
 ، حتى بلغا أعلى مستوياتهما نهاية العام.2018يونيو  /حزيران

 28/2/2019 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 بث الفلسطينيالع تضخ معن  .43
 نواف التميمي
 ل ما حّققله اللزايم وينسلتون تشرشلل ملن تأييلد شلعبي، بعلدما قلاد بريطانيلا العظملى، إللى االنتصلار، 
في الحرب العالمية الثانية، على العلدوان األلملاني النلازي، للم يشلفع لله، فقلد خسلر االنتخابلات العاملة 

ا تفللى بمقولتلله الشللهيرة: "الحللا م الممتللاز هللو وخللرج مللن مقللر رئاسللة الللوزراء إلللى مقاعللد المعارضللة، و 
الذي يعرف كيف يلدخل الحكلم، ويغلادره، سلواء بإرادتله أو بلإرادة الشلعب". ولنلا فلي التلاريخ اإلسلالمي 
شاهد مماثل، عندما عزل أمير المؤمنين عملر بلن الخطلاب القائلد خاللد بلن الوليلد علن قيلادة الجلي ، 

، وكلان ذللك فلي وسلط معركلة اليرملوك، ملع أن خاللدًا للم ُيهلزم وولى مكانه أبا عبيدة عامر بن الجراح
نه أ ثلر ملن غيلره. وبلّرر عملر، رضلي هللا عنله، سلبب علزل خاللد،  في أي معركة، وكان اللروم يخشلوه

 يقال: إنه صانع النصر. أو خشية أن يفتن الناس به".بقوله: "ما عزلهُته عن خيانة، ولكن خشيت أن 
لالنتخابللات، علللى الللرغم مللن انتصللاره فللي الحللرب، وعللزل القائللد خالللد بللن تقفللز حادثتللا خسللارة تشرشللل 

الوليد، على الرغم من بطوالته، وسط عبٍث يتضخم في األوسا  الفلسطينية عنوانه "فّوضناك"، مقابل 
"ارحل"، األولى موجة يركبها أتباع الرئيس الفلسطيني، محمود اباس، والثانية حملة معا سة يمتطيها 

ما بين "فّوضناك" و"ارحل"، يدوخ جل الشعب وسط دوامة أسئلٍة، في محاوللٍة يائسلة لفهلم معارضوه. و 
 لللل هلللذا العبلللث والالمعقلللول، اللللدائرة فصلللولهما عللللى المسلللرح الفلسلللطيني. هلللل فعلللاًل يحتلللاج اللللرئيس 
الفلسلطيني تفويضللًا مللن أجلل المضللي فللي ملا اشللتّقه طريقللًا ونهجللًا منلذ نصللف قللرن؟ ثلم َمللن َخللّول َمللن 

ح تفللللويٍ  مفتللللوح، أو شلللليٍك علللللى بيللللاض، للللللرئيس محمللللود ابللللاس أو غيللللره، للتصللللّرف بالشللللأن لمللللن
الفلسللطيني فللي غيللاب الشللرايات كلهللا، أو تغييبهللا؟ وإذا كللان مصللير تشرشللل الللذي عللاد إلللى الشللعب 
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البريطاني بنصر تاريخي، "أقصليناك"، وإذا كلان مصلير خاللد بلن الوليلد "عزلنلاك"، فهلل ملن الطبيعلي 
ول أن ُيكافأ محمود ابلاس بلل "فّوضلناك" لقلاء كلل الفشلل الفلاح  اللذي أصلاب نهجله منلذ ملا أو المعق

قبل أوسلو، وليس انتهاًء بوارسو. ثم أليس في مسيرات التسحيج واألغاني من "فّوضناك يا ريس" إلى 
وللللٍة "يلللا أبلللو ملللازن بلللدنا يلللاك" و"ملللا نرضلللى بلللديلك"، إهانلللة لعقلللول ماليلللين الفلسلللطينيين مملللن حِلملللوا بد

فلسلللطينيٍة ال عبوديلللة وال أصلللنام فيهلللا. وكيلللف لللللرئيس الفلسلللطيني نفسللله أن يقبلللل شلللعبوية وغوغائيلللة 
 التنظيم/ القبيلة، بينما هو ُيناطح العالم بزعمه بناء دولة مؤسسات. 

"فّوضناك" و"بايعناك" ليستا الرد الُمقنع إلحبا  "صفقة القرن"، أو كبح موجات التطبيع المجلاني التلي 
اح عواصللم عربيللة. وبالتأ يللد، ليسللتا األجللدى فللي مواجهللة االحللتالل أو حمايللة الشللراية والللرئيس. تجتلل

وكللان األجللدر بمللن أطلللق هللاتين الحملتللين أن يخللرج إلللى الشللوارع، لمواجهللة دوريللات االحللتالل التللي 
 تللرابط علللى بللاب دار الللرئيس، وتعتقللل يوميللًا عشللرات الشللبان، وتعتللدي علللى الحرائللر المرابطللات فللي
المسجد األقصى. إذا كان أتباع "فّوضناك" مخلصين لرئيسهم حقًا، فعليهم أن يتصّدوا لمشاريع جاريد 
 وشنير وجيسون غرينبالت، وسيدهما دونالد ترامب، بتصعيد المقاومة بكل أشكالها، ال أن يرموا كلرة 

