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 37 :كاريكاتير
*** 

 
 الن عنه خالل أيام.. واإلعأحد أعضاء لجنتها المركزيةالحكومة الجديدة  ترغب أن يكون رئيسفتح  .1

تشهد أروقة حركة فتح في هذه األيام، عودة المشاورات الخاصة لإلعالن عن  أشرف الهور: - غزة
تشكيل حكومة جديدة، ترغب الحركة أن يكون رئيسها أحد أعضاء لجنتها المركزية، بعد أن وضع 

ين يدي الرئيس محمود فريق الحركة المكلف بإجراء المشاورات حول التشكيل كامل نتائج لقاءاته ب
عباس، واستالمه ردود من بعض الفصائل التي طلبت تكوين رأيها بعد عقد اجتماعات الفصائل 

 األخيرة في العاصمة الروسية موسكو.
وفي هذا السياق أعلن حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن مشاورات تشكيل 

ا مهما"، كاشفا في تغريده له على موقع "تويتر" أن الحكومة مستمرة، الفتا إلى أنها "قطعت شوط
وقال المسئول في حركة فتح والذي كان  الرئيس عباس سيكلف رئيسا للحكومة الجديدة خالل أيام.

ضمن الفريق الذي حاور فصائل منظمة التحرير حول المشاركة في الحكومة الجديدة، أن أولوياتها 
بقرصنة أموالنا"، ويقصد قرار إسرائيل باقتطاع  اإلسرائيلي ستكون "وضع خطة طوارئ لمواجهة القرار

 جزء من أموال الضرائب الفلسطينية.
"القدس العربي" أن توصيه اللجنة المركزية التي قدمت مطلعة في حركة فتح، فقد أكدت لـ وحسب مصادر

فتا في ذات للرئيس، تشمل الطلب بأن يكون رئيس الحكومة القادمة من أعضاء اللجنة المركزية، ال
الوقت إلى أن قرار االختيار سيكون من قبل الرئيس، الذي بين يديه عدة أسماء أخرى لترأس الحكومة، 
من الشخصيات الوطنية المستقلة، الممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، على بند "المستقلين"، خاصة 

 ظمة التي ترغب بالمشاركة.وأن الحكومة التي يجري الحديث عنها ستكون مشكلة من فصائل المن
وبالرغم من عدم إعالن حركة فتح مرشحها لشغل المنصب حتى اآلن، وتأكيد قادتها أن األمر لم 
يحسم، إال أن األنباء تشير إلى أن الحركة ستختار محمد اشتيه، عضو اللجنة المركزية، الذي شغل 

نمية واإلعمار، إضافة إلى عدة عدة مناصب مهمة، منها رئاسة المجلس االقتصادي الفلسطيني للت
 شغله منصب محافظ البنك اإلسالمي للتنمية في فلسطين.
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وهناك توقعات باإلعالن عن اسم رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة، عقب انتهاء لقاءات لجنة 
 االنتخابات المركزية، مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والمقررة خالل هذا األسبوع.

 1/3/2019ربي، لندن، القدس الع
 

 إاّل كما أنشئت منظمة التعاون اإلسالمي: ال نقبل أن تكون المالكي .2
والتــي  ،، أن منظمــة التعـاون اإلسـالمييفلسـطينالوزيــر الخارجيـة والمغتـربين  ،ريـاض المـالكي .أكـد د

ولية دولة، أنشئت للتصدي لالعتداء الذي تعرض له المسـجد األقصـى، وبالتـالي المسـ   54تتكون من 
 الرئيســية لهــا هــي كيفيــة تــوفير الحمايــة واإلســناد لومــاكن المقدســة والقضــية الفلســطينية بشــكل عــام.

ــــة المنظمــــة وأشــــار إلــــى أن اجتمــــاع عــــادة االعتبــــار  وزراء خارجي يركــــز علــــى القضــــية الفلســــطينية وا 
مية وهــو لمحوريتهــا، خاصــة وأن هنــاك اتجاهــاع للتطبيــع مــع "االحــتالل" مــن قبــل بعــض الــدول اإلســال

 األمر الذي شاهدناه م خراع من قبل بعض الدول األعضاء في المنظمة.
حقـوق الشـعب  وشهدنا بعض التصويتات التي تتم في األمم المتحدة من بعـض الـدول األعضـاء ضـد  

الفلسطيني غيـر القابلـة للتصـرف، وبالتـالي هنـاك خلـل واضـح فـي كيفيـة تركيبـة هـذه المنظمـة وانتمـاء 
اعد األساسية لطبيعة العمـل فـي داخـل المنظمـة، وخاصـة فيمـا يتعلـق بالعمـل فـي صـالح أعضائها للقو 

القضــية الفلســطينية وحمايــة حقــوق الشــعب الفلســطيني واألمــاكن المقدســة وتحديــداع المســجد األقصــى، 
 مبيناع أن هذا الموضوع سيتم التطرق إليه، خالل االجتماع من قبل العديد من الدول.

ل أن تكون هذه المنظمة إال  كما أنشئت وكما يجب أن تكون لـدعم وحمايـة القضـية وقال: نحن ال نقب
الفلســـطينية بمـــا فيهـــا القـــدس المحتلـــة وحقـــوق الشـــعب الفلســـطيني المنتهكـــة. وعب ـــر عـــن تفا لـــه بهـــذا 

وعب ـر عـن امالـه أن يعـزز  االجتماع الذي تحتضنه أبـوظبي عاصـمة دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة.
صمود المواطن الفلسطيني المقدسي باسـم األمـة اإلسـالمية وتـوفير اإلسـناد والـدعم الحقيقـي  االجتماع

المالي والسياسي وليس فقط اللفظي له الء المرابطين حتـى يسـتطيعوا أن يواجهـوا دولـة االحـتالل بكـل 
 ألقصى.ما تقوم به من إجراءات تهويدية في داخل المدينة المقدسة وتحديداع بما يتعلق بالمسجد ا

 2/3/2019الخليج، الشارقة 
 

 اإلنسانية" بارتكاب "جرائم ضدّ  "إسرائيل"طالب بتحرك عاجل لتنفيذ تقرير أممي دان مجدالني ي .3
وعضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر  ،اعتبر األمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني غزة:

لحقــوق  "إسـرائيل"يـة الخاصـة بـالتحقيق فـي انتهاكـات اللجنـة األمم أحمـد مجـدالني، تقريـر ،الفلسـطينية
غـزة "خطــوة متقدمـة يمكـن البنــاء عليهـا لمحاكمــة  مسـيرات العـودة فــي قطـاع المـدنيين الفلسـطينيين فــي
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االحــتالل بشــكل فعلــي، بمــا يعيــد للقــانون الــدولي والهيئــات األمميــة مصــداقيتها". وقــال "معظــم الجــرائم 
وهــذه الجــرائم رغــم أهميــة هــذا التقريــر، بحاجــة لشــجاعة المجتمــع  ...التــي يقــوم بهــا االحــتالل واضــحة

وأكـد أن رفـض االحـتالل التعامـل مـع التقريـر واتهـام اللجنـة  لالحـتالل". الدولي، برد فعلي يكون رادعاع 
علـى الخـوف اإلسـرائيلي مـن نتـائج وتبعـات ذلـك فـي  واضـحاع  "دلـيالع  عـد  بان تقريرهـا "منحـاز وعـدائي" ي  

 اإلرادة الدولية لمالحقة دولة االحتالل، وتطبيق القانون الدولي عليها". حال توفرت
وأشار إلى أن بقاء التقرير في أدراج األمم المتحدة دون إجراءات على أرض الواقـع "سـيكون لـه تـأثير 

 سلبي على عمل لجان التحقيق التابعة لها في مختلف مناطق النزاع في العالم".
 2/3/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 ويطالب برفع حصار غزة "إسرائيل"تقرير أممي دان الخضري يرحب ب .4

 ،قـال النائـب جمـال الخضـري رئـيس اللجنـة الشـعبية لمواجهـة الحصـار، إن تقريـر األمـم المتحـدة غـزة:
 مسـيرات العـودة فـي قطـاع لحقـوق المـدنيين الفلسـطينيين فـي "إسرائيل"الخاص بالتحقيق في انتهاكات 

مــع مبــادئ القــانون الــدولي. وأكــد علــى  ويجــب متابعتــه فــي المحافــل الدوليــة انســجاماع  ،مهــم جــداع  ،غــزة
برفع الحصار عن غزة، كونه يعد  اإلسرائيليضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل على إلزام االحتالل 

ر"، مــن الحصــا عامــاع  12"ركيــزة أساســية وبدايــة لتحســن األوضــاع اإلنســانية الخطيــرة والمتــدهورة جــراء 
للقـانون الـدولي  فاضـحاع  أن استمرار الحصار واستهداف المـدنيين يعتبـر "عقوبـة جماعيـة وخرقـاع  م كداع 

 والقانون الدولي اإلنساني". 
 2/3/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 الحية: جولة مصرية "جادة" لمحاولة إلزام االحتالل بتفاهمات كسر الحصار .5

" خليل الحية إن األشقاء في مصر الذين رعوا تفاهمات قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس
 كسر الحصار مع االحتالل قبل شهور يراقبون تلك  االحتالل، وعدم التزامه بهذه التفاهمات.

وكشف الحية في تصريحات تلفزيونية لفضائية األقصى خالل مشاركته في فعاليات مسيرة العودة 
عن جولة مصرية جادة؛ في محاولة إللزام االحتالل وكسر الحصار شرق قطاع غزة اليوم الجمعة 

وأضاف الحية: نحن نثمن هذا الجهد المتواصل من األشقاء المصريين، ونحن على  بهذه التفاهمات.
 استعداد إلعطائهم الفرصة المناسبة للضغط على االحتالل لرفع الحصار عن قطاع غزة.

ستراتيجية، وأنها تتطور يوما بعد يوم، ووصف الحية عالقة حماس بجمهورية مصر العربية باال
للمحافظة على مكانة مصر وأمنها واستقرارها، وفي مسعى مهم لجلب التأييد والدعم لقضيتنا 



 
 
 
 

 

 7 ص             4878 العدد:             3/2/2019السبت  التاريخ:  

                                    

وتابع الحية: نحن نقدر الجهد العالي الذي بذله األشقاء في مصر في عودة أبنائنا إلى  الفلسطينية.
 أهلهم وذويهم.

ال  ووجه عضو المكتب السياسي لحماس رسالة لالحتالل بضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، وا 
 فإن مسيرات العودة ستبقى مستمرة كأحد أشكال نضال شعبنا.

وأوضح أن عودة بعض الفعاليات كاإلرباك الليلي والبالونات ما هي إال شيء يسير مما في جعبة 
 الجماهير الفلسطينية، والذي من الممكن أن تقوم به.

 1/3/2019غزة،  موقع حركة حماس،
 

 : إطالق مصر المختطفين األربعة بادرة لتعزيز العالقات والثقةمرزوقأبو  .6
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق: إن إطالق السلطات المصرية : غزة

ة أربعة فلسطينيين كانوا معتقلين لديها منذ سنوات، يعد "بادرة إيجابية جديدة لتعزيز األرضية الطيب
 لبناء عالقات قوية ومصالح راسخة وثقة متبادلة".

جاء ذلك خالل تغريدة ألبو مرزوق على حسابه في موقع "تويتر"، حيث كتب: "كم أسعدنا إطالق 
سراح المناضلة خالدة جرار من سجون االحتالل، ونبارك ألنفسنا ولرفاقنا في الجبهة الشعبية، وكذلك 

هدين األربعة المعتقلين لديها منذ سنوات عدة، ونعتبرها بادرة إطالق السلطات المصرية سراح المجا
 إيجابية جديدة لتعزيز األرضية الطيبة لبناء عالقات قوية ومصالح راسخة وثقة متبادلة".
 1/3/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مشعل يهاتف الشبان األربعة ويهنئهم باإلفراج عنهم .7

لحركة "حماس" األستاذ خالد مشعل المختطفين األربعة الذين  هاتف رئيس المكتب السياسي السابق
وقدم مشعل خالل اتصال هاتفي مع الشبان األربعة وذويهم  الخميس. يومأ فرج عنهم من مصر 

التهاني والتبريكات بسالمتهم وعودتهم إلى قطاع غزة بعد سنوات من االعتقال، مشيدا بصمود أهالي 
 أبنائهم.المختطفين خالل سنوات اعتقال 

وشكر الشبان األربعة القائد مشعل على اتصاله وتهنئته لهم بسالمتهم باإلفراج عنهم؛ كما شكروا 
 قيادة حركة حماس، والجهود الكبيرة التي بذلتها قيادة الحركة منذ لحظات االعتقال

 1/3/2019موقع حركة حماس، غزة، 
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 اف مسيرات العودة: شعبنا قادر على إبداع وسائل جديدة لتحقيق أهدحماس .8
أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن شعبنا سيظل قادرا على إبداع وسائل سلمية جديدة 
 تعزز سعيه إلى تحقيق أهداف مسيرات العودة وكسر الحصار مع اقتراب الذكرى السنوية األولى لها.

العودة، يستعد شعبنا  وقال قاسم في تصريح صحفي، مع اقتراب الذكرى السنوية األولى لمسيرات
وأضاف إن  للخروج في المسيرة المليونية في يوم األرض، لتأكيد األهداف الكبرى للمسيرات.

اإلصرار الجماهيري على مواصلة مسيرات العودة، ي كد أننا أمام إرادة شعبية صلبة، وأنها لن تتراجع 
 لعيش بحرية وكرامة.عن قرارها القطعي بأن تكسر عن نفسها الحصار، وتمارس حقها في ا

وأوضح أن كفاح شعبنا لتحقيق أهداف مسيرات العودة، والتي تحمل اليوم اسم جمعة "باب الرحمة"، 
 يشكل رافعة للمرابطين في المسجد األقصى الذين يدافعون عن عروبة القدس وهويتها الفلسطينية.

 1/3/2019موقع حركة حماس، غزة، 
 

 ة من االحتالل هو نجاح للرواية الفلسطينية: موقف المؤسسات الحقوقي"الجهاد" .9
أكد المتحدث باسم حركة الجهاد اإلسالمي مصعب البريم، مساء يوم الجمعة، أن موقف : غزة

رهاب االحتالل اإلسرائيلي هو نجاح للرواية  واإلنسانيةالم سسات الحقوقية  التي ترصد جرائم وا 
ومحاكمة ومحاصرة االحتالل قانونيا وسياسيا الفلسطينية، مستدركاع أن األهم من ذلك هو إدانة 

ووجه البريم التحية للشعب الفلسطيني الذي يواصل حشده ومسيرته  وانسانيا وهذا هو تقضيه العدالة.
 انتصارا لقضيته وحقوقه ومقدساته، رغم اإلرهاب الصهيوني ورغم التحديات التي تعصف بقضيتنا.

