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 مكتبًا لشؤون الفلسطينيين" المدمجة"تعلن قنصليتها و  تدمج القنصلية بالسفارة في القدس..واشنطن  .1

ماسية خاصة دخل قرار إغالق القنصلية األميركية التي كانت تمثل بعثة دبلو : رام هللا: كفاح زبون 
بالفلسطينيين، حيز التنفيذ أمس، وجرى دمجها رسميًا بالسفارة؛ ما يعني أن على الفلسطينيين التعامل 
مباشرة مع السفارة الجديدة التي فّجرت خالفات واسعة بينهم وبين اإلدارة األميركية، وتسببت في 

 قطيعة.
واقعة في شارع أغرون في القدس، ونقل وأكدت وزارة الخارجية األميركية، أمس، إغالق قنصليتها ال

خدماتها إلى السفارة الجديدة في حي أرنونا في المدينة، معلنة تخفيض تمثيلها الدبلوماسي لدى 
الفلسطينيين. وظلت القنصلية حتى أمس تقدم خدماتها بشكل أساسي للفلسطينيين، كما كانت حلقة 

 لفلسطينية كذلك.الوصل الرئيسية بين اإلدارة األميركية والقيادة ا
وخرج القنصل األميركي العام كارين ساساهارا في رسالة وداع قائاًل: إن القنصلية ستندمج مع السفارة 
لتصبح وحدة الشؤون الفلسطينية. وسيتولى نائب القنصل العام الحالي مايك هانكي رئاسة وحدة 
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وليس السفير ديفيد فريدمان،  الشؤون الفلسطينية الجديدة، وسيكون المسؤول عن شؤون الفلسطينيين
 للتقليل من شأن السلطة. -كما يبدو  -في تعمد 

 وسيتعين على الفلسطينيين العمل مع هانكي الذي سيخضع في نهاية األمر للسفير فريدمان. 
  5/3/2019الشرق األوسط، لندن،  

 
 منظمة التحرير تحذر األشخاص والمؤسسات من التواصل مع اإلدارة األمريكية .2

قالتتتت اللجنتتتة التنفيذيتتتة لمنيمتتتة التحريتتتر الفلستتتطينية إن ييتتتام اإلدارة األمريكيتتتة بتنفيتتتذ قرارهتتتا  :ام هللار 
فتتي القتتدس ابتتتداء متتن  1844الختتاب بتت غالق القنصتتلية األمريكيتتة فتتي فلستتطين، التتتي افتتحتتت عتتام 

نقلهتا متن تتل أبيتب  بعد "إسرائيل"وإلحاقها بسفارة الواليات المتحدة لدى  4/3/2019اإلثنين  صباح يوم
للقدس، وفتح مكتب خدمات خاب بفلسطين في السفارة، إنما يعبر عن مدى الصفاقة  التتي وصتلت 

ستتتهمت بصتتياغتها، وتنكتتتر لحقتتتوق أإليهتتا اإلدارة األمريكيتتتة فتتتي اتترل قتتترارات الشتتتر ية الدوليتتة التتتتي 
ل اإلستتتترائيلي ل رااتتتتي شتتتتعبنا ب نهتتتتاء االحتتتتتال شتتتتعبنا التاريخيتتتتة وللمواثيتتتتا والقتتتتوانين الدوليتتتتة بحتتتتاّ 

 ، وحتتاّ "القتدس الشتريية"وإقامتتة الدولتة الفلستطينية المستتقلة وعاصتتمتها  1967الفلستطينية المحتلتة عتام 
 .194عودة الالجئين وفا قرار األمم المتحدة رقم 

وأاافت اللجنة، فتي بيتان لهتا، يتوم االثنتين، أن القترار األمريكتي حتول القتدس بنقتل الستفارة األمريكيتة 
مجلتتس المستتتو نات "يهتتا، وإغتتالق القنصتتلية األمريكيتتة لتتدى فلستتطين، إنمتتا هتتو تنفيتتذ لسياستتة وقتترار إل

وأكدت أن إصرار اإلدارة األمريكية على تنفيذ عناصتر خطتهتا حتول  في الضفة الغربية. "االستعمارية
ي بقيتتادة استستالمي علتتى الشتعب الفلستتطيني يلبتي المفتتاييم التتي يطرحهتتا اليمتين اإلستترائيل فتر  حتتلّ 

، نتنياهو حول عملية السالم التي يريدونها من خالل فصل غزة عن الضفة، كما صرح نتنياهو مؤخراً 
 وإقامة دويلة فيها، وتكريس الحكم الذاتي في الضفة تحت االحتالل اإلسرائيلي إلى األبد.

أن تكون غير مؤهلتة وتابعت أن استمرار اإلدارة األمريكية بهذه السياسة يؤكد مرة أخرى إنها اختارت 
، مؤكدة أنه ال بد من إحياء عمليتة لرعاية عملية السالم منفردة ولن يقبل الشعب الفلسطيني بها أيضاً 

السالم من خالل عقد مؤتمر دولي بحضتور التدول الدائمتة العضتوية فتي مجلتس األمتن وتوستيع دائترة 
 ت الشر ية الدولية.المشاركة سياسيًا وإقليميًا تحت ميلة األمم المتحدة وفا قرارا

وأكتتتدت اللجنتتتة علتتتى قرارهتتتا بوقتتتس االتصتتتاالت السياستتتية متتتع اإلدارة األمريكيتتتة وممثليهتتتا، محتتتذرة متتتن 
متن خاللهتا إلتى  "إسترائيل"تجاوز هذا القرار من أي شخصيات أو مؤسسات تسعى الواليات المتحدة و

 ت"صفقة القرن".الرافضة ل نيمة التحريركسر الموقس الفلسطيني من خالل إاعاف دور م
 4/3/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 وتطالبان بمحاسبة االحتالل اإلعدامات الميدانيةو"الخارجية الفلسطينية" تنددان ب "التحرير "منظمة .3

ـــا(نشتتترت  ـــة األنبـــاء والمعلومـــات الفلســـطينية )وف عضتتتو اللجنتتتة  ، أنرام هللا، متتتن 4/3/2019 ،وكال
لمنيمتتتة التحريتتتر الفلستتتطينية حنتتتان عشتتتراوي، استتتتهجنت مسلستتتل جتتترائم الحتتترل والوحشتتتية التنفيذيتتتة 

شتتعب الفلستطيني األعتتزل، التتي كتتان لخرهتا قتتتل الوالهمجيتة اإلسترائيلية فتتي ستلوكها وممارستتاتها تجتاه 
 ، على مدخل قرية كفر نعمة غرل رام هللا.4/3/2019 وإعدام شابين وإصابة لخر، يوم اإلثنين

إن هذا اإلمعان فتي  ،راوي في بيان لها، يوم االثنين، باسم اللجنة التنفيذية لمنيمة التحريروقالت عش
اإلعتتتدامات الميدانيتتتة والقتتتتتل المتعمتتتد والعقوبتتتتات الجما يتتتة المستتتتمرة ومواصتتتتلة اإلرهتتتال اإلستتتترائيلي 

لم أجمتتتع وحكومتهتتتا المتطرفتتتة بالعتتتا "إستتترائيل"المتتتنيم والمتصتتتاعد يعكتتتس استتتتهتارًا وااتتتحًا متتتن قبتتتل 
وبمؤسساته وهيئاتته الدوليتة مستتندة إلتى الشتراكة والتدعم األمريكتي التذي يمنحهتا حصتانه ورعايتة تتتيح 
لها مواصلة جرائمها، كمتا أنته يؤكتد عجتز المجتمتع التدولي عتن ترجمتة إداناتته المتكتررة إلتى إجتراءات 

لعاجلتة ألبنتاء شتعبنا األعتزل، توفير الحمايتة الدوليتة ات"بت و البتت جادة وملموسة للجم دولة االحتتالل".
 . "ومحاسبة ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها بشكل جاد وفاعل

 وزارة قالتتت، رام هللا كفتتاح زبتتون ، نقتتاًل عتتن مراستتلها فتتي 5/3/2019 ،الشــرق األوســط، لنــدنوأاتتافت 
يدانيتتة "إن إعتتدام الشتتابين دراج وعنقتتاوي يتتأتي فتتي ستتياق مسلستتل اإلعتتدامات المالفلستتطينية الخارجيتتة 

والقتتتل ختتارج القتتانون علتتى مصتتائد المتتوت الثابتتتة والمتحركتتة، التتتي تنشتترها قتتوات االحتتتالل فتتي  تتول 
ورأت  البالد وعراها، والتي ُتعّر  حياة الموا ن لخطر القتتل والمتوت بمجترد أن يخترج متن منزلته".

جستيمة لقواعتد القتانون الخارجية أن عدم محاستبة المستؤولين اإلسترائيليين علتى جترائمهم وانتهاكتاتهم ال
التتدولي والقتتانون التتدولي اإلنستتاني، يتتدفع جتتي  االحتتتالل إلتتى التمتتادي فتتي استتتباحة حيتتاة الفلستتطينيين 
وأراتتهم وممتلكتتاتهم ومقدستتاتهم ومنتتازلهم ومقومتتات وجتتودهم التتو ني واإلنستتاني علتتى أر  و تتنهم. 

تحقيتتا رستتمي فتتي تلتتك الجتترائم  ودعتتت الخارجيتتة، المحكمتتة الجنائيتتة الدوليتتة، مجتتددًا إلتتى ستترعة فتتتح
 وصواًل إلى محاسبة ومحاكمة مجرمي الحرل اإلسرائيليين.

 
 أيام 7تبعد وزير القدس عن المسجد األقصى  "إسرائيل" .4

 عدنان الحسيني قراراً  .رام هللا: سلمت سلطات االحتالل وزير شؤون القدس وعضو مجلس األوقاف م
قتتادم، بعتتد نحتتو ستتاعتين متتن التحقيتتا معتته حتتول أحتتدا  باإلبعتتاد عتتن المستتجد األقصتتى حتتتى األحتتد ال

 بال الرحمة.
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، منتزل الحستيني، 4/3/2019اإلثنتين  وكانت قوات االحتالل اقتحمتت فتي وقتت ستابا متن صتباح يتوم
وقتتال محتتامي الحستتيني، خلتتدون نجتتم: "إنتته بعتتد  فتتي مدينتتة القتتدس، وستتّلمته استتتدعاء للتحقيتتا معتته.

معتتته بشتتتكل غيتتتر قتتتانوني، قتتتررت ستتتلطات االحتتتتالل إبعتتتاده عتتتن  استتتتدعاء التتتوزير الحستتتيني للتحقيتتتا
، وهتو ال يحمتل رفتض القترار متن قبلنتا رستمياً  أنه "تمّ  المسجد األقصى حتى يوم األحد المقبل"، مؤكداً 
 أي وصس قانوني ولن يكون هناك أي التزام به".

 5/3/2019 ،الشرق األوسط، لندن
 

 لمشاركة في عملية إعادة إعمار العراقوا ...باإلرها تضامن مع العراق ضدّ العباس يؤكد  .5
بغتتداد: أكتتد التترئيس الفلستتطيني محمتتود  بتتاس، أمتتس، تضتتامن الفلستتطينيين متتع العتتراق فتتي تصتتديه 
لإلرهال وعملية إعادة اإلعمار، وذلك خالل لقائه نييره العراقي برهم صالح في إ تار زيتارة استتمرت 

 يومين إلى العاصمة بغداد.
، فتتي زيتتارة رستتمية علتتى رأس وفتتد 3/3/2019يتتوم األحتتد لتتى العاصتتمة العراييتتة  بتتاس وصتتل إكتتان و 

أعتتوام والتقتتى رئتتيس التتوزراء عتتادل عبتتد المهتتدي فتتي المقتتر الحكتتومي،  10فلستتطيني للمتترة األولتتى منتتذ 
استتتعداد بتتالده "للمشتتاركة فتتي عمليتتة إعتتادة إعمتتار العتتراق،  ،فتتي متتؤتمر صتتحفي مشتتترك ،حيتتأ أكتتد

 ت الفلسطينية المنتشرة في العالم".بالتعاون مع الشركا
وأمتس، عقتتد  بتتاس اجتماعتًا موستتعًا متتع صتالح فتتي قصتتر الستالم بوستتا بغتتداد، جترت خاللتته اإلشتتارة 
إلتتى العالقتتات بتتين البلتتدين و"أهميتتة حمايتتة القتتدس الشتتريي والمقدستتات متتن أي انتهاكتتات"، وفتتا بيتتان 

 فة الفرنسية.صادر عن رئاسة الجمهورية العرايية أوردته وكالة الصحا
 5/3/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 إسطنبول: مؤتمر سفراء فلسطين يوصي بتمتين العالقة مع الدول األوروبية .6

، إستطنبولأوصى سفراء دولتة فلستطين لتدى القتارة األوربيتة، فتي ختتام أعمتال متؤتمرهم فتي  :إسطنبول
لليتتات  يجتتادلبرلمتتاني والحزبتتي، إلبتكثيتتي العمتتل الدبلوماستتي الرستتمي، والعمتتل الدبلوماستتي الشتتعبي وا

اتتتغا لمناصتتترة القضتتتية الفلستتتطينية، فتتتي مختلتتتس التتتدول األوروبيتتتة، متتتن ختتتالل مجموعتتتات الضتتتغا 
 ومجتمعات المجتمع المدني في هذه الدول، وتعزيز التعاون الثنائي معها في المجاالت كافة.

ناصترة القضتية الفلستطينية متن العترل واألصتدقاء لم األشتقاءكما أوصى السفراء، بتفعيتل التنستيا متع 
ختتتالل مجتتتالس الستتتفراء العتتترل فتتتي دول القتتتارة األوربيتتتة، وذلتتتك لضتتتمان تحقيتتتا خطتتتوات عمليتتتة فتتتي 

 مراجعة ومتابعة وتنفيذ كل ما يتم التوافا حوله من تفاهمات مع هذه الدول.
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لسطينيين لتدى وفي هذا السياق، استعر  وزير الخارجية والمغتربين ريا  المالكي، أمام السفراء الف
تصتاعد  الدول األوروبيتة، لختر التحركتات السياستية وتطتورات األواتاع فتي األر  المحتلتة فتي ظتلّ 

وسياساتها في استتهدف القتدس  إجراءاتها، وتصعيد سلطات االحتالل من اإلسرائيليةوتيرة االنتهاكات 
أمتتتوال المقاصتتتة  وواتتتعها القتتتانوني وقضتتتية الالجئتتتين متتتن ختتتالل تجفيتتتي دعمهتتتا ل ونتتتروا، وقرصتتتنة

 الفلسطينية وأثرها على األمن االجتماعي الفلسطيني وعمل المؤسسات الو نية الفلسطينية.
 4/3/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 هنية: العالقة مع مصر عميقة ودخلت فضاء الحوار االستراتيجي .7

إن عالقة الحركة بالدولة المصرية  قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية
 تجاوزت النقاش، ودخلت في عما استراتيجي، دون أي عوائا أو شروط أو أثمان تدفعها.

وأكد هنية خالل لقاء مع اإلعالميين في مكتبه يوم اإلثنين، أن زيارته األخيرة للقاهرة جاءت في 
نوًها إلى أن العالقة مع األخيرة إ ار التواصل مع دول الجوار، واألشقاء العرل خصوًصا مصر، م

إيجابية وعميقة التأثير في المشهد. ولفت إلى أن شعبنا الفلسطيني بحاجة إلى مزيد من التشاور مع 
الدول المركزية والمحورية في المنطقة، لبناء تلك العالقات وتطويرها، مؤكًدا عدم وجود أي عائا 

 على زياراته السياسية.

ارة لمصر كانت  ويلة، وهذا واع  بيعي؛ ألننا نريد تثبيت أن زيارات وأشار إلى أن مدة الزي
الحركة لن تكون عابرة ومؤقتة ألي دولة خصوًصا مصر. ونوه إلى أن  ول الزيارة كان بسبب 
 بيعة الملفات التي ناقشها مع المصريين، وشملت مناقشة التهديدات االستراتيجية للقضية 

ونقل السفارة األمريكية للقدس، وتوسيع االستيطان، واستهداف الفلسطينية، مثل صفقة القرن، 
األونروا، والجهود المصرية الستعادة الوحدة الو نية، وأثر عقوبات السلطة على غزة، وتنصل 

والعالقات  االحتالل من التفاهمات السابقة واستمرار الحصار، والملس األمني بين غزة ومصر،
 الثنائية بين الطرفين

ن الزيارة الطويلة تضمنت أربعة مسارات: اللقاءات مع المسؤولين المصريين، والمسار وأااف أ 
الداخلي لحماس واجتماعات ييادتها، وتمتين العالقة مع الشعب المصري، والمسار الو ني باللقاء 

 مع القيادة الفلسطينية في الخارج.

اتيجيات والحوار االستراتيجي، وصرح هنية بأن العالقة مع مصر دخلت في فضاء البحأ في االستر 
 وتجاوزت النقاش في التفاصيل واليوميات عبر توسيع واستحضار المساحات الواسعة والمشتركة.
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 اإلفراج عن الفلسطينيين المحتجزين

وأشار هنية إلى أن ملس الشبان األربعة الذين أفرجت عنهم السلطات المصرية كان صغيًرا لكنه 
يادة حماس أخذت وعًدا من رئيس المخابرات العامة اللواء  باس كامل مرها ومتعب، مواًحا أن ي

باإلفراج عنهم، وهو ما تحقا. وبّين هنية أن اإلخوة في مصر تحملوا المسؤولية القومية باإلفراج 
موا نين لخرين، الفًتا إلى أن هذا الملس كان حااًرا في كل زيارات الحركة ولقاءاتها  4عنهم وعن 
إلى أن اإلفراج عنهم يحمل دالالت إيجابية، إذ تعكس مستوى و بيعة العالقة بين  ولفت مع مصر.

حماس وغزة والدولة المصرية، ما يؤذن لمرحلة بها الكثير من التشاور والتفاهم. وقال هنية إننا 
نسعى إلى اإلفراج عن أي محتجز فلسطيني في أي دولة عربية وإسالمية، ووجه نداًء للسلطات 

 ضرورة اإلفراج عن اإلخوة الفلسطينيين المحكومين لديها هناك بتهمة االنتماء لحركة حماس.الليبية ب
وأبدى استغرال الحركة من الحكم الصادر بحا ممثل حماس في ليبيا على مدار سنوات، مروان 

 األشقر، ونجله، مبينا أن األحكام ال تتماشى مع التاريخ الليبي في دعمها لشعبنا ومقاومتنا.
 

 ملف األمنيال
وأواح هنية أن الملس األمني كان ُيثقل الزيارات التي تجريها الحركة لمصر، وبّين الجهود المبذولة 
التي تقوم بها األجهزة األمنية في قطاع غزة لمنع أي محاولة لإلارار باألمن القومي الفلسطيني 

اوع األمني بيننا وبين أشقائنا وقال هنية إن جزًءا كبيًرا من جبل الجليد قد ذال في المو  والمصري.
في مصر، وأكدنا حرصنا على األمن القومي المصري. ونوه إلى أن األذرع األمنية الفلسطينية تعمل 
في حدود قطاع غزة، وليس لدينا أي أذرع أمنية في سيناء أو رفح المصرية، كما ال يوجد لدينا أذرع 

 صدر تهديد ل من القومي المصري.عسكرية في مصر، مشدًدا على أن غزة لم ولن تكون م
 

 التفاهمات مع االحتالل
وبشأن التفاهمات األخيرة مع االحتالل، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن مصر بصدد 

 القيام بدفعة جديدة إللزام االحتالل بالتفاهمات، وما يجب أن نفعل على المدى البعيد.
ملًيا، ولم يبدأ بالتحضير للمرحلة الثانية من التفاهمات؛ بل وبّين أن االحتالل تنصل من التفاهمات ع

 قام بعملية اختراق أمني في خانيونس، وكادت أن تفجر األوااع تفجيًرا شاماًل.
 

 المصالحة الفلسطينية
وفي ملس المصالحة الفلسطينية، جدد هنية التأكيد على أن حماس ترى أن الوحدة ارورة 

وة في مصر أسبال تعثر المصالحة حتى اللحية، وكيي يمكن إحدا  استراتيجية، وقد قدمنا لإلخ
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وقال إن تعثر المصالحة ُيلقي بيالله على الكل الو ني وعلى الموا ن في  اختراق في هذا األمر.
غزة بفعل العقوبات التي تفراها السلطة، مشدًدا على أن حماس لن تتخلى عن مسؤولياتها. ونوه 

الوقت؛ فالخطر يقس على أبوابنا مباشرة، وال نستطيع مواجهته إال إلى أنه ال يوجد فائض من 
 بموقس فلسطيني موحد وقوي.

وشدد هنية على أن تحقيا المصالحة يتأتى من خالل تطبيا االتفاييات الموقعة، وتشكيل حكومة 
عية وحدة و نية من الفصائل، ال تكنوقراط أو توافقية، والتحضير النتخابات شاملة )رئاسية وتشري

وجدد رفض حركة حماس لعقد  ومجلس و ني(، يصاحبها رفع كل العقوبات على قطاع غزة.
كما  انتخابات تشريعية وحدها، أو إجراء انتخابات في الضفة دون غزة، أو انتخابات دون القدس.

شدد على أن حماس تريد منيمة التحرير أن تكون جامعة وقوية وبعافية، ويجري إعادة بنائها من 
 المجلس الو ني ب جراء االنتخابات.بال 

وحول التحركات األمريكية األخيرة، بعقد مؤتمر وارسو وجلوس نتنياهو مع قادة عرل، وإغالق 
القنصلية األمريكية المخصصة للفلسطينيين ودمجها مع السفارة بالقدس، أكد هنية أن هذه اإلجراءات 

 حياز لمربع التبني الكامل للمشروع الصهيوني.تؤكد االنحياز السافر لالحتالل، وانتقالها من االن
 4/3/2019موقع حركة حماس، غزة، 

 
 البطش: بندقية المقاومة ستحمي المشاركين في المليونية السنوية لمسيرات العودة .8

قال خالد البط  عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي، ومنسا  أشرف الهور: -غزة 
 30التي ستنيمها الهيئة يوم ” المليونية“رات العودة، لت القدس العربي، أن الهيئة الو نية العليا لمسي

مارس الجاري، بمناسبة مرور عام على انطالق المسيرات، ستكون ذات  ابع شعبي سلمي، أنه لن 
، لكنه أنذر إسرائيل من مغبة ”مخيمات العودة الخمس“يتم فتح بؤر جديدة لالحتجاج بخالف 

 ستحمي المشاركين.” بنديية المقاومة“هرين بالقوة، وقال إن االعتداء على المتيا
” المليونية“، أن االستعدادات بدأت من أجل تنييم هذه ”القدس العربي“وأكد البط  في تصريحات لت 

على حدود غزة الشريية، الفتا إلى أن هناك العديد من المقترحات لتنييم فعاليات شعبية سلمية 
 مارس./أذار. 30التي ستقام ظهر يوم السبت الموافا  خالل إحياء تلك المناسبة

وأكد أن الحشد الكبير الذي سيشهده هذا اليوم سيكون من أجل إرسال رسالة للعالم، بأن غزة وسكانها 
 عاما. 12يريدون كسر الحصار المفرو  عليهم منذ 

المية، مشيرا إلى انها ، أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة الع”مسيرات العودة“وأكد البط  أن 
، والتأكيد على ”صفقة القرن “ستستمر حتى تحقيا األهداف التي واعت لها، والمتمثلة في إسقاط 
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حا الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها، وكذلك كسر الحصار المفرو  على 
 القطاع.

إلى ” مسيرات العودة“تجربة إلى ذلك فقد أشار البط ، إلى وجود اتصاالت أجريت من أجل نقل 
 منا ا الضفة الغربية، وكذلك تنييم فعاليات لها في الشتات، حيأ الوجود الفلسطيني.

وأشاد بالتقرير الذي أصدره محققون تابعون ل مم المتحدة، كشس وجود أدلة على أن إسرائيل ارتكبت 
 ”.مسيرات العودة“في ردها على تياهرات ” جرائم اد اإلنسانية“

 4/3/2019، لندن، دس العربيالق
 

 رسالة دموية تشير لما هو قادم من خطوات جديدة ضد غزة"الشعبية" ردًا على تصريحات الهباش:  .9
عّم السخا والغضب الشديد مواقع التواصل االجتماعي، بعد دعوة   الل النبيه: - غزة، رام هللا

ة والعالقات اإلسالمية، لقتل من محمود الهباش مستشار رئيس السلطة محمود  باس للشؤون الديني
ينادي برحيل  باس، واصفًا إياهم بت"المرتزقة وصناع الفتن"، خالل خطبة الجمعة المااية في 

وقال القيادي في الجبهة الشعبية ذو الفقار سويرجو: "إن خطبة الجمعة من  مسجد التقوى في الطيرة.
المعاراين مسترشدا بأحاديأ نبوية هي  قبل شيخ المقا عة محمود الهباش والتي دعا فيها لقتل

 بمثابة رسالة دموية تشير لما هو قادم من خطوات جديدة اد قطاع غزة في األسابيع القادمة".
وأااف سويرجو في منشور كتبه عبر صفحته في فيسبوك: "هل نستطيع أن نفهم من هذا الخطال 

مباشر فيما يتم التلويح له من خطوات أن هناك تحالفا متعدد األ راف لديه النية في االنخراط ال
 أمريكية لها عالقة بما يسمى بصفقة القرن ومرحلة المليارات لشراء الذمم؟".

وتابع: "فقا في هذه الحالة سيوافا تحالس قوى الشر الذي تقوده الواليات المتحدة و)إسرائيل( على 
 إعادة قراءة المشهد.خطوات دموية يتم التخطيا لها بحا القطاع"، دا يًا الهباش إلى 

 4/3/2019، فلسطين أون الين
 

 حماس: خيار الرد مفتوح على جريمة اغتيال شهيدي رام هللا .10
نعت حركة "حماس" الشهيدين أمير دراج ويوسس عنقاوي اللذين ارتقيا في جريمة اغتيال على يد 

ن اغتيال الشهيدين وقالت الحركة في تصريح صحفي اإلثنين إ قوات االحتالل غرل مدينة رام هللا.
في جريمة جديدة ارتكبتها قوات االحتالل غرل رام هللا، يؤكد العقلية اإلجرامية التي تتعامل فيها 

وأاافت أن خيار دحر االحتالل وإقامة الدولة المستقلة ال  قوات االحتالل مع أهلنا في الضفة.
ت إلى أن الخيار مفتوًحا أمام وأشار  تراجع عنه؛ من أجل الحفاظ على أمن ومستقبل أبناء شعبنا.
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الرد على جرائم االحتالل بكل ما يملكه شعبنا، مبينة أن المقاومة في الضفة عودتنا على أن يكون 
 الرد بحجم الجريمة.

وأرسلت الحركة تعازيها إلى عائالت الشهيدين اللذين كان لهما باع في مقارعة جنود االحتالل 
المشاركة الجماهيرية الواسعة في تشييع جثامين الشهداء للتعبير عن  ودورياته، دا يًة أبناء شعبنا إلى

 رفض إجرام االحتالل واستباحة دماء أبناء شعبنا.
 4/5/2019موقع حركة حماس، غزة، 

 
 : جريمة رام هللا ستزيد إصرار شعبنا على النضال"الديمقراطية"و "الشعبية" .11

لتحرير فلسطين إنَّ جريمة االحتالل فجر اإلثنين في قالت الجبهتان الشعبية والديمقرا ية : رام هللا
بلدة كفر نعمة غربي رام هللا التي أدت إلى استشهاد شابين، لن تزيد شعبنا إال إصراًرا على مواصلة 

 نضاله.
وعّدت الجبهة الشعبية في بيان لها أن "توقيت الجريمة الذي يتزامن مع تصعيٍد إسرائيلي متواصل 

وتهديداٍت لقطاع غزة واستمرار عدوانه واستيطانه في الضفة، دليل على أن لدى اد الحركة األسيرة 
رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو خطة مبيتة للتصعيد في سياق الترويج للدعاية االنتخابية، 

 ومن أجل خلا األوراق وحرف األنيار عن قضايا الفساد المتهم بها".
ية "إن جرائم اإلعدام الميدانية في الضفة الفلسطينية والقدس من جانبها، قالت الجبهة الديمقرا 

المحتلة وقطاع غزة لن ترهب شعبنا، ولن تمنعه من مواصلة نضاله ومقاومته اد االحتالل 
 اإلسرائيلي بكل األشكال حتى كنسه عن أرانا وقدسنا والفوز بالحرية والعودة واالستقالل".

الدولي واستمرار صمت المجتمع الدولي اتجاه الجرائم وعّدت في بيان لها أّن غيال الرادع 
اإلسرائيلية، يدفع االحتالل اإلسرائيلي نحو اإلمعان في ارتكال المزيد من الجرائم بحا أبناء الشعب 

 الفلسطيني.
 4/3/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 وقيادتهاحركة المربع التصعيد والرد من  إلىالممارسات اإلسرائيلية تجرنا فتح:  .12

في مفواية التعبئة والتنييم لحركة فتح، منير  اإلعالميمهند حامد: قال رئيس المكتب  -رام هللا 
إن ما تقوم به إسرائيل من ممارسات اد الشعب ” القدس العربي“الجاغول، في حديأ مع 

لم الفلسطيني يأتي بضوء أخضر أمريكي للقضاء على العزيمة الفلسطينية، مضيفا أن إسرائيل 
فجر اليوم شابين بدم بارد، وتمارس سياسة  أعدمتتتوقس عن المس بالحياة الفلسطينية حيأ 
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ممنهجة لالستيالء على األرااي، وتهويد القدس، والفصل بين المدن الفلسطينية، لذلك بتنا أقرل 
 سيناريو التصعيد. إلى

من حركة فتح وييادتها. وأشار  مربع التصعيد والرد إلىوأواح أن كل الممارسات اإلسرائيلية تجرنا 
يكون هناك موقس عربي حقيقي داعم في ظل المصالح المتنامية بين الواليات  أنالمطلول  أن إلى

وإسرائيل من جهة، ومن الجهة األخرى السعودية التي عليها أن تستغل هذه  األمريكيةالمتحدة 
 المصلحة للدفع نحو إحدا  انفراجة بحل الصراع.

 4/3/2019، لندن، القدس العربي
 

 مب في القدس تهدد األمن واالستقرار في المنطقةا"ثوري فتح": سياسات إدارة تر  .13
قال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح فايز أبو  يطة، إن سياسات وممارسات اإلدارة  :غزة

ه ومقدساته، األميركية الحالية في القدس المحتلة، تعد حربا على الشعب الفلسطيني وتتنكر لحقوق
وأكد أبو  يطة في تصريح لت"وفا"، أن نقل القنصلية  وتهدد األمن واالستقرار الدوليين في المنطقة.

ليس حربا على الشعب الفلسطيني فحسب،  القدس،األمريكية إلى ما يسمى بالسفارة األمريكية في 
 األولىس قبلة العرل والمسلمين باعتبