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 تشهاد فلسطينيين واصابة ضابط وجندي إسرائيليين بعملية دعس غرب رام هللااس .1
استشهد فلسطينيان وأصيب ثالث فجر يوم، اإلثنين، بادعاء دهس اثنين من جنود االحتالل في قرية 

 كفر نعمة الواقعة غرب مدينة رام هللا. وتبين أن أحدهما ضابط.
"تلقينا تقريرا حول االشتباه بعملية دهس في قرية نعمة.  وقال جيش االحتالل اإلسرائيلي في بيان إنه

وأصيب الضابط بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى تل هشومير بوسط  والتفاصيل قيد الفحص".
 البالد، فيما ُوصفت جروح الجندي بأنها طفيفة في ساقه.

ي قرية كفر نعمة، وأطلق جنود وتفيد التفاصيل األولية أن الفلسطينيين الثالثة كانوا يستقلون سيارة ف
 االحتالل النار باتجاههم بادعاء االشتباه بتنفيذهم عملية دهس.

ونقلت وسائل إعالم فلسطينية عن مصادر محلية قولها إن قوة من جيش االحتالل اقتحمت قرية كفر 
رية في ناٍر على مدخل الق إطالقنعمة واعتقلت يوسف الديك من منزله وأثناء انسحابها ُسمع صوت 

قرابة الساعة الثالثة والنصف فجرًا، ليتضح الحقًا أن الجنود أطلقوا النار نحو سيارة من نوع 
(SEAT Ibiza.سوداء اللون، ثم دفع االحتالل بتعزيزاٍت عسكرية تشمل طائرة مروحية للمنطقة ) 

ة، تخللها واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات االحتالل عند مدخل قرية كفر نعم
إطالق مفرقعات نارية باتجاه جنود االحتالل، التي أطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز 

 بشكل مكثف باتجاه الشبان الفلسطينيين.
 4/3/2019، 48عرب 

 
 "إسرائيلـ"بالقدس عاصمة ل هااعترافبعد عباس يتهم من بغداد اإلدارة األمريكية بعدم الحياد  .2

محميود ببياإ إليى بغيداد، أميس، فيي زييارة  ةالفلسيطيني السيلطة وصل رئييس: ميفاضل النش - بغداد
رسمية. وكان في اسيتبباله رئييس اليوزراء عيادل عبيد المهيدي. ويرافيق ببياإ فيي زيارتيه رئييس جهياز 
المخييابرات الفلسييطينية العاميية، ومستشييار الييرئيس الفلسييطيني للشيي ون االقتصييادية، ومستشيياره للشيي ون 

عقد رئيس الوزراء العراقي والرئيس الفلسطيني م تمرًا صحفيًا، أكدا فيه عميق العالقيات و  الدبلوماسية.
أشييياد ببييياإ بميييا "حققيييه العيييراق مييين انتصيييارات والحفيييا  عليييى وحدتيييه أرضيييًا و األخويييية بيييين البليييدين. 

وشعبًا". وقال: "أطلعت رئيس الوزراء العراقي على تطيورات األوضياع فيي فلسيطين واالنتهاكيات التيي 
تعرض لها القدإ". ووجه بباإ انتقادات الذعة لحكومة الوالييات المتحيدة، معتبيرًا أنهيا "أثبتيت عيدم ي

 حياديتها بعد أن اعترفت بالقدإ عاصمة إلسرائيل، وهو ما دعانا إلى رفض خطتها للسالم".
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ميين ولييم يكشييف الجانبييان العراقييي والفلسييطيني عيين طبيعيية وأهييدان زيييارة ببيياإ، ل يين مصييدرًا مقر ييًا 
الحكوميييية العراريييييية رجيييييح فيييييي حيييييديث ليييييي"الشرق األوسييييط" أن يكيييييون "مليييييف الفلسيييييطينيين فيييييي العيييييراق 
وممتل اتهم والمتهمين منهم بتهم إرهاب ويوجيدون فيي السيجون العراريية عليى قائمية اهتماميات اليرئيس 

 الفلسطيني إلى جانب بعض القضايا االقتصادية ذات االهتمام المشترك".
ار اإلعالميي للسيفارة الفلسيطينية فيي بغيداد في اد حجيو، إن "الزييارة تسيتمر لييومين، بدوره، قيال المستشي

وتيأتي فييي سييياق وضييع البيييادة العرارييية فييي صيورة مييا يتعييرض لييه الشييعب الفلسييطيني ومحاوليية فييرض 
مييب والموقييف الفلسييطيني والعر ييي منهييا". وأضييان اصييفقة القييرن ميين قبييل الييرئيس األمريكييي دونالييد تر 

لييي"الشرق األوسييط" أن "الزيييارة تتضييمن تطييوير وتعميييق العالقييات بييين البلييدين، إلييى  حجييو فييي حييديث
جانيييييب التعييييياون االقتصيييييادي خصوصيييييًا فيميييييا يتعليييييق باالسيييييتثمار والبنييييياء وتبيييييادل البضيييييائع العراريييييية 

كميييا أكيييد حجيييو "تركييييز الزييييارة عليييى أوضييياع الفلسيييطينيين فيييي العيييراق، إذ إن وجيييودهم  والفلسيييطينية".
، وهييو بحاجيية إليى تنإيييم ونطييار قييانوني، وقييد وعييدنا أن يصييدر 202عقييد بعييد إلغيياء القييانون القيانوني م

فلسيطينيًا فيي السيجون العراريية  40البرلمان العراقي قرارًا بهذا االتجاه". وكشف حجو عين وجيود نحيو "
 تتراوح تهمهم بين اإلرهاب والجرائم العادية".

 4/3/2019 ،الشرق األوسط، لندن
 

 صرف مستحقات عائالت الشهداء واألسرى لسطينية تالفالسلطة  .3
أوعز رئيس السلطة الفلسيطينية محميود ببياإ، أميس، بصيرن مسيتحقات : نادية سعد الدين - انعم  

، وفيق قيول عضييو الفلسيطينيينومخيمييات الالجئيين  ،واألسير  المحيررين ،واألسير   ،عيائالت الشيهداء
بنيياء علييى "الشييي ، فييي تدوينيية علييى تييويتر، أنييه وأضييان  اللجنيية المركزييية لحركيية فييتح حسييين الشييي .

 ."تعليمات الرئيس بباإ، فسيتم اليوم )أمس( صرن تلك المستحقات، إذ لهم األولوية دائماً 
من جانبه، قال رئيس حكومة تسيير األعمال الفلسطيني، رامي الحمد هللا، إنه بتوجيهات من ببياإ، 

هللا، فييييي تصييييريح لييييه، أنييييه بااللتفييييان الشييييعبي  وأكييييد الحمييييد سيييييتم دفييييع رواتييييب الشييييهداء واألسيييير .
 فنحن قادرون على تخطي األزمة الحالية وتحصين المشروع الوطني. واالصطفان حول بباإ،

 4/3/2019، الغد، عم ان
 

 إسرائيل""في  ة األمريكيةسفار الإلحاق القنصلية األمريكية في القدس إلى  تدين قرار عشراوي  .4
لتنفيذيييية لمنإمييية التحريييير الفلسيييطينية حنيييان عشيييراوي، قيييرار الوالييييات عضيييو اللجنييية ا د تعييي :رام هللا

، في "إسرائيل"المتحدة األمريكية دمج قنصليتها العامة التي تعنى بش ون الفلسطينيين مع سفارتها في 
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، 4/3/2019يييوم اإلثنييين إطييار بعثيية دبلوماسييية واحييدة فييي القييدإ المحتليية، الييذي سيييدخل حيييز التنفيييذ 
لهجومهييا المميينهج علييى الشييعب الفلسييطيني وريادتييه، وتن رهييا للقييوانين والقييرارات والشييرائع هييو اسييتمرار 

الدولييية واللتزاماتهييا بموجييب القييانون، بييدافع ميين العنصييرية والعييداء واإلغفييال المتعمييد للتيياري  والحقييائق 
هيذه الخطيوة، ، باسيم اللجنية التنفيذيية 3/3/2019 فيي بييان لهيا، ييوم األحيد ،ودانت عشيراوي  السياسية.

وقاليييت: "إن اإلدارة األمريكيييية تعميييل عليييى تنفييييذ مييييا تسيييمى بيييي"الصفقة ال بييير " مييين خيييالل خطواتهييييا 
األحادية بشأن القدإ واألونروا وحجب التمويل عن فلسطين وغيرها من الممارسات التي تندرج تحت 

 غطاء االنتإار لتفاصيل خطتها التي فشلت قبل أن تعلن".
، كميا إلجراء غير القانوني يطعن في مصدارية ومكانة الواليات المتحدة عالميياً وشددت على أن هذا ا

ولفتيت  للوجيه األصيولي العنصيري االنعزاليي اليذي تمثليه اإلدارة األمريكيية. واضيحاً  أنه يشكل انعكاسياً 
ة لحقوق الشعب الفلسطيني، فاستبدال القنصلي صارخاً  إلى أن هذه الخطوة تعد انتهاكاً  النإر عشراوي 

بوحيييدة تسييييير خيييدمات الفلسيييطينيين ضيييمن السيييفارة هيييو تن ييير لدولييية  1844التيييي تأسسيييت فيييي العيييام 
فلسطين وللحقيوق والهويية الفلسيطينية، ونفيي للوضيع والوايفية التاريخيية للقنصيلية، كميا أنيه ييأتي فيي 
سييييياق الييييدعم األمريكييييي المطلييييق لليمييييين اإلسييييرائيلي وعلييييى وجييييه الخصييييوص دعييييم ومسيييياندة الوجييييه 

بنيامين نتنياهو وائتالفه المتطرن في خضيم  اإلسرائيلينصري االستيطاني المتمثل برئيس الوزراء الع
 المعركة االنتخابية التي تجري على الساحة اإلسرائيلية.

وطالبييت عشييراوي فييي نهاييية بيانهييا، الواليييات المتحييدة األمريكييية وقييف قراراتهييا وممارسيياتها االسييتفزازية 
ودعييت دول  لقييرارات الشييربية الدولييية. امييل بعداليية مييع القضييية الفلسييطينية وفقيياً وغييير القانونييية والتع

الوقييون فييي وجييه  إلييىالعييالم التييي تحتييرم القييانون الييدولي والعداليية األممييية والبيييم والمبيياد  اإلنسييانية 
 االنتهاكات األمريكية واإلسرائيلية. 

 3/3/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ريقات يتهم اإلدارة األمريكية بمناهضة حق  ع .5
هييياجم أميييين سييير اللجنييية التنفيذيييية لمنإمييية التحريييير، صيييائب عريقيييات، اإلدارة : كفييياح ز يييون  - رام هللا

األمريكييييية، منتقييييدًا قييييرار إغييييالق قنصييييليتها فييييي القييييدإ التييييي كانييييت بمثابيييية بعثيييية دبلوماسييييية خاصيييية 
 أييديولوجياووصيف عريقيات األمير بأنيه ضيمن  ين، ودمجها بالسفارة األمريكيية فيي المدينية.بالفلسطيني

عامييًا فييي  175الشييعب الفلسييطيني فييي تقرييير مصيييره. وقييال إن "القنصييلية عملييت  متعصييبة تن يير حييق  
 المتعصبة التي ترفض أن يكيون  باأليديولوجيافلسطين، ونغالقها ال عالقة له باألداء، وننما  -القدإ 
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وقييال عريقييات إن "دمييج القنصييلية األمريكييية بالسييفارة  فييي تقرييير المصييير". للشييعب الفلسييطيني الحييق  
 يمثل المسمار األخير في نعش دور اإلدارة األمريكية في صناعة السالم". 

 4/3/2019 ،الشرق األوسط، لندن
 

 دولته المستقلةتنكر  لحق  الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وبناء تيسير خالد: واشنطن ت .6
رأ  عضو اللجنية التنفيذيية لمنإمية التحريير الفلسيطينية، تيسيير خاليد، أن : نادية سعد الدين - انعم  

عيد  خطيوة يُ  ،قرار الواليات المتحدة دمج قنصليتها في القيدإ المحتلية بسيفارتها ليد  ال ييان اإلسيرائيلي
وأضان خالد، وهيو  الدولي والشربية الدولية.عدائية، وعدوانًا سافرًا ضد  الشعب الفلسطيني، والقانون 

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن تلك الخطوة تعني اسيتبدال القنصيلية 
العامية األمريكييية فييي القييدإ، التييي واصييلت بحكييم األمير الواقييع مهييام السييفارة لييد  السييلطة الفلسييطينية 

، بوحدة تسيير خدمات الفلسطينيين ضمن السيفارة، التيي 1993م بعد التوريع على اتفاقات أوسلو، العا
 واعتبير إنهيا خطيوة تين م عين تن ير  واشينطن لحيق   قررت إدارة الرئيس ترامب نقلهيا إليى القيدإ المحتلية.

 الشعب الفلسطيني في تقرير المصير و ناء دولته المستقلة ذات سيادة. 
، توفر الدعم المباشر لرئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين وقال خالد إن اإلدارة األمريكية، بهذه الخطوة

نتنياهو، وسط قيرب إجيراء انتخابيات ال نيسيت الشيهر المقبيل، بميا ي شير إليى حسيم خيارهيا فيي فيرض 
 تسوية سياسية على الجانب الفلسطيني من خالل صفقة قرن التي تم التوافق عليها بين الجانبين.

 4/3/2019، الغد، عم ان
 

 ي: إذا فشلت فلسطين فهو فشل للعالمالمالك .7
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض الميال ي، إن بيالده فيي تحيٍد أميام التراجيع اليدولي فيي  إسطنبول:

خالل افتتاح م تمر السفراء الفلسطينيين المعتمدين لد  دول القيارة  ،وأعرب دعم قضايا الفلسطينيين.
عن سعادته بالعودة من جديد إلى إسطنبول، وافتتاح هذا  ،3/3/2019 األورو ية، في إسطنبول، األحد

وأوضيح الميال ي، أن "فلسيطين فيي اختبيار  الم تمر السنوي، مع نإيره التركي مولود تشاووش أوغلو.
فشلنا فهو فشل لهذا ال ون الذي يكون قد تخلى عين مسي ولياته  ونذافإما أن ننجح وينجح معها العالم 

 ".شامخاً  مستقالً  رامته أن يحيا حراً تجاه شعب استحق ويستحق بك
 أن اإلدارة األمريكية الحالية التي يرأسها دونالد ترامب "لم تترك ولن تترك لنا خياراً إلى وأشار المال ي 

فيي عيالم أكثيير  إال اليدفاع عين هيذه المكتسيبات مين خيالل اليدفاع عين أنفسينا وحقوقنيا، بميا فيهيا الحيق  
وحييذر ميين أن الشييعب الفلسييطيني  قلة عاصييمتها القييدإ الشييري ".عداليية يتسييع لدوليية فلسييطينية مسييت
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وشيييدد  يواجيييه الييييوم خطييير الوجيييود وخطييير البقييياء كشيييعب، كأمييية ككييييان، كدولييية أو كمشيييروع تحيييرري.
الميييال ي، عليييى أن الفلسيييطينيين يحيييار ون اان المخططيييات الراميييية للقضييياء عليييى مشيييروعهم اليييوطني 

وتيابع  .1967حياة والمتواصلة جغرافييا وذات السييادة عليى حيدود ومنع إقامة دولتهم المستقلة القابلة لل
 "حاجتنا إلى وحدتنا ضروري ودعم أصدقائنا لنا هام، ل ننا نحمل الهم األكبر".

 3/3/2019، لألنباء األناضولوكالة 
 

 عريقات يدعو الدول العربية واإلسالمية إلى حماية إرث القدس ومقدساتها .8
ة التنفيذييية لمنإميية التحرييير الفلسييطينية صييائب عريقييات، جامعيية الييدول دعييا أمييين سيير اللجنيي :أريحييا

العر ييية ومنإميية التعيياون اإلسييالمي إلييى اتخيياذ اإلجييراءات العاجليية لمتابعيية أوضيياع المدينيية المقدسيية 
والمسجد األقصى خاصة، والتحرك السياسي الالزم مع أعضياء المجتميع اليدولي قبيل تفجير األوضياع 

ل، ونلزاميييه بتحميييل مسييي ولياته ال املييية عييين خروقاتيييه المنإمييية لقواعيييد القيييانون بفعيييل سياسيييات االحيييتال
 الدولي وحقوق شعبنا، ومساءلته قبل جر المنطقة إلى حرب دينية ال ُتحمد عبباها.

في رسالة رسمية عاجلة وجهها، يوم األحد، إلى أمين عام جامعة الدول العر ية أحمد  عريقات، وأشار
ر يية، وأميين عيام منإمية التعياون اإلسيالمي يوسيف العثيميين واليدول اإلسيالمية، أبو الغيط واليدول الع

إلى محاوالت سلطة االحيتالل  ،حول آخر التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها القدإ الشري 
وأحاط عريقات الدول بما يجري م خرًا في منطقة بياب الرحمية،  ترجمة القرار األمريكي بشكل عملي.

ءات التييي نفييذتها سييلطة االحييتالل علييى المصييلين، بمييا فييي ذلييك اعتقييال عشييرات الفلسييطينيين واالعتييدا
المقدسيين من أنحاء القدإ، والتي طالت الرموز الوطنية والدينية في المدينة، بما في ذلك إبعاد رئيس 

ئد دعنا مجلس أوقان القدإ الشي  عبد العإيم سلهب، ونائبه الشي  ناجح بكيرات، واعتقال الشي  را
 مدير الوعظ واإلرشاد في األقصى، ومحافظ القدإ عدنان غيث لمرات متتالية.

وقال: "إن إجراءات سلطة االحتالل التي تمثل خرقًا صارخًا للوضع التاريخي الراهن "ستاتسكو" تعمل 
، وفيييرض واقيييع جدييييد داخيييل الحيييرم القدسيييي 1967عليييى تغييييير الواقيييع فيييي المدينييية المحتلييية منيييذ عيييام 

ي ، وتقسيم المسجد زمانيًا ومكانيًا، و سيط الهيمنية والسييطرة الشياملة عليى المدينية المقدسية، بميا الشر 
فيهييا المقدسييات اإلسييالمية والمسيييحية فييي مخالفيية للقييوانين والشييرائع الدولييية التييي تعتبيير القييدإ مدينيية 

 محتلة، وتحويل الصراع إلى صراع ديني".
جهود الحثيثيية التييي تبييذلها الجامعيية العر ييية ومنإميية التعيياون وأشيياد عريقييات باسييم منإميية التحرييير بييال

 اإلسالمي ومتابعاتهما الجارية لقرارات القمم العر ية واإلسالمية و شكل خاص فيما يتعلق بالقدإ.
 3/3/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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د بقرار االحتالل إبعاد سلهب ورموز وطنية ودينية .9  عن األقصى ادعيس يند 

، أمييس، ميين وضييع خطييير فييي األقصييى. واسييتن ر الفلسييطينية حييذرت السييلطة: كفيياح ز ييون  - رام هللا
دبيس، ريام سيلطات االحيتالل بإبعياد اوزير األوقان والش ون الدينية في السلطة الفلسطينية، يوسف 

 ،العإييم سيلهب رئيس مجلس األوقان والش ون والمقدسات اإلسالمية في القدإ المحتلة، الشي  عبيد
وعييدد ميين قييادة العمييل الييوطني فييي المحافإيية والحييراإ عيين األقصييى. وأضييان، فييي بيييان، أن "الواقييع 
الحالي في القدإ في ال التطورات السياسية األخيرة، والم امرات التي تتعرض لها لر ما هيي األكثير 

من اليقإية والمرابطية  ". ودعا دبيس إلى مزيد1967خطورة في العصر الحالي منذ احتاللها في عام 
 في األقصى لتفويت الفرصة على أعداء السالم.

 4/3/2019 ،الشرق األوسط، لندن
 

 مخاطر الحفريات أسفل األقصى والبلدة القديمة وسلوان" تحذر من الفلسطينية "الخارجية .10
ييي ات حيييذرت وزارة الخارجيييية والمغتييير ين الفلسيييطينية، مييين مخييياطر الحفريييي :ناديييية سيييعد اليييدين - انعم 

اإلسرائيلية التهويدية ونتائجها ال ارثية أسيفل المسيجد األقصيى والبليدة القديمية و ليدة سيلوان، فيميا بيات 
 ُيعرن إعالميا بيشبكة األنفاق.

واعتبيرت الييوزارة، فييي بيييان لهيا أمييس، أن هييذه الحفريييات جييزء مين عمليييات التهويييد المتصيياعدة للقييدإ 
وحملييت  التيياريخي والقييانوني القييائم فييي القييدإ ومقدسيياتها. المحتليية ومحيطهييا، ومحاوليية لتغيييير الواقييع

الوزارة حكومة االحتالل المس ولية ال املة والمباشرة عن تلك الحفريات، ونتائجها، وتدابياتها الخطيرة 
على حياة المواطنين الفلسيطينيين، مطالبية بتحيرك دوليي عاجيل لوقيف تليك الحفرييات وتيوفير الحمايية 

 للشعب الفلسطيني.
 4/3/2019 ،لغد، عم انا

 
 النائب طافش: األسرى يخوضون أقسى مالحم التاريخ .11

أكييد النائييب عيين حركيية حميياإ فييي بيييت لحييم خالييد طييافش، أن األسيير  فييي سييجون االحييتالل  :رام هللا
أن الصراع بينهم و ين سجانيهم مسيتمر بيدون كليل أو مليل،  يخوضون أقسى مالحم التاري ، موضحاً 

وأضييان طييافش فييي  ن فييي وسييائل التضيييق عليييهم ونبعييادهم عيين واقييع شييعبهم.تفيينن السييجاني فييي اييل  
 تصريح صحفي "لن يستطيع االحتالل النيل من عزيمتهم، رغم أنه يقيدهم فيي زنازينيه المغلقية"، الفتياً 
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 أن االحييتالل يحسييب لخطييوات األسيير  التصييعيدية ألييف حسيياب، وأنييه سيييدفع الييثمن غالييياً  النإيير إلييى
 جرامية والمسيئة لألسر  داخل السجون.على كل سياسته اإل

 3/3/2019 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 هنية يطلع الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة على نتائج زيارته للقاهرة .12
أطلع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماإ" إسماعيل هنية ووفد رفيع من ريادة 

وطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار على نتائج زيارته األخيرة الحركة، ريادة الهيئة ال
وذكر عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية في م تمر صحفي  للعاصمة المصرية القاهرة.

عقب اللقاء أن هنية استعرض في اجتماعه مع الهيئة تفاصيل لقاءاته في مصر، إذ أك د على 
محيطة بالقضية الفلسطينية، ومواجهة كل محاوالت تصفية القضية الثوابت الوطنية، والمخاطر ال

 الفلسطينية وضرورة إنهاء االنقسام وفق الرؤية الوطنية المشتركة.
ودورها في التخفي  من معاناة أهالي ولفت إلى أن هنية أك د عم ق العالقة الثنائية مع مصر، 
ة وقوفها إلى جانب شعبنا الفلسطيني القطاع ورفع الحصار عنهم، واستمع من البيادة المصري

 ومعاناته.
وأضان أن رئيس الحركة تحدث مع المصريين عن ضرورة متابعة مصر جهودها األخيرة المبذولة 
في سبيل إنهاء حصار غزة وضرورة التزام االحتالل بذلك، مشيًرا إلى أن المصريين أكدوا مواصلتهم 

ولفت الحية إلى أن رئيس الحركة قدم شكره  الي القطاع.هذه الجهود، ولن يقبلوا استمرار معاناة أه
 وتقديره للدور المصري في إنهاء معاناة الشبان المختطفين وعودتهم إلى ذويهم سالمين.

 3/3/2019موقع حركة حماس، غزة، 
 

 ترقب لصفقة تبادل.. حماس تسعى لتحرير ثالثة آالف أسير .13

ينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي باهتمام بالغ ما رائد موسى: يترقب أهالي األسر  الفلسط -غزة 
يتم تداوله حاليا بشأن صفقة تبادل األسر  بين حركة حماإ ونسرائيل، ويمنون أنفسهم بأن يكون 

ورجح مفوض العالقات العامة في مفوضية الشهداء والجرحى  وقت معانقة أبنائهم للحرية قريبا.
" لتبادل األسر  بين المقاومة 2إلى صفقة "وفاء األحرار واألسر  في غزة أسامة مرتجى التوصل 

الفلسطينية ونسرائيل بوساطة مصرية، ل نه قدر أنها لن تخرج إلى النور قبل االنتخابات اإلسرائيلية 
وأكد مرتجى في حديث للجزيرة نت أن مصر بذلت وستبذل  أبريل/نيسان المقبل. 9المقررة في 
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التوصل إلى صفقة تبادل لألسر ، حيث إن جهودها السابقة  جهودا جادة مع إسرائيل من أجل
 اصطدمت بتعنت إسرائيل في خصوص آليات اإلفراج عن األسر  من حيث األعداد والنوبية.

بي"أخطاء صفقة وفاء  -ما وصفها-وقال إن المقاومة في غزة تحرص هذه المرة على عدم ت رار 
أسيرة،  27نجحت في تحرير ألف أسير، إضافة إلى  "، أو ما تعرن بي"صفقة شاليط" التي1األحرار 

في حين وضعت إسرائيل حينها "فيتو" على أسماء أسر  من قادة الحركة األسيرة ونواب المجلس 
أسير قد تشملهم الصفقة، أكد  1,500و خصوص ما تتحدث عنه مصادر إسرائيلية بشأن  التشريعي.

ستنادا إلى ما تمتل ه حركة حماإ من "أوراق قوة" مرتجى أن المقاومة تتطلع إلى ضعف هذا العدد ا
تتعلق بعدد الجنود األسر  لديها، بغض النإر عن طبيعة وضعهم الصحي، سواء كانوا أمواتا أو 

أسيرا  46أسيرا، و 285وتوقع مرتجى أن تشمل الصفقة تحرير جميع أسر  قطاع غزة وعددهم  أحياء.
، وستة نواب في المجلس التشريعي، 1993رية أوسلو عام يببعون في السجون منذ ما قبل توريع اتفا

 إضافة إلى جميع األسيرات واألسر  األطفال.
 3/3/2019الجزيرة نت، 

 
 فتح تندد بتغيير حماس لمعالم الجندي المجهول بغزة .14

 نددت حركة فتح، يوم األحد، بتغيير "حماإ" لمعالم ُنصب الجندي المجهول وسط مدينة غزة.: غزة
اطق باسم حركة "فتح" عاطف أبو سي ، "إن نصب الجندي المجهول الذي حمل األمل وقال الن

والحلم وكان شوكة في حلق االحتالل وأعوانه ليس مل ا ألحد، وال يحق ألحد أن يغير هويته وال 
وطالب أبو سي  فصائل العمل الوطني وفعاليات المجتمع المحلي باتخاذ موقف حازم تجاه  شكله".

مسل يات غير الوطنية"، ألن استبدال الجندي و ندقيته بمجسمات هندسية "يشكل التفافا مثل هذه "ال
وتساءل: هل يعقل أن تقوم حماإ بتغيير شكل الجندي المجهول أحد  على هوية شعبنا وكفاحه."

أبرز معالم مدينة غزة؟ م كدا رفض حركة فتح "االستخفان بتاري  الشعوب وتضحياتها، وال بهوية 
ولفت أبو سي  أن بندرية الجندي المجهول تشير إلى  الوطني وال باإلرث ال فاحي لشعبنا."النضال 

القدإ ونلى فلسطين السليبة كشاهد على مدار العقود المتتالية، بعد الن بة، ونلى تضحيات شعبنا 
 والجنود المجهولين العرب في الطريق إلى القدإ.

 3/3/2019، (وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا

 
 على إطالق بالونات حارقة لحماس ردا   موقعينطيران االحتالل يقصف  .15
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وكاالت: أفاد مصدر أمني في حماإ األحد أن طيران االحتالل اإلسرائيلي قصف موقعين  - غزة
” متفجرات“تابعين للحركة في قطاع غزة، بعدما أعلن جيش االحتالل أنه تم إطالق بالونات تحمل 

طائرات االحتالل شنت عدة غارات استهدفت “وقال المصدر األمني في حماإ إن  ئيل.باتجاه إسرا
موقعين للمقاومة )تابعين ل تائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماإ( شرق مخيم البريج 

وأشار إلى أن الهجوم الذي وقع ليل السبت  ”.وسط قطاع غزة وآخر شرق رفح جنوب قطاع غزة
 ”.لم يبلغ عن وقوع إصابات“مضيفا أنه ” كبيرة“ار أسفر عن أضر 

أطلقت مجموعة من “من جهته أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي في بيان أن الضر ات نف ذت بعدما 
، م كدا عدم وقوع إصابات ”البالونات المحملة بمتفجرات من قطاع غزة باتجاه األراضي اإلسرائيلية

كما أعلن جيش في بيان جديد مساء االحد أن طائراته  لحدود.أو أضرار في الجانب اإلسرائيلي من ا
استهدفت مقرا عسكريا لحماإ في شمال قطاع غزة، ردا على إلقاء عبوات ناسفة على الساتر 

 الفاصل بين القطاع واسرائيل.
 وأفادت مصادر طبية في غزة أن ثالثة فلسطينيين أصيبوا بجروح جراء هذه الغارة.

 3/3/2019، القدس العربي، لندن
 

 "والال": حماس طورت آلية جديدة إلطالق بالونات مفخخة .16
زعم موقع "والال" العبري أن حركة حماإ طو رت آلية إلطالق البالونات الحارقة : الرأي –غزة 

وذكر الموقع أن االية تمكن البالونات من حمل  المفخخة، من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغالن.
 ت قصير جًدا نحو الجنود مباشرة بالقرب من السياج أو في أي مستوطنة.عبوة واالنطالق في وق

وأكد أن العبوات التي يلقيها الشبان الفلسطينيون قرب السياج خالل أيام االحتجاجات تهز جدران 
 المستوطنين الذين يعيشون قرب السياج.

متر  200ت على بعد يشار إلى أن عضو كنيست االحتالل حاييم يلين، ادعى أن عبوة متفجرة سقط
واشت ى يلين من عدم وجود صفارات  منه، وأنه عانى ألسبوعين من طنين في أذنه جراء انفجارها.

إنذار بإمكانها التحذير من هكذا عبوات أو بالونات، قائال إن قتال "إسرائيل" كان على مر السنين مع 
 القسام ال مع البالونات والعبوات.

 3/3/2019، غزة ،عالموكالة الرأي الفلسطينية لإل
 

 دليل قلق وإرباك العدو من معركة القدس المستمرة عن األقصى الشيخ سلهب": إبعاد الجهاد" .17
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د: نادية سعد الدين -عمان  حركة الجهاد اإلسالمي بقرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي، إبعاد  تند 
ة، الشي  عبد العإيم سلهب، رئيس مجلس األوقان والش ون والمقدسات اإلسالمية في القدإ المحتل

 عن المسجد األقصى المبارك لمدة أر عين يوما.
قالت إن قرار االحتالل بإبعاد الشي  سلهب، عن المسجد األقصى، دليل قلق ونر اك العدو من و 

وأضافت،  معركة القدإ المستمرة، ومن نفير الشعب الفلسطيني لحماية المسجد األقصى والمقدسات.
ث باسمها مصعب البريم، أن إبعاد العلماء والمشاي  والبيادات والمرابطين على لسان المتحد

والمرابطات لن ي خر االنتفاضة في وجه االحتالل والتهويد، حيث الشعب الفلسطيني المرابط في 
وأكدت استمرار الدعوة بالنفير الشعبي من الضفة الغر ية، بما فيها  القدإ عصي على اإلن سار.

 نحو المسجد األقصى، للتصدي إلرهاب العدو الصهيوني بحق المقدسات الدينية. القدإ المحتلة،
 4/3/2019الغد، عمان، 

 
 المحتلة تدعو إلى إيفاد لجنة دولية متخصصة لألراضي  الفلسطينية الفصائلرام هللا:  .18

يحم ل األممي الذي  دعت الفصائل الفلسطينية والقو  في بيان أصدروه أمس لوضع التقرير رام هللا:
موضع  ،إسرائيل المس ولية عن أحداث العنف التي وقعت العام الماضي على حدود قطاع غزة

، كما دعت إلى «التنفيذ الفوري تمهيدًا لمحاكمة قادة االحتالل على الجرائم المتواصلة بحق شعبنا
قوم بها دولة إيفاد لجنة دولية مختصة لألراضي الفلسطينية المحتلة للوقون على االنتهاكات التي ت»

 «.االحتالل بحق شعبنا األعزل، وتوفير الحماية الدولية حتى إنهاء االحتالل
 4/3/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 في الضفة مواجهة 53حصاد األسبوع: إصابة عشرات الفلسطينيين وإسرائيلي في  .19

يما أصيب شهد حصاد األسبوع الماضي إصابة العشرات بالرصاص الحي والمطاطي واالختناق، ف
 53مستوطن إسرائيلي بالحجارة خالل عدة مواجهات في الضفة الغر ية وغزة، لينتهي األسبوع على 

 مواجهة، تخللها تفجير عبوات ناسفة محلية الصنع في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة.
 3/3/2019موقع حركة حماس، غزة، 

 
 تمديد اعتقال أسير بزعم قتله مستوطنة .20

اإلسرائيلية، اليوم األحد، اعتقال أسير فلسطيني ” الصلح“مد دت ما تسمى محكمة  :القدإ المحتلة
 تنسب إليه تهمة تنفيذ عملية طعن أسفرت عن مقتل مستوطنة يهودية، غرب مدينة القدإ المحتلة.
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العبرية، في تقرير ُنشر على موقعها اإلل تروني، اليوم األحد، إنه تم ” يسرائيل هيوم“وقالت صحيفة 
ض األسير الفلسطيني عرفات ارفابية على محكمة الصلح؛ حيث مددت اعتقاله حتى السابع من عر 

 ”.القتل“شهر آذار/ مارإ الجاري؛ لتقديم الئحة اتهام ضده تتضمن 
و حسب االدعاءات اإلسرائيلية؛ فقد اعترن الشاب ارفابية )من الخليل( بقتله المستوطنة على خلفية 

 ”.يهود“سابقًا قتل ، وأنه كان ينوي ”قومية“
ة طعنات في جسدها بمدينة القدإ،  وتتهم سلطات االحتالل ارفابية بقتل مستوطنة بطعنها عد 

 وانسحابه من مكان العملية في السابع من شهر شباط/ فبراير الماضي.
 3/3/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 من سورية ستشكالن فريقا  النسحاب القوات األجنبية "إسرائيل"روسيا و .21

أعلن رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم )األحد( أن اسرائيل : أ ن ب -القدإ المحتلة 
 وروسيا تعتزمان تشكيل فريق مشترك النسحاب القوات األجنبية من سورية.

ية اتفقنا أنا والرئيس بوتين على هدن مشترك: انسحاب القوات األجنب»وقال خالل اجتماع لحكومته 
التي وصلت الى سورية بعد اندالع الحرب األهلية فيها، واتفقنا ايضًا على تشكيل فريق مشترك للدفع 

 «.بهذا الهدن اضافة الى عناصر أخر  
أوضحت بشكل ال يقبل التأويل أن اسرائيل لن تسمح بأي تموضع عسكري »وأضان نتانياهو: 

 «.ا سنستمر بالعمل عسكريًا ضدهاإليران في سورية، كما أوضحت أيضًا في شكل م كد أنن
 3/3/2019الحياة، لندن، 

  
 ليبرمان: ال مفر من حرب على غزة واستطالعات الرأي منفصلة عن الواقع .22

قال وزير الجيش اإلسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان ،  -ترجمة خاصة -"القدإ" دوت كوم -رام هللا
 ل سر أي قوة لد  الفلسطينيين هناك.إنه ال مفر من حرب رابعة وأخيرة على قطاع غزة، 

وأضان خالل نشاط ثقافي في تل أبيب "هناك فرصة لتسوية دائمة في غزة، ل ن يجب أن ن سر 
 إرادتهم ونيمانهم وأملهم بأن يرموننا في البحر يوما ما".

وتطرق الستطالعات أجريت أمس أاهرت أن حز ه "إسرائيل بيتنا" لن يتجاوز نسبة الحسم، معتبرا 
 أن تلك االستطالعات منفصلة عن الواقع وال ريمة لها.

و شأن قرار المستشار القضائي ضد بنيامين نتنياهو، أوضح أنه لم يقرأ ما نشر بخصوصه وال ينوي 
ذلك، مشيرا إلى حق نتنياهو في الدفاع عن نفسه وأن المحكمة هي الوحيدة التي تدين الشخص أو 
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ول لنتنياهو، قال إنه رجل جيد ول ن ليس لديه القدرة على ريادة وعن بيني غانتس المنافس األ تبرئه.
 حكومة بعد فشله في الحرب األخيرة على غزة.

 2/3/2019القدس، القدس، 
 

 السفير اإلسرائيلي بألمانيا ينتقد تهنئة الرئيس األلماني إليران بعيدها القومي .23
خارون، بصورة غير مباشرة بررية التهنئة انتقد السفير اإلسرائيلي في ألمانيا، جيريمي إيسا ن:برلي

 فالتر شتاينماير إلى إيران بمناسبة عيدها القومي.-التي بعث بها الرئيس األلماني فرانك
وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" األلمانية الصادرة يوم السبت، قال الدبلوماسي اإلسرائيلي إن "وقت 

حكم آيات هللا واإلرهاب الذي ينشرونه داخليا التهنئة للناإ في إيران سيحين عندما ينتهي نإام 
وأضان:" عندما ننإر نحن في إسرائيل إلى الذكر  السنوية األر عين لبيام نإام الحكم  وخارجيا".

في إيران، فإننا سنر  نإاما ينتهك حقوق اإلنسان بشكل منهجي، نإاما ينشر زعزعة االستقرار في 
يمضي قدما في برنامجه الصاروخي العدواني"، وتابع " سنر  المنطقة ويتبع برنامجا نوويا عسكريا و 

 نإاما أن ر المحرقة وأعلن عزمه على محو إسرائيل".
  2/3/2019 القدس، القدس،

 
 نتنياهو... والفتة ترحب به على باب سجن مظاهرات ضد   .24

، بنيامين في األسبوع األول بعد قرار تقديم الئحة اتهام ضد رئيس الوزراء: تل أبيب: نإير مجلي
نتنياهو، بتهمة الفساد واالحتيال وخيانة األمانة، انطلقت أمس وأول من أمس، مإاهرات شعبية 

، تطالبه باالستقالة. وفي الرملة، عل ق ناشطون من حزب العم ال "المواطنين"بمشاركة مئات 
عر نتنياهو... إسرائيل تش»جاء فيها « معسياهو»المعارض، الفتة عمالقة على جدار سجن 

وسجن معسياهو، هو الذي أمضى فيه رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، مدة سجنه،  «.بالعار
وكذلك رئيس الدولة األسبق، موشيه قصاب ووزير المالية ابرهام هيرشنزون ووزير الداخلية اريه 
ة درعي وغيرهم، إذ يوجد فيه قسم خاص للسجناء من ذوي الياقات البيضاء. وقد تضمنت الالفت

 المذكورة ترحيبا بقدوم نتنياهو.
وكانت المإاهرة األولى قد خرجت مساء السبت، أمام المقر الرسمي لرئيس الوزراء في القدإ 
الغر ية، وشارك فيها بضع مئات. وفي تل أبيب، خرجت، أمس األحد، مإاهرتان، واحدة م ي دة 

و خمسمائة، فقد رفعوا شعارات تندد وأخر  معارضة لنتنياهو. أما المعارضون، الذين قدر عددهم بنح
بفساد رئيس الوزراء وتحيي المستشار القضائي للحكومة على قراره تقديمه للمحاكمة. ونادوا بسقوط 



 
 
 
 

 

 17 ص             4879 العدد:             3/4/2019 االثنين التاريخ:  

                                    

نتنياهو ودعوا الليكود إلى إسقاطه انتخاب قائد يميني نإي  اليد مكانه. ولو حوا بالفتات ُكتب عليها: 
 «.يمةوزير الجر »و« حان الوقت لرحيل نتنياهو»

وقد حضر إلى المكان بضع عشرات من المتإاهرين الم يدين لنتنياهو. فراحوا يلوحون باألعالم 
«. نتنياهو رئيس وزراء بالدي»و« نتنياهو، الشعب معك»اإلسرائيلية ويرفعون الفتات ُكتب عليها 

 وعملت الشرطة اإلسرائيلية على الفصل بين التإاهرتين.
نياهو أنه بات قلقا على مصير حكمه بشكل حبيقي، حسبما تشير وقد أكدت مصادر مقر ة من نت

استطالعات الرأي، ول نه يخشى أكثر من مشهد حشود جماهيرية في الشوارع تطالبه باالستقالة. 
وأضافت هذه المصادر أن نتنياهو دعا وزراءه وجميع أعضاء ال نيست )البرلمان اإلسرائيلي( من 

ت في اليومين األخيرين مطالبا بتحركهم الشعبي إلاهار التوازن حز ه )الليكود( لسلسلة اجتماعا
حتى اان جمهورنا يتمسك »ومنع خسارة المعركة. ومما تسرب عن هذه االجتماعات أنه قال لهم: 

مقعدا رغم الئحة االتهام. ول ن علينا أن ننزل إلى الشارع ونشن الهجوم على  30بنا وما زال يعطينا 
ذهان أن غانتس )منافسه من حزب الجنراالت، رئيس أركان الجيش األسبق، اليسار ونرس  في األ

 «.بيني غانتس( هو يسار مائة في المائة، ونال فإننا سنخسر الحكم
وقد نشرت، أمس األحد، نتائج استطالع رأي آخر، هو الرابع الذي يتم منذ أن أعلن المستشار 

ميس الماضي. وجاء في استطالع أمس، الذي أبيحاي مندلبليت، قراره محاكمة نتنياهو، يوم الخ
، أن كتلة أحزاب اليمين ستخسر وألول مرة أكثريتها في ال نيست 12نشرته القناة التلفزيونية 

. رغم أن تمثيل حزب الليكود الحاكم بزعامة 120مقعدا في ال نيست من أصل  59وستحصل على 
« لفان -كحول »تطالع، ستحصل كتلة مقعدا. و حسب االس 30نتنياهو يبقى كما هو اليوم، أي 

 مقعدا. 38)|أزرق أبيض(، ببيادة الجنرال غانتس، على 
وتوقع هذا االستطالع أن إحد  القوائم العر ية )قائمة الموحدة والتجمع( لن تتجاوز نسبة الحسم، 

في المائة فقط من األصوات. كذلك أاهر االستطالع  2.2في المائة، وستحصل على  3.25وهي 
برئاسة « غيشر»برئاسة أفيغدور ليبرمان، وحزب « يسرائيل بيتينو»ط أحزاب أخر  بارزة، مثل سقو 

أورلي ليفي أبكسيس، نسبة الحسم. و حسب االستطالع، فإن قائمة تحالف الجبهة والعر ية للتغيير 
 مقاعد، 8مقاعد، وحزب العمل ببيادة آفي غباي  9برئاسة أيمن عودة وأحمد الطيبي ستحصل على 

مقاعد،  7« يهدوت هتوراة »مقاعد، اليهود االشكناز  7المتحالف مع حزب كهانا « البيت اليهودي»و
مقاعد،  6مقاعد، وحزب اليسار الصهيوني ميرتس  6برئاسة نفتالي بنيت « اليمين الجديد»و
 مقاعد. 4مقاعد وحزب شاإ  5برئاسة موشيه كاحلون « كوالنو»و
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ن إن نتنياهو ليس جديرا بأن يستمر في تولي منصب رئيس في المائة من المستطلعي 50وقال 
في المائة من ناخبي أحزاب  14في المائة أنه جدير بتولي المنصب. وقال  41الحكومة، بينما اعتبر 

اليمين إن قرار المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، دفعهم إلى تغيير طبيعة تصويتهم 
ست، التي ستتم في التاسع من أبريل )نيسان( المقبل. وأشار مناحيم في االنتخابات القريبة لل ني

، الذي أجر  االستطالع، إلى أن ما بين «بانلز بوليتيكس»ليزر، مدير عام معهد استطالعات الرأي 
، انتقلوا إلى 2015في المائة من مصوتي الليكود في االنتخابات السابقة عام  20 -في المائة  17

 تأييد غانتس.
انتقال الناخبين بين ال تل يقلقنا ل ننا »ل البيادي في الليكود، عضو ال نيست ديفيد بيطان، إن وقا

سنتمكن من مواجهته. الفارق ليس كبيرا، وهو مقعد إلى هنا وآخر إلى هناك. وسيعود الناخبون إلى 
 «.الحبيبيةأحزابهم. والليكود يحصل دائما في االستطالعات على نتيجة منخفضة أكثر من النتيجة 

 4/3/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 غزة بنتنياهو يرفض نتائج تقرير األمم المتحدة الذي يحمل "إسرائيل" المسؤولية عن أحداث العنف  .25
رام هللا: رفض رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، التقرير األممي الذي يحم ل إسرائيل 

المجلس »قائاًل إن ، العام الماضي على حدود قطاع غزةالمس ولية عن أحداث العنف التي وقعت 
يضع مستويات جديدة من النفاق واألكاذيب من منطلق كراهية إسرائيل، وهي الدولة الديمقراطية 

حماإ تطلق صواري  على المدنيين اإلسرائيليين »وأضان نتنياهو: «. الوحيدة في الشرق األوسط
إن »وتابع: «. ية خالل المإاهرات العنيفة على السياجوتلقي عبوات ناسفة وتنفذ أنشطة إرهاب

إسرائيل لن تسمح لحماإ بتقويض السيادة اإلسرائيلية وسون تحافظ على الحق في الدفاع عن 
النفس، وسيستمر الجيش اإلسرائيلي بالدفاع بحزم عن المواطنين اإلسرائيليين من الهجمات التي 

 «.ن قبل إيران التي تعلن عزمها على تدمير إسرائيلتشنها حماإ ومنإمات أخر  يتم تمويلها م
 4/3/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
ون أغلبية اإلسرائيليين ياستطالع:  .26  نتنياهو فاسدا   عد 

إن سلسلة استطالعات حول موضوع الفساد، وهي « هآرتس اإلسرائيلية»قالت صحيفة : )وكاالت(
يعتقدون أن رئيس « اإلسرائيليين»ت أن أغلبية ، أاهر «إسرائيل»األكبر من نوعها التي أجريت في 

، وفي المقابل، تبين من هذه االستطالعات أنهم ال يثقون «فاسد»الحكومة، بنيامين نتنياهو، 
 بالمستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت.
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 %30 ووفقًا لهذه االستطالعات التي أجراها الباحث السياسي في جامعة حيفا، دورون نيفوت، فإن

 %25، بينما قال «فاسد»يعتقدون أنه  %25، و«فاسد جدا»يعتقدون أن نتنياهو « اإلسرائيليين»من 
 «. ليس فاسدا»أنه  %20واعتبر « ليس فاسدًا جداً »إنه 

 3/3/2019الخليج، الشارقة، 
 

 تجمع معلومات عن الوجود العسكري اإليراني في العراق "إسرائيل" .27
قررت ت ثي  جمع المعلومات « تل أبيب»، أن 13ال« اإلسرائيلية»يون كشفت قناة التلفز : )ار تي(

 االستخبارية عن العراق، بهدن إزالة مإاهر التمركز العسكري اإليراني في بالد الرافدين.
تم اتخاذ هذا القرار في أعقاب وجود م شرات على »وقال المعلق العسكري للقناة ألون بن دافيد، إنه 

«. ثمار مقدرات كبيرة لبناء وجود عسكري بهدن تعزيز تأثيرها داخل العراقإقدام إيران على است
تجمع على أن التمركز العسكري اإليراني في العراق « إسرائيل»التقديرات السائدة في »وأضان أن 

أخرجت عمليا العراق من دائرة الدول التي تشكل « تل أبيب»يكتسب خطورة كبيرة، على اعتبار أن 
 «.يجيا على أمنها القومي في أعقاب سقوط نإام صدام حسينتهديدا استرات

لوسائل اإلعالم تقديرات مضمونها أن شن غارات عسكرية ضد « إسرائيلية»وسر ت ريادات عسكرية 
 الوجود اإليراني في العراق غير مستبعد.

 3/3/2019الخليج، الشارقة، 
 

 رى الشركاتتحسن شروط التنقيب عن الغاز في البحر لجذب كب "إسرائيل" .28
أفادت تقارير اليوم األحد، أن إسرائيل تعمل على تحسين شروط  -"القدإ" دوت كوم -تل أبيب

المناقصة الجديدة للتنقيب عن الغاز من أجل جذب شركات طاقة كبر  لتبديد المخاون بشأن 
 المسائل الجيوسياسية والتنإيمية، والبدء في نهاية المطان بالحفر في البحر المتوسط.

نقلت وكالة أنباء "بلومبرج" األمريكية عن وزير الطاقة االسرائيلي يوفال شتاينتس في مقابلة اجرتها و 
معه في مكتبه في القدإ المحتلة قوله، إن عمليات التنقيب تشمل خمسة مواقع بحرية أكبر مما كان 

وتوفر معلومات في المناقصة السابقة، وأن الوزارة قدمت أيضا جداول زمنية أكثر مرونة للحفر، 
 جيولوجية إضافية.
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وقال شتاينتس، إن عددا من الشركات ال بر  "تدرإ بنشاط" دخول المناقصة، في حين امتنع عن 
تحديد الشركات المهتمة بالعملية، التي تعد خطوة مهمة في تطوير صناعة الطاقة في اسرائيل. 

 و المقبل.وقال، إن اسرائيل ستعلن عن نتائج المناقصة في حزيران/ يوني
ووفقا لبلومبرج، قال شتاينيتس: "لقد أصبح من الواضح أن بإمكان إسرائيل تصدير الغاز الطبيعي 
إلى جيرانها العرب... مصر واألردن تشتري بالفعل الغاز الطبيعي اإلسرائيلي. وأكثر من ذلك، هم 

ويخبرنا االتحاد األورو ي على استعداد للتعاون معنا في التصدير إلى األسواق الرئيسية مثل أورو ا. 
 مرارا وت رارا بأنه يريد استيراد الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط".

 3/3/2019القدس، القدس، 
 

 أمنيون إسرائيليون يعارضون مقترحا أمريكيا لفرض السيادة اإلسرائيلية على الجوالن السوري  .29
اخنة، قالت صحيفة مقر ة من رئيس في خضم المنافسة االنتخابية الس: وديع عواودة –الناصرة 

حكومة االحتالل، أن أمنيين إسرائيليين تدخلوا للحيلولة دون تشريع قانون أمريكي يعترن بالسيادة 
 اإلسرائيلية على هضبة الجوالن السورية المحتلة.

ية االحد، أنه رغم تأييد ال ونغرإ األمريكي بفرض السيادة اإلسرائيل” يسرائيل هيوم“وزعمت صحيفة 
 على الجوالن المحتل، هناك أوساط أمنية إسرائيلية عملت وتعمل من أجل منع ذلك خلسة رسميا.

ونوهت الى أن جهات أمنية إسرائيلية تنشط في الواليات المتحدة حولت رسائل لمس ولين كبار في 
لى هضبة مجلس الشيوخ األمريكي، تبدي فيها تحفإا من مشروع قانون يعترن بالسيادة اإلسرائيلية ع

  الجوالن السوري. 
، بالقول إن وجود إسرائيل في هضبة الجوالن ”يسرائيل هيوم”وعلل األمنيون اإلسرائيليين رؤيتهم وفق

اليوم حبيقة، ال أحد يتن ر لها أو يستأنف عليها ولذا من غير المفهوم الدافع لتشريع قانون لفرض 
  بهذا المضمار.السيادة اإلسرائيلية عليها، ومن شأنه أن يثير جدال

وقالت الصحيفة إن ه الء تحدثوا نيابة عن الم سسة األمنية، ونن موقفه قد فاجأ كبار النواب 
 األمريكيين الذين انوا أن القانون المقترح يخدم مصلحة عليا إلسرائيل.

دود أصيب النواب األمريكيون الذين يدفعون بمشروع القانون بخيبة أمل لعدم وجود تفاعل ور “وتابعت 
 ”.فعل واسعة عليه داخل إسرائيل

 4/3/2019القدس العربي، لندن، 
  

 صحيفة عبرية: نتنياهو خارج للحرب دفاعا عن نفسه .30
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كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، يوم األحد، أن  -ترجمة خاصة -"القدإ" دوت كوم -رام هللا
ء وأعضاء ال نيست في منزله بالقدإ رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا مع وزرا

 عقب قرار المستشار القضائي أفيحاي ماندلبليت ضده.
و حسب الصحيفة، فإن نتنياهو عقد االجتماع بهدن صياغة استراتيجية لمواصلة الحملة التي 

وشارك في االجتماع جلعاد أردان ونير بركات وأوفير  ستركز على قرارات االتهام، وسط حالة تأهب.
يس وأمير أوحانا ودافيد بيتان، باإلضافة إلى طاقم الحملة االنتخابية لليكود، فيما تغيب جدعون أكون

وقالت الصحيفة أن عددا من المشاركين في االجتماع قالوا بعد انتهائه إن األجواء كانت  ساعر.
 جيدة وأنهم "خارجون إلى الحرب".

 3/3/2019القدس، القدس، 
 

 ما بوسعه لينجو من المحاكمةغاباي: نتنياهو سيفعل كل  .31
قال آفي غاباي زبيم حزب العمل، يوم السبت، إن بنيامين نتنياهو  -"القدإ" دوت كوم -رام هللا 

 سيفعل كل ما بوسعه لينجو من المحاكمة بعد أن قدم المستشار القضائي لوائح اتهام ضده.
نتخابية الحالية تتمحور حول إن المعركة اال –كما نقلت عنه هيئة البث العامة  –وأوضح غاباي 

مستقبل الدولة مقابل المستقبل الشخصي لنتنياهو. معر ا عن قلقه حيال ما سيجري في هذه المعركة 
وقال "إن حزب العمل يريد ريادة الدولة في  حتى موعد االنتخابات في التاسع من الشهر المقبل.

ر قانون القومية ومعنى ذلك طريق مغاير وليس في طريق ضم األراضي وسن قوانين على غرا
 االنفصال عن الفلسطينيين وانتهاج سياسة اقتصادية أكثر عدالة".

 2/3/2019القدس، القدس، 
 

 حزب كحلون ال يستبعد االنضمام الئتالف"غانتس" .32
لم تستبعد وزيرة اإلسكان والبناء اإلسرائيلية شاشا بيتون من حزب كلنا  -القدإ "القدإ" دوت كوم

وزير المالية موشيه كحلون، أن يتم االنضمام الئتالن حكومي مستقبال يقوده بيني الذي يترأسه 
 أبيض". -غانتس زبيم تحالف كاحول الفان "أزرق 

إن ذلك سيكون شريطة عدم انضمام  –كما نقلت عنها هيئة البث العامة االسرائيلية  –وقالت بيتون 
الطابع اليهودي لدولة إسرائيل. كما قالت.  كتلة مانعة تضم أحزابا مناهضة للصهيونية التي تعارض

 في إشارة منها لألحزاب العر ية.
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وعن المستقبل السياسي لبنيامين نتنياهو عقب قرار المستشار القضائي، قالت بيتون إن موقف حز ها 
من هذه المسألة بأنه يمكن السماح لرئيس الوزراء المضي في تولي مهام منصبه إلى حين اإلعالن 

 ة جلسة المساءلة التي سيخضع لها أمام المستشار.عن نتيج
 2/3/2019القدس، القدس، 

 وغاب العرب "إسرائيل"دول صحة في العالم.. حضرت  10أكثر  .33
دولة في العالم، لتحديد ترتيبها على الصعيد  169قامت وكالة بلومبيرغ بمراجعة بيانات : بلومبيرغ 

أن إسبانيا هي البلد األكثر صحة في العالم، ثم إيطاليا أاهر التقييم . الصحي، فماذا كانت النتائج؟
وهذا التقييم جاء وفقا  .35وآيسلندا واليابان وسويسرا، أما الواليات المتحدة فجاءت في المرتبة 

( Bloomberg Healthiest Country Indexمن م شر بلومبيرغ ألكثر الدول صحة ) 2019إلصدار 
 وامل التي تساهم في الصحة العامة.اقتصادا وفقا للع 169الذي يصنف 

 .2017وكانت إسبانيا في المركز السادإ في الم شر السابق الذي نشر عام 
 وفيما يأتي الدول العشر األولى في العالم من حيث الصحة:

-8 أستراليا. -7 السويد. -6 سويسرا. -5اليابان.  -4 آيسلندا. -3 إيطاليا. -2 إسبانيا. -1
 ."إسرائيل" -10 ويج.النر  -9 سنغافورة.

 3/3/2019الجزيرة.نت، 
 

 االدعاء العام اإلسرائيلي: نتنياهو تجاوز كل الخطوط الحمراء .34
صرح مكتب االدعاء العام في إسرائيل بأن رئيس الوزراء بنيامين : "القدإ" دوت كوم -رام هللا

د صدور قرار نتنياهو "تجاوز كل الخطوط الحمراء"، وذلك بعد هجومه على ممثلي االدعاء بع
واستن ر المكتب، في بيان، انتقادات نتنياهو، الذي زعم أن التحبيقات  بتوجيه اتهامات بالفساد له.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن بيان المكتب  المتعلقة به لم يتم إجراؤها "بأسلوب احترافي".
وكان  الخطوط الحمراء".أن: "الهجمات الشخصية التي يطلقها رئيس الوزراء بغيضة وتتجاوز كل 

نتنياهو اتهم اثنين من ممثلي االدعاء بالدفع من أجل اتهامه، وقال إنهما فعال ذلك "ألسباب 
 سياسية".

 3/3/2019القدس، القدس، 
  

 تبعد الشيخين "سلهب" و"بكيرات" عن "األقصى" "إسرائيل" .35
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، قرارا بإبعاد رئيس مجلس أصدرت السلطات اإلسرائيلية في القدإ، األحد: القدإ/أسامة الغساني
شهور،  4أوقان القدإ، الشي  عبد العإيم سلهب، لمدة أر عين يوما، والشي  ناجح بكيرات لمدة 

 عن المسجد األقصى، حسب مس ول فلسطيني.
ونشر مس ول اإلعالم والعالقات العامة في دائرة األوقان، فراإ الدبس، صورة للشي  سلهب يحمل 

 للغة العبرية.قرار إبعاده مطبوعا با
عن  باإلبعادكما أشار الدبس أن قرارا آخر صدر بحق المدير السابق لألقصى، الشي  بكيرات، 

لمدة  باإلبعادشهور، ومدير نادي األسير في القدإ )غير حكومي(، ناصر قوإ،  4األقصى لمدة 
 يوما عن المسجد. 40

لماضي، والمدير السابق للمسجد يناير/شباط ا 24واعتقلت الشرطة اإلسرائيلية، سلهب بتاري  
األقصى ناجح بكيرات وأفرجت عنهما في اليوم ذاته بعد إصدار قرارات إبعاد إدارية عن المسجد 

 األقصى لمدة سبعة أيام.
وجاء اعتقال سلهب و كيرات ومحافظ القدإ عدنان غيث وحراإ المسجد األقصى والناشطين في 

سرائيلية البوابة الخارجية لباب الرحمة في ساحة المدينة على خلفية رفض إغالق الشرطة اإل
األقصى، ونزالة القيود التي وضعتها الشرطة على البوابة وفتح مصلى باب الرحمة المغلق منذ عام 

 ، رغم قرار المحاكم اإلسرائيلية بعدم فتحه.2003
 3/2/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 المعتقلون الفلسطينيون المرضى رفضوا تناول الدواء ضمن الخطوات االحتجاجية .36

أعلنت جهات مختصة بمتابعة ملف األسر  الفلسطينيين في سجون «: القدإ العر ي»غزة ي 
، الذي «سجن النقب الصحراوي »االحتالل، أن وحدات خاصة إسرائيلية اقتحمت مجددا أقساما في 

خاون من ريام تلك القوات بشن هجوم واسع النطاق على األسر  البالغ يشهد توترا شديدا، وسط م
أسير، الذين شرعوا بتنفيذ خطوات احتجاجية بدأت بامتناع المرضى منهم عن تناول  200عددهم 

، اإلسرائيليالدواء. وذكر مكتب إعالم األسر  أن وحدات خاصة تابعة إلدارة سجون االحتالل 
 جن النقب الصحراوي.في س 3اقتحمت أمس قسم رقم 

وقال مكتب إعالم األسر  إن أصوات الت بيرات علت من غرن األسر  منذ لحإات االقتحام، 
 تضامًنا مع األسر  في ذلك القسم، منذرا بأن األحداث آخذة بالتصعيد.

، المقام من الخيام في ذلك السجن، حيث 7وكانت قوات االحتالل قد اقتحمت مساء السبت قسم رقم 
 تلك القوات عمليات تفتيش بشكل استفزازي بحق األسر .أجرت 
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وسبق وان حذر األسر  في رسالة سر وها سابقا من معتقلهم، من خطورة ما يتعرضون له، وأكدوا 
أنهم سيخوضون المواجهة، منذرين بسقوط شهداء من بينهم. هذا وأفاد بأن إدارة السجون نشرت 

ل ناهد الفاخوري مدير مكتب إعالم األسر ، إن هناك سيارات إطفاء بين أقسام سجن النقب، وقا
 تجاه تعريض حياة األسر  للخطر.« نوايا مبيتة»تخوفات من 

وطالب بوقفة جادة من كافة الم سسات والهيئات المحلية والدولية، العاملة في قضية األسر  
 «.والعمل على إنهاء الغطرسة ضدهم»

البية أقسامه من الخيام، توترا شديدا منذ أسبوعين، ، المقامة غ«سجن النقب الصحراوي »ويشهد 
بسبب نصب سلطات السجون أجهزة تشويش فوق تلك األقسام، والتي ي كد األسر  أنها تسبب لهم 

 اإلصابة بمرض السرطان.
 3/2/2019، القدس العربي، لندن

 
 طلب بناء للمقدسيين 20االحتالل يرفض المصادقة على : هآرتس .37

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن لجنة التخطيط والبناء في بلدية االحتالل : الرأي –القدإ المحتلة 
ة أن اإلجراءات التي كانت  20بالقدإ، رفضت م خًرا، المصادقة على  طلب بناء للمقدسيين، بحج 

 مت بعة للمصادقة لم تعد مقبولة حاليًا.
في المدينة، التي يعانون فيها من تضييقات  ويعني قرار بلدية االحتالل منًعا شبه تام  لبناء المقدسيين

 كبيرة ورفض لالعتران بمل ي تهم على األرض والبيوت من قبل االحتالل.
ألًفا من أزمة خانقة في قضي ة المسكن، سب بها رفض االحتالل  330ويعاني المقدسي ون البالغ عددهم 

ي تتعر ض له المدينة بعد إتمام احتاللها اإلسرائيلي االعتران بمل  يتهم على أرضهم واإلهمال التام الذ
وتت خذ سلطات االحتالل اإلسرائيلي من واقع أن أكثر  ، وعدم وجود أي خطط لإلسكان.1967عام 
كها في الطابو ذريعًة لرفض طلبات  90من  لة رسمًيا بأسماء مال  في المئة من األراضي غير مسج 

 البناء.
االحتالل اإلسرائيلي خالل العقود األخيرة بحصول مقد مي وللتغل ب على هذه األزمة، اكتفت سلطات 

طلبات البناء على إقرار من المخاتير أو من الشخصي ات االعتبارية في األحياء الذين تعترن بهم 
ة أن  "قائمة المخاتير والشخصيات االعتبارية  البلدي ة، قبل أن تنقلب البلدي ة على هذه اإلجراءات بحج 

 دي ة قديمة و حاجة إلى تغيير".الموجودة عند البل
ويعني عدم االعتران اإلسرائيلي بأن البيوت التي هدمت بالفعل ولم تحصل على ترخيص من 

 االحتالل معر ضة للهدم.
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و ي نت إحصائي ات فلسطينية أن قو ات االحتالل هدمت نحو خمسة آالن مسكن فلسطيني منذ عام 
مساكن  1,706عتهم من العودة، باإلضافة إلى هدم ألف مقدسي، ومن 120، وشرد ت أكثر من 1967

 طفاًل. 5,163فردًا، بينهم  9,422، وتشريد 2017و 2000بين عامي 
 3/2/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 االحتالل يتبع إجراءات جديدة لمنع البناء الفلسطيني بالقدس: هآرتس .38

مخططًا بناء قدمه  20لقدإ منح تراخيص لي رفضت سلطات االحتالل في ا: الرأي-الضفة المحتلة
الفلسطينيون في القدإ المحتلة، تنفيذًا إلجراءات جديدة تهدن لمحاصرة البناء الفلسطيني والحد من 

 توسعه.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن بلدية االحتالل لم تعد تعمل باإلجراءات القديمة التي كانت 

ا، م كدة أن الرفض األخير سي دي على المد  البعيد إليقان متبعة سابقًا تم إيقان العمل به
 الفلسطينيين عن بشكل تام عن البناء في القدإ.

وحسب الصحيفة فإن اإلجراءات التي كانت متبعة حتى اان تلزم أي فلسطيني يريد البناء في القدإ 
البلدة التي ينوي  المحتلة على إثبات مل يته لألرض عبر جمع تواريع من مخاتير وكبار عائالت

 البناء فيها، وكانت بلدية االحتالل تقوم بفحص هذه التواريع ومنح التصاريح الالزمة للبناء.
 3/2/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 2040ألف وحدة استيطانية في القدس المحتلة بحلول  125: منظمة التحرير .39

لفلسطينية إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي أعد ت قالت منإمة التحرير ا :نادية سعد الدين -عمان
، 2040مخططًا استيطانيًا لمخزون احتياطي من مساكن المستوطنين في القدإ المحتلة حتى العام 

 وحدة استيطانية سنويًا.  2500ألف وحدة استيطانية جديدة، بمعدل  125بإقامة 
ن األرض ومقاومة االستيطان التابع وأضافت المنإمة، في تقرير أصدره المكتب الوطني للدفاع ع

لها، إن المخزون السكني  االحتياطي، وفق المخطط اإلسرائيلي، يكفي لفترة قادمة، ويتضمن إقامة 
استيطانية في مستوطنة رمات  وحدة 1,200ووحدة استيطانية جديدة في مستوطنة غيلو  9,945

 شلومو في منطقة شعفاط، بالضفة الغر ية المحتلة.
مخططًا  62لى أن ما يسمى شركة حماية الطبيعة اإلسرائيلية كشفت النقاب عن أن ونوهت إ

م، قيد  البناء، وستة منها في مرحلة التوطين، بينما  استيطانيًا، ضمن هذا المشروع االستيطاني الضخ 
 مخططًا طور التجهيز.  270مخططًا التراخيص الالزمة لبدء التنفيذ، فيما يجتاز  220ينتإر 
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فس الوقت؛ تنفذ سلطات االحتالل مخططًا خطيرًا للسيطرة على منطقة األغوار، بعد مصادرة وفي ن
دونم من األراضي الفلسطينية فيها وطرد أصحابها من المواطنين الفلسطينيين منها،  600أكثر من 

وأوضحت أن منطقة األغوار تتعرض إلى هجمة استيطانية متواصلة، وسط مساعي  وفق المنإمة.
الل لر ط المستوطنات والب ر االستيطانية في المنطقة ببعضها، مما ي دي إلى فصلها عن ببية االحت

فيما يسمح المخطط اإلسرائيلي بالسيطرة على المزيد من أراضي غور  أجزاء الضفة الغر ية المحتلة.
م حاليًا زهاء  ي ال آالن مستوطن، ف 5مستوطنة إسرائيلية، تحوي أكثر من  20األردن، التي تض 

 مساعي سلطات االحتالل لمضاعفة هذا العدد ثالث مرات، ونقامة مستوطنات جديدة.
وأفادت بأن قوات االحتالل نصبت ال اميرات عند كافة األراضي التي صادرتها، وتقدر بأكثر من 

 دونم، ومنعت عشرات المواطنين من الوصول إليها، تحت مزاعم أمالك غائبين. 600
قريرها عن تغول سلطات االحتالل واستفرادها باألراضي الفلسطينية في وتحدثت المنإمة في ت

األغوار، ونغالق مساحات واسعة منها بحجج واهية، أبرزها التدريبات العسكرية، ومنع أصحابها من 
 الوصول إليها.

وقالت المنإمة في تقريرها إن جنوب جبال الخليل تعد أحد مناطق الضفة الغر ية المهددة بشبح 
رحيل من قبل سلطات االحتالل، بما يخالف أحكام القانون اإلنساني الدولي وقرارات الشربية الت

 الدولية.
د التقرير انتهاكات االحتالل في مختلف أنحاء األراضي الفلسطينية، مشيرة إلى الدعم األمريكي  ورص 

يز تايمز لسلطات االحتالل الذي ال يقتصر على المستو  الرسمي فقط، حيث كشف موقع إن ذ
األمريكي عن ريام عدد من الشركات األمريكية ال بر  تبرعات مالية سخية لصالح المستوطنات 

 اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة.
 3/2/2019، الغد، عم ان

 
 الفلسطينيون يضطرون لهدم منازلهم بأيديهم في القدس تجنبا  لتكاليف البلدية .40

لمواطن المقدسي حسام العباسي منزله في حي رأإ العامود ببلدة سلوان، هدم ا: كفاح ز ون -رام هللا
مترًا من دون الحصول  65بيديه، تجنبًا لعقو ات إسرائيلية محتملة بسبب بنائه شقة صغيرة ال تتجاوز 

على ترخيص عادة ال يستطيع الفلسطينيون الحصول عليه بسهولة. وقال العباسي إنه ُأجبر على 
طابق الثالث في بناية سكنية ألنه تجنب هدم الشقة عن طريق السلطات ما قد يسبب هدم شقته في ال

و هذه الخطوة يكون العباسي «. هدمت منزلي بيدي مضطرًا ال بطل»أضرارًا لشقق أخر . وأضان: 
 جنب نفسه كذلك دفع ت الي  هدم منزله إذا ما قامت طواقم البلدية بهذه العملية.
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لعباسي قبل نحو شهر وخيرته بين هدم منزله، الذي بني قبل عام، بيده أو وكانت البلدية استدعت ا
إرسال طواقمها لتنفيذ عملية الهدم بشرط أن يدفع ت الي  هذه العملية بما في ذلك أجور الطواقم 

 وااليات والحراسات، وهو مبلغ كبير.
دينة القدإ بحجة البناء من والعباسي ليس أول فلسطيني يهدم منزله بيده أو تهدمه له إسرائيل في م

دون ترخيص. وعادة ال يستطيع عدد كبير من الفلسطينيين في المدينة استيفاء اإلجراءات الصعبة 
والمعقدة التي تطلبها بلدية االحتالل، مقابل منحهم رخص البناء، وهي إجراءات تحتاج إلى سنوات 

 وت لف عشرات آالن الدوالرات.
كز القدإ للحقوق االجتمابية واالقتصادية، إن إسرائيل تستخدم هذا وقال زياد الحموري، مدير مر 

القانون كأداة من أدوات الحرب على الوجود الفلسطيني، م كدًا أن المطالب اإلسرائيلية ال يمكن 
تحبيقها )سنوات طويلة وأموال كثيرة( وهو ما يجبر الناإ على البناء دون ترخيص. وتستخدم 

لتي قد تبدو قانونية في ااهرها، كأداة من بين أدوات أخر  ضمن حرب إسرائيل هذه العملية، ا
مفتوحة على الوجود العر ي في المدينة، بينما تعزز الوجود اليهودي بالتساهل معه، كسياسة طويلة 

 نحو تغيير الواقع الديمغرافي في المدينة المقدسة.
إن إسرائيل تبذل « بتسليم»ي المحتلة ويقول مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراض

ان الفلسطينيين، مقابل البناء واسع النطاق  ص للسك  جهودًا كبيرة لمنع التطوير والبناء المخص 
صة لليهود فقط، وفي كتل االستيطان التي تشك ل  وتواي  األموال الطائلة في األحياء المخص 

نع عن إعداد خرائط بناء مدينة تفصيلية إن بلدية القدإ تمت« بتسيلم»وقالت «. القدإ ال بر  »
لألحياء الفلسطينية علما بأنه فقط بوجود مثل هذه الخرائط يمكن إصدار تراخيص البناء. وهذا 
ية ومرافق  ًا في المباني السكني ة والمباني العام ة كالمدارإ والعيادات الصح  الوضع ُينشئ نقصًا حاد 

رصفة وشبكات المياه والمجارير، إل ، وفي المراكز التجارية البنى التحتية بما في ذلك الشوارع واأل
 والترفيهية.
الذين تزايدوا بمعدل  -إنه في غياب احتياطي األراضي يضطر السكان الفلسطينيون »وأضافت: 
ان  - 1967كبير منذ  إلى العيش بكثافة خانقة في األحياء القائمة. وهذا الواقع ال ُيبقي للسك 

 «.سو  البناء دون ترخيص الفلسطينيين خياراً 
 3/2/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 انتهاك ا لالحتالل في الضفة خالل فبراير الماضي 2,535تقرير:  .41
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تواصل قوات االحتالل انتهاكاتها الممنهجة بحق الفلسطينيين، إذ طالت تلك االنتهاكات الفلسطينيين 
 م ومقدساتهم بشكل ممنهج.في الضفة والقدإ والسجون، فضاًل عن استهدان ممتل اته

وفي تقرير أعدته الدائرة اإلعالمية لحركة المقاومة اإلسالمية "حماإ" بالضفة الغر ية، بلغ مجموع 
انتهاًكا، شملت قتل ونصابة واعتقال عدد  2,535االنتهاكات اإلسرائيلية خالل الشهر فبراير الماضي 

وعمليات مداهمة، واقتحام مناطق ومنازل، من الفلسطينيين، باإلضافة إلى اعتداءات مستوطنين، 
 ومنع سفر، ومصادرة العديد من الممتل ات، وتدنيس مقدسات.

وأوضح التقرير أن مدينة القدإ تصدرت االعتداءات اإلسرائيلية خالل الشهر المنصرم، والذي توافق 
 449لمدينة مع هبة باب الرحمة التي صاحبتها هجمة شرسة من االحتالل ضد المقدسيين، فشهدت ا

 اعتداًء من قبل االحتالل ومستوطنيه.
وأورد التقرير أن من بين االعتداءات اإلسرائيلية على الضفة والقدإ خالل فبراير، تنفيذ قوات 

حاجًزا ثابًتا وم قًتا، وهدم  366منزاًل، ونقامة  190اقتحاًما لمدن الضفة كافة، ومداهمة  573االحتالل 
 اعتداًء على دور العبادة والمقدسات. 30لية إطالق نار، وعم 113منزاًل، وتنفيذ  14

منشأة بين محال تجارية ومنشآت زرابية و ركسات وغيرها،  56وطالت اعتداءات االحتالل هدم 
بعضها هدمها أصحابها بأنفسهم تجنًبا لدفع غرامات عالية لسلطات االحتالل، فيما كان عدد 

 درة لمبالغ مالية ومعدات ومركبات.، تنوعت بين مصا24الممتل ات المصادرة 
وحسب التقرير، فإن مناطق القدإ والخليل ورام هللا تعد األكثر تعرًضا لالنتهاكات اإلسرائيلية خالل 

 انتهاًكا على التوالي. 332,341,449الشهر المنصرم، بواقع 
 3/2/2019، موقع حركة حماس

 
 االحتالل يستهدف الصيادين والمزارعين في قطاع غزة  .42

فتحت الزوارق الحر ية اإلسرائيلية، فجر وصباح اليوم األحد، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة  :غزة
وأفاد مراسل القدإ بغزة، أن الزوارق الحر ية استهدفت  تجاه الحدود البرية والبحرية في قطاع غزة.

استهدافهم مراكب الصيادين ربالة سواحل السودانية والواحة شمال غرب القطاع. إلى جانب 
 الصيادين ربالة سواحل مناطق دير البلح وسط القطاع.

وعلى الحدود البرية الشررية لقطاع غزة، أطلقت قوات االحتالل النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين 
ورعاة األغنام ربالة مناطق شرق خانيونس ودير البلح جنوب ووسط القطاع، إلى جانب المناطق 

 ة.الحدودية شرق مدينة غز 
 3/2/2019، القدس، القدس
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 ثالث إصابات برصاص االحتالل شرق جباليا .43

أصيب ثالثة مواطنين برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم األحد، شرق جباليا، : غزة
وأفادت مصادر طبية بأن ثالثة مواطنين أصيبوا بجروح مختلفة عقب استهدان  شمال قطاع غزة.

من الشب ان والفتية شرق جباليا، نقلوا إثرها إلى المستشفى األندونيسي في جنود االحتالل لمجموعة 
 بيت الهيا، ووصفت إصاباتهم بالمتوسطة.

 3/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 عطا هللا حنا: االعتداء على األقصى اعتداء على كنيسة القيامة .44
، األحد، وفدا إسالميا األرثوذكسسبسطية للروم  أساقفةرئيس الناصرة: استقبل المطران عطا هللا حنا 

في ختام زيارتهم المسجد األقصى وكنيسة البيامة وخالل االستببال أكد أن  48من أراضي الي
 االحتالل يستهدفون األوقان المسيحية التي تسرق بأساليب معهودة وغير معهودة.

االحتاللية المستمرة والمتواصلة لباحات المسجد  وأكد المطران على مسامعهم استن اره لالقتحامات
األقصى ولمحاوالت سلطات االحتالل للتدخل في مسألة مصلى باب الرحمة والذين يعتبر جزءا من 

واالعتقاالت التي طالت عددا من  اإلسالمي. كما أدان عمليات اإلبعاد لقادة الوقف األقصىالمسجد 
 و  أنهم يرفضون سياسات وممارسات االحتالل.شباب المدينة المقدسة ليس لسبب آخر س

ان ما يحدث في المسجد األقصى إنما هو أمر خطير للغاية وهي مسألة تهمنا جميعا “وتابع 
كفلسطينيين مسيحيين ومسلمين ونعتقد بأن التعدي على األقصى هو تعدي على البيامة والتعدي 

يحيين كذلك ال سيما أن أولئك الذين على المسلمين في مقدساتهم وأوقافهم هو تعدي على المس
يستهدفون األقصى ويسعون لتقسيمه زمانيا ومكانيا إنما هم ذاتهم الذين يستهدفون أوقافنا المسيحية 
التي تسرق منا ويتم االستيالء عليها بطرق ملتوية و أساليب معهودة وغير معهودة وعبر مرتزقة 

 ”.وعمالء وأدوات أوجدهم االحتالل خدمة لمشاريعه
 3/2/2019، القدس العربي، لندن

 
 اعتقاالت ومواجهات وإخطارات بالهدم في الضفة المحتلة .45

، حملة اعتقاالت ومداهمات في أنحاء األحدأمس « اإلسرائيلي»شنت قوات االحتالل : وكاالت
 فلسطينيين 9متفرقة من الضفة الغر ية المحتلة. وقال الناطق باسم جيش االحتالل إن قواته اعتقلت 

خالل الحملة. واندلعت مواجهات في قرية كفر مالك شمال شرق رام هللا، وأطلقت قوات االحتالل 
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كما أخطرت  قنابل الغاز بشكل ُم ث ف. كما اندلعت مواجهاٍت في بلدة الرام شمال القدإ المحتلة.
 ل في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم.سلطات االحتالل بهدم منز 

 
وات االحتالل دهمت منزل المواطن ناي  حسن زواهرة قرب مدرسة مصادر محلية بأن ق وأفادت

 ، وفتشته وسلمت صاحبه إخطارًا بالهدم بحجة البناء دون ترخيص.«5تحدي »
 4/2/2019، الخليج، الشارقة

 
 "هدايا".. فلسطيني يحول القنابل اإلسرائيلية إلى أكرم وعرة .46

في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغر ية،  بيت لحم: في مشغله الصغير داخل مخيم عايدة لالجئين
ينشغل أكرم وعرة بتحويل قنابل الغاز السامة التي يطلقها جنود االحتالل على الشبان إلى تحف 

 وهدايا واكسسوارات، للفت االنتباه حول ما يجري من اضطهاد داخل األراضي الفلسطينية.
العنصري، الذي يكسب وعرة فيه رزقه،  عايدة المتاخم لجدار الفصل شارع مخيممنذ سنوات يتحول 

 لى ساحة مواجهات مما يضطره إلى إغالق متجره لبيع التحف للحفا  على حياته.إ
تحويل القنابل التي تت دإ أمام متجره إلى رسائل للفت انتباه العالم حول  إلىالمعاناة المستمرة دفعته 

ا أيضا إلى باب رزق يكسب منه قوت ما يجري في مدينة السالم من قمع وقتل واضطهاد، وتحويله
الف رة جاءت بعد المعاناة المستمرة من الغاز “إن ” القدإ العر ي“يقول وعرة في حديث مع  أسرته.

المسيل للدموع، الذي يغطي متجره لبيع التحف والهدايا، حيث يطلق الجنود كميات ضخمة من 
 ”.متوفرة بشكل الفت األلمنيوموي على القنابل على كل أرجاء المنطقة، و اتت القنابل التي تحت

فنية تعبر عن مضامين وطنية من  أشكال إلىمن القنبلة وتحويله  األلمنيومبدأت بنزع “وأضان: 
فنية مناهضة للجدار،  من لوحاتحنإلة، وخارطة فلسطين، والمقدسات، وأخر  مناهضة لالحتالل 

 ”.ت الفنان العالمي بان سيرسومات مستوحاة من لوحا إلى إضافةوتدعو إلى السالم، 
ويشير الحرفي إلى أن عملية تحويل القنبلة إلى رسالة تتطلب ال ثير من الجهد والحرفية، إضافة إلى 

 التنإي  المستمر الذي قد يستغرق عشرة أيام إلزالة أية سموم متببية داخل القنبلة.
 3/2/2019، القدس العربي، لندن

 

 ل أبيب ضمن وساطة جديدة لتنفيذ تفاهمات الهدوء: وفد مصري يصل ت"القدس العربي" .47
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أن فريقا من جهاز المخابرات المصرية شرع بمهمة « القدإ العر ي»غزة ي أشرن الهور: علمت 
وساطة جديدة بين الفصائل الفلسطينية ونسرائيل، تهدن إلى تطبيق الشق الثاني من تفاهمات إعادة 

 الهدوء التي جر  التوصل إليها أخيرا..
إن الوفد المصري حسب ما جر  االتفاق عليه مع ريادة « القدإ العر ي»ال مصدر مطلع لي وق

يكون قد وصل أمس األحد إلى تل أبيب، لغرض عقد  أنحركة حماإ في القاهرة م خرا، يفترض 
لقاءات مع نإراء إسرائيليين، في ال تحركات أخر  يقوم بها حاليا المبعوث الدولي للشرق األوسط 

ي ميالدينون، تهدن إلى التهدئة، ونعادة األوضاع لما كانت عليه مطلع نوفمبر/ تشرين نيكوال
الثاني الماضي، ودفع حكومة إسرائيل لتطبيق ما عليها من بنود وردت في تلك التفاهمات، في 

الوضع في غزة، أو انهيار ما جر  التوصل إليه من « انفجار»مسعى من هذين الوسيطين لمنع 
شار إلى أن هناك ترتيبات لوصول الوفد الذي وعد سابقا بالعمل على تطبيق باقي وأ تفاهمات.

التفاهمات، إلى قطاع غزة للقاء ريادة حركة حماإ والفصائل الفلسطينية، في ال عمل القاهرة لمنع 
 انزالق األمور تجاه التصعيد.

 4/2/2019، القدس العربي، لندن
 

 سنوات من الحظر المصري  4استئناُف رحالت العمرة من غزة بعد  .48
انطلقت، اليوم األحد، أول رحلة عمرة من قطاع غزة إلى األراضي المقد سة، : غزة/ نور أبو بيشة

بعد أر عة أعوام متواصلة من التوقف بسبب إغالق معبر رفح البري الحدودي )جنوب(. وأفادت 
ء السبت، عبر معبر رفح، مراسلة "األناضول" أن المعتمرين استعدوا لمغادرة قطاع غزة منذ مسا

 لنقلهم إلى األراضي المقدسة في السعودية. 
وقال عادل الصوالحي، مدير عام الحج بوزارة األوقان والش ون الدينية بغزة، لوكالة "األناضول":" 
نودع اليوم الفوج األول من المعتمرين الذين سيتوجهون لألراضي السعودية ألداء مناسك العمرة بعد 

و ي ن الصوالحي أن وزارته بالتعاون مع شركات الحج والعمرة أنهت  سنوات".  4أكثر من  انقطاع دام
وتابع:" هناك  معتمرا من القطاع".  798"كافة اإلجراءات الفنية واللوجستية الالزمة لمغادرة نحو 

ستقلع ثالث طائرات تنتإر المعتمرين في مطار القاهرة الدولي، كي تقل هم لألراضي السعودية، حيث 
 الطائرة األولى فجر غد االثنين".

 4ووصف الصوالحي "عدد المسجلين ألداء مناسك العمرة بالقليل، رغم انقطاع العمرة لمدة تزيد عن 
 سنوات"، مرجعا ذلك إلى األوضاع االقتصادية الصعبة واشتداد الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة. 

 3/2/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 القدس أوقافاالحتالل بحق أعضاء مجلس  إجراءاتترفض األردنية اف" "األوق .49

رفضت وزارة األوقان والش ون والمقدسات اإلسالمية القرارات التي اتخذتها سلطات االحتالل : بترا
القدإ. وقال وزير األوقان عبدالناصر أبوالبصل إن قرار  أوقاناليوم األحد بحق أعضاء مجلس 

م إبعاد سماحة الشي  عبدالعإيم سلهب رئيس مجلس أوقان القدإ، والذي سلطات االحتالل اليو 
الدكتور ناجح  إبعاديحمل الصفة الدبلوماسية، لمدة أر عين يومًا عن الحرم القدسي الشري ، وكذلك 

بكيرات نائب مدير أوقان القدإ لمدة أر عة أشهر، واستدعاء شرطة االحتالل لعدد آخر من أعضاء 
دكتور مهدي عبد الهادي، واقتحامها لمنزل عضو المجلس حاتم عبد القادر وتسليمه المجلس منهم ال

القدإ،  أوقانتعطيل عمل إدارة  إلىاستدعاء للتحقيق، هو "تصرن مرفوض وتصعيد جديد يهدن 
وترهيب أعضاء مجلس األوقان الذي أعاد تشكيله مجلس الوزراء األردني م خرًا"، معتبرا هذا مساسا 

 صاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية.مباشر بالو 
التعسفية من قبل سلطة االحتالل استهدان ممنهج  اإلجراءاتوأكد وزير األوقان أن اتخاذ هذه 

"اتخاذ اإلبعاد  أنللمسجد األقصى المبارك وإلدارة األوقان ومجلس األوقان رئيسًا وأعضاء، م كدا 
ى المبارك أمر مرفوض يزيدنا تصميمًا وتمسكًا بأن باب وسيلة ضغط للتدخل في المسجد األقص

 الرحمة جزء ال يتجزأ من المسجد األقصى، وغير قابل للتفاوض أو التقسيم أو المشاركة".
 4/2/2019، الدستور، عم ان

 
 ل"إسرائي"رؤساء البرلمانات العربية يدعون للوحدة ونصرة القدس ورفض التطبيع مع  .50

نات عر ية على أهمية القضية الفلسطينية ومركزيتها، منوهين إلى أهمية أجمع رؤساء برلما: عمان
وشدد  عقد الم تمر التاسع والعشرين لالتحاد البرلماني العر ي الذي بدأ أعماله في عمان أمس. 

البرلمانيون العرب بكلماتهم على أهمية تعزيز التضامن العر ي، بما يخدم القضية الفلسطينية، و ما 
 نفيذ المخططات الصهيونية ضد القدإ.يحول دون ت

وقال رئيس مجلس األمة ال ويتي مرزوق الغانم، خالل الجلسة المسائية للم تمر، ان القدإ 
عاصمتنا كانت وما تزال وستإل عاصمتنا، مضيفًا لو قدر لي أن أضي  كلمة إلى العنوان لقلت 

ة المصالحة الفلسطينية، قائال إن ما وأكد الغانم أهمي القدإ العاصمة األبدية واألزلية لفلسطين.
كما دعا أن يتضمن البيان الختامي  تشهده الساحة الفلسطينية من تصدع وخالن لم يعد مقبوال.

للم تمر التأكيد صراحة ال على رفض خطوة التطبيع فقط، بل رفض مجرد الحديث عنه والتسويق 
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السياسي والممنوع األخالقي و شكل له، موضًحا أننا يجب ان نصنف هذا الموضوع بخانة الحرام 
 واضح ودون موار ة.

وقال رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ ان القدإ جوهر العرو ة وقدسها، والعالم كله 
مشيرا إلى أن من أجل العرو ة وفلسطين ليس امامنا سو  المقاومة، كما أكد ضرورة  مفتون بالقدإ،

 تحرير فلسطين والجوالن السوري.
اكد رئيس مجلس النواب المغر ي الحبيب المال ي الحاجة إلى بعد النإر االستراتيجي بينما 

 والتخطيط المحكم، ومجابهة الواقع وندراك حجم المخاطر المحدقة باألمة و القضية الفلسطينية.
وقالت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدهللا زينل إن القضية الفلسطينية كانت وما زالت 

شكل وجدان كل بحريني، بدءا من ملك البالد الذي لم تغب قضية فلسطين عن خطبه السامية ت
يوما، مشدده على أن الدفاع عن القدإ باعتبارها عاصمة للدولة الفلسطينية مس ولية المجتمع 

 الدولي برمته وليست مس ولية الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين فقط.
ولة قطر أحمد بن عبد هللا بن زيد آل محمود إن القدإ هي وقال رئيس مجلس الشور  في د

العاصمة األبدية لدولة فلسطين، م كًدا أنها غاية سامية يسعى لتحبيقها كل عر ي ومسلم وكل 
نصير للحق، وأن دفاعنا عن القدإ واجب شرعي ونن دعم إخوتنا المرابطين في أكنافها ضرورة 

 متين العر ية واإلسالمية.ومس ولية ألنهم يدافعون عن مقدسات األ
وأوضح أننا إذا لم نجاهر برفضنا ونتخذ موقفًا موحدًا حيال أي صفقات ال تعيد الحقوق المسلو ة 
ألهلها، فإن هذه المحاوالت قد تنجح في هدر ما تم تقديمه من تضحيات ولن تحقق العدالة وتحرر 

 إلى دوامة عدم االستقرار والعنف.األسر  وال تداوي الجرحى أو ت رم دماء الشهداء، بل ت دي 
ودعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إلى عدِم ادخاِر أيِ  جهٍد لمواصلِة مساعينا 
لوضِع حدٍ  لسياساِت ال ياِن اإلسرائيلي الغاصب، الهادفِة إلى طمِس ُهِويَِّة القدِإ فضاًل عن مواجهِة 

 من هذا الطرِن لترسيِ  هذا الوضِع المرفوِض.كلِ  اإلجراءاِت المنحازِة التي َتتخُذ 
وأكد ضرورة دعم ونسناد وتبني أي موقف يصدر من إخواننا في فلسطين، مقترحا أن يعقد االتحاد 
اجتماعا في األراضي الفلسطينية لتصل رسالة واضحة وصريحة الى السجان بأننا لن نترك قضيتنا 

 .ولن يبقى السجين تحت قيد هذا السجان الغاصب
 3/3/2019الغد، عمان، 

 
 أوغلو: الحفاظ على وضع القدس التاريخي والقانوني أولويتنا .51
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أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، حرص تركيا على الحفا   األناضول: - إسطنبو
 على وضع القدإ المحتلة التاريخي والقانوني، والدفاع عنها في المحافل الدولية.

و خالل مشاركته، في االجتماع التشاوري لسفراء فلسطين في الدول األورو ية، وقال تشاووش أوغل
بإسطنبول: "إن المحافإة على الوضع التاريخي والقانوني للقدإ هي واحدة من أولويات سياستنا 
الخارجية، وهي قضية مقدسة بالنسبة لنا، وسنبذل كل الجهود من أجل لفت انتباه المجتمع الدولي 

وأوضح أن االحتالل اإلسرائيلي يكرر نفس األخطاء، عوًضا عن عدم  ي القدإ".إلى الإلم ف
استخالص الدروإ مما يجري، مشيًرا إلى أنه مع مواصلته حصاره المنافي لإلنسانية على غزة، 

و ين أن "قانون يهودية الدولة"  يمارإ حملًة بال هوادة تتغذ  من العنف، لتقويض مبدأ حل الدولتين.
"ال نيست" اإلسرائيلي العام المنصرم، يعد مثااًل آخر على تلك العقلية، مشدًدا على أن  الذي أقره

"مثل هذه المحاوالت لن تثنينا إطالًقا عن السعي لتحقيق هدفنا المتمثل في السالم العادل والدائم عبر 
 الحوار".

 3/3/2019فلسطين أون الين، 
 

 ونروااأل تمويل لإنشاء صندوق وقفي تقرر  "التعاون اإلسالمي" .52
اعتمدت منإمة التعاون اإلسالمي، السبت، قرارا بإنشاء صندوق وقفي : األناضول –أبوابي 

جاء ذلك وفق ما نقلته  لضمان التمويل المستدام ألنشطة وكالة "أونروا" ودعم الالجئين الفلسطينيين.
 يمين.وكالة األنباء اإلماراتية الرسمية عن األمين العام للمنإمة يوسف العث

وقال العثيمين إن "الصندوق الوقفي يمثل وعاء ماليا هدفه دعم الالجئين الفلسطينيين تحت مإلة 
 البنك اإلسالمي للتنمية )مقره السعودية( بهدن جمع األموال من الدول والم سسات".

وأوضح أن الصندوق "من شأنه تعزيز الوضع المالي لألونروا ودعم أنشطتها في مجاالت اإلغاثة 
 اإلنسانية والتنمية للنهوض باألبباء الصحية والتعليمية لالجئين الفلسطينيين".

بدوره، رحب المفوض العام لألونروا، بيير كرينبول، عبر "توتير" بالقرار، قائال إنه "انجاز هام ضمن 
 استراتيجية لتحسين االستقرار المالي للمنإمة".

لجمعة والسبت، أعمال الم تمر السادإ واألر عين واستضافت العاصمة اإلماراتية أبوابي، يومي ا
 لمجلس وزراء خارجية دول منإمة التعاون اإلسالمي.

 3/3/2019 وكالة األناضول لألنباء، أنقرة،
 

 تواجه تهديدات حقيقية خارج وداخل حدودهاوس فشلت "إسرائيل": كل جهود حماية أمن إيران .53
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خاني على أن بالده ستحتفظ بوجودها في سوريا، شدد أمين مجلس األمن القومي اإليراني علي شم
 في حين وجه انتقادات شديدة إلى كل من السعودية ونسرائيل واإلمارات والواليات المتحدة األميركية.

 وقال شمخاني اليوم إن حضور طهران في سوريا مستمر بالتنسيق مع النإام في دمشق.
بنيامين نتنياهو وزياراته المتعددة إلى بعض وأضان شمخاني أن كالم رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

وأشار إلى أن كل جهود حماية أمن إسرائيل فشلت، وأنها تواجه تهديدات  العواصم ستبقى بال فائدة.
وأوضح أن تطوير برنامج إيران الصاروخي مستمر على كافة  حبيبية خارج وداخل حدودها.

 المستويات، وأن ذلك غير خاضع للمساومة مع أحد.
 3/3/2019نت، الدوحة،  لجزيرةا

 
 ةمطالب الفلسطينيالمن المساعدة بتحقيق  نابالمنطقة يمكن قويا   حضورا   لدينارئيس الوزراء العراقي:  .54

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية،  :بغداد
 وسنبقى ندافع عن حق الشعب الفلسطيني.

أن "العراق يمتلك  ،محمود بباإ السلطة الفلسطينيةرئيس مع  في م تمر صحفي مشترك دوأك
 حضورا قويا في المنيطقة بما يمكنه من المسيييياعدة في تحقيق مطالب الشيييعب الفلسطيني".

وأقام رئيس الوزراء العراقي، مأدبة عشاء رسمي على شرن بباإ والوفد المرافق له، بحضور 
 قي برهم صالح وعدد من كبار المس ولين العراقيين.الرئيس العرا

 3/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 أفغانستان تتبرع بمليون دوالر لصالح "األونروا" .55
قال الناطق الرسمي باسم وكالة "أونروا" سامي مشعشع، إن أفغانستان تبرعت بمليون دوالر  :القدإ

وأوضح مشعشع خالل اتصال هاتفي مع "وفا"، أن من كل التبرعات التي تم  لميزانية وكالة الغوث.
تسلمها خالل العام الماضي والعام الجاري، يأتي هذا التبرع من دولة من و ة عانت من ويالت 

 وتقدم بالشكر ألفغانستان حكومة وشعبا على هذا التبرع. الحروب وله عإيم األثر، وريمة هائلة.
 3/3/2019، معلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء وال

 

 نائب السفير القطري يصل غزة .56
وصل خالد الحردان نائب السفير القطري محمد العمادي، الليلة الماضية، إلى غزة عبر حاجز : غزة

 وأفادت مصادر محلية بوصول الحردان إلى جانب وفد طبي ليال. بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.
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دوالر( ستصرن  100أفادت بأن المنحة القطرية المخصصة لألسر الفقيرة )وكانت مصادر إعالمية 
 قبل منتصف الشهر الجاري.

 3/3/2019، فلسطين أون الين
 
 

 بحق الفلسطينيين "إسرائيل"زعيم حزب العمال البريطاني يدعو إلدانة جرائم  .57
حدة إدانة عمليات قال زبيم حزب العمال البريطاني جيرمي كور ين، إن على الممل ة المت: لندن

ونشر كور ين على حسابه في "تويتر"  القتل التي تقوم بها إسرائيل، وأن تجمد بيع األسلحة لها.
 -تغريدة قال فيها: إن "األمم المتحدة أصدرت بيانا، أكدت فيه أن "قتل إسرائيل للمتإاهرين في غزة 

 أو جرائم ضد اإلنسانية".قد يشكل "جرائم حرب  -بمن فيهم األطفال والمسعفون والصحفيون 
وقال كور ين: "يجب على حكومة الممل ة المتحدة أن تدين بشكل ال لبس فيه عمليات القتل، وأن 

 تجمد مبيعات األسلحة إلى إسرائيل".
ويأتي تصريح رئيس حزب العمال البريطاني بالتزامن مع إعالن لجنة األمم المتحدة المستقلة، أول 

في االنتهاكات المرت بة خالل مسيرات العودة في غزة، أن إسرائيل قتلت من أمس الخميس، للتحقيق 
طفال دون الثامنة عشر وثالثة مسعفين وصحفيان  35فلسطينيا بالرصاص الحي، من بينهم  183

 يرتدون زيا واضحا بمهنتهم.
 3/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 Airbnbمع شركة والية تكساس تجمد استثماراتها  .58

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم األحد، أن  -ترجمة خاصة -"القدإ" دوت كوم -رام هللا
بسبب وقف إعالناتها لبيع الشقق  Airbnbوالية ت ساإ األميركية جمدت عقودا استثمارية مع شركة 

نون مكافحة حركة ويأتي ذلك ضمن حملة تشريع قا السكنية في المستوطنات بالضفة الغر ية.
في شهر نوفمبر/ تشرين ثاني  Airbnbوأعلنت  "، بحسب الصحيفة.BDSالمقاطعة الدولية "

الماضي، سحب أنشطتها "عرض تأجير العقارات قصيرة األجل" من المستوطنات المقامة على 
 أراضي الضفة الغر ية.

يلية في الضفة الغر ية وقالت الشركة إنه ينبغي عليها سحب أنشطتها من المستوطنات اإلسرائ
 المحتلة، التي تشكل جوهر النزاع بين اإلسرائيليين والفلسطينيين.

 3/3/2019القدس، القدس، 



 
 
 
 

 

 37 ص             4879 العدد:             3/4/2019 االثنين التاريخ:  

                                    

 

 "إسرائيل"بوتين يطلب إشراك نظام األسد في طاقم مشترك مع  .59
اشترط الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، مشاركة مس ولين من النإام السوري في فريق مشترك 

له بمشاركة إسرائيل، لمراربة انسحاب القوات األجنبية من سورية، وذلك وفق ما أورده يعتزم تشكي
 التلفزيون الرسمي اإلسرائيلي )كان(، مساء اليوم األحد.

يذكر أن الحديث يدور حول فريق مشترك يشكل من مجموعات عمل تمثل الدول المشاركة، وذلك 
مقدمتها القوات اإليرانية، بحيث يمثل إسرائيل  لمراربة انسحاب القوات األجنبية من سورية وفي

المستشار لألمن القومي في مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، مئير بن شبات، فيما يمثل الجانب 
 الروسي، سكرتير مجلس األمن القومي الروسي، نيكوالي باتروشي .

ما فتح الباب أمام مشاركة ولفتت "كان" إلى أن بوتين طالب بمشاركة مس ولين من النإام الروسي، ك
ممثلين عن المعارضة السورية، فيما أوضحت القناة أن إسرائيل لم ترد بعد على المقترح الروسي 

 بهذا الشأن.
ونقلت القناة عن مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قوله إن االتفاق على إقامة 

ى أن التفاصيل حول المشاركين في الفريق، سيتم الفريق المشترك هو قرار مبدئي، فيما أشار إل
 االتفاق حولها وال شف عنها الحًقا.

وأشارت "كان" إلى أن "نتنياهو أزال بعض الضباب حول هذه المسألة"، الفًتا إلى مشاركة أطران أو 
 "عناصر" أخر  في "الفريق المخصص إلخراج القوات األجنبية من سورية".

 3/4/2019، 48عرب 
 

 "اإلرهاب اليهودي"حملة االحتجاج األمريكية ضد تحالف نتنياهو مع  اتساع .60
أفادت مصادر سياسية في كل من واشنطن وتل أبيب، بأن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، : تل أبيب

بنيامين نتنياهو، بدأ يخسر ال ثير من المقر ين إليه في الساحة السياسية األميركية وال ونغرإ من 
اإلرهابي، إلى « كهانا»، المعرون بأنه امتداد لحزب «عإمة يهودية»خال حزب جراء إقدامه على إد

 ال نيست )البرلمان اإلسرائيلي( في االنتخابات القادمة، ومكافأة من ضمه بمنحه منصب وزير.
فبعد أن خرجت السيناتور، إليزابيث وورن، والسيناتور إيمي كلو شار، ضد هذه الخطوة، وقف 

ن الحزب الديمقراطي في انتقاد الذع له على فعلته تلك، هما: بوب منيندز و ن سيناتوران كبيران م
كاردين، المعروفان بأنهما خالفا حز هما وحار ا غالبية نإرائهما في ال ونغرإ، دفاعا عن نتنياهو 
وصوتا ضد االتفاق مع إيران الذي طرحه في حينه الرئيس باراك أو اما. فقد كانا اثنين من أر عة 
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هما، ء كونغرإ من الحزب الديمقراطي الذين فضلوا نتنياهو على رئيس حز هما ورئيس بالدأعضا
 أو اما، وصوتوا ضد االتفاق.

ريام نتنياهو بالضغط على البيت اليهودي ضم حزب عإمة إسرائيل »ونقل على لسان منيندز قوله: 
يمكن لنا أن نواصل تقديم  هو عمل م ذ يتناقض مع البيم األميركية. ويطرح أمامنا التساؤل: كي 

نحن ال نتدخل في االنتخابات اإلسرائيلية، ول ن هذه »وأضان: «. الدعم لحكومة تستند إلى ه الء
 «.البيم السياسية ال تعجبنا. وهي تتعلق بأمور استراتيجية وليس فقط مسألة انتخابات

تنياهو يحرج أصدقاءه وقال إن ن«. فضيحة»وأما السيناتور كاردين فاعتبر خطوة نتنياهو تلك 
نتنياهو يريد الحفا  على كرسيه بأي ثمن، »األميركيين بسبب ميوله إلى اإلرهابيين اليهود. وأضان: 

 «.ل نه ال يريد أن يبقي له أصدقاء بين األميركيين، وخصوصًا اليهود األميركيين
اللو ي اإلسرائيلي »تبر ، التي تناصر إسرائيل في السراء والضراء، وتع«إيباك»يذكر أن قادة منإمة 
، كانت قد سبقت الجميع إلى مهاجمة نتنياهو بسبب توحيده صفون اليمين «في الواليات المتحدة

 المتطرن وضم حزب معاد للعرب ومستعد لتنفيذ اعتداءات عليهم بهدن ترحيلهم عن وطنهم.
  4/4/2019الشرق األوسط، لندن، 

 

 لمناطق المحتلة حول العالماختفاء فلسطين من قائمة األمم المتحدة ل .61
لوحظ اختفاء فلسطين من قائمة األمم المتحدة للمناطق المحتلة حول  ”:القدإ العر ي“-نيويورك 

 انعقاد اجتماعات لجنة إنهاء االستعمار التابعة لألمم المتحدة هذا العام. العالم أثناء
صحافيين أن فلسطين ليست وأوضح مارك سيدون، المستشار اإلعالمي لرئيس الجمعية العامة، لل

على قائمة األراضي غير المتمتعة بالحكم الذاتي المدرجة في جدول أعمال اللجنة الخاصة المعنية 
بإنهاء االستعمار، ومع ذلك، ت خذ فلسطين باالعتبار من قبل عدد آخر من هيئات األمم المتحدة 

للتصرن للشعب الفلسطيني باالضافة  مثل لجنة األمم المتحدة المعنية بممارسة الحقوق غير القابلة
 إلى لجنة المسائل السياسية الخاصة وننهاء االستعمار.

وقال ميخائيل سيليان ن، رئيس قسم إنهاء االستعمار وحقوق اإلنسان الخاص بفلسطين في شعبة 
تحت  االتصاالت اإلستراتيجية، إن األقاليم التي ال تتمتع بالحكم الذاتي، من الناحية الفنية، تخضع

االستعمار المعروفة، التي تقع على عاتق الجمعية العامة،  بإنهاءسلطة اللجنة الخاصة المعنية 
 ول ن هذه اللجنة لم تقدم توضيحات بشأن القضية.

منطقة حول العالم ال تتمتع باالستقالل أو الحكم الذاتي،  10ويوجد على قائمة لجنة إنهاء االستعمار 
 ، جزر الفوكالند، التي تتنازع عليها بريطانيا والبرازيل وجزيرة نيوكاليدونيا.من بينها الصحراء الغر ية
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 3/4/2019القدس العربي، لندن، 
 
 
 

 لماذا أعادت مصر مختطفي حماس؟ .62
 محمد أبو الغيط
استيقظ فلسطينيو غزة، صباح الخميس، على خبر متداول بشكل سري: لقد وافق الرئيس المصري، 

 إعادة أعضاء حركة حماإ األر عة المختطفين.  عبد الفتاح السيسي، على
لم ت د تمر ساعاٌت من الجدل بين مصد ق ومكذ ب، حتى كان المعبر يفتح، ويمر بالفعل المختطفون 
األر عة، بعد نحو ثالثة أعوام ونصف من السجن لد  جهة أمنيٍة مصريٍة ما، وذلك بعد طول نفي 

 مصري. 
الذي صاحب الحدث، فالمختطفون األر عة وذووهم ومس ولو  كان الفتا للغاية األداء اإلعالمي

"حماإ"، جميعًا يوجهون الشكر ألسرهم، ولقادتهم، ويتبادلون التهاني، ثم ال شيء، ال حرن واحدًا 
 عن جهة االحتجاز أو ما حدث. 

ه الشكر للسلطات المصرية، ألن هذا يعني  لم يكن خطاب "حماإ" الرسمي أقل انضباطًا، لم توج 
منيًا أنهم كانوا لديها، ل ن التلميح جاء على لسان عبد اللطي  القانوع، متحدث "حماإ"، في ض

صورة تعليق على انتهاء زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، الطويلة إلى مصر، 
بندوة بعد ثالثة أسابيع، التقى خاللها مدير المخابرات، اللواء بباإ كامل، وشي  األزهر، وحإي 

 شبه احتفاليٍة في مقر صحيفة المصري اليوم البارزة. 
دًا أن "جهود األشقاء المصريين  قال متحد ث "حماإ" إن حركته "راضيٌة عن نتائج الزيارة"، م ك 

 داعمة ومتواصلة إلنجاز مصالح شعبنا، وتحقيق أهدافه، ورفع الحصار اإلسرائيلي عنه". 
مي واإلعالمي المصري ُيشيطن "حماإ"، ويحم لها مس ولية قبل سنوات قليلة، كان الخطاب الرس

م امرة ثورة يناير ودماء سيناء، اليوم نشهد تغيرًا دراميًا، حتى إن جهاٍت إعالميًة مصريًة أشادت 
 بدور "حماإ" في سيناء. 

أبرز أسباب التغير هو بوضوح ملف تنإيم الدولة اإلسالمية، إذ اكتشف الطرفان أن تعاونهما ضد 
لعدو المشترك مفيٌد لهما، وساعد بذلك التصعيد الحاد من التنإيم، من خطابه وعملياته ضد ا

الطرفين، إلى حد بث إصداٍر كامٍل لتهديد "حماإ"، ونعدام متعاوٍن معها في سيناء، في سياٍق ال 
ينفصل عن عداء "حماإ" التاريخي ضد تنإيمات السلفية الجهادية، فحركة حماإ عندهم كافرة 



 
 
 
 

 

 40 ص             4879 العدد:             3/4/2019 االثنين التاريخ:  

                                    

دم تحكيم شرع هللا، وأيضًا ألنهم "قتلوا الموحدين في مذبحة مسجد ابن تيمية" حين سحقت "حماإ" لع
 . 2009إعالن إمارة رفح عام 

، وفور عودة وفد أمن حمساوي من زيارة إلى مصر، تم اإلعالن عن إقامة 2017في مايو/ أيار 
متر، تتضمن تجري   100مق كيلومترًا وع 13منطقٍة عازلٍة في جانب غزة من الحدود، بطول 

 العوائق، ووضع أسالك شائ ة وكاميرات. 
ن عالقة الطرفين، هو إمكانية التعامل بجدية من السلطات المصرية مع طرٍن  جانب آخر من تحس 
قادٍر على تقديم نفسه رجال دولة بالمفهوم الرسمي، يتضم ن هذا التجاوب السياسي تعديل "حماإ" 

ر إلى اإلخوان المسلمين فيه. لم يشكل هذا مشكلة للحركة، ل نها في ميثاقها وحذن كل ما يشي
المقابل لم تتهاون لحإًة في المطالبة باستعادة شبابها األر عة، وفي المقابل ال مانع من إلزامهم 

 بالصمت التام كجزء من االتفاق. 
أصغر األمور،  يتضمن هذا الجانب أيضًا القدرة الفاعلة على االلتزام باالتفاقات، وذلك في

 كاالنضباط اإلعالمي، وأيضًا بأكبر األمور، كضبط الحدود ونحوه. 
، أبدت فيها رياداٌت عسكريٌة وسياسيٌة 2013إلى  2011وهنا نتذك ر مواقف عدة، خصوصا من 

استياءها الشديد من عدم قدرتهم على العثور على قائد فاعل يمكنه إبرام اتفاق ملزم، سواء في 
ي القو  الثورية، و عض التسريبات المتعلقة بمفاوضات محمد علي بشر، ممثال عن أل "اإلخوان" أو

 "اإلخوان"، جاءت بمثل هذا. 
ونن كانت بالطبع للمقارنة جوانب أخر ، حيث تملك "حماإ" من أدوات القوة وأوراق التفاوض ما لم 

 يمل ه غيرها. 
قة القرن"، ولو على المستو  سبب ثالث هو تالقي الموقفين الحمساوي والمصري من "صف

الم سسي. أشاد هنية بموقف مصر الرافض، وهو أيضًا ما وجد طريقه إلى تلميحاٍت إعالميٍة تبدي 
االستياء من الموقفين، اإلسرائيلي واألميركي، إلى حد أن عمرو أديب قال إن لحركة حماإ "الحق 

 في الدفاع عن نفسها" إزاء اختراق إسرائيلي. 
اليوم مرحلًة من التهدئة بين النإام المصري وجيرانه في الشرق، بينما تإل األزمة وهكذا نشهد 

 الداخلية أبعد ما ت ون عن تعامٍل مماثل.
 2/2/2019، العربي الجديد، لندن

 
 نتنياهو على طريق السقوط .63

 هيئة تحرير "الخليج"
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ضبابي ًا، فيما يصر على خوض  بنيامين نتنياهو، مستقباًل سياسياً « اإلسرائيلي»يواجه رئيس الوزراء 
االنتخابات المقررة في التاسع من الشهر المقبل، رغم اتهامه من قبل المدعي العام أفيخاي 
ماندلبليت، بالرشوة واالحتيال وخيانة األمانة، وهي تهم قد تصل عقو تها إلى أكثر من عشر سنوات 

 إذا ما أدين بها.
خطر على المد  القريب، إذ عليه أن يحضر جلسة  ل ن لن يكون المستقبل السياسي للرجل في

استماع تسبق المحاكمة مع المدعي العام، ويمكن لمحاميه أن يطلب إلغاء االتهامات أو تخفيفها، 
ويمكن أن تستغرق هذه العملية عدة أشهر. إذ إن هذه االتهامات كلها لن تجبر نتنياهو على 

  يوجد قانون يلزمه على فعل ذلك.االستقالة، أو عدم خوض االنتخابات، طالما ال
 4000نتنياهو يحاول تبرئة نفسه، بنفي التهم الموجهة إليه في ثالث قضايا رئيسية، هي القضايا 

، وهي قضايا تتعلق بالرشوة والفساد وخيانة األمانة، وتقديم تسهيالت بماليين 3000و 1000و
ارة من رجال أعمال نافذين، ونبرام صفقة الدوالرات لرجال أعمال، وتلق ي هدايا ثمينة مع زوجته س

« يسرائيل هيوم»لإلضرار بصحيفة « يديعوت أحرونوت»غير مشروعة مع صاحب صحيفة 
 المنافسة. 

ويلقي اللوم على اليسار « كاذبة»هو يحاول التملص بتقديم نفسه ضحية، ويصف االتهامات بأنها 
بالعجز. كما أنه يسعى للإهور بمإهر ويتهمهم « الساحرات»وخصومه السياسيين الذين يصفهم ب

اللقاء األخير مع الرئيس الروسي بوتين، »البطل القومي الذي حقق ال ثير من اإلنجازات، ومنها 
العالقات المتميزة مع قادة العالم ليست شأنًا »، وقال إن هذه «وتأييد الرئيس األمريكي ترامب له

، كما يحاول «مان أمننا والحفا  على بالدناقلياًل، وخالل السنوات الماضية، ساعدتني في ض
كما يقول، « إسرائيل»نتنياهو دغدغة مشاعر الناخبين بورقة إيران، باعتبارها تشكل تهديدًا ألمن 

الدبلوماسية في إفريبيا، ونعالن « فتوحاته»واإلعالن عن عالقات ممتازة مع بعض الدول العر ية، و
إلى عائالت األسر  والشهداء الفلسطينيين، إضافة إلى  سرقة األموال الفلسطينية بحجة ذهابها

ونقل السفارة « إسرائيل»نجاحه في حمل اإلدارة األمريكية على االعتران بالقدإ عاصمة ل
لم تسعفه في تجنب اتهامه بالفساد والرشوة وسوء األمانة، « اإلنجازات»األمريكية إليها. إال  أن هذه 

 شير إلى انقالب في الرأي العام، حيث إن تحالف األزرق واألبيضذلك أن استطالعات الرأي بدأت ت
 (. 25مقعدًا مقابل  38))بيني جانتس ويائير ليبيد(، بدأ يزيد الفارق بينه و ين نتنياهو والليكود 

استغلت فرصة االتهامات ضد نتنياهو، لتصوب عليه بعنف، « اإلسرائيلية»كما أن الصحف 
، «االتهامات ضد نتنياهو، قاتلة ومحرجة وعادلة»برها الرئيسي: كان عنوان خ« هآرتس»فصحيفة 
يديعوت »، ونقلت صحيفة «حتى لو فاز نتنياهو في االنتخابات، فلن يكمل واليته القادمة»وقالت 
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، أما موقع «الجلوإ مع نتنياهو في حكومة واحدة غير وارد»عن بيني جانتس قوله: « أحرونوت
 «.نتنياهو مخجل للدولة»معارضة قولها اإلخباري فنقل عن ال« والال»

باختصار، نتنياهو سون يدخل قفص االتهام، ولن يخرج منه سالمًا، وقد ينتهي به المطان كما 
 انتهى بإيهود أولمرت، الذي دخل السجن بالتهم إياها، ول ن بانتإار نهاية محاكمته.

 3/2/2019، الخليج، الشارقة
 

 مع غزة التصور اإلسرائيلي للحل اإلقليمي .64
 عدنان أبو عامر
مع استمرار األزمة اإلنسانية الطاحنة في قطاع غزة، ومخاون الفلسطينيين واإلسرائيليين من الدخول 
في مواجهة عسكرية ضارية، تزداد الدعوات والمبادرات المطالبة بإيجاد تدخ ل عر ي ونقليمي 

 لالنخراط بحل الوضع القائم في القطاع.
في قطاع غزة يكابدون معاناة مستمرة منذ ما يزيد عن اثني عشر عامًا حين فما زال الفلسطينيون 

، 2006فرضت إسرائيل حصارها المطبق عليهم، عقب فوز حماإ في االنتخابات التشريعية في 
وشارك في حصار غزة أطران فلسطينية وعر ية ونقليمية ودولية، حتى تبد  األمر كما لو كان 

 األطران المشاركة في الحصار.توزيع أدوار محكم بين هذه 
، ورفعها شعار "مسيرات العودة وكسر الحصار" 2018منذ انطالق مسيرات العودة في غزة في مارإ 

اهر جليًا أن الهدن الفوري، الذي يبدو أنه قابل للتطبيق، هو رفع حصار غزة، األمر الذي قابلته 
ل من مسئوليتها القا نونية والسياسية، و اتت تبحث عن حلول إسرائيل بمزيد من المماطلة والتنص 

 ترريعية لتخفي  هذا الحصار، مع اإلبقاء على سياستها القديمة الجديدة "غزة .. ال تحيا وال تموت".
في ذات الوقت، خرجت دعوات إسرائيلية متالحقة إلشراك الدول العر ية في الصداع الذي تسببه غزة 

ي قصير المد  ممثال بالدور القطري واألممي، أو إلسرائيل، سواء من المدخل اإلنساني اان
 السياسي بعيد المد  من خالل الدور المصري.

أولى هذه الدعوات خرجت من الخبير العسكري اإلسرائيلي المخضرم "أليكس فيشمان" حين قال 
فبراير/شباط إن األوضاع السائدة في غزة تتطلب أن  11صراحة في صحيفة يديعوت أحرونوت يوم 

 العالم العر ي "أبناء عمومتهم" أهل غزة إلى أيديهم. يأخذ
في حين أطلق ضابط المخابرات السابق إيدي كوهين الخبير اإلسرائيلي في الش ون العر ية بمركز 

فبراير/شباط مبادرة إلعالن قطاع غزة منطقة مغلقة  8، يوم االستراتيجيةالسادات لألبحاث -بيغن
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ة وغير المباشرة بين إسرائيل والقطاع؛ بهدن نقل المسئولية إلى األمم دوليًا، ونيقان العالقة المباشر 
 المتحدة وجامعة الدول العر ية.

 5وقبل هاتين الدعوتين اإلسرائيليتين نقل ياني  كوفوفيتش ال اتب اإلسرائيلي بصحيفة هآرتس يوم 
التقاها أوائل  فبراير/شباط أن  قائد حماإ في قطاع غزة يحيى السنوار طرح على هيئات دولية

فبراير/شباط، ثالثة سيناريوهات بشأن مستقبل غزة؛ من بينها نقل سيطرة غزة إلى األمم المتحدة 
 ومصر، أو إرسال قوات دولية إلى غزة.

تشير هذه الدعوات اإلسرائيلية بصراحة واضحة أن تل أبيب تريد لمشكلة قطاع غزة أن تختفي من 
دران الفاصلة حوله، أسوار برية شرقًا، وجدران بحرية غر ًا، كما العالم، سواء ببناء المزيد من الج

 تمنى إسحاق رابين قبل ما يزيد عن ر ع قرن بأن يستيقظ ذات يوم ليجد أن غزة قد ابتلعها البحر.
تريد إسرائيل بهذه األف ار والدعوات، التي تعتبرها من خارج الصندوق، أن تجعل من غزة مشكلة 

، وهو تعبير عن سياستها القديمة منذ سنوات طويلة بأن تفصل القطاع عن مصرية أورو ية دولية
بعيدة المد  لتف يك الشعب  استراتيجيةالضفة الغر ية، فدوافعها واضحة في ذلك، وهي جزء من 

الفلسطيني إلى كيانات منفصلة؛ بحيث يكون من السهل السيطرة عليه بصورة مجزأة، بدل أن يكونوا 
 كيانًا واحدًا.

بر الدعوات اإلسرائيلية عن شعور بالحنق تجاه غزة، بل إنها تبدو بنإر اإلسرائيليين مثل عإمة تع
في الحلق؛ ألنه رغم استمرار الحكومة اإلسرائيلية في الحديث منذ سنوات طويلة عن الحلول الخاصة 

الرأإ بالقضاء على حماإ، واستئصالها، فإن الهدن لم يتحقق، وهكذا يبقى قطاع غزة مثل وجع 
 الخاص بإسرائيل فقط.

و التالي فإن هذا الساحل الساحلي ذا األر عين كيلومترًا، ويعيش فيه مليونا فلسطيني، أثبت 
لإلسرائيليين خطأ سياستهم تجاه قطاع غزة طوال العقود والسنوات السابقة، فرئيس الوزراء األسبق 

، ل ن الرئيس أنور 1978ب ديفيد مناحيم بيغن سعى ألن يقدم غزة للمصريين خالل مفاوضات كام
بدون اتفاق مع  2005السادات رفض طلبه، وحين انسحب أريئيل شارون من القطاع في 

 الفلسطينيين.
لعل ما ي كد مركزية الحل اإلسرائيلي في غزة، المشروع السياسي الذي نشره معهد أبحاث األمن 

، وقد أفاض في الحديث عن مستقبل 2018القومي التابع لجامعة تل أبيب في أكتو ر/تشرين األول 
الضفة الغر ية، والمستوطنات المنتشرة فيها، ل نه استثنى قطاع غزة من الحديث، رغم وجود أهمية 
لتحسين الوضع اإلنساني فيه، وترميم بناه التحتية، مقابل إقامة منإومة دولية تمنع تقوي حماإ 

 .عسكريًا، على أن يتم ذلك بمعزل عن الضفة الغر ية
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أنتجت هذه السياسات اإلسرائيلية الخاطئة تجاه قطاع غزة في النهاية هذا الواقع األمني السيئ 
لإلسرائيليين، في ال غياب حلول عسكرية أو اقتصادية تجاه غزة، ما دفع اإلسرائيليين ألن يطالبوا 

ل صعو ة تحقق بإلقائها في الحضن المصري خصوصًا، أو الرعاية اإلقليمية والدولية عمومًا، في ا
إعادة السلطة الفلسطينية إليها، سواء لتعثر المصالحة مع حماإ، أو عدم القدرة على إخضاع 

 الحركة عسكريًا من قبل الجيش اإلسرائيلي.
مع العلم أن اإلسرائيليين في خضم بحثهم عن حلول إقليمية لغزة، ألمحوا إلى إمكانية أن تستعين 

ثل مصر والسعودية، باتفاق مع إسرائيل أو صمتها؛ فالقاهرة تر  السلطة الفلسطينية بدول عر ية م
في حماإ أبناء اإلخوان المسلمين، األعداء األساسيين للسيسي، والرياض تعتقد أن )حماإ( حليفة 

عر ية لخدمة مصلحة -ألعدائها في المنطقة وهم اإليرانيون، ما يعني الدخول في مواجهة عر ية
 إسرائيلية.

سرائيلي ال يجد استحسانًا لد  الرأي العام العر ي، رغم أنها ف رة نموذجية لد  هذا التصور اإل
اإلسرائيليين، الذي يريدون تعميم نماذج ما تشهده سوريا واليمن والعراق داخل غزة، صحيح أنه ال 
أحد أعلن إن كانت هذه الف رة قد ُطرحت على طاولة الزعماء في المنطقة أم ال، ل ن اإلسرائيليين 

 يعتقدون أنه ر ما آن أوان للتعامل معها، والنقاش حولها.
ه اإلسرائيلي بفرض السيادة على الضفة الغر ية،  يزداد الحديث عن الحل اإلقليمي لغزة في ال التوج 
ونعالن دولة فلسطينية في قطاع غزة وسيناء، ما يطرح أسئلة حول ردود فعل المصريين والعالم، من 

مااًل باتجاه سيناء، عل طول الساحل مع البحر المتوسط؛ حيث المنطقة خالل توسيع قطاع غزة ش
 مفتوحة على العالم، ما يمك ن لهم تجارة حرة، ومطارًا وميناء، وتواصاًل جغرافيًا حبيبيًا.

أخيرًا .. ينطلق اإلسرائيليون في نإرتهم إلى غزة، ولعل  المجتمع الدولي يشاركهم في ذلك، أن غزة 
اإلقليمي، وليس الضفة الغر ية، األمر الذي يتطلب إما اإلطاحة بحماإ عسكريًا، هي مفتاح الحل 

 إن كان ممكنًا، أو ضرورة التوصل لتفاهمات معها، مع إقامة ارون معيشة قابلة للحياة.
حينها قد يدور الحديث عن مشاريع استثمارية ضخمة، ونقامة مدينة جديدة، ونخراج مئات آالن 

طاع جنو ًا باتجاه سيناء، ونقامة شبكة فنادق و نًى تحتية، هذه خطة ستعمل على الفلسطينيين من الق
إحياء هذه المنطقة اقتصاديًا وتجاريًا لما فيه مصلحة سكان غزة أصاًل، ولعل  هذا ما قصده المبعوث 

 األمريكي جيراد كوشنير في جولته اإلقليمية األخيرة قبل أيام.
 2/2/2019، عربيموقع تي أر تي 
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