نصاف الشعب الفلسطيني وتكريمه ال وقال في تصريح صحفي مكتوب، ان األوان لك سر الحصار وا 
التآمر عليه ومحاصرته، وكسر الحصار هدف سيتحقق وشعبنا بعد مسيرة عام على انطالق مسيرات 

 العودة مصمم على كسر الحصار.
 1/3/2019، فلسطين أون الين

 
 "الشعبية" تحيي في جنين ذكرى استشهاد عمر النايف .10

لتحرير فلسطين في مدينة جنين، مسيرة ليلية محمولة بمناسبة الذكرى نظمت الجبهة الشعبية جنين: 
السنوية الثالثة الستشهاد القائد عمر النايف الذي اغتيل في سفارة فلسطين في العاصمة البلغارية 

وجابت المسيرة شوارع المدينة وصوالع إلى منزل الشهيد في البلدة القديمة بالمدينة، حيث كان  صوفيا.
وأكدت الجبهة عهدها بأن تبقى قضية الشهيد عمر حية والحساب  الها عائلة وأقارب الشهيد.في استقب

وقالت الجبهة بأن القصاص سيصل للقتلة يوماع ما، رغم  مفتوحا ولن يغلق إال بالقصاص من القتلة.
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رارات أنه ومنذ اليوم األول الغتيال عمر كان يجب أال يتم تشكيل لجان تحقيق، بل كان يجب اتخاذ ق
حاسمة، م كدة ثقتها بأن "إرادة شعبنا واألجيال المتجددة سيحملون الراية وسينفضون غبار هذه 

 المرحلة، وسيقودون المرحلة إلى األهداف التي ناضل من أجلها الشهيد عمر وكل الشهداء".
 1/3/2019القدس، القدس، 

 
 لن تنقل لجيش النظام السوري S-300نتنياهو:  –تفاهمات بوتين  .11

حصل رئيس الحكومة اإلسرائيلي ة، بنيامين نتنياهو، خالل لقائه الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، في 
 S-300ضمانات تتعل ق بسورية، هي: عدم نقل منظومة صواريخ  3موسكو، األربعاء الماضي، على 

نشاء طاقم سياسي روسي إسرائيلي إلخراج القوات األجنبي ة "التي دخلت  إلى جيش النظام السوري، وا 
إلى سورية قبل الحرب األهلي ة"، باإلضافة إلى استمرار حري ة عمل إسرائيلي ة في سورية، بحسب ما 

 نقلت صحيفة "معاريف" اإلسرائيلي ة، اليوم، الجمعة، عن نتنياهو.
، المثب تة في الشمال السوري، لن S-300ويعني البند األول في التفاهمات أن  منظومة صواريخ 

 سيطرة النظام السوري، ولن يكون قادرعا على استخدامها بمفرده.تخضع ل
وقال المحلل العسكري لصحيفة "معاريف"، طال ليف رام، "من وجهة النظر اإلسرائيلي ة، فإن البند 
المتعل ق بإخراج القوات األجنبية من سورية هدفه إخراج القوات اإليراني ة، إال أن البند أكثر تحفظعا 

ا، من  وقل ل ليف رام من أهمي ة التفاهمات التي أبرمت في موسكو،  وجهة النظر الروسي ة".وغموضع
قائالع إن "الروس يعملون أمام الالعبين المركزيين في المنطقة انطالقعا من زاوية نظر ضي قة تتعلق 
تعا بالمصالح الروسية، ولذلك، يجب النظر إلى التفاهمات مع موسكو على أنها محدودة الضمان"، الف

إلى أن  التقديرات الحالي ة في الجيش اإلسرائيلي هي أن الروس لن يمارسوا ضغوطعا إلخراج القوات 
 اإليراني ة من سورية، "وسيستمروا في لعب دور مزدوج ومرك ب لتحقيق مصالحهم".

 1/3/2019، 48عرب 
 

 صاروخي المعاديعلى مواجهة الصواريخ متخلفة عن التهديد ال "قدرة إسرائيلخبير إسرائيلي: " .12
كشف رئيس قسم األبحاث في االستخبارات العسكرية السابق، عاموس غلبوع، في مقالة : يحيى دبوق

" العبري أن "قدرة إسرائيل على مواجهة الصواريخ متخلفة عن التهديد 1نشرت على موقع "نيوز 
لعسكرية، دان الصاروخي المعادي". ينقل غلبوع عن أحد أهم خبراء م سسة رفائيل للصناعات ا

روغل، وجوب القلق من ضعف المنظومة الدفاعية اإلسرائيلية في اعتراض الصواريخ القادمة من 
 الشمال )لبنان(، عارضاع حقيقتين حسابيتين غير قابلتين للنقض ت كدان رأيه:
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جد لدى في المقام األول، وبناءع على الحقائق التي ترد من الم سسة األمنية اإلسرائيلية نفسها "ال يو 
إسرائيل حالياع، ولن يكون موجوداع لديها مستقبالع، ما يكفي من الصواريخ االعتراضية للتصدي لهذا 
العدد الكبير من الصواريخ، التي ي قدَّر أن ي طَلق منها ألفا صاروخ يوميا". ويشير روغل إلى أن "جزءاع 

، وتحديداع الدقيقة، ستسقط في من صواريخ العدو قد تسقط في مناطق غير مبنية، لكن المئات منها
أماكن مبنية توجب اعتراضها، أي إطالق صاروخين اعتراضيين تجاه كل صاروخ منها، بما يصل 

 صاروخ يومياع، وهو ما ال قدرة إلسرائيل عليه عملياع". 1,400بعملية حسابية بسيطة إلى 
لها األبدان". فالحسبة هنا في تقدير  المقام الثاني يتعلق بالكلفة المالية، التي يقول عنها إنها "تقشعر

صاروخ اعتراضي )بما يشمل صواريخ "القبة الحديدية" و"مقالع  1,400يوم قتالي واحد مع إطالق 
مليار دوالر. وفي حساب أطول قليالع، فإن كلفة خوض  1.3داوود" و"حيتس"( إلى ما يقرب من 

ر، من دون حساب كلفة نفقات الحرب مليار دوال 13مواجهة من عشرة أيام فقط، تكلف إسرائيل 
 األخرى وأضرارها. وماذا عن الوضع إن استمرت الحرب عشرين يوماع، أو ثالثين يوماع؟

 2/3/2019األخبار، بيروت، 
 

 تحذير إسرائيلي من انفجار في األراضي الفلسطينية ردًا على صفقة القرن .13
يوم الجمعة، عن  أليكس فيشمان،نقل المحلل العسكري في صحيفة يديعوت أحرونوت، تل أبيب: 

مس ول سياسي إسرائيلي قوله إن موظفا مركزيا في اإلدارة األمريكية، مطلع وضالع في "صفقة القرن"، 
التي يعمل على صياغتها الرئيس دونالد ترامب وعدد قليل من مستشاريه، أبلغه بأنه بعد نشر هذه 

حول مائدة العشاء، وقراءة الخطة مع األوالد  الخطة "سيكون بإمكان أي عائلة )فلسطينية( أن تجلس
وسترى إلى مدى يجدر تبنيها. وهم سيمارسون ضغطهم على أبو مازن"، أي رئيس السلطة الفلسطينية، 

وقال المس ول اإلسرائيلي إنه لم يصدق ما سمعته أذناه من موظف في اإلدارة  محمود عباس.
ترامب رئيسا. لكن الموظف أضاف أن الخطة ك تبت  األمريكية يتجول في الشرق األوسط، منذ انتخاب

بصورة بسيطة جدا، ومن دون صياغات قانونية، وفي المقابل توجد فيها "أوصاف هدفها إقناع 
 الجمهور الفلسطيني إيجابياتها، مثل توفر العمل والمال وحرية التنقل وسيادة معينة".

مامه، مفادها أنه "عندما تلتقي السذاجة وبحسب فيشمان، فإن المس ول اإلسرائيلي سجل مالحظة أ
والهواة فهذه وصفة لكارثة. وخطة ترامب تدخل رسميا إلى قائمة اخذة باالتساع لعوامل تسرع 

وأضاف أنه لم تشارك جهات مهنية في اإلدارة األمريكية  االنفجار بين إسرائيل والفلسطينيين".
"صفقة القرن". فوزارة الخارجية األمريكية  الضالعة بتعقيدات الوضع في الشرق األوسط في صياغة

استبعدت. كما أن الطاقم الصغير في مجلس األمن القومي األمريكي الذي يساعد في بلورة موقفي 
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مبعوثي ترامب، جاريد كوشنير وجيسون غرينبالت، انحسرت مساعدتهم في تجميع معطيات 
ر وغرينبالت والسفير األمريكي في واستبعدوا من النتيجة النهائية للخطة، التي صاغها كوشني

 إسرائيل، ديفيد فريدمان. ولم يتم إشراك السلطة الفلسطينية في أي مرحلة.
 2/3/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 استطالع: اتهام نتنياهو لم يغير نمط تصويت غالبية اإلسرائيلّيين .14

من اإلسرائيلي ين لن يغي روا  %82ن اإلسرائيلي ة، مساء الجمعة، أ 13بي ن استطالع للرأي أجرته القناة 
تون له بعد اتهام المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلي  رئيَس  اراءهم بخصوص من سيصو 

 الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالفساد، الخميس.
 13أم ا بخصوص نتائج االستطالعات لو أجريت االنتخابات اليوم، فأعطت نتائج استطالع القناة 

مقعدعا، بينما  36الفان" بقيادة رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي األسبق، بيني غانتس،  – قائمة "كاحول
مقاعد،  4مقعدعا، في ارتفاع عن اخر استطالع للقناة ذاتها بـ 30أعطت حزب الليكود برئاسة نتنياهو 

 أما "اتحاد أحزاب اليمين"، الذي يضم حزب "عوتسما يهوديت" المتطر ف، فحصل في االستطالع
مقاعد، وهو العدد ذاته الذي حصلت على "يهدوت هتوراه" الحريدي ة، في حين حصل حزب  7على 

مقاعد، وهو العدد ذاته الذي حصل عليه حزبا العمل و"ميرتس"، في حين واصل  6"شاس" على 
 5حزب "اليمين الجديد" بقيادة وزير التعليم اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، انخفاضه بحصوله على 

ليبرمان، و"كوالنو" برئاسة وزير  أفيجدورد، وكان المفاجأة أن حزبا "يسرائيل بيتينو"، برئاسة مقاع
 المالية، موشيه كاحلون، لم يجتازا نسبة الحسم.

 37الفان" –في حين أعطى استطالع هيئة البث الرسمي ة )كان(، مساء الجمعة، قائمة "كاحول 
مقاعد للعمل  6من "اليمين الجديد" و"يهدوت هتوراه"، و مقاعد لكل 7مقعدعا لليكود، و 29مقعدعا، و

ا، نسبة الحسم.5و"شاس" و"ميرتس" و  مقاعد لـ"كوالنو"، ولم يجتز ليبرمان، في هذا االستطالع أيضع
تين عضوعا، ما يعني عدم  وفي كال االستطالعين، انخفض وزن معسكر اليمين إلى ما دون عتبة الس 

 .إمكانية نتنياهو تشكيل حكومة
 1/3/2019، 48عرب 

 
 والد "غولدين": حكومة نتنياهو أضاعت فرصة التفاق تبادل األسرى .15

قال والد الجندي األسير في قطاع غزة، سمحا غولدين، إن حكومة االحتالل اإلسرائيلي، : الناصرة
وأضاف  أضاعت األسبوع الماضي فرصة تاريخية للتوصل إلى أفضل اتفاق تاريخي لتبادل األسرى.
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الجندي غولدين، خالل فعالية احتجاجية في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، أمس، أن  والد
حكومة بنيامين نتنياهو أضاعت الفرصة التاريخية، عندما سمحت باإلفراج عن "شباب حماس 

وتابع: "أعاد المصريون ه الء الشباب  ، دون أي مقابل".2015المحتجزين في السجون المصرية منذ 
ون أن يتلقى نتنياهو أي شيء، وهذا يعني أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يدرك إلى غزة د

 أن الجنود ليسوا على ضمن أولويات نتنياهو".
 1/3/2019، فلسطين أون الين

 
 سيدة إسرائيلية تعيد مقتنيات سرقها والدها من بيت فلسطيني خالل النكبة .16

خطوة استثنائية اعتبرتها إنسانية رغم تأخير لعدة عقود، قامت سيدة يهودية ب: وديع عواودة - الناصرة
، وسلمتها لبلدية 1948تمثلت بإعادة مقتنيات سرقها والدها من أحد المنازل الفلسطينية خالل نكبة 

 الطيبة وتم إيداعها في متحف المدينة التراثي.
ة ومشاعر اختلط فيها وتمت عملية تسليم المقتنيات البيتية في مراسم رمزية طغت عليها اإلنساني

الغضب والحسرة بالعاطفة، بعدما حضرت سيدة يهودية تعمل فنانة وتدعى "لي ور" شارفت على 
 السبعين من عمرها وبحوزتها األغراض التاريخية إلى متحف الطيبة.

 1/3/2019، لندن، القدس العربي
 

 بواب المسجدمبعدون يصّلون على أ.. و الجمعة في األقصىصالة عشرات اآلالف يؤدون  .17
أدى أكثر من ثالثين ألفاع صالة الجمعة، أمس، برحاب المسجد األقصى المبارك، رغم وكاالت: 

أحوال الطقس الباردة، حسبما أفادت دائرة األوقاف اإلسالمية، في حين أدى اآلالف الصالة في 
مقدسيون على "مصلى الرحمة" داخل المسجد األقصى، وفي الساحتين األمامية والعلوية. ويحرص ال

أداء صلواتهم في "مصلى الرحمة" للحفاظ على ديمومة فتحه وا عماره بالمصلين، وتحدياع لتصريحات 
 قادة االحتالل الذين يحرضون إلعادة إغالق المصلى وعدم تحويله لمسجد داخل "األقصى".
المشاركة  وكان عدد كبير من المقدسيين، الذين أبعدهم االحتالل عن المسجد األقصى على خلفية

في افتتاح "مصلى الرحمة"، أدوا صالة الجمعة في باب األسباط وأمام مقبرة "باب الرحمة" المالصقة 
 لسور المسجد األقصى، رفضاع لقرارات اإلبعاد وتأكيد تمسكهم بحقهم بالرباط والثبات في القدس.

ارات اإلبعاد التي وأوضح المبعدون عن المسجد األقصى، ومن بينهم "فتية وشبان ونساء" أن قر 
صدرت ضدهم خالل األيام الماضية لن تبعد أرواحهم عن المسجد األقصى وعن القدس القديمة، 
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إنما ستزيدهم تمسكاع وحباع وتعلقاع بها. وأشار المبعدون إلى أن سلطات االحتالل أصدرت عشرات 
 هبة باب الرحمة. قرارات اإلبعاد، منها "إبعاد عن األقصى وأخرى عن القدس القديمة" إلخماد

أشهر في خطبة الجمعة: "ال نجاح النتخابات  6وقال الشيخ رائد دعنا المبعد عن األقصى لمدة 
االحتالل على حساب األقصى وعلى حساب دماء الشعب الفلسطيني، مستنكراع اقتحامات الوزراء 

الرحال إليه وأعضاء الكنيست للمسجد". وشدد الشيخ دعنا على ضرورة الرباط في األقصى وشد 
 لحمايته من مخططات االحتالل، مستهجناع الصمت العربي واإلسالمي لما يحدث بالمسجد.
 2/3/2019الخليج، الشارقة، 

 
 صبري: باب الرحمة مفتوح ولن ُيغلق مجدداً الشيخ عكرمة  .18

قال خطيب المسجد األقصى، ورئيس الهيئة اإلسالمية العليا،  أحمد المصري: - القدس المحتلة
مة صبري: إن باب الرحمة في المسجد األقصى "مفتوٌح"، وأن كل األحاديث عبر وسائل اإلعالم عكر 

وشدد صبري في تصريحات لـ"فلسطين"، على أن  باب الرحمة  المشيرة لكونه مغلقاع "غير صحيحة".
مقدسية "لن يغلق مرة أخرى، وسيبقى مفتوحاع معمورا بالمصلين المسلمين"، مشيراع إلى أن  الهيئات ال

قرار االحتالل بإغالقه مرة أخرى، غير أن الواقع الحي يشير  اإلعالمالمس ولة سمعت عبر وسائل 
ونبه إلى أن المقدسيين والهيئات والمرجعيات الدينية جاهزة  إلى أن باب "الرحمة" ال يزال مفتوحاع.