ة لله عليله، وكلأن اللهب في حضلن اللرئيس بلزعم "فّوضلناك"، ويوّرطلوا الرجلل بتفلويٍ  ال حلول وال قلو 
َهبه َأنَت َوَربَُّك َفَقاِتاَل ِإنَّا َهاُهَنا َقاِعُدوَن".  لسان حالهم يرّدد مقولة قوم موسى لنبيهم " َفاذه

وفللي المقابللل، ليسللت حملتللا "ارحللل" أو "ابللاس ال يمثلنللا" أفضللل سلللوكًا. وإنمللا همللا وجلله آخللر للعبللث 
عجز التي آل إليها الحال الفلسطيني. ليست حمللة الساري في الجسم الفلسطيني، وتعبران عن حالة ال

"ارحل"، الُمّتهمة بالتسلاوق ملع مسلاعي االحلتالل لعلزل اللرئيس الفلسلطيني، بريئلة تماملًا، ال سليما فلي 
لى بأصحابها تضميد ما أصاب الجسم الفلسطيني من تقّرحات بداًل من نكئها.   التوقيت، واألوه

وال شللليء غيرهلللا جلللدير بللله. والرحيلللل ال يكلللون إال لالحلللتالل الصلللحيح أن يكلللون التفلللوي  للمقاوملللة، 
ومغتصلللباته. ال تفلللوي  إال لمؤسسلللاٍت شلللرايٍة ُمنتخبلللة تحملللل المشلللروع اللللوطني، وتعبلللر علللن إرادة 

 الشعب في التحرير واالستقالل، على أساس الثوابت الوطنية، حتى يرحل االحتالل عن آخره. 
 1/3/2019 ،العربي الجديد، لندن

 
 بقايا نيزك ...ة المشتركةالقائم .44

 جواد بولس
لللم أفاجللأ مللن الفشللل فللي إعللادة تركيللب "القائمللة المشللتركة " وذلللك لمللا أشللرت إليلله مسللبقًا مللن أسللباب 
أوصللللتني لقناعلللة بأننلللا نعلللي  آخلللر فصلللول "المغلللامرة" ونشلللهد انتهلللاء حقبلللة شلللّكلت فيهلللا "األحلللزاب 

عربيللة، السياسلللية واالجتماايللة، حيللث أّدت تللللك التقليديللة" أهللم وسلللائل التللأثير علللى حيلللاة الجمللاهير ال
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األحزاب دور الناظم األساسي والمؤثر في هيكلة انتماء الفرد ورسم معالم هويته أواًل، وهويلة المجتملع 
 ورؤاه المختلفة، تباعًا.

لللم يللنجح قللادة األحللزاب والحركللات المشللاركة فللي تركيبللة القائمللة باسللتعادة لحمتهللا، ورغللم تصللريحاتهم، 
فترة المخلاض، وتغنلي بعضلهم بمصللحة الجملاهير العليلا وتأ يلدهم عللى أن بمقلدور حلزبهم أن خالل 

يخللوض المعركللة منفللردًا ووحيللدًا، رأينللا كيللف تمحللورت جميللع الخالفللات، فللي الواقللع، حللول محاصصللة 
 الكراسي وتأمين مواقعها في القائمة المشتهاة والمستغلة.

ى ويناور من أجل تعزيز مكانة مجموعتله وكسلب أ بلر علدد لقد اختلفُت مع كثيرين عابوا على من يسع
ممكن من األما ن المتقدمة والمضمونة في القائمة، فجميع من ينافس في االنتخابلات البرلمانيلة، بشلكل 
عللام، يطمللح ويطمللع للحصللول علللى أ بللر عللدد مللن الكراسللي، ومللن ال يللنجح بللذلك فللال معنللى لوجللوده 

تللي  عللن المللذنبين أو عللن المسللتقيمين أو عللن االنتهللازيين، الللذين السياسللي. ال فائللدة مللن الخللوض والتف
" شفتهم" عملية المفاوضات، كما أدعى ويلدعي بعل  الخلائبين ملن تصلرفات قلادتهم، أو كملا استشلا  
ضدهم بع  " المبدئيين" الحالمين بعودة " أيلام اللوللو"؛ فلاليوم، وبعلد أن قضلي األملر وصلارت النتلائج 

، علللى كلل مللن يلؤمن بضللرورة المشلاركة فللي عمليلة االنتخابللات أن يتجنلد إلقنللاع منجلزة وواضللحة أمامنلا
امخرين بالتصويت إلحدى هاتين القائمتين. على جميع األحوال، فأنا من معسكر من يروا بلأن خلوض 
االنتخابللات بقللائمتين أفضللل مللن خوضللها بللثالث قللوائم أو أربللع قللوائم؛ وقللد تثبللت لنللا األيللام أن التنللافس 

بللين القللائمتين، إذا ُضللمن، للليس أسللوأ مللن إجرائهللا بقائمللة مشللتركة واحللدة، خاصللة بعللد أن فشلللت السللليم 
"المشلللتركة" منلللذ إقامتهلللا بلللالخروج ملللن حقلللول االلتبلللاس واللللتخلص ملللن إغلللواء التجاذبلللات، وملللن ممارسلللة 

 التلعثم الذي قّزم ما أحرزه نوابها من إنجازات، وأبقاها في عروة خالفات الفرقاء والقادة.
ُعرفللت المفاوضللات، عبللر التللاريخ، بأنهللا فللن يعتمللد علللى الصللبر وعلللى الخبللرة وعلللى الحيلللة/ الخديعللة 
وعلللللى قللللراءة المفللللاوض لعناصللللر قوتلللله الحقيقيللللة وقللللوة مللللن يتفللللاوض معهللللم. ال أعللللرف َمللللن مللللن بللللين 
 المفاوضين ومستشاريهم تحلى بهذه الشرو ، ومن عِدمها، ولكلن سليتثُبت للمتبّصلر أن تخللي "مجموعلة
األربعللة " علللن شلللعارهم "إمللا المشلللتركة وإملللا لوحلللدنا" نللتج ألنهلللم مارسلللوا التضللليل نفسللله والمراوغلللة ذاتهلللا 
ويكشف، في الوقت ذاته، أنهم عرفوا، ساعة كانوا يناورون، بأن حجم قوتهم بعكس ملا أشلاعوا، للم يكلن 

 لجبهة الديموقراطية. افيًا لعبور نسبة الحسم وال حتى قريبًا من ذلك؛ قد استثني من ذلك قائمة ا
ستبقى هذه التجربة مثارًا للجداالت ولالتهامات المتبادلة بين ناشطي األحلزاب اللذين ال يعرفلون كيلف 
"يهضمون" واقع أحزابهم البائس الجديد؛ لكنني أعتقلد أنهلا تجربلة جلديرة بالدراسلة وبلالتلخيص، خاصلًة 

مشلتركة، وحتلى اضلطرار حلزب "الضلاد" بما عكسته، منذ لحظة إعالن الطيبي انفصال حركتله علن ال
والقوميلللة العربيلللة، حلللزب "التجملللع اللللديموقراطي" أن يعللللن فلللي وقلللت مبكلللر ملللن المفاوضلللات، شلللرا ته 
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االستراتيجية مع "الحركة اإلسالمية"، رغم كثرة التناقضات األساسية بينهما وعملق الهلوة فلي علدد ملن 
ة للسللالم والمسللاواة" والنائللب أحمللد الطيبللي وحركتلله المسللائل المبدأيللة؛ وإلللى إعللالن "الجبهللة الديموقراطيلل

"العربية للتغيير" دخولهم إلى "قمرة الزواج القسري" رغم محاوالت الطرفين، حتى اللحظات األخيرة من 
موعللد تقللديم القللوائم، تللأزيم الموقللف بينهمللا وإيصللاله إلللى لحظللة الالعللودة. كللان لجللوء الفرقللاء إلللى حللل 

خللاك ال بطللل"؛ ومللا شللهدناه مللن تللداايات خللالل عمليللة التفللاوض يكشللف، القللائمتين مللن بللاب "مكللره أ
عللالوة علللى الفشللل فللي ترسلليخ "موديللل" القائمللة المشللتركة كوسلليلة صللحية لتمثيللل مصللالح المللواطنين 
العرب في إسرائيل، عن وجود أزمة حقيقية في منظوملة القيلادة العربيلة المحليلة، ويسلتدعي ملن جهلة 

ل مللا كللان يقصلللده كللل فريللق تغنللى باسلللم "إرادة الشللعب" ورقللص عللللى أخللرى، مجموعللة تسللاؤالت حلللو 
ل الفرقاء، العرضي والتوفيقي طبعًا، إلى ذينك التزاوجين،  إيقاعات "مصلحة الجماهيرية العليا"؛ فتوصُّ
رغم سعة الفروقات بينهم، كان في محاوللة كلل جهلة ملنهم ضلمان فرصلة لللدخول تحلت قبلة البرلملان 

اء خارجهلللا ملللع شلللهادة وفلللاة شللعبية. كلللانوا، ملللن هلللذا البلللاب والمنطللللق، سواسلللية اإلسللرائيلي وعلللدم البقللل
 أمشلللا  المراوغلللة، وال فضلللل لحلللزب ملللنهم عللللى آخلللر إال بالوسللليلة وبالفرصلللة وبإجلللادة الحيللللة وفلللن 

 الصبر، فالهدف عندهم كان واحدًا.
ألسللباب عقائديللة  إلللى مقاطعللة االنتخابللات، إسللرائيلتنللادي أصللوات عديللدة بللين الجمللاهير العربيللة فللي 

معروفة؛ ولقلد انضلمت ملؤخرًا جهلات أخلرى لنلداءات المقاطعلة وتراوحلت "هويلات" هلؤالء بلين الخائلب 
أو المدسوس أو اليائس أو الساذج؛ لكننلا ال نسلتطيع التقليلل ملن أهميلة ملا جلرى فلي مسليرة التفلاوض 

يشلكل، بلدون ريلب، تحلديًا جلديًا األخيرة، كأحد أهلم اللدوافع المسلتجدة اللذي خّللف اسلتياًء جماهيريلًا، س
أمام القائمتين وخطرًا حقيقيًا على فرص نجاحهما. هنالك حاجة ماسة لمراضاة الناس، وللتوجله إلليهم 
بللاحترام، سلللعيًا السلللتعادة ثقلللتهم وقناعلللاتهم بضلللرورة انخلللراطهم فلللي العمليلللة السياسلللية؛ فلللبع  قلللرارات 

علللادي، وأخلللرى جلللاءت ملونلللة بأصلللباغ أوصللللت القيلللادات تملللت بفوقيلللة مّسلللت كراملللة اإلنسلللان الحلللر ال
الكثيللرين إلللى قناعللة بللأن القيللادة تغللالط أو حتللى تكللذب وأن بعضللها يعمللل مللن أجللل مصللالحه الضلليقة 
فقللط. اعتمللاد القيللادات علللى شللعار ينللادي بضللرورة إسللقا  اليمللين ومواجهتلله كمحفللز رئيسللي لمشللاركة 

لقائمتين، فيه من الغباوة قسط ومن السذاجة اإلنسان العادي في عملية االنتخابات وتصويته إلحدى ا
رائحلة وملن القصلور درجلات، ألن أ ثريلة ملن سلينتخبهم الشلعب فلي إسلرائيل ينتملون إللى ذللك اليملين 
المقصود، وإن ظهروا أمامنا بأقنعة مختلفة؛ جلدوا وسلائل إقنلاع أخلرى وخلاطبوا عقلول النلاس بشلفافية 

فلاق يحلّرم لغلة التقريلع والتخلوين والمزايلدات بيلنكم، ويشليع وبصدق وقبلها إسلعوا وتوصللوا حلااًل إللى ات
أجواء من األلفة السياسية، ونفسًا قياديًا ينقل للشارع روحًا ملن التوافلق تبّشلر بلأن نجلاح القلائمتين هلو 

 هدف سام ومصلحة حقيقية يجمع عليها الجميع.
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ات أتباعله، كملا كلان أعرف أن في عالمنا الحاضر لن يسلتطيع حلزب أو حركلة سياسلية ضلبط تصلرف
يللوم كللان الحللزب خليللة وصللحيفة ومنشللورا وانتمللاء يجيللز محاسللبة الناشللزين بللين صللفوفه؛ ولكللن، رغللم 
ذلك، ما زالت هناك قدرة وهام  لضبط بع  المحسوبين على قيادات األحزاب وناشطيها المركزيين 

إسللكاتهم، ال لمللنعهم مللن ومفكريهللا والمعللدودين علللى أنهللم مللن خيللرة "أبواقهللا" المجلجللة، فهللؤالء يجللب 
 التعبير عن آرائهم بل ألنهم يحّرضون ويفتنون.

 1/3/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 الحرم.. والقداسة الجاذبة .45
 عميرة هاس

شللائكة فللي وسللط الشللارع وعللدد مللن  أسللالكأحللد الجنللود المسلللحين ظهللر مللن خلللف متللاريس الجللي : 
ات انسلللحبوا بسلللرعة. وملللثلهم اعتقلللدت أنللله فلللي يلللوم . سلللائقو السللليار اإلزاللللةالحلللواجز البالسلللتيكية سلللهلة 

السللبت المقللدس فللإن السلليد العسللكري سلليظهر الرحمللة وسلليفتح الحللاجز فللي شللرق البيللرة )حللاجز بيللت 
قافلة السيارات راحته ربما اعتقد أن هناك عصيان ملدني يلتم  أزعجت، الجندي الذي أخطأنا(، لقد إيل

 يد، بلغة الشباك التي تحتل الوعي واللغة(.تنظيمه على صورة مبادرة لرفع الحواجز )تصع
، يبددون الكثير من الوقت عللى االنتظلار فلي الحلواجز أسنانهمأيضا الجندي أخطأ، الفلسطينيون يصكون 

وعلللى تجاوزهللا، وال يناضلللون مللن اجللل اسللتعادة حريللة حللركتهم. هللذا صللحيح منللذ ثالثللين سللنة، منللذ بللدأت 
 في عهد االبرتهايد. إفريقياذي يذكر بما كان موجود في جنوب إسرائيل في اتباع نظام منع الحركة ال

كانلللت فلللي هلللذا المشلللهد الصلللامت: جنلللدي مسللللح، علبلللة مسلللتديرة مرابلللة، كلللاميرات  اإلهانلللة لللم هلللي 
البشلر،  أبنلاءوحواجز معدنية وبالستيكية متحركة تسيطر على وقت عشلرات اذا للم يكلن مئلات آالف 

شللخص تبديللد اربللع سللاعات مللن يوملله أو أقللل مللن ذلللك. وهللل بوسللعها أن تحللدد اذا كللان علللى هللذا ال
 .%50عملها بسبب الساعات الضائعة، أو فقط  إنتاجيةمن قدرة  %60ستفقد هذه الشركة 

االنتقام الجماعي لقتل جنديين قرب البؤرة االستيطانية جفعات اساف استمر أ ثر من شهرين. حاجز 
فلتح فقلط ملن  أسلابيعتماملا، وبعلد بضلعة  إغالقلهتلم الذي ضلعف فيله منلع العبلور بالتلدريج،  إيلبيت 

الجميلع. المخلرج الجنلوبي للرام هللا عبلر مخليم قلنديلة لالجئلين تحلول إللى كتللة  أملامحين مخر ولليس 
 من المعدن الزاحف، صافرات ودخان. جيب رام هللا مخنوق كالعادة.

الفضاء لملن  إغالقبارعة في  يقرب نفسه لمئات الصيغ المختلفة. إسرائيل إيلالعجز في حاجز بيت 
إلللى جيللب آخللر مقتللرن  اإلشللرافتسلليطر عللليهم وفللي تقليصلله. االنتقللال مللن جيللب مسللور ويقللع تحللت 

والغضللللب المحبللللوس والدهشللللة والتسللللاؤل حللللول هللللذا القليللللل  باإلهانللللةدائمللللا بالشللللك والخللللوف، مخللللتلط 
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ال  لللألرضفللا المطلللوب مللن المحتللل مللن أجللل أن يصللرف المللورد الخللاص والجمللاعي، الللذي هللو خال
 أراضلليهاتفصللل قللرى عللن مللدن المحافظللة، وقللرى عللن  إغالقللاتيمكللن اسللتعادته: الللزمن. مللا ال تفعللله 

. الحلرم احلتف  األقصىوينابيعها، غزة عن الضفة الغربية وكلهم عن القدس، عاد ليفعل ذلك المسجد 
تلزامن للصللوات الخملس معادية: المقاومة الشعبية. ال أجنبيةبالحياة للرد الطبيعي لشعب تحت سيطرة 

الخاصة على المحتل، أيضا مبلادرة تحريلر الفضلاء، وللو جزئيلا مثلل مبنلى فلي  أجندتهاليومية يفرض 
بلللاب الرحملللة، وللللو مؤقتللللا ورمزيلللا مثلللل تحطلللليم السالسلللل. هلللذه لحظللللات يحلللب الفلسلللطينيون تللللذكرها 

 واستعادتها.
تجلللذب معظلللم االهتملللام والطاقلللات ولكلللن قلللوة الموقلللع اللللديني هلللي أيضلللا ضلللعفه. القداسلللة الجاذبلللة لللله 

إللى عنلد  إزعلاجالشعبية التي تهمل كل الباقي: حرية الحركة، الحق في الرعي والحراثة، السلفر بلدون 
والتسلويق  اإلنتلاج، الحق في السفر إللى البحلر والجبلال، الحلق فلي أخرى والعائلة في مدينة  األصدقاء

 .واإلنتاجالتنزه بدون حواجز، الحق في البناء وشق الطرق، الحق في 
المدنيلللة والمسلللتوطنين ال يحظلللى بلللرد جملللاعي فلسلللطيني  اإلدارةإن االبلللتالغ غيلللر المتوقلللف ملللن قبلللل 

عفلوي. وباعتبلاره كلذلك يمكلن تجاهلل العلداء  باألسلاسمناسب. النضال الجماعي من اجل الحرم هو 
، المقاومة للكولونيالية بين التنظيمات الفلسطينية. هو مقدسي جدا، مقدسي إلى حد كبير. في المقابل

االستيطانية تحولت إلى أملر فلردي، فلي حلين أنهلا يجلب أن تكلون منظملة، وفلي نفلس الوقلت التغللب 
 على الشلل الذي تسببه العداوة بين الفصائل.

الكامنللة فللي النضللال الشللعبي غيللر المسلللح، وقللدرة الفلسللطينيين علللى  اإلمكانيللاتالحللرم يعللود ويظهللر 
 بدون علمنة المقاومة وتنظيمها سيبقى الحرم رمزا معزوال.توحيد الصفوف. ولكن 

 هآرتس
 1/3/2019 ،الغد، عم ان

 
 اإلسرائيلي من التحوالت السياسية والعسكرية التي يشهدها الشرق األوسط؟ الموقفما هو  .46

 ايتي برون، سارة فوير، ايتي حيمينيس
صلواب فحلص علدة مسلائل مركزيلة بمرور ثماني سنوات على اندالع الهزة في الشلرق األوسلط، ملن ال

تتعلق بالمزايا الحالية للمنطقة: هل الهزة ال تلزال مسلتمرة؟ ملا هلو النظلام اإلقليملي )مفهلوم النظلام فلي 
هذا المقال هو فهم المنظومة الشرق أوسطية، وليس مدى االستقرار(؟ كيف غيرت الهزة وجهها؟ وملا 

ى إسلللرائيل؟ يعلللرض هلللذا المقلللال تحللللياًل لثالثلللة هلللي آثلللار االسلللتقرار أو انعلللدام اسلللتقرار المنطقلللة علللل
احتماالت متنافسة لفهلم الواقلع الحلالي فلي الشلرق األوسلط: األوللى، يعتقلد أن الشلرق األوسلط ال يلزال 
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يعلي  هللزة متواصلللة وسيواصللل التميللز بعللدم اسللتقرار وعللدم يقللين. أمللا االحتمللاالت األخللرى فتعتقللد أن 
جديللد أو قللديم ل وأن هللذا الميللل سيسللتمر أيضللًا فللي المللدى  الشللرق األوسللط يسللتقر بالللذات ل فللي نظللام

الزمني القريب. ليس هذا بحثًا فكريًا ل نظريًا فقط. فإسرائيل تأثرت كثيرًا، أمنيًا وسياسليًا، ملن األحلداث 
ولمسلألة اسلتقرار المنطقلة بالنسلبة لهلا آثلار عمليلة  2011حولها في الثماني سنوات التلي انقضلت منلذ 

 السياسة، وتخطيط العمليات الجارية وبناء القوة العسكرية.ترتبط بتصميم 
 

 في الشرق األوسط تصمم نظام جديد: -االحتمال األول 
وفقلللًا لهلللذا االحتملللال، فلللإن الهلللزة أدت منلللذ امن إللللى تثبيلللت نظلللام جديلللد، يتضلللمن ميلللزان قلللوى أقليملللي 

ضي. الدول والحدود سلتبقى مختلف، وكذا أنما  حكم وعالقات بين الدول مختلفة عما كانت في الما
فللي التقسلليم الللذي يللنظم المنطقللة، ولكللن العديللد مللن الللدول اضللطرت ألن تسلللم بسلليادة محللدودة، تجللد 
تعبيرها في نشوء مناطق خاصة على حدودها أو بالحاجة إلى اقتسلام سليادتها ملع العبلين إضلافيين. 

ذاك الذي تميز به الماضي. وفي نفس الوقت، نشأ في المنطقة تدخل من القوى العظمى يختلف عن 
 هذا الوضع، الذي يعكس النظام الجديد من المتوقع أن يستمر.

فالدولة العراقية مثاًل، وإن كانت نجت من االحتالل األمريكي والقتال الداخلي، إال أن الحكم المركلزي 
ران. في مصر، فيها بقي ضعيفًا لالعبين العاملين في أراضيها، وهي تعي  تأثيرًا سائدًا من جانب إي

، إال أن هذا النظلام منلذ 1952وإن كانت الهزة أدت إلى تغيير النظام العسكري الذي يحكم الدولة منذ 
يجللد صللعوبة فللي أن يفللرض إمرتلله علللى شللبه جزيللرة سلليناء. إضللافة إلللى ذلللك، أدت الهللزة إلللى  2011

سلللتغلوا الهلللزة لتوسللليع تقلللليص النفلللوذ اإلقليملللي لمصلللر، وسلللورية والسلللعودية بالنسلللبة لالعبلللين اللللذين ا
نفوذهم، وعلى رأسهم إسرائيل وإيران. تتمتع إيلران اليلوم بملوطئ قلدم عسلكري وسياسلي هلام أ ثلر مملا 
فلللي الماضلللي فلللي سلللورية والللليمن، ولبنلللان والعلللراق. وبالمقابلللل، إسلللرائيل هلللي األخلللرى وسلللعت نفوذهلللا 

ردن، مصر وقسلم ملن دول اإلقليمي من خالل تعاون أمني واستخباري أعظم مما في الماضي مع األ
الخليج ل التعاون الذي يتاح ضلمن أملور أخلرى فلي ضلوء التراجلع فلي مركزيلة المسلألة الفلسلطينية فلي 

 جدول أعمال هذه الدول.
لقللد جعللل التواجللد الروسللي فللي سللورية فللي السللنوات األخيللرة مللن روسلليا الابللًا قويللًا آخللر فللي الشللرق 

مللن جهتهللا تتراجللع عللن المنطقللة، تصللريحيًا علللى األقللل،  األوسللط، إلللى جانللب الواليللات المتحللدة، التللي
وبقدر أقل أيضًا إلى جانب الصين. بين الواليات المتحدة وروسيا تصمم نوع من التقاسم في مجاالت 
المسؤولية الجغرافية، في إطاره تبقي الواليات المتحلدة عللى هيمنتهلا التقليديلة فلي الخلليج، بينملا تجلدد 

الهالل الخصليب وبقلدر معلين فلي شلمال إفريقيلا أيضلًا. وهكلذا اجتلاز الشلرق روسيا نفوذها في مجال 
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األوسللط مللن وضللع منظومللة إقليميللة تتميللز بهيمنللة العللب قللوي واحللد )الواليللات المتحللدة( إلللى منظومللة 
 تتميز بالمنافسة والخصومة بين عدد من الالعبين األقوياء )الواليات المتحدة، وروسيا، والصين(.

 

 الشرق األوسط يعيش هزة متواصلة: -ني االحتمال الثا
 2011بهذا المفهوم، لم يستقر حتى امن في الشرق األوسط نظام جديلد بعلد انهيلار النظلام القلديم فلي 

وال تلزال المنطقللة فللي "فتللرة انتقاليللة" قللد تسللتمر لفتلرة طويلللة. وبالتللالي، تواصللل المنطقللة التميللز بانعللدام 
تطورات في المدى الزمني القصير ومزاياه المستقبلية. والتقلدير بلأن االستقرار، وثمة عدم يقين كبير لل

الهزة ال تزال مستمرة يستند إلى أن المشا ل االقتصادية األساس في المنطقة )بطالة الشباب، الفساد، 
اقتصلللللادات الظلللللل، علللللدم المسلللللاواة االجتماايلللللة االقتصلللللادية والتعللللللق بلللللالنفط وبالجهلللللات الخارجيلللللة( 

بل وتفاقمت. إن وجلود هلذه المشلا ل،  2011)الدينية، الطائفة والقبلية( لم تحل منذ وصراعات الهوية 
دون أي حل، يؤدي إلى فلوارق متعاظملة ومتسلعة فلي التوقعلات فلي أوسلا  الجملاهير، ملن شلأنها أن 

 تجد تعبيرها في موجات احتجاج مستقبلية.
فلي داخلل اللدول وبلين المعسلكرات إضافة إلى ذلك، يتواصل الصلراع عللى الصلورة السياسلية للمنطقلة 

المختلفللة. فللي سللورية واللليمن وليبيللا ال تللزال تخللاض صللراعات عنيفللة، دون حسللم، علللى السلليادة علللى 
أرضها وعلى خيو  الحكم. في سورية، رغم انتصار بشار األسلد اللذي يللوح فلي األفلق، فإنله يواصلل 

ارجيين، وال سيما إيلران وروسليا وتركيلا، تصديه لمرا ز قتالية في أرجاء الدولة، وكذا لتدخل العبين خ
الذين يتحدون سيادته ويتنافسون فيما بينهم على النفوذ. في اليمن، يغذي التدخل الخارجي من جانب 
إيللران والسللعودية القتللال وعللدم اسللتعداد األطللراف للموافقللة علللى الحلللول الوسللط، الحيويللة لوقللف القتللال. 

سلللطوي العنيللف بللين سلسلللة مللن الالعبللين )حكومتللان، عشللرات فللي ليبيللا، يسللتمر الصللراع اإلقليمللي وال
الميليشلليات وبقايللا داعلل (، دون أفللق حقيقللي لمسلليرة تسللوية. هللذه الصللراعات العنيفللة تمنللع، أو علللى 
األقل تعرقل، تبلور حكم مركلزي قلوي فلي هلذه اللدول، يمكنله أن يعيلد بنلاء سليادتها ومؤسسلات الحكلم 

تواصلل هلذه اللدول لتكلون مصلدرًا لجملوع الالجئلين وكلذا للجريملة  فيها واقتصادها. في هذه الظروف،
 واإلرهاب، مما ينزلق إلى الدول المجاورة وإلى أوروبا.
وللللم تتلللدهور إللللى حلللرب داخليلللة )األردن،  2011فلللي اللللدول التلللي تجاوزتهلللا موجلللات االحتجاجلللات فلللي 

ستفهام بالنسبة لحصانة هلذه مصر، لبنان، إيران(، فإن موجات االحتجاج الجماهيرية تبقي عالمات ا
الللللدول وتللللراص صللللفوفها الداخليللللة. فللللي ضللللوء غيللللاب جللللواب علللللى هللللذه األزمللللات وشللللدة الصللللراعات 
المتواصللللة، يتوقلللع هلللذا االحتملللال أن تشلللهد المنطقلللة فلللي السلللنوات القادملللة أيضلللًا موجلللات أخلللرى ملللن 

 األخيرة. الهزات يمكنها ان تؤدي إلى تغييرات مفاجئة مثل تلك التي حصلت في السنوات
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 الذي ميزه قبل اندالع الهزة: الشرق األوسط عاد إلى النظام -االحتمال الثالث 
وفقللًا لهللذا االحتمللال، علللى الللرغم مللن الهللزة، يشللبه الشللرق األوسللط، فللي مزايللاه اليللوم، تلللك المزايللا التللي 

ادت إللى ملا هلو )النظام القديم(. فمستوى اليقلين، تلواتر وشلدة التغييلرات، عل 2011ميزت المنطقة قبل 
معروف، وهكذا أيضًا القدرة على توقع التغييرات. هذه الدول تواصل احتلواء المجلال وباسلتثناء تلونس 
لللم يطللرأ تغييللر هللام علللى أنمللا  الحكللم التللي كانللت تعللرف األنظمللة. وتكيفللت األنظمللة وتالءمللت مللع 

 تحديات الفترة بشكل من المتوقع أن يسمح لها باإلبقاء على استمراريتها.
لحقلللوق الفلللرد وللعداللللة االجتماايلللة للللم تتلللرجم إللللى ثقافلللة سياسلللية  2011إن دعلللوات المتظلللاهرين فلللي 

مختلفللة فللي أرجللاء المنطقللة. فللدول الشللرق األوسللط تواصللل التميللز بقيللادات ذات صللالحيات متنفللذة، 
أجهلزة عالقات المال ل الحكم الوثيقة، وأجهلزة دوللة بيروقراطيلة واسلعة النطلاق، ودور عميلق للجيلوش و 