وأكد  لدفاع عن حقوقهم.ألي احتمال، م كداع أن  حق المقدسيين واضح، وأنهم لن يكونوا ضعفاء في ا
أن االحتالل اإلسرائيلي ال يخفي أطماعه تجاه المسجد األقصى المبارك، ومعالمه، ويمارس على 

 األرض كل ما يمكن أن ي زي ف زوراع هوية المكان وتاريخه، غير أنه لن ينجح في ذلك بتاتا.
 1/3/2019، الين أونفلسطين 

 
 لمسيرات العودة شرق قطاع غزة 49 الـ بالجمعة المشاركين يقمع االحتالل .19

قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتظاهرين السلميين المشاركين بفعاليات مسيرات العودة : غزة
وكسر الحصار على طول المناطق الشرقية لقطاع غزة بإطالق الرصاص الحي وقنابل الغاز 

 ي خالل أحداث الجمعة الـبالرصاص الح أصيبوامواطنا  17وذكرت المصادر الطبية أن  صوبهم.
لمسيرات العودة وكسر الحصار، بينما أصيب عدد اخر باالختناق، حيث تم تقديم اإلسعاف  49

 األولي لهم من قبل الطواقم الطبية المتواجدة في المكان.
وجددت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، دعوتها الجماهير للمشاركة اليوم في 

باب الرحمة"، وذلك احتجاجا على المساس بأبواب المسجد األقصى وبمقدساتنا، وتعبيرا عن "جمعة 
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وكانت الهيئة قالت في بيان سابق "لن نكتفي باإلدانة واالستنكار لجريمة  اعتزازنا بأرضنا وقدسنا.
وسنقاوم  االحتالل بالعدوان على بوابة الرحمة وغيرها من األبواب والمقدسات اإلسالمية والمسيحية،

العدوان بما يردعه، ولن تمر الم تمرات على قدسنا وأرضنا وشعبنا ما دام فينا طفل يرضع أو شيخ 
 يركع أو مقاومة تردع".

 1/3/2019، فلسطين أون الين
 

 القدس: األمطار تكشف حفريات لالحتالل أسفل وادي حلوة .20
ات وانهيارات أرضية وتصدعات كشف هطول األمطار الغزيرة في مدينة القدس منذ يومين، عن تشقق

جديدة في حي وادي حلوة ببلدة سلوان في القدس المحتلة، نتيجة األنفاق التي يحفرها االحتالل 
 اإلسرائيلي في الحي، والتي توصل إلى أسوار المسجد األقصى وساحة البراق من الجهة الغربية.

ألمطار في مدينة القدس لعدة وأكد مركز معلومات وادي حلوة، في بيان صدر عنه، أن "هطول ا
ساعات كشف عن تشققات وانهيارات أرضية وتصدعات جديدة في حي وادي حلوة، نتيجة الحفريات 
اإلسرائيلية المتواصلة وما يرافقها من تفريغ أتربة من أسفل الحي، الستكمال أعمال حفر شبكة 

 ة الغربية".األنفاق الموصلة إلى أسوار المسجد األقصى وساحة البراق من الجه
وأوضح أن "انهيارات خطيرة وقعت، الخميس، في سور ملعب وموقف للمركبات في حي وادي حلوة"، 
فيما أوضح أن م سسات االحتالل تقوم ليل نهار في هذه المنطقة بعمليات حفر بآليات ثقيلة ويدوية 

من األتربة الناتجة تسمع على مدار الساعة، وبالقرب منها تشاهد كذلك عمليات إخراج أكياس ضخمة 
وأضاف أن انهيارات أخرى وقعت في أرٍض خاصة تابعة "لكنيسة الروم األرثوذكس"  من الحفريات.

 .وهي مالصقة لمسجد "عين سلوان"، وتستخدم كموقف لمركبات األهالي القاطنين بالحي
 1/3/2019، 48عرب موقع 

 
 يندد بإجراءات االحتالل القمعية في القدس األزهر .21

ـــة التـــي اتخـــذتها ســـلطات االحـــتالل اإلســـرائيلي" بحـــق  نـــدد األ ــــ"اإلجراءات القمعي ـــة القـــدس  زهـــر ب مدين
وجـدد  المحتلة، خالل األيام الماضية، وما شملته مـن اعتقـاالت واقتحامـات متكـررة للمسـجد األقصـى.

ية، "الـدعم للمقدسـيين فـي مواجهـة إجـراءات تعسـف، 1/3/2019 الجمعـةله صـدر يـوم األزهر، في بياٍن 
وأكد أن  تتعلق بمحاولة سلطات االحتالل إعادة إغالق باب الرحمة ومصاله )في المسجد األقصى(".

الحـــرم القدســـي بجميـــع أركانـــه وملحقاتـــه هـــو ملكيـــة خالصـــة للشـــعب الفلســـطيني، "وال يجـــوز لســـلطات 
طراف المعنية إلى ودعا األزهر جميع األ االحتالل المساس به، أو محاولة تقسيمه، زمانيًّا أو مكانيًّا".
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"التحــــرك العاجــــل لمواجهــــة تلــــك اإلجــــراءات الصــــهيونية، واتخــــاذ الســــبل السياســــية والقانونيــــة الكفيلــــة 
 بإفشالها، ودعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة".

 1/3/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 اإلسرائيليينبالسياح  حاراً  : مصر ترحب ترحيباً المونيتورموقع  .22
بالسـياح  حـاراع  يفيد تقرير نشره موقـع المونيتـور بـأن مصـر ترحـب ترحيبـاع  :الصحافة األمريكية، الجزيرة

 اإلسرائيليين، وذلك بالتزامن مع الذكرى األربعين التفاقية السالم بين البلدين.
ريـون" الـدولي دعـا ويقول الكاتب اإلسرائيلي عكيفا إلدار إن نظام مخاطبة الجمهور في مطار "بن غو 

" التابعــة لشــركة ســيناء للطيــران، للتوجــه إلــى بوابــة 55دي  4اخــر المســافرين علــى مــتن الرحلــة رقــم "
ويشـير إلـدار إلـى أنـه فـي هـذه األثنـاء، قـام مضـيفو الطيـران الـذين كـانوا يرتـدون أزيـاء شـركة  الخروج.

لنخبـــة المصـــرية علـــى مقاطعـــة ويقـــول إنـــه بينمـــا تحـــرص ا مصـــر للطيـــران بالترحيـــب بركـــاب الطـــائرة.
وجـــود ســـفارة لكـــل طـــرف لـــدى اآلخـــر، فـــإن هـــ الء الســـياح يحظـــون بحفـــاوة  مـــن رغمبـــالاإلســـرائيليين 

 إســرائيلياع  ســائحاع  26ويضــيف أن الــدليل الســياحي قــاد مجموعــة مــن  االســتقبال مــن جانــب المصــريين.
ضـــباط الشـــرطة فـــي مطـــار ويضـــيف التقريـــر أن  تجـــاه محطـــة المســـافرين فـــي مطـــار القـــاهرة الـــدولي.

سـمحوا  القاهرة نظرة سريعة على تأشـيرات الـزوار التـي تحمـل خـتم السـفارة المصـرية فـي تـل أبيـب، ثـم  
 أسرع من إجراءات مراقبة الحدود في مطارات نيويورك. عد  لهم بالمرور، وأن اإلجراءات ت  

نفـور الســياح مــن األهــرام التـي تســببت فــي  2011ويشـير الكاتــب إلــى أنـه بعــد ثمــاني سـنوات مــن ثــورة 
 والمعابد الفرعونية في جنوب مصر، فإن اإلسرائيليين بد وا يتوافدون على جارهم الجنوبي من جديد.

 2/3/2019 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 االحتالل اإلسرائيلي حركة مقاومة ضدّ ويؤكد أنه  "حزب هللا" يرفض إدراجه على الئحة اإلرهاب .23
رار الـذي اتخذتــه وزارة الداخليــة البريطانيـة وصــوت عليـه مجلــس العمــوم بيـروت: رفــض "حـزب ل" القــ

في أول  بالموافقة، بإدراج الحزب بجناحيه السياسي والعسكري على الئحة المنظمات اإلرهابية، مشيراع 
االحــتالل اإلســرائيلي وال يحــق ألي دولــة فــي العــالم تحتضــن  تعليــق لــه إلــى أنــه "حركــة مقاومــة ضــد  

أن هـذا القــرار  لــه ورأى فــي بيـان لـه وتدعمــه أن تتهمـه أو أي حركــة مقاومـة باإلرهـاب".اإلرهـاب وتمو 
 انصياع ذليل لإلدارة األمريكية. 

 2/3/2019 ،الشرق األوسط، لندن
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 المخابرات السودانية تنفي لقاء مديرها مع رئيس الموساد .24
نية صحة ما أورده موقع نفى جهاز األمن والمخابرات الوطنية السودا: الجزيرة، ميدل إيست اي

"ميدل إيست اي" البريطاني عن أن مدير الجهاز صالح قوش التقى رئيس جهاز الموساد اإلسرائيلي 
واتهم الجهاز في بيان  يوسي كوهين على هامش م تمر ميونيخ لومن، الذي ن ظم الشهر الماضي.

حملة شائعات يتعرض لها  ظل  بفبركته في  ،التي نقلت الخبر عن الموقع ،له الجمعة قناة الجزيرة
 السودان، وفق ما ورد في نص البيان.

وكان الموقع البريطاني نقل في وقت سابق الجمعة عن مصدر عسكري سوداني كبيـر قولـه إن قـوش 
أجرى محادثات سرية مع رئيس الموساد في إطار ما وصفها المصدر العسـكري بمـ امرة دبرهـا حلفـاء 

وقــال المصــدر إن  عنــدما يــتم إســقاط عمــر البشــير مــن الســلطة. رئيســاع  فــي الخلــيج لتنصــيبه "إســرائيل"
قوش التقى كوهين على هامش مـ تمر ميـونيخ لومـن فـي اجتمـاع نظمـه وسـطاء مصـريون بـدعم مـن 

 السعودية واإلمارات، وبدون علم الرئيس البشير.
رجلهم المقبـل فـي  وبحسب المصدر نفسه، فإن السعوديين واإلماراتيين والمصريين يرون أن قوش هو

صــــراع علــــى الســــلطة خلــــف الكــــواليس، مــــع تواصــــل االحتجاجــــات  الســــودان الــــذي يــــدور فيــــه حاليــــاع 
 المناهضة للحكومة، التي يعتبرها كثيرون بداية نهاية حكم البشير المستمر منذ ثالثة عقود.
ن هنــاك ووفــق مــا جــاء فــي تقريــر "ميــدل إيســت اي" نقــال عــن المصــدر العســكري الســوداني، يبــدو أ

على أن البشير سيرحل، لكن الخالف يدور على من سيأتي بعده. ويضيف المصدر أن لدى  إجماعاع 
 محل البشير. قوش روابط قوية مع السعوديين واإلماراتيين والمصريين الذين يريدونه أن يحل  

ا وحســب الموقــع البريطــاني، فــإن المتحــدث باســم مــ تمر ميــونيخ لومــن أكــد أن قــوش وكــوهين حضــر 
 ، وأن قوش التقى ر ساء االستخبارات األوروبية.17/2/2019إلى  15حدث هذا العام الذي انعقد من 

للمصــدر، فــإن البشــير لــم يكــن يعلــم باالجتمــاع غيــر المســبوق بــين قــوش وكــوهين فــي ميــونيخ،  ووفقــاع 
شـراك  واليـات لتـ من دعـم ال "إسـرائيل"الذي هدف إلى تسليط الضـوء علـى قـوش كخليفـة محتمـل لـه، وا 

وقــال تقريــر لموقــع "أفريكــا إنتليجــنس" الشــهر الماضــي إن وكالــة المخــابرات المركزيــة  المتحــدة للخطــة.
 األمريكية ترى أن قوش هو الخليفة األفضل للبشير.

 2/3/2019 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 غ"عنتريات" عريقات: "صفقة القرن" ستحول الضفة لهونغ كون اً هاجمممستشار سابق لبن زايد  .25
عبد الخالق عبد ل، األكاديمي اإلماراتي والمستشار السابق لحاكم أبو ظبي، هجوماع على  لندن: شن  

الســلطة الفلســطينية، وأمــين ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، صــائب عريقــات، علــى 
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فــي تغريــدة وقــال  خلفيــة الموقــف مــن "صــفقة القــرن"، وتحــدث عمــا ســيجري للضــفة فــي حــال رفضــها.
على حسابه في موقع تويتر: "صفقة القرن ستحول الضفة الغربيـة لقطـاع إداري، تحـت حكـم وسـيطرة 

وأضاف: "المعضلة الكبرى،  االحتالل اإلسرائيلي، شبيه بوضع هونغ كونغ، في عالقتها مع الصين".
ــم تقبــل الســلطة بالصــفقة، فسيصــدر العــدو اإلســرائيلي تشــريعاع  مــع األســف  .هائيــاع ون بضــمه كليــاع  إذا ل

 عنتريات صائب عريقات لن تفيد القضية. هذا من تبقى من فلسطين". 
 2/3/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 تشغيل الخريجين خالل أياملمشروع المؤقت "النقد مقابل العمل" التنفذ قطر  .26

م قـت "النقـد مشـروع التشـغيل ال إلطـالقتستعد قطر خالل األيام القليلـة المقبلـة، : أشرف مطر –غزة 
 إلعـادةمقابل العمل" لمصلحة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالتنسيق الكامل مـع اللجنـة القطريـة 

 ".UNDPوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي "األونروا غزة، وذلك من خالل وكالة  إعمار
غيل عشـرة االف مليـون دوالر، لتشـ 13ونروا" بقيمـة األووقعت قطر م خراع على مذكرتين، األولى مع "

ماليــين دوالر،  8خـريج وعامــل، إضـافة إلــى اتفاقيــة مماثلـة مــع برنـامج األمــم المتحــدة اإلنمـائي بقيمــة 
وهو برنامج مشابه لتشغيل العمال ويستهدف الطبقات الفقيرة في قطاع غزة، وهـذه المـنح تـأتي ضـمن 

 ة عاجلة لسكان القطاع.جديد إغاثيةمليون دوالر كمنحة  150الذي خصص  قطرالمنحة األخيرة ل
مليـون دوالر أن تـنعش  20وحسب االقتصاديين الفلسطينيين، فإنه من شأن هاتين المنحتين البالغتين 

شـــهر، مـــع اشـــتداد وطـــأة  6-3عجلـــة الحركـــة التجاريـــة واالقتصـــادية التـــي تراجعـــت بشـــكل كبيـــر مـــن 
مــا قدمتــه قطــر مــن  ليإجمــاالرســمية فــإن  اإلحصــائياتوحســب  الحصــار والعــدوان علــى قطــاع غــزة.

ـــ  2012مشــاريع لقطــاع غــزة منــذ العــام  مليــون دوالر أمريكــي، لتكــون بــذلك  700وحتــى اآلن تجــاوز ال
 قطاع غزة. إعمارقطر أكبر داعم ومساهم في 

 2/3/2019 ،الشرق، الدوحة
 

 لشعب الفلسطيني لنيل حقوقهيؤكد على دعم ا العثيمين .27
يوســف بــن أحمــد العثيمــين األمــين العــام لمنظمــة  : قــال(تغطيــة ســالم أبــو شــهاب، محمــد عــالء و)وام

لمجلـــس وزراء خارجيـــة الـــدول  46 ـخـــالل الجلســـة االفتتاحيـــة ألعمـــال الـــدورة الـــ ،التعـــاون اإلســـالمي
القضـــية  الـــذي انطلقـــت أعمالـــه أمـــس فـــي أبـــوظبي: تظـــل   ،األعضـــاء فـــي منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي
لمقدســيين والمخــاطر التــي يتعــرض لهــا المســجد األقصــى، الفلســطينية وواقــع القــدس الشــريف ومعانــاة ا

في صدارة اهتمامات المنظمة، ونجدد دعمنا للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنيـة المشـروعة، غيـر 
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القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على 
الـدولتين ووفقـاع لقـرارات  ، فـي إطـار حـل  "القـدس الشـرقية"وعاصـمتها  1967حدود الرابع من يونيو عام 
 الشرعية الدولية ذات الصلة.

 2/3/2019 ،الخليج، الشارقة
 

 القضية الفلسطينية في وجدان العرب وأولوية مطلقةالجبير:  .28
احية ضمن أكد عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للش ون الخارجية في السعودية، في الجلسة االفتت

أن القضـــية الفلســـطينية فـــي وجـــدان العـــرب  ،كلمـــة المجموعـــة العربيـــة فـــي منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي
العزيز ال سعود، ذلك عندما  وأولوية مطلقة، ولقد جسد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد

ننـا فـي أطلق مسمى قمة القدس على القمة العربية التـي عقـدت فـي الظهـران خـالل العـام ا لماضـي، وا 
ــا الــداعم لحــق الشــعب الفلســطيني فــي دولتــه المســتقلة علــى حــدود عــام  المجموعــة ثــابتون علــى موقفن

 وعاصمتها القدس الشرقية.  1967
 2/3/2019 ،الخليج، الشارقة

 
 هللا بن زايد: نقف مع الشعب الفلسطيني ودولته المستقلة عبد .29

ل بــن زايــد ال نهيــان وزيــر الخارجيــة  د الشــيخ عبــدأكــ: تغطيــة ســالم أبــو شــهاب، محمــد عــالء و)وام(
، أن دولــة اإلمــارات تتطلــع إلــى أن يكــون لمنظمــة التعــاون اإلســالمي، دور اإلمــاراتي والتعــاون الــدولي

أكبر في صون السلم واألمن الدوليين وتعزيز التعاون اإلقليمي الدولي، حتى تتمكن من تحقيق هدفها 
 مادة األولى من ميثاقها.الرئيسي المنصوص عليه في ال

لمجلــس وزراء خارجيــة الــدول األعضــاء فــي  46 ـخــالل تر ســه أعمــال الــدورة الــ ،ل وقــال الشــيخ عبــد
إن القضــية الفلســطينية وقضــية  ،الــذي انطلقــت أعمالــه أمــس فــي أبــوظبي ،منظمــة التعــاون اإلســالمي

وقـال: "لـذلك فإننـا ن كـد مجـدداع  القدس الشريف، هي التي من أجلها أنشئت منظمة التعاون اإلسـالمي
الـدعم والمسـاندة والوقــوف بجانـب الشــعب الفلسـطيني ودعــم مطالبـه المحقــة، وفـي مقــدمتها بنـاء دولتــه 
المســتقلة وعاصـــمتها القـــدس الشـــريف، وفقــاع لمبـــادرة الســـالم العربيـــة وقــرارات الشـــرعية الدوليـــة، ون كـــد 

ـــة األمـــم المتحـــدة لغـــوث وتشـــغي ـــا بـــدعم وكال ـــاء التزامن ـــروا"، وأهميـــة وف ـــين الفلســـطينيين "األون ل الالجئ
 المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه القضية الفلسطينية وقضية الالجئين الفلسطينيين".

 2/3/2019 ،الخليج، الشارقة
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 إيران تهدد بـ"محو إسرائيل من الوجود" .30
ادارات متطـورة، فـي لندن: كشفت إيران، أمس الجمعـة، عـن امتالكهـا منظومـة تسـلح جديـدة تتضـمن ر 

وقــت قــال نائــب قائــد "الحــرس الثــوري" العميــد حســين ســالمي، إن ال أحــد يمكنــه الحــد مــن قــدرات مــا 
ن "الكيـــان اإلســـرائيلي إذا لـــم يكـــف شـــره فســـيتم محـــوه مـــن  وصـــفه بــــ"محور المقاومـــة" فـــي المنطقـــة، وا 

اإليرانيـــة، أن "خطـــة توســـيع  ونســـبت وكالـــة "تســـنيم لونبـــاء" إلـــى ســـالمي قولـــه لقنـــاة "العـــالم" الوجـــود".
حركات المقاومة" في المنطقة "تنمو بشكل متسارع على الرغم من سـعي األعـداء للحـ ول دون ذلـك"، 
م كداع "أن ال أحد يستطيع الحد من قدراتها. لقـد قلنـا لهـم أن يكفـوا شـر هم عنـا، ألن ذلـك لـن يـ دي إال 

 ا مس ولون إيرانيون مراراع في السابق.لمحو إسرائيل من الوجود"، في تكرار لتهديدات أطلقه
 2/3/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 أهالي غزةستخف بحياة تحماس و  ...غرينبالت: تقرير مجلس حقوق اإلنسان متحّيز .31

المبعــوث األمريكــي لعمليــة الســالم فــي الشــرق  ،وصــف جيســون غــرينبالت :ترجمــة خاصــة -رام ل 
المتظـاهرين  اإلنسـانية ضـد   جـرائم ضـد   "إسـرائيل"أن ارتكـاب األوسط، تقرير مجلس حقوق اإلنسان بشـ

فـي تغريـدة لـه عبـر تـويتر، إن  ،وقـال غـرينبالت على الجدار الحدودي في قطاع غزة، بأنـه "متحيـز".
المجلــس بتخصـيص بنــد بشـكل دائــم علـى جــدول أعمالـه فــي كــل  . متهمـاع "إســرائيل" القـرار متحيــز ضـد  

كــة حمــاس، بالتصــرف بتهــور واســتخفاف بالحيــاة البشــرية مــن خــالل واتهــم حر  ."إســرائيل" جلســة ضــد  
أن تلـك المسـيرات  وغيـر مدنيـة". مـدعياع  –تحريضها على التظاهرات التي وصـفها بأنهـا "غيـر سـلمية 

وقـــال "إن حمـــاس مســـ ولة، مســـ ولية مباشـــرة عـــن الوضـــع  شـــهدت خروقـــات وهجمـــات علـــى الســـياج.
 البائس للفلسطينيين بغزة".

 1/3/2019 ،قدسالقدس، ال
 

 مارسآذار/ في  "إسرائيل"الرئيس البرازيلي يزور  .32
مارس أولـى رحالتـه الرسـمية  )أ ف ب(: ي جري الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو في اذار/ -برازيليا 

 ونقلت وكالة األنباء البرازيلية عن وزير الخارجية البرازيلي إرنستو أراوجو، الجمعـة منذ توليه السلطة.
مــارس، وتشــيلي فــي  اذار/ 22إلــى  18، قولــه إن بولســونارو ســيزور الواليــات المتحــدة مــن 1/3/2019

 أواخر الشهر نفسه. "إسرائيل"منه، على أن يزور  23
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مـن  "إسـرائيل"، أن بولسـونارو سـيزور 28/2/2019 وكانت وزارة الخارجية اإلسـرائيلية أعلنـت، الخمـيس
 .9/4/2019ل االنتخابات البرلمانية اإلسرائيلية في أبريل، قب نيسان/ 4مارس إلى  اذار/ 31

 2/3/2019القدس العربي، لندن 
 

 اإلسرائيلي –إلهان عمر تؤكد دعمها لحّل الدولتين كوسيلة إلنهاء النزاع الفلسطيني  .33
 أكـدت النائبـة المسـلمة إلهـان عمـر فـي مجلـس النـواب األمريكـي دعمهـا لحـل   إبـراهيم درويـش: - لندن

"مـن المهـم أن يكـون هنـاك دولتـان م كـدة أنـه  ،اإلسرائيلي – الدولتين كوسيلة إلنهاء النزاع الفلسطيني
سـرائيليون مهتمـون بحـل   ذا كان هناك فلسطينيون وا  الدولـة الواحـدة  تمنح للشعبين ملجأ خاص بهما. وا 

ك حـال يقـوم علـى دولـة فهذا هو القرار الذي يجب علـيهم اتخـاذه والـدفاع عنـه. ولكننـي ال أرى أن هنـا
 الدولتين". الناجح والذي أدعمه هو حل   وأعتقد أن الحل  

وفـي مقابلــة أجراهـا المعلــق مهـدي حســن مــع عمـر ضــمن برنـامج "ديكونســترقتد" )تفكيـك( وصــف فيهــا 
فــي المقابلــة التــي  ،وقــال حســن واتهامــات بمعــاداة الســامية. ،والتــي ال تهــدأ مــن اليمــين ،الحملــة عليهــا

 ،فــي غــزة "إســرائيل"حــرب  إن الهجمــة علــى عمــر جــاء ألنهــا غــردت ضــد   ،قــع "ذا إنترســيبت"نشــرها مو 
 - وألنها تحدثت عن دور المال في السياسة وحصول النواب على دعم من لجنـة العالقـات األمريكيـة

 "إسـرائيل"وعلق حسن فتغريداتها أدت لنقاش سياسي حول ما هـو مسـموح بـه لنقـد  اإلسرائيلية "إيباك".
 غير مسموح به، ودور المال في السياسة.و 

وفـي تعليقهــا علــى اتهامـات بمعــاداة الســامية وأنهـا جلبتهــا علــى نفسـها أكــدت عمــر أنهـا ليســت معاديــة 
 للسامية بالمطلق وأن اعتذارها كان عن الشعور الذي ولدته كلماتي لدى الناس.

في تغريدتها حيث تحدثت عن وسأل حسن عمر عن السبب الذي منعها من االعتذار عن ذكر إيباك 
الدور الذي تلعبه اللوبيات في الحياة السياسية األمريكية سواء كانت إيباك أم الجمعية الوطنية للبنادق 

البنـادق  إن لوبيات مثـل لـوبي أو صناعة الوقود األحفوري. وقالت إن هناك الكثير من النواب قالوا مثالع 
لوبيــات  اللوبيــات هــذه لكــن "عنــدما تــذكر هــذا فــي ســياق لــم يســتطع شــراءهم وتحــدثوا عالنيــة عــن دور

يجب أن يـتم الحـديث بحساسـية كمـا  "إسرائيل"أخرى تتعرض للتوبيخ". وعندما يتعلق األمر بإيباك أو 
وترد عمر أن سبب مهاجمتها نابع مـن كونهـا  يعلق حسن. والخروج عن النص يعني معاداة السامية.

السياسـة وكـل مالمـح المجتمـع مـن تحـدثوا عـن تـأثير إيبـاك علـى مسلمة، فهناك أعضاء في اإلعالم و 
 رس وعلى السياسة الخارجية. ولكن لم يتهمهم أحد بمعاداة السامية ألنهم يهود.جالكون

 1/3/2019القدس العربي، لندن 
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 إعدامات محددة لعمالء الموسادهدفه  في بلجيكا المتحف اليهودي: الهجوم على محامي نموش .34
تواصـــلت أمــس الجمعــة فــي بروكســـل، جلســات التعقيــب المخصصـــة : د ل مصــطفىعبــ - بروكســل

للدفاع عن المتهمين فـي ملـف الهجـوم علـى المتحـف اليهـودي. وبعـد أن اسـتمعت المحكمـة، أول مـن 
أمــــس، للمحــــامي المكلــــف بالــــدفاع عــــن المــــتهم الرئيســــي مهــــدى نمــــوش، خصصــــت جلســــة الجمعــــة 

ــدفاع عــ ن المــتهم الثــاني نصــير بنــدرار، الــذي يواجــه اتهامــات تتعلــق لالســتماع للمحــامي المكلــف بال
بتقديم الدعم للمـتهم الرئيسـي مـن خـالل تـوفير السـالح المطلـوب لتنفيـذ الهجـوم الـذي أسـفر عـن مقتـل 

 أربعة أشخاص.
وفي جلسة أول من أمـس، دفـع سيباسـتيان كورتـوا، محـامي الفرنسـي نمـوش المـتهم بمهاجمـة المتحـف 

، بأن موكله "وجد نفسـه متورطـاع فـي عمليـة لالسـتخبارات اإليرانيـة أو 2014ل عام اليهودي في بروكس
الموســاد". وناشــد محــامي نمــوش عقــب ســاعات مــن المرافعــات، القضــاة، بــأال يقعــوا فــي  اللبنانيــة ضــد  

إال أن الـدفاع عـن الطـرف المتضـرر فـي هـذه  "اإليقـاع" بـه. "خطأ" إدانة موكله، مجدداع بأن نموش تـم  
ية وصف هذه الحجة بأنها أقرب إلى "الهلوسة". ووفقاع لتقارير إعالمية، فإنه من دون تقديم دليل القض

ند في لبنان في كـانون الثـاني مـن قبـل االسـتخبارات  2013ينـاير  /ملموس، زعم المحامي أن موكله ج 
السياق عمن جند  . وتساءل كورتوا في هذاةاإليرانية أو اللبنانية لالنضمام إلى تنظيم داعش في سوري

 موكله، قائالع: "هل هم من االستخبارات اإليرانية"، مضيفاع: "هم ال يأتون ومعهم شهادة" بالخصوص.
قبل ذلك، أشار محامي نموش إلى "األجهزة اللبنانيـة"، وقـال إن موكلـه بعـد عودتـه إلـى أوروبـا اسـتمر 

دد إلـى إمكانيـة تـورط "حـزب ل" في "العمل" لحساب هذه المجموعة. كما سبق أن أشار في هـذا الصـ
اللبنـاني فــي هـذا الملــف، عـالوة علــى ذلـك شــكك المحــامي فـي صــحة أشـرطة فيــديو التبنـي التــي عثــر 
عليها في كومبيوتر ضبط لدى المتهم ساعة توقيفـه، الفتـاع بالخصـوص إلـى أن "الشـخص الـذي أعلـن 

رجــاالع اخــرين دخلــوا الشــقة التــي اســتأجرها التبنــي ال يجيــد اللغــة )الفرنســية(". وأكــد المحــامي أيضــاع أن 
نمــوش فــي بروكســل قبــل الهجــوم، ونجحــوا فــي التالعــب بجهــاز الكومبيــوتر الخــاص بــه، وبأغراضــه 

 بهدف توريطه، وأن ه الء "من األجهزة التي عمل مهدي لحسابها"، وسعوا من ذلك إلى "توريطه".
ش، بــل "إعــدامات محــددة لعمــالء الموســاد" وجــدد القــول بــأن الهجــوم لــيس اعتــداءع مــن قبــل تنظــيم داعــ

بهــدف تصــفية الــزوجين ريفــا، أول شخصــين قــتال. بالمقابــل وصــف محــامي أســرة ريفــا مرافعــة محــامي 
 نموش بأنها "تهي ات وهذيان"، وبأنها "غير متماسكة وغير متناسقة".

 2/3/2019 ،الشرق األوسط، لندن
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 لة بين الهند وباكستانللسالح اإلسرائيلي دور حاسم في الحرب المحتم .35
صــحيفة "جيــروزاليم بوســت" اإلســرائيلي ة أن الســالح اإلســرائيلي ســيلعب "دوراع حاســماع فــي الحــرب أكــدت 

إلى أن  الهند أصبحت، خـالل األعـوام األخيـرة،  النظر ولفتت الصحيفةبين الهند وباكستان،  المحتملة
مــع قيــام التكنولوجيــا اإلســرائيلي ة بــدور محــوري  فــي مجــال التعــاون العســكري، "إسرائيلـ"شــريكاع رئيســياع لــ

فــي عمليــة تحــديث الجــيش الهنــدي، وســط اهتمــام هنــدي  بتطــوير طــائرات بــدون طيــار بالشــراكة مــع 
 شركات إسرائيلي ة.

وازداد التبادل التجاري بين إسـرائيل والهنـد بـوتيرة متسـارعة خـالل األعـوام األخيـرة، ووصـل فـي عـامي 
مليارات دوالر أمريكي، نالت الشركات العسكري ة اإلسرائيلي ة نصيباع كبيراع منه، إلى ست   2013و 2012

ـــة إســـرائيلي ة،  ـــة اإلســـرائيلي ة و"رفائيـــل" المصـــن عة ألنظمـــة دفـــاع جوي  ومنهـــا شـــركات "الصـــناعات الجوي 
سـرائيلي ة و"الصناعات العسكرية" المملوكة للحكومة اإلسرائيلي ة، وشركة "إلبيـت" المصـن عة للطـائرات اإل

وتشك ل الهند أكبر مشتٍر للسالح اإلسرائيلي، ومث لت الصادرات العسكري ة اإلسرائيلي ة إلـى  بدون طي ار.
مــن مجمـل الصـادرات العســكرية، بحسـب مركـز ســتوكهولم  %49مــا نسـبته مـن  2017الهنـد فـي العـام 

أبــرز جانــب فــي  "إســرائيل"لوبحـاث الدوليــة حــول الســالم، كمـا تشــك ل الصــفقات العســكرية بــين الهنـد و
 المباحثات التي تعقد بين رئيس الحكومة اإلسرائيلي ة، بنيامين نتنياهو، ونظيره الهندي، نارنديرا مودي.

باســـتخدام  تـــم   26/2/2019واد عـــت الصـــحيفة أن القصـــف الهنـــدي لمواقـــع المقـــاتلين الباكســـتانيين فـــي 
 صواريخ "سبايس" المطو رة إسرائيلياع.

" الدقيقـة 1000"فاليت غلوبال"، فإن إسرائيل صـد رت للهنـد منظومـة صـواريخ "سـبايس وبموجب موقع 
هة، باإلضافة إلى منظومة صواريخ "سبايس  "، التي ترك ب على مقاتالت تيجاس الهندي ـة، 250والموج 

 –وهــذه المنظومــات هــي جــزء مــن صــفقات أضــخم للــدفاعات الجوي ــة، تضــم منظومــات صــواريخ جــو 
" و"اي ديربي إي ار"، باإلضافة إلى "جراب استهداف" إسرائيلي مـن طـراز 5"بايثون جو، من طرازي 

 "، وهو منظومة تثب ت على المقاتالت الصغيرة لتعيين األهداف األرضي ة.5"لسيننغ 
 .2006و 2000مليار دوالر بين عامي  15وشك لت صادرات السالح اإلسرائيلي ة إلى الهند ما قيمته 

ســلحة التــي حصــلت عليهــا الهنــد بالفعــل، فإنهــا تســعى إلــى شــراء منظومــات جوي ــة وفــي مقابــل هــذه األ
 وبري ــة وبحري ــة أخــرى مــن الشــركات اإلســرائيلي ة، قــد تصــل قيمتهــا إلــى مليــارات الــدوالرات، منهــا، مــثالع 

 "جراب استهداف" من طراز "ليسننغ". 164الهندي ة بــ 30-تزويد مقاتالت سوخوي
لهندي ة فسـعت إلـى الحصـول علـى عـدد مـن األسـلحة اإلسـرائيلي ة، منهـا مـدافع عيـار أما القوات البري ة ا

ملم، بينمـا وق عـت شـركتا "إلبيـت" و"اشـوك" اتفاقـاع، نهايـة العـام الماضـي، لتركيـب مـدافع إسـرائيلي ة  155
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كمــــا تســــعى الهنــــد إلــــى الحصــــول علــــى منظومــــات رادار مــــن  علــــى مــــدرعات هندي ــــة ذات عجــــالت.
 تصل قيمتها إلى أكثر من نصف مليار دوالر.، "إسرائيل"

، مــع شــركة "الصــناعات الجويــة اإلســرائيلي ة" اعتراضــاع ناجحــاع 2015وأجــرت البحريــة الهنديــة، فــي عــام 
 " الذي طو ر بشراكة عسكرية هندي ة إسرائيلي ة. 8باستخدام صاروخ "باراك 

 1/3/2019 ،48عرب 
 

 ال؟أصابع الموساد باألزمة في فنزوي عبثتهل  .36
فيمـا يخـص العالقـة بـين للنظـر مع انطالق األزمة في فنزويال، برز موقفـان الفتـان  :غدير أبو سنينة

كاركاس وتل أبيب، أولهمـا اعتـراف رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو بـزعيم المعارضـة خـوان 
ـــبالد، والموقـــف اآلخـــر إعـــالن األخيـــر عزمـــه إعـــادة العالقـــات مـــع  وفـــتح  "،إســـرائيل"غوايـــدو رئيســـا لل

أمـــام هـــذين المـــوقفين تبـــرز تســـا الت عـــن الـــدور اإلســـرائيلي فـــي األزمـــة  عاصـــمة لـــبالده فـــي القـــدس.
مـــع مـــا نقلـــه ســـابقا موقـــع أكســـيوس األمريكـــي أن إدارة الـــرئيس األمريكـــي دونالـــد  بفنـــزويال، خصوصـــاع 
نيكـوالس مـادورو وأن  الضـغط األمريكـي لإلطاحـة بـالرئيس أن تـدعم علنـاع  "إسـرائيل"ترامب طلبت مـن 

وبهـذا الصـدد ي كـد مراقبـون وجـود دور للموسـاد اإلسـرائيلي فـي  للـبالد. تعترف بزعيم المعارضة رئيساع 
 حالة العداء بين البلدين الجارين. زعزعة االستقرار في فنزويال عبر الحدود مع كولومبيا، مستغالع 
الدين إلى عالقة الموساد اإلسرائيلي مـع ويشير المحلل السياسي الفنزويلي من أصل عربي باسم تاج 

من القـوات شـبه العسـكرية الكولومبيـة، كمـا  قوى الدفاع عن النفس المتحدة الكولومبية، التي تعد جزءاع 
ويوضـح أنـه مـن المعـروف أن  يشير إلى الدور الذي يقوم به الطرفان لزعزعـة االسـتقرار فـي فنـزويال.

بون تلـك القـوات غيـر النظاميـة إضـافة لتزويـدهم باألسـلحة، وبمـا قادة في الجيش اإلسرائيلي كـانوا يـدر  
أن كولومبيــا تتقاســم الحــدود مــع فنــزويال، فقــد اســتغل الموســاد ذلــك لتنفيــذ مخططــه داخــل فنــزويال مــن 

 خالل االستعانة بقوات محلية.
الجـيش  وهذا يفسر مسـارعة مـادورو إلـى قطـع العالقـات مـع كولومبيـا خـالل األزمـة الحاليـة، كمـا منـع

 الفنزويلي دخول المساعدات، وهو ما اعتبره غوايدو "جريمة ضد اإلنسانية".
 1/3/2019 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 سلطة إسرائيلية مزدوجة: المؤسسات السياسية والغرف الخلفية .37

كشفت الئحة شبهات الفساد الجنائية التي نشرها المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، أفيحاي 
ليت، ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، عن جانب من أداء الحكومات مندلب
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اإلسرائيلية، والعالقة بين ر وس األموال ور ساء الحكومات. ومصير نتنياهو ليس واضحا، حاليا. 
ويشير المحللون في الصحف اإلسرائيلية الصادرة يوم، الجمعة، إلى نقاط ضعف في الئحة الشبهات 

 1000نشرها مندلبليت، أمس، ومفادها أنه قرر تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو في ثالثة ملفات، التي 
 ، تشمل خيانة األمانة في األولين والرشوة في األخير. 4000و 2000و

كبير المعلقين في "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، كتب في بداية مقاله األسبوعي، "أنني أصدق 
صفحة واستمع إلى  1,800ل إلى قراراته بعد إجراءات منتظمة، وبعد أن دقق في مندلبليت ألنه توص

لى استنتاجات كل واحد من محامي النيابة العامة الضالعين في هذه  مئات التسجيالت الصوتية وا 
إال أنه أردف أن "هذا ال يعني أن قراراته محصنة من االنتقاد. وحقيقة هي أن الغالبية  اإلجراءات".

ة من المدعين العامين اعتقدوا أن عليه التشدد أكثر مع نتنياهو. والقرارات التي اتخذها الساحق
مفتوحة للنقاش. والدافع واإلجراءات نظيفة، إال إذا جاء أحد ما وأثبت، بشكل واضح جدا، أنه كانت 

 هنا مصالح غير موضوعية".
عليها نتنياهو وزوجته،  ، أي ملف المنافع الشخصية التي حصل1000ورأى برنياع أن الملف 

السيجار والشمبانيا وغيرها، من رجلي األعمال أرنون ميلتشين وجيمس باكر، هو الملف األبسط. 
ففي مقابل هذه "الهدايا" سعى نتنياهو لدى وزير الخارجية األمريكي األسبق، جون كيري، كي يمدد 

حه. ووصف المحلل ذلك أن "رئيس تأشيرة دخول ميلتشين إلى الواليات المتحدة، حيث أعماله ومصال
الحكومة جن د عالقات الدولة مع اإلدارة األمريكية كي يسمح إلسرائيلي سابق بمواصلة العمل في 

وأضاف برنياع أنه "تبدو هذه أنها حالة رشوة واضحة. وهكذا اعتقد المدعون العامون أيضا. ا". أمريك
أغلق الملف ضد ميلتشين وخفف )االتهام في( لكن شهادة ميلتشين كانت مهمة للنيابة. ومندلبليت 

 أكثر تعقيدا. 4000و 2000ملف نتنياهو إلى درجة خيانة األمانة". ورأى أن الملفين 
 

 نتنياهو من لحمه ودمه" "الشهود ضدّ 
استهزأ المحلل السياسي في صحيفة "معاريف"، بن كسبيت، بادعاء نتنياهو أنه يتعرض لمالحقة. 

لتحقيقات هم رجالك، من دمك ولحمك. والشهود الملك هم حلفا ك منذ سنين "جميع الضالعين في ا
طويلة. هل يالحقك اري هارو الذي يعتمر قلنسوة، واليميني الذي يقدس األرض التي تسير عليها؟ 
أم يالحقك )مدير عام وزارة االتصاالت( شلومو فيلبر، الذي يرافقك منذ عشرات السنوات ويحلف 

ر حيفتس، وهو الرجل الذي كان يسكب الماء على يديك ويدي زوجتك، هو الذي باسمك؟ أو ربما ني
وأضاف كسبيت، الذي أصدر م خرا كتابا عن سيرة حياة نتنياهو، أن "روني  أقسم بتصفيتك؟".

ألشيخ، نائب رئيس الشاباك )األسبق(، وهو مستوطن ومتدين يميني ال مثيل له، وحصل منك على 



 
 
 
 

 

 25 ص             4878 العدد:             3/2/2019السبت  التاريخ:  

                                    

؟ وهل اللواء في "مالحقتك"اك بعد والية كمفتش عام للشرطة، هو الذي قرر تعهد بتولي رئاسة الشاب
االحتياط، مندلبليت، الذي عي نته في منصب سكرتير الحكومة ودفعته لمنصب المستشار القضائي 

وتابع كسبيت متسائال "نتنياهو، هل نجحت في بيع هذه القصة  للحكومة، هو الذي يالحقك؟...".
تدرك أنه بتحويل رجال سلطة القانون وقادة أجهزة تطبيق القانون إلى خدمة  لنفسك وصدقتها؟ أال

مصالح غريبة، إنما تحرق النادي؟ وأنك تقطع الغصن الذي نجلس عليه جميعنا؟ أال يوجد حولك 
 أحد يشرح لك ذلك؟ لقد تذكرت، ال يوجد أحد كهذا". 

 

 إرث نتنياهو
الشبهات هي بمثابة "رواية توثيقية"، تزيل الستار  رأى رئيس تحرير "هآرتس"، ألوف بن، أن الئحة

عن األداء الرسمي والحماية التي تغلف رموز السلطة، "وتظهر أداء نتنياهو كما هو من وراء أبواب 
 مكتبه ومنزله الرسمي: بخيل، طماع ومندفع بشهوة حكم بدون كوابح".  

و صمد في الحكم أكثر من اآلخرين وبحسب بن، فإن االستنتاج من الئحة الشبهات هو أن "نتنياه
ألنه بذل جهدا أكثر منهم من أجل إغالق الزوايا والسيطرة على كافة التفاصيل، ولم يَر أي عقبات 
وأي قيود قانونية من أجل تحقيق هدفه. وهو يعيد كتابة كل بيان للصحافة، يحرر مقابالت تلفزيونية، 

تفاصيل صغيرة ليست صغيرة جدا بالنسبة له. ي صيغ عناوين تتحدث عن نفسه وعن عائلته. أية 
وفي الوقت نفسه، قواعد تناقض المصالح واإلدارة السليمة تبدو له كعقبة هامشية، وكعقوبة 

  للمخدوعين، ومن يزعجه ي زاح عن كرسيه أو يتم تحييده".   
ضا. من جهة، هو وتابع بن أنه "مثل السلطة المزدوجة، العلنية والخفية، نتنياهو يقدم استعراضين أي

األيديولوج المنتخب من أجل تشكيل "حكومة يمين قوية" ال تتنازل عن مناطق )فلسطينية(، والصديق 
المقرب من زعماء دول عظمى ويضمن إسرائيل امنة ومزدهرة. ومن الجهة الثانية، هو بلطجي 

أجل تحويل  سياسي يرى بكل من يشكل خطرا عليه كمبعوث لـ"اليسار الخطير"، الذي يتآمر من
إسرائيل المزدهرة إلى مقابر عسكرية. وباألمس حظي بهذه المعالجة المدعيان العامان ليئات بن اري 
وشاي نيتسان، اللذين جرى ضمهما إلى "اليسار" ألنهما أوصيا بتقديم الئحة اتهام ضد نتنياهو تشمل 

التوصيات، كخرقة وضحية تهمة الرشوة )في جميع الملفات(. ووصف نتنياهو مندلبليت، الذي خفف 
لـ"اليسار"، وليس صعبا فهم السبب: الملف تحت سلطة المستشار اآلن، الذي ما زال بإمكانه تخفيفه 

 في الطريق إلى المحكمة. وينبغي إهانته بقدر معين، وعدم تحويله إلى عدو".
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 مواجهة بين الحكومة و"حراس العتبة"
، أمنون لورد، أن إعالن مندلبليت عن نيته تقديم الئحة ادعى المحلل السياسي في "يسرائيل هيوم"

اتهام ضد نتنياهو "أحدث شرخا في الديمقراطية اإلسرائيلية. والقصة كلها تطبيق انتقائي للقانون. 
وعندما تجري محاكمة سياسي رفيع المستوى، وخاصة رئيس حكومة، بسبب فعل لم يكن يعتبر 

ون بسبب هوية رئيس الحكومة، فإن الديمقراطية وسلطة مخالفة في الماضي، بل ويطبقون القان
، أي "يديعوت" ضد صحيفته، واعتبر 2000القانون تواجه مشكلة خطيرة". وتطرق لورد إلى الملف 

أن تقديم الئحة اتهام ضد نتنياهو في هذا الملف "لن يبقي أن تحفظ من تغلغل فظ للجهات التي 
المحمي في القانون، للعالقة بين العالقات العامة ووسائل تطبق القانون إلى هذا المجال الحساس، 

اإلعالم. وأي اتهام كهذا سيمنح جهات تطبيق القانون قوة كبيرة للغاية من أجل أن تملي على وسائل 
اإلعالم والشخصيات العامة كيف تتعامل مع بعضها. وفي النظام الديمقراطي يبقون االنتقادات 

 ومة لجمهور الناخبين وليس للمدعين العامين".للعالقات بين اإلعالم والحك
وخلص لورد إلى أنه "نحن موجودون في مواجهة شديدة للغاية بين القوى المسماة "حراس العتبة" 
وبين الحكومة المنتخبة. والقرار بتقديم لوائح اتهام هو نتيجة لهذه المواجهة. وبسبب توقيت 

 اخبين. وهذا هو األمر الصحيح.االنتخابات، فإن الكرة انتقلت إلى قرار الن
 1/3/2019، 48عرب 
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 ساري عرابي
حمـاس.. حركــة افتتحــت تاريخهـا بأســر جنــديين، ثـم  ظل ــت هــذه المسـألة مصــاحبة لحمــاس.. يمكــن أن 
نتحــدث عــن حمــاس، ال بصــفتها الحركــة الفلســطينية الوحيــدة التــي حاولــت اإلفــراج عــن األســرى بفعــل 

وم، ولكنهـــا الحركــــة الوحيـــدة التـــي تتصــــدر تلـــك المحــــاوالت بعشـــرات الخاليـــا التــــي تشـــك لت لهــــذا مقـــا
الغــرض، حت ــى اقتنصــت ســابقة فــي تــاريخ الصــراع مــع االحــتالل بصــفقة شــاليط باعتبارهــا أول عمليــة 

 تبادل ناجحة جرت بكامل تفاصيلها من داخل األرض المحتلة.
ائية حــول عــدد الخاليــا واألفــراد مــن حمــاس الــذين اعتقلــوا لهــذا والحــق  أننــا بحاجــة لدراســة بحثيــة إحصــ

ا بكثافة في الواقع.  السبب؛ إلبراز مركزية هذه القضية لدى حماس وعيعا منعكسع
 واآلن.. ما تزال حماس تتصدر هذه القضية، بأسرها لعدد من الجنود اإلسرائيليين في غز ة.

المبكر بكون العنصر البشري هو رأسـمالها الخـالص  داللة هذه الكثافة يمكن اختصارها بوعي الحركة
الــذي بــه تقاتــل وعنــه تقاتــل، وأن حمايــة هــذا العنصــر، وتعزيــز صــموده ال مــن أهــم أولويــات الحركــة 
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ر تحترم نفسها، السيما وأن االحتالل يدرك ذلك ويحاول تحطيم  فحسب، بل هو جوهر أي حركة تحر 
 اتها المتوح شة.صمود الفلسطينيين بواسطة الة األسر وأدو 

، جمعني األسر بفرد من كتائب القسام، قـال بثقـة ألحـد القـادة السياسـيين "إخوانـا راح 1998أذكر سنة 
يرو حونــا".. فــي صــفقة شــاليط أفــرج عــن بعــض حملــة عشــرات الم بــدات الــذين لــم يمــض علــى اعتقــال 

ر أن "يتعف  نوا" في السجون.بعضهم عشر سنوات. لقد كانت كسرعا إلرادة االحتالل الذي قر 
المنظومــة العربيــة المتحالفــة مــع االحــتالل، تريــد للفلســطيني الشــيء نفســه، أن يكــون ضــائععا، مهــدر 

 الكرامة، بال حق ، وليس من ورائه مطالب.
رغم كل االعتبارات السياسـية، أجبـرت حمـاس النظـام المصـري، علـى االعتـراف باختطافـه لمجاهـديها 

وهذا ال ينبغي أن يكون سهالع على نظام يبدو اآلن بطريقته في اختطافهم األربعة، ثم اإلفراج عنهم.. 
 ثم إنكار معرفته بمصيرهم كالعصابات وقطاع الطرق.

لم تجبر حماس النظام المصري على ذلك بقو ة تملكهـا، سـوى أنهـا لـم تكـف  عـن مطالبتـه بأبنائهـا، وال شـك 
صـري أنـه مناسـب لإلفـراج عـنهم لسـبب مـا.. لكنهـا لـو أن هذه المطالبة أثمرت في وقت ربما بدا للنظام الم

 نسيت، وجاملت على حساب أبنائها، ما كان لومر أن يصل إلى نتيجة مع نظام من هذا النوع.
يمكن تلخيص الحكاية كل ها بكلمة الشيخ أحمد ياسين، رحمه ل، "بدنا أوالدنا يروحوا".. كلمة "أوالدنا" 

 ول.تفيض بما يغني عن كثير من الق
ال أقــول: إن  حمــاس فعلــت كــل مــا عليهــا بخصــوص ملــف "رأســمالها البشــري" ســواء فــي عمومــه الــذي 
يشمل كل فلسطيني، أو بخصوص أبنائها حصرعا. لكن حركة هذا تاريخها، جدير بها أن تستعيد ألقها 

وقــع، ثــم مــن هــذه الزاويــة، وأن تبنــي عليهــا، تحتــوي أبناءهــا وت ضــم د جــراحهم، حيثمــا كــانوا وفــي أي م
 تحتمي بهم. 

 2/3/2019 ،فلسطين أون الين 
 

 كوشنير يعرض "ثمن" صفقته، دققوا في معنى األرقام .39
 عريب الرنتاوي
أنهـى جـارد كوشـنير جولتـه فـي المنطقـة، بحثــاع عـن "تمويـل" لخطتـه المعروفـة باسـم "صـفقة القــرن"، ال 

 65اآلن، أن الرجـل يسـعى لجمـع  نعرف حتى اآلن، ما هي العروض التي قدمها، بيد أننا بتنـا نعـرف
مليارا لوردنيين والمصريين، وربمـا اللبنـانيين )الحظـوا  40مليارا منها للفلسطينيين، و 25مليار دوالر، 

التــي ســنعود إليهــا(، هكــذا وز ع صــهر الــرئيس "رزمتــه" الماليــة التــي تتمحــور حولهــا "مبادرتــه  -ربمــا-
 ئها السياسي بالنسبة للجانبين الفلسطيني والعربي.للسالم"، في تعويض ال تخطئه العين عن خوا
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 دققوا في داللة الرقمين التاليين:
الفلسطينيون )متضـررو الدرجـة األولـى( أصـحاب القضـية وضـحايا حـرب االقـتالع والتهجيـر والتهويـد 

فـي مليار دوالر على امتداد عشرة أعوام، أي بواقع مليـارين ونصـف المليـار  25واإللغاء، سيحظون بـ 
 كل عام.

األردن ومصــر، الــدولتان المجاورتــان، )متضــررتا الدرجــة الثانيــة(، اللتــان تحملتــا بتفــاوت، قســطاع وافــراع 
 اإلسرائيلي وتداعياته، ستحظيان بأربعين مليار دوالر خالل الفترة. –من أوزار الصراع العربي 

ســية فــي العــودة والقــدس والدولــة إذا كــان مفهومــاع أن يســعى كوشــنير لـــ"شراء" حقــوق الفلســطينيين األسا
 المستقلة، بهذا الثمن البخس، فما الذي يسعى الرجل لـ"شرائه" من األردن ومصر، مقابل ثمن أكبر؟

مليـون الجـ ، واألردن  4 – 3.5األردن يحتضن العدد األكبر من الالجئين الفلسطينيين يقدر ما بـين 
التي تلحظ خطـة كوشـنير تكريسـها عاصـمة  صاحب الرعاية الهاشمية لوقصى والمقدسات في القدس

أبديــة موحــدة إلســرائيل... ال حــل مــن دون األردن، ومــن دون انخراطــه فــي مشــروع الثالثــي "األكثـــر 
صهيونية من الصهاينة أنفسهم": كوشنير، جـرينبالت وفريـدمان ... فهـل مبلـغ األربعـين مليـار دوالر، 

، وهـل المطلـوب مـن األردن تـوطين هـ الء مـرة يشمل "ثمن" تخلي األردن عن مصالحه وحقوقـه كـذلك
لــى األبــد؟ ... وهــل عليــه أن يقــر بالســيادة اإلســرائيلية علــى األقصــى والمقدســات، ويختصــر الرعايــة  وا 
رشــاد؟ .... أم أن "الئحــة المطالــب" األمريكيــة )قــل اإلســرائيلية( ال تتوقــف عنــد  إلــى خــدمات ووعــظ وا 

ذهب خطوة إضافية، في مرحلة ثانية، للقبول بـ "دوٍر ما" في هذا الحد، وأن المطلوب من األردن أن ي
ترتيبات ما بعد نهاية الحلم الفلسطيني بالحرية واالستقالل والسيادة على أرضه، ما هو هذا الدور وما 

 هي أشكال تجلياته وأطره القانونية والسياسية واألمنية؟
 

 طيب، وماذا عن مصر؟
من الفلسطينيين الالجئين، وليس لها من "مصالح/ حقوق ليس في مصر سوى بضع عشرات األلوف 

خاصـــة" فـــي فلســـطين، بمـــا يتعـــدى حفـــظ أمنهـــا علـــى امتـــداد الحـــدود مـــع قطـــاع غـــزة، والـــتخلص مـــن 
مخــاطر تلــك "القنبلــة الموقوتــة"، وضــمان األمــن والهــدوء واالســتقرار فــي ذاك الشــريط الضــيق، وتفــادي 

الفلسطيني بـال حلـول .... فلمـاذا يحـرص كوشـنير علـى  "الحرج" المترتب على استمرار قضية الشعب
إدراج مصر في الئحة المستفيدين من المليارات األربعين وما هي البضـاعة التـي يبحـث عنهـا صـهر 

 الرئيس في القاهرة لشرائها بثمن قد ال يكون بخساع على أية حال؟
ـــة" توســـعة قطـــاع غـــزة فـــي ســـيناء، كونهـــا تنـــدرج عـــادة فـــي ســـ ياق "نظريـــة المـــ امرة" ســـنتخطى "حكاي

المرذولة، مع أنها كفكرة لطالما ترددت في أروقة السياسة واألمن اإلسـرائيلية ... هـل المطلـوب إجـراء 
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عامــاع قابلــة  99هــذه "التوســعة تحــت غطــاء تنمــوي مــن نــوع: مــدن صــناعية ومنــاطق حــرة مســتأجرة لـــ 
نيين والمصــــريين إن اقتضــــت للتجديــــد، ومراكــــز جــــذب حضــــرية تســــتوعب أعــــداداع كبيــــرة مــــن الفلســــطي

الضــرورة؟ ... هــل المطلــوب مــن مصــر دور قيــادي فــي تســويغ صــفقة القــرن وتســويغها، باعتبــار أن 
ــاع فــي "جــر" القــاطرة العربيــة للقبــول بهــذه الصــفقة، وتمكــين "المتــرددين العــرب" مــن  للقــاهرة دوراع مركزي

لتـــي يتحرجـــون جميعـــاع مـــن البـــوح الخـــروج عـــن تـــرددهم ومـــراوحتهم، والجهـــر علنـــاع بـــدعمهم للصـــفقة ا
 بمكنونات مواقفهم الفعلية حيالها أمام الكاميرات وفي العلن؟

ال تفسير لضخامة المبلغ )بالمعنى النسبي( المرصـود لكـل مـن القـاهرة وعمـان سـوى هـذا التفسـير ... 
ال، السيد كوشنير، ومن موقعه كرجل أعمال ونجل لرجل أعمال وزوج لسيدة أعمال وصهر لرجل أعم

يــ من بــأن لكــل شــخص ودولــة وســلعة وخدمــة ثمنــاع مرقومــاع، وهــو قــد ر  مــن جانــب واحــد، أن هــذا هــو 
 الثمن المطلوب لقاء ما ينتظره من خدمات وما يسعى لشرائه من بضائع "قل أدوار".

 

 "وربما لبنان" ... لماذا ربما؟
ن تغلــــف بــــرداء عنصــــري  أحيانــــاع( يــــرفض بقــــاء أوالع؛ ألن فــــي لبنــــان موقــــف إجمــــاع وطنــــي )حتــــى وا 

الالجئــين الفلســطينيين علــى أرض اللبنــانيين، يــرفض تــوطينهم وتجنيســهم، بــل ومــنحهم حقــوق اإلقامــة 
الدائمة التي تليق بإنسان القرن الحادي والعشرين ... ثم، إن الالجئين الفلسطينيين في لبنان، "اهتدوا" 

اة المتعذرة" في لبنان: الهجرة إلـى بلـد ثالـث، إلى طريق ثالث انسداد طريقي "العودة المستحيلة" و"الحي
ألفا فقط، مع أن تعدادهم المنطقي وفقاع لمعدالت الخصوبة والنمو السكاني  170إذ لم يبق منهم سوى 

 الطبيعي بين الفلسطينيين كان يفترض بتعدادهم أن يالمس حدود المليون الج .
نفوذ عظيم في هذا البلد الصغير، ولديـه مواقـف ثانياع؛ ثم إن في لبنان حزبا يدعى حزب ل، يحظى ب

في مشاريع من هذا النوع، ولن تقوى أية  -وحتى إشعار اخر –وسياسات ستحول دون انخراط لبنان 
بإحســان أو مــن  –حكومــة لبنانيــة علــى التســاوق ال مــع كوشــنير وال مــع إدارة ترامــب، ومــا قــد يبتعهــا 

 من إدارات أمريكية قادمة. –دونه 
ألف الج  فلسطيني، وهـي مـن الـدول  600م تسقط سهواع من حسابات كوشنير، رغم أن فيها سورية ل

اإلسـرائيلي، ولـديها أراٍض محتلـة  –التي تلقت بدورها قسطاع وافـراع مـن تـداعيات وكلـف الصـراع العربـي 
تسهيل في الجوالن، الذي ال أستبعد أن يعرضه كوشنير كـ"جائزة ترضية" إلسرائيل في مرحلة الحقة، ل

تبليعها وهضمها لـ"صفقة القرن" ... سورية خارج الحسابات "السلمية" األمريكية، وهـي معروضـة فقـط 
يــران وحــزب ل، ومــا لــم يطــرأ تغييــر "جــوهري عميــق" فــي  كســاحة لتصــفية الحســابات مــع موســكو وا 
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لمنظــور أو ســورية، وربمــا فــي منظومــة العالقــات اإلقليميــة والدوليــة، فلــن تحظــى دمشــق، فــي المــدى ا
 المتوسط على "شرف" اإلدراج في قائمة اهتمامات "ترويكا السالم" في واشنطن. 

 2/3/2019 ،الدستور، عّمان
 

 المركزي الفلسطيني أن تنفذ؟ لقراراتأما آن  .40
 علي الصالح
أما ان لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني أن تنفذ؟ أم أن مفعولها انتهـى والغـرض منهـا اسـتنفد. سـ ال 

 و أسئلة ستظل مطروحة على نحو ملح، إلى أن تنفذ، أو يعلن عن سحبها ووقف التهديد بتطبيقها.أ
ـــرد  ـــرارات لـــدى صـــدورها، كـــان ســـيكون لهـــا مفعـــول كبيـــر، وكـــان يفتـــرض أن تكـــون ال فتنفيـــذ هـــذه الق
ا المناسب على تنكـر دولـة االحـتالل التفـاق أوسـلو وبروتوكوالتـه، والـرد النـاجع علـى جرائمهـا وقضـمه

طـــالق العنـــان لقطعـــان  للقـــدس الشـــرقية والمســـجد األقصـــى، واغتصـــابها لمزيـــد مـــن أراضـــي الضـــفة، وا 
مســــتوطنيها، لــــيس فقــــط اللتهــــام مزيــــد مــــن األراضــــي، بــــل لترويــــع أهــــالي القــــرى والبلــــدات المنكوبــــة 

 بالمستوطنات، وحملهم على الرحيل لتفريغ هذه المناطق استعدادا لضمها.
داريــا لجــيش وللتــذكير فقــط، فــإن منــا طق "ج" ووفقــا لتصــنيفات أوســلو، هــي المنــاطق الخاضــعة أمنيــا وا 
 %22من أراضي الضفة، وهي األقل كثافة بالسكان، ومناطق "ب" وتمثـل  %60االحتالل، وتمثل نحو 

داريـا للسـلطة الفلسـطينية، ومنـاطق "أ" وتشـكل نحـو  ، وهـي %18وهي خاضعة أمنيا لجيش االحتالل، وا 
داريا للسلطة، ولكن جيش االحتالل يستبيحها يوميا.التي يفترض أن ت  كون خاضعة أمنيا وا 

ولنفترض جدال أن صالحية هذه القرارات لم تنته بعد، فإنه ليس في صالح القيادة الفلسطينية، أو فـي 
صالح مصداقيتها أن تبقى معلقة بين السماء واألرض، نلوح بها بين الحين واآلخر في وجه الخصوم 

أو نهــدد بهــا األعــداء، فهــي ال بــد أن تفقــد، إن عــاجال أو اجــال، تأثيرهــا، وســتفقد القيــادة  السياســيين،
بسبب ذلك ما تبقـى لـديها مـن مصـداقية، أوال أمـام نفسـها، وثانيـا سـتفقد ثقـة شـعبها، وثالثـا المصـداقية 

يصدقها، أضف  بين األصدقاء، وأخيرا أمام أعدائها. فمن كثرة التلويح بهذه التهديدات لم تعد تجد من
ذا كانــــت القيــــادة  لــــذلك أن المماطلــــة وعــــدم التنفيــــذ ســــتفقد أي قــــرارات جديــــة الحقــــة، المصــــداقية. وا 
الفلسطينية تبحث عن ذرائع ومبررات، لتنفيذ هذه القرارات بأقل خسائر ممكنة، فهي عديدة، فخروقات 

ك بنــد واحــد غيــر مختــرق، دولــة االحــتالل التفــاق أوســلو وملحقاتــه، ال تتوقــف عنــد حــد، ولــم يبــق هنــا
 باستثناء تلك التي تكون هي المستفيد األكبر أو باألحرى الوحيد منها.

ـــال ال الحصـــر، أعـــادت إســـرائيل عمليـــا احـــتالل الضـــفة،  * فعلـــى الصـــعيد األمنـــي، علـــى ســـبيل المث
وأصبحت كل المـدن الفلسـطينية مسـتباحة، ولـم يعـد هنـاك فـرق بـين منـاطق "أ" و"ب" و"ج"، مـا يعنـي 
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أن مس ولية االلتزام سقطت عن الجهة الفلسطينية، طالما أن دولة االحتالل هي المبادرة، وهـذا أيضـا 
يعنــي التحــرر مــن قيــود االتفــاق األمنــي، الــذي تتصــدر المطالبــة بوقفــه قــرارات المجــالس المركزيــة منــذ 

لجنــة قياديــة  الماضــي، الــذي شــهد تشــكيل أكتــوبرفــي رام ل فــي  األخيــرةوحتــى الجلســة  2015مــارس 
 الغرض منها متابعة تنفيذ قرارات المجلس.

*االختراقـات االقتصـادية: لـم يكـن قـرار الحكومـة اإلسـرائيلية خصـم أمـوال المقاصـة أول وال اخـر هــذه 
الخروقات، التفاق باريس االقتصادي، ويضع مصير األمـوال التـي تجمعهـا حكومـة االحـتالل وبفائـدة 

بضـــائع المتجهـــة إلــى أراضـــي الســـلطة، تحـــت رحمـــة هـــذه الحكومـــة ، مـــن الجمـــارك علـــى ال%3قــدرها 
اليمينية العنصرية والتصرف بها كيفما ارتأت، بغرض إذالل السلطة وتركيعها، ودفعها التخـاذ قـرارات 

ذا كنـــتم تبحثـــون عـــن ذريعـــة، فقـــد قــدمها إلـــيكم نتنيـــاهو علـــى طبـــق مـــن ذهـــب، بقـــرار  غيــر وطنيـــة. وا 
ــــون دوال 138اســــتقطاع حــــوالي  ــــذي تدفعــــه الســــلطة ملي ــــغ ال ر ســــنويا، مــــن هــــذه األمــــوال، وهــــو المبل

مليــــون شــــيكل  41كمســـتحقات ألســــر الشـــهداء واألســــرى والجرحـــى. ونفــــذ نتنيـــاهو تهديــــده باســـتقطاع 
شيكل( من أموال المقاصة لشهر فبراير الماضي. والحق يقال فإن موقف السلطة  3.6)الدوالر يعادل 

، ألن مـن شـأن اسـتالمها علـى هـذا النحـو أن يفسـر قبـوال مـوالاألكان صحيحا، بـرفض استسـالم هـذه 
 من جانبها لهذه السياسة العقابية الجماعية اإلجرامية، التي تعتبر خرقا للقانون الدولي.

وفي هذا السياق ن كد مجددا على أن مستحقات أسر الشهداء والجرحـى واألسـرى، هـي خـط أحمـر ال 
يـادة الفلسـطينية والمجـالس الوطنيـة والمركزيـة لمنظمـة التحريـر، يمكن تجاوزه، كما أكدت على ذلك الق

ن التنــازل عنهــا هــو تنــازل عــن القضــية الوطنيــة،  وكــذلك جميــع الفصــائل الفلســطينية مــرارا وتكــرارا. وا 
 فاألسرى والجرحى والشهداء هم رموز ومعالم هذه القضية، وهم ماضيها وحاضرها ومستقبلها.

وهــدم منـازل الفلســطينيين، وهـي اعتــداءات شـبه يوميــة، متمثلـة بتــدمير  * سـرقة األراضــي واالسـتيطان
األراضي الزراعية، واقتالع األشجار المثمرة بحجة المناورات العسـكرية، خاصـة فـي منـاطق األغـوار، 

القرى القريبة من المسـتوطنين  أهالياالعتداءات اليومية على  أيضاع قبل تسليمها للمستوطنين، وهناك 
 في الفترة األخيرة كما ونوعا وعنفا إلى حد القتل.التي زادت 

تصاعد العدوان على القدس المحتلة ومقدسـاتها التـي توصـف فـي تصـريحات المسـ ولين الفلسـطينيين 
السياسية مرارا وتكرارا بأنها خط أحمر. فقد انتهت سلطات االحتالل عمليا وتدريجيا  األطيافمن كل 

المخطـط  تتفيـدلى غرار الحرم اإلبراهيمي فـي الخليـل. وشـرعت فـي من تقسيم الحرم القدسي، زمانيا ع
الصــهيوني لتقســيمه مكانيــا، توطئــة إلقامــة الهيكــل المزعــوم. ومــا اإلجــراءات التعســفية األخيــرة وقــرار 
الحكومة اإلسرائيلية بـإغالق بـاب الرحمـة ومصـلى الرحمـة مجـددا، والزيـارات المشـبوهة التـي يقـوم بهـا 

 .أدنيلي األمن، إال دليل واضح على أن التنفيذ أصبح قاب قوسين أو للمكان كبار مس و 
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دعــــم وتنشــــيط المقاومــــة الشــــعبية الســــلمية لمواجهــــة قــــوات االحــــتالل وقطعــــان مســــتوطنيه وجــــرائمهم 
والتصدي العتداءاتهم، ولكن قبل ذلك ال بد من تعريف ماهية هذه المقاومة الشعبية، وتحديد أدواتها، 

ناك مفهوم واضح. فهل المقصـود بالمقاومـة الشـعبية المسـيرات األسـبوعية، التـي فحتى اللحظة ليس ه
تشـــهدها قـــرى بلعـــين ونعلـــين وكفـــر قـــدوم األســـبوعية؟ أم أن هنـــاك مخططـــا ألن تكـــون أوســـع وأشـــمل 
مقاومة تقلق االحتالل وتزعزع أركانه وترهب مستوطنيه وتحـرمهم حتـى النـوم، وتـردعهم عـن أفعـالهم، 

، كما هو حال المقاومـة الشـعبية علـى أتواهجر هذه المستوطنات والعودة إلى حيث  بل وتجبرهم على
 حدود غزة الشرقية. ويمكن للضفة أن تبتكر أساليب المقاومة التي تناسبها.

والشــيء بالشـــيء يــذكر فـــإن المقاومـــة الشــعبية فـــي غـــزة أضــافت ابتكـــارا جديـــدا ألســاليبها وهـــي وحـــدة 
عد سلسلة من االبتكارات التي تسببت بـالقلق لجـيش االحـتالل ومسـتوطني "الرماية"، وهذا يأتي طبعا ب

غالف غزة، خالل مسيرات العودة التي ستحتفل بعيـد ميالدهـا األول نهايـة هـذا الشـهر. وهـي وحـدات 
إطارات الكاوتشوك، ومن بعدها وحدات الطائرات الورقية الحارقة، ثم بالونات الهيليوم المشتعلة، التي 

الدونمات من األراضي في منطقة غالف غزة. وتـأتي وحـدة الرمايـة بعـد وحـدة "اإلربـاك  أحرقت االف
 الليلي"، التي تقلق مضاجع جنود االحتالل ومستوطنيه.

وتبــث مــن  2002واختــتم بمــا نشــرته شــبكة أطلــس ســبورت أول شــبكة رياضــية فلســطينية تأسســت عــام 
ين فــي كــواليس القنــاة العبريــة الخامســة، التــي قطــاع غــزة، حــوارا قالــت إنــه جــرى بــين معلقــين إســرائيلي

كانت تبث مباراة فلسطين وسورية في نهـائي كـأس اسـيا قبـل أشـهر، ورغـم أننـي شخصـيا ال اعتقـد أن 
مثل هذا الحوار جرى أصال، ولكنه حـوار لـيس ببعيـد عـن الواقـع، والحقيقـة إن لـم تكـن الحقيقـة نفسـها 

رادة القتــال، وهــذا هــو الســر، ولــوال ذلــك التــي تعكــس مــدى تمســك هــذا الشــعب بفلســطينيت ه وهويتــه وا 
النقرض هذا الشعب عن بكرة أبيه بعد نحو قرن، بفعل أسوأ اسـتعمارين األول االسـتعمار البريطـاني، 

 وهو الذي خطط ومهد األرضية لالستعمار الثاني وهو االستعمار الصهيوني.
ي يسـأل شـلومو: ألـم تفلـح سـبعون وفي ما يلـي نـص شـبكة أطلـس الـذي بعـث بـه صـديق لـي: كـان افـ

( 48عامــا مــن االحــتالل فــي جعــل الظــاهر فــي الصــورة رامــي حمــادة ابــن مدينــة شــفاعمرو )منــاطق 
ينســى فلســطين وقضــيتها ولغتهــا؟ كــان شــلومو مســتغربا أيضــا ممــا يــدفع عبــد ل جــابر ابــن الطيبــة، 

األخضـــر( لـــرفض كـــل ومحمـــد درويـــش ابـــن الفريـــديس وشـــادي شـــعبان ابـــن عكـــا )مـــدن داخـــل الخـــط 
مغريـــات االحـــتالل وتلبيـــة نـــداء فلســـطين. وعنـــدما جـــاءت الصـــورة علـــى ســـامح مراعبـــة، صـــرخ افـــي 

 ألشــهرمتســائال: كيــف لــم تخــف بــرودة الزنــازين حمــاس ســامح مراعبــة، وهــو أســير ســجن االحــتالل 
ج طويلــة؟ لمــاذا لــم يفلــح نيــر بركــات فــي ثنــي المقدســي تــامر صــيام عــن تمثيــل فلســطين؟ كيــف خــر 

البهـــداري ومحمـــود وادي ومحمـــد صـــالح مـــن غـــزة بعـــد كـــل هـــذا الـــدمار؟ ألـــم يهجـــر جـــد بـــابلو برافـــو 
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وجوناثان سـورية وياسـر سـالمي مـن فلسـطين إلـى أبعـد أصـقاع األرض فـي تشـيلي، مـا الـذي يجعلهـم 
 يعودون لتمثيل فلسطين؟

الخيــام والحــواجز، لعــل الســ ال األبــرز كــان، كيــف لــم يقتــل الرصــاص والصــواريخ وبــرودة الســجون و 
 وسبعون عاما من االحتالل لم تقتل روح الشعب الفلسطيني؟

والتصميم على المقاومـة والصـمود علـى األرض ورفـض الغـبن وحـب الحيـاة ونيـل  اإلرادةببساطة إنها 
 الحرية والكرامة.

 2/3/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 مسائل االنتخابات اإلسرائيلية .41
 حازم صاغية

ر الضــباط الســابقين واالحتيــاطيين، هــم بزنــي غــانتز ويــائير البيــد وموشــي يعلــون وغــابي أربعــة مــن كبــا
أبريــل المقبــل، المعركــة علــى الئحــة موحــدة ضــد بنيــامين  9أشــكينازي، قــرروا أن يتحــالفوا ويخوضــوا فــي 

تـاركين  نتنياهو وحزبه "ليكود". لقد اتفقوا على صيغة من المداورة في رئاسة الحكومة بـين غـانتز والبيـد،
للمراقبين التكهن حول احتماالت نجاح الصيغة المذكورة. فاألهـداف التـي تجمـع هـ الء قليلـة جـداع، وربمـا 
جاز اختصارها في أمر واحد: إسقاط نتنيـاهو. البحـث عـن قواسـم مشـتركة أخـرى ال يفضـي إلـى نتيجـة: 

 ع في أقصى اليمين. إذا صح  مثالع وصف غانتز بأن ه ينضوي في يسار الوسط، فإن يعلون يتموض
ع المتحم سين إلسقاط رئيس الحكومة الحـالي: فآنـذاك حـاول  1999السابقة التي حصلت في عام  تشج 

ثالثة جنراالت بينهم رئيسا أركان سابقان )إيهـود بـاراك وأمنـون ليبكـين واسـحق مردخـاي( فعـل الشـيء 
المتقاعدين في سياسة إسبرطة  نفسه ونجحوا في إطاحة نتنياهو. وغني عن القول إن دور العسكريين

اإلســرائيلية جــزء عضــوي مــن هــذه السياســة نفســها: يكفــي أن نســتعيد أســماء بعــض ر ســاء الحكومــات 
ــذين جــا وا مــن الجــيش: اســحق رابــين، إيغــال الــون، حــاييم وايــزمن، موشــي دايــان، إيغــال  والــوزراء ال

 يادين، أرييل شارون، إيهود باراك.. 
فه اســـتقطاباع حــاداع بـــين اليمـــين واليســار، األمـــر الـــذي ال ينطبــق علـــى واقـــع نتنيــاهو يصـــو ر األمــر بوصـــ

ـــم يـــوف ر جهـــداع لتشـــريع حـــزب "القـــوة  الحـــال. وهـــو بهـــدف توســـيع قاعدتـــه االنتخابيـــة فـــي بيئـــة اليمـــين، ل
. لكـن إعـادة 1990اليهودية" العنصري وم ستلهم أفكار الحاخام مائير كاهانا الذي ق تل في نيويورك عـام 

، وبقـي خـارج دائـرة المقبوليـة السياسـية، تثيـر ردود فعـل سـلبية 2012ل هذا الحـزب الـذي أ سـس فـي تأهي
وحادة. حتى "لجنة العالقات العامـة األمريكيـة اإلسـرائيلية" )أيبـاك( عب ـرت عـن معارضـتها واسـتيائها مـن 
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تعويــل علــى هــذا الســلوك. ومــن جهــة أخــرى، وفــي ســياق التحــريض علــى منافســيه، اتهمهــم نتنيــاهو بال
 أصوات الكتلة العربية، رامياع إلى التخويف منهم وتأجيج المشاعر القومية والشوفينية ضدهم. 

لكْن حتى هنا ثمة إشكال ال يخلو من تعقيد: ففي االنعطـاف العـام نحـو اليمـين الـذي يشـهده المجتمـع 
يفتـ ت صـوت اليمـين. يصـح  اإلسرائيلي، قد يعجز نتنياهو عن منع تجـاوزه سياسـياع وأيـديولوجياع بمـا قـد

هذا خصوصاع في طـامحين ال يكتمـون رغبـتهم فـي منافسـته، وأيضـاع فـي المزايـدة عليـه، كنفتـالي بنيـت 
 وأفيجدور ليبرمان.

 1996سـنة، مـا بــين  13مسـألة أخـرى تطـرح نفسـها فـي االنتخابـات المقبلـة: لقـد حكـم نتنيـاهو إسـرائيل 
نقطــاع، واســتفاد مــن التحــوالت الديموغرافيــة التــي شــهدها حت ــى اآلن مــن دون ا 2009، ثــم  منــذ 1999و

المجتمـــع اإلســـرائيلي، وأهمهـــا تعـــاظم وزن الشـــرقيين، كمـــا اســـتفاد مـــن انســـداد التســـوية فـــي المنطقـــة، 
وتصــاعد النزعــة الشــعبوية فــي إســرائيل كمــا فــي بلــدان عديــدة أخــرى. إلــى ذلــك صــب ت تحــوالت الحيــاة 

فــي صــالحه: فقــد تصــدع حــزب "كاديمــا" )إلــى األمــام(، المنشــق عــن  الحزبيــة، أو بــاألحرى انهياراتهــا،
ثــم  تــولى قيادتــه إيهــود أولمــرت الــذي انتهــت تجربتــه فــي  2005ليكــود، والــذي أسســه أرييــل شــارون فــي 

. وم خراع انهـار "االتحـاد الصـهيوني" الـذي جمـع "حـزب العمـل" بقيـادة افـي غابـاي، 2009السلطة عام 
زيـرة الخارجيـة السـابقة تسـيبي ليفنـي. لـيس هـذا فحسـب: ف"العمـل" الـذي ي عـد وحزب "الحركة" بقيـادة و 

دون انقطــاع، كمــا أعطاهــا بعــض أبــرز  1977و 1948الحـزب الم ســس إلســرائيل وحكمهــا بــين عـامي 
رموزهــا )بـــن غوريـــون، غولـــدا مـــائير، رابـــين..(، صـــار هامشــياع وقـــد يفشـــل فـــي إيصـــال كتلـــة برلمانيـــة 

ــا حــزب "الحركــة"، الــذي تأســس فــي  متواضــعة إلــى البرلمــان. بوصــفه انشــقاقاع عــن "كاديمــا"،  2012أم 
واعتبر أن التوصل إلى "حل الدولتين" مع الفلسطينيين أهم قضاياه، فلن يخوض االنتخابات البرلمانية 

 أصالع، كما أن قائدته ليفني أعلنت مغادرتها الحياة السياسية جملة وتفصيالع.
ـــه وحـــين ت خـــذ فـــي االعتبـــار هـــذ ـــذي يتحـــد ث عن ه العناصـــر مجتمعـــةع، يغـــدو مفهومـــاع ذاك التعـــادل ال

المراقبون واستقصاءات الرأي العام، فيما يذهب بعضهم إلى أن العنصر الخارجي ومسار التسوية مع 
 الفلسطينيين سيكونان الحاسمين، سلباع أو إيجاباع. 

 1/3/2019 ،االتحاد، أبو ظبي
 

 ما تسانده الواليات المتحدة؟مشروعان في الشرق األوسط... أيه .42
 دنيس روس
قــال لــي أحــد المســ ولين الــذين قــابلتهم أثنــاء ســفري فــي منطقــة الشــرق األوســط: "هنــاك مشــروعان فــي 
يــــران، واآلخــــر هــــو الســــعودية واإلمــــارات ومصــــر واألردن،  الشــــرق األوســــط؛ أحــــدهما تركيــــا وقطــــر وا 



 
 
 
 

 

 35 ص             4878 العدد:             3/2/2019السبت  التاريخ:  

                                    

دة المجموعــة األخيــرة ألنهــا ملتزمــة بالحفــاظ باإلضــافة إلــى إســرائيل. ويجــب أن تســاند الواليــات المتحــ
 على استقرار المنطقة على المدى البعيد".

يـران ليسـت  كان حديثه مثيـراع لالهتمـام، ويحمـل كثيـراع مـن النقـاط. أوالع، مـن الواضـح أن تركيـا وقطـر وا 
متماثلـــة. ولكـــن كـــان المســـ ول يقـــول إن المهـــم بشـــأن تركيـــا وقطـــر فـــي األســـاس هـــو أنهمـــا تـــدعمان 
"اإلخــــوان المســــلمين"، ويعنــــي ذلــــك تشــــجيع التيــــار اإلســــالمي الســــني المتشــــدد فــــي الشــــرق األوســــط. 
وانعكاســات ذلــك علــى التــرويج لنظــام إقليمــي جديــد ال حاجــة فيــه الحتــرام الحــدود، وتســييس اإلســالم 
بهــدف احتكــار الســلطة. وتركيــا هــي الشــريك األكبــر فــي الســعي إلــى هــذا الشــرق األوســط الجديــد. أمــا 
إيران، فهـي بـالطبع مختلفـة. ففـي حـين أنهـا تسـعى أيضـاع إلـى تغييـر النظـام اإلقليمـي، فـإن هـدفها هـو 
خدمة أجندة شيعية متشددة أيضاع، وبالتالي في تلك الحالة تعزيز نفوذ إيران فـي المنطقـة، وألجـل ذلـك 

 تستخدم اإلرهاب والتخويف لتحقيق هدف الهيمنة على المدى البعيد.
ال يكـــون التصـــنيف البـــديل متمـــاثالع أيضـــاع، ولكـــن أطرافـــه تتشـــارك فـــي توجـــه اســـتراتيجي  ثانيـــاع، ربمـــا

متشـــابه؛ إذ يجـــب احتــــرام الدولـــة القوميـــة وســــيادتها، وأن األطـــراف غيـــر الدوليــــة وميليشـــياتها تشــــكل 
 تهديدات تجب مقاومتها، والنظام السياسي القائم يحقق أكبر أمل في االستقرار على المدى البعيد.

الثاع، يحمل وجوب مساندة أمريكا لهذه المجموعة الثانية معنـى ضـمنياع بأنهـا ال تفعـل ذلـك فـي الوقـت ث
الحالي. وقد يكون هذا خبراع جديداع إلدارة ترامب التي ربما تعتقد أنها تسـاندها. مـن المحتمـل أن يكـون 

 ة هذه المجموعة الثانية.قصد هذا المس ول هو اإلشارة إلى أن إدارة ترامب ال تقدم ما يكفي لمساند
وهنا أشير إلى أننا على األرجح نرى معنيين مختلفين. فمن جهة، يثير أسلوب إدارة ترامـب مـع تركيـا 
وقطر قلق هذا المس ول. وهـو بالفعـل كـان يقـول إن أمريكـا ال تبـدو مدركـة أن تركيـا وقطـر تتصـرفان 

ريكــا فيهــا. ويعنــي ذلــك أن عالقــات علــى نحــو ســوف يهــدد فــي النهايــة اســتقرار المنطقــة ومصــالح أم
 اإلدارة يجب أن تتخذ شكالع مختلفاع، وأن تمارس ضغوطاع أكبر على هاتين الدولتين وال تسكت عنهما.

علــى األقـل فــي  –مـن جهـة أخــرى، فيمـا يتعلــق بـإيران والميليشــيات الشـيعية، تبـدو السياســة األمريكيـة 
ولكنهـــــا ال تواجـــــه بالضـــــرورة تصـــــرفات إيـــــران  صـــــارمة خطابيـــــاع واقتصـــــادياع، –نظـــــر هـــــذا المســـــ ول 

وميليشياتها في الواقع. وعلى صلة وثيقة بهذه المخـاوف، بـدت السياسـة المتعلقـة بسـورية موجهـة فقـط 
ضد تنظيم "داعش". عالوة على ذلك، أوحى إعالن الرئيس ترامب عن سحب القـوات مـن سـورية بـأن 

جنــدي مــن  400لــك. ولعــل التراجــع واإلبقــاء علــى إيــران تســتطيع أن ترســخ وجودهــا هنــاك إذا أرادت ذ
القــوات الخاصــة األمريكيــة فــي ســورية علــى األقــل فــي الوقــت الــراهن يطمــئن هــذا المســ ول، ولكنــه ال 

 يعالج حتماع مخاوفه بشأن أولويات أمريكا وبقاء نفوذها في المنطقة.
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التأمل. يشير إدراج إسـرائيل فـي المجموعـة أجد فيما قاله المس ول أمراع أخيراع مثيراع لالهتمام ومحفزاع على 
إلى معنى اخر: ربما ال يوجد تطبيع مع إسرائيل، ولكن هناك وضع جديد في المنطقة. والتهديدات هـي 
ذاتها من كل من إيران والميليشـيات الشـيعية والسـنية المتطـرفين. باإلضـافة إلـى ذلـك ال تتحـدث إسـرائيل 

راءات ضـدها. وفـي مفارقـة، كلمـا ازدادت الشـكوك حـول أمريكـا عن هذه التهديدات فحسب، بل تتخـذ إجـ
ارتفعــت صــورة إســرائيل عمليــاع  –والتــي بــدأت فــي المنطقــة فــي عهــد أوبامــا وتســتمر فــي عهــد ترامــب  –

 كشريك صامت. بيد أن الخالف معها ال يزال قائماع إلى حد بعيد بسبب القضية الفلسطينية.
ت وكأنها حلقات نقاش تهدف إلى الوصول إلى أفضل األفكار وفي م تمر وارسو، انعقدت االجتماعا

ولـم يلـقز الـوزراء العـرب ورئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي  –والسبل لمواجهة اإليرانيين والجماعات المتطرفـة 
خطابات، بل قدموا تحليالتهم وتوصياتهم. )ومن خـالل عملـي مـديراع للقـاءات هنـاك ومالحظتـي لهـذا، 

أخطـأوا بمقاطعـة المـ تمر. لـو حضـروا، كـان مـن الممكـن أن يـدفع كـل وزيـر  شعرت بـأن الفلسـطينيين
عربــي وكثيــر مــن األوروبيــين بالقضــية الفلســطينية ويلــح علــى معالجتهــا. ولكــن مــن دون وجــودهم، تــم 

 ذكرها عابراع وجاءت قضية فرعية أمام التهديدات التي بدت أكثر إلحاحاع(.
رة ترامب أن تدرك وجود مشكلة. يجب أن تـدخل فـي مباحثـات ماذا يفيدنا من كل هذا؟ من المهم إلدا

استراتيجية هادئة مع قادة عرب بارزين، وتوضح ما تسـتعد لفعلـه بصـدد إيـران فـي المنطقـة باإلضـافة 
إلى ما تتوقعه من شركاء إقليميين. كما تحتاج إلى تفسير سياساتها تجاه تركيا حالياع. نعم هي عضو 

في سورية، ومن المهم الوصول إلـى بعـض التفاهمـات مـع تركيـا بشـأن مـا في "الناتو" وطرف أساسي 
ســيحدث أو لــن يحــدث فــي شــمال شــرقي ســورية. ولكــن بعيــداع عــن ذلــك يجــب أن تســتمع اإلدارة إلــى 
المخاوف التي لدى كثير من القادة العرب اآلن بشأن تركيا، وأال تظهـر أنهـا علـى درايـة بهـا فحسـب، 

 ياستها.بل أنها سوف تدرجها في س
في بعض األحيان تستطيع عبارات قصيرة الكشف عن الكثير. من الواضح أن المس ول العربي الذي 
نقلت عنه عبارتـه عـن المشـروعين المتنافسـين فـي المنطقـة قـد قـدم تنـاوالع مثيـراع لالهتمـام بشـأن الشـرق 

 األوسط ومضامين حول الكيفية التي يجب أن تتعامل بها معه إدارة ترامب.
 2/3/2019 ،رق األوسط، لندنالش
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