األمللن فللي السياسللة وفللي االقتصللاد، وكللذا دور مركللزي للللدين فللي حيللاة المجتمللع والفللرد. أمللا الجمللاهير 
فقللللد عللللادت للتركيللللز علللللى مشللللا لها اليوميللللة وهجللللرت  2011التللللي أدت دورًا مركزيللللًا فللللي احتجاجللللات 

ت فلي الدعوات لنظام جديد )بما في ذلك في ضوء الدروس التلي استخلصلوها ملن الفوضلى التلي نشلأ
(. أمللا المشللا ل األساسللية فللال تللزال قائمللة بالفعللل، ولكللن زعمللاء 2011بعلل  دول المنطقللة بعللد هللزة 

المنطقللة علللى وعللي أ بللر ممللا فللي الماضللي بالتهديللد المحتمللل المحللدق بحكمهللم مللن اسللتياء الجمللاهير 
 ويقدرون بأن سياستهم نجحت في التصدي للتحدي، وستفعل ذلك في المستقبل أيضًا.

 

 ونظرة إلى األمام:معاٍن 
إن الخالف األساس الذي ينعكس في هذا المقال هو بين التقدير بأنه في الشرق األوسط استقر نظام 
ثابللت نسللبيًا )قللديم أم جديللد( وبللين ذاك الللذي يعتقللد بللأن الوضللع بقللي غيللر مسللتقر، وأن موجللات الهللزة 

عضال )لمدى زمني طويل(.  التي سجلت في السنوات األخيرة ستبقى تميز المنطقة، بشكل مؤقت أو
صلخرة الخلالف األسلاس بلين هلذين النهجلين يتعللق بالمشلا ل األسلاس االقتصلادية وصلراعات الهويلة 

بلل وربملا تفاقملت. وبينملا يعتقلد  2011في المنطقة، التي توجد توافقات جارفة عللى أنهلا للم تحلل منلذ 
ذا الوضلع، فلإن نهلج اسلتمرار الهلزة نهج النظام المستقر بأن األنظملة الحاليلة سلتنجح فلي التصلدي لهل

 يعتقد أن وجودها سيؤدي بالمنطقة إلى هزات أخرى، مثل تلك التي وقعت في السنوات األخيرة.
فمللا هللي إذن الصللورة الحاليللة للشللرق األوسللط؟ ظللاهرًا، يللدور الحللديث عللن ثالثللة احتمللاالت متنافسللة 

نطقلة تتميلز فلي الوقلت الحلالي بتعقيلدات تؤدي إلى اسلتنتاجات مختلفلة تماملًا. وملع ذللك، يبلدو أن الم
تتضمن في داخلها، ومجاالت تعكس عموم االحتماالت. وفي المنطقة أيضًا قوى تدعم كل واحد ملن 

 االحتماالت: حفظة النظام القديم؛ مؤيدو النظام الجديد؛ مشككو كل نظام.
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تثبيلت إطلار فكلري يبدو إذن أنه من أجل النظر إلى الشرق األوسط على نحو صحيح، فملن األصلح 
يدمج في داخله عموم االحتماالت. على هذا اإلطلار أن يسلتند إللى فهلم مزايلا الفتلرة االنتقاليلة )وعللى 
رأسها عدم االسلتقرار، علدم اليقلين والتفجلر(؛ إللى المعرفلة العميقلة للمزايلا التقليديلة للمنطقلة وتاريخهلا؛ 

 قة، مثلما تصممت في السنوات األخيرة.ليه الفهم للمزايا الحالية للمنط‘وإلى آخر ما توصل 
بالنسبة ألصحاب القرار فلي إسلرائيل، فلالمعنى هلو أن التخطليط االسلتراتيجي ال يمكنله أن يسلتند إللى 
اسللتمرار الميللول الحاليللة فللي المنطقللة. يبللدو إذن أنلله مللن األصللح مواصلللة اتخللاذ االسللتراتيجية الحللذرة 

فللي سلنوات الهللزة. تحتللاج هلذه االسللتراتيجية إلللى حللذر  )وإن كانلت تسللتفيد مللن الفلرص(، التللي اتخللذتها
شديد في خلق االتفاقات، والتحالفات والتعاونات، وتستوجب مرونة منظوماتية متواصلة لالستفادة من 
الفللللرص ولمواجهللللة المخللللاطر. فللللي مثللللل هللللذه الظللللروف مللللن الصللللحيح التركيللللز علللللى اسللللتخدام القللللوة 

محليللة، مرنللة وقصلليرة المللدى، حتللى مللع الخصللوم.  الموضللعية ضللد التهديللدات والعمللل علللى تسللويات
ومللع ذلللك، رغللم أن هنللاك إمكانيللة فللي أن يسللتمر الشللرق األوسللط بللالتميز باالنعطافللات، فللإن الوقللت 
الحلللالي يسلللمح )بخلللالف سلللنوات الهلللزة األوللللى( بلللالتخطيط تجلللاه المنطقلللة، بالحلللذر المناسلللب، لسياسلللة 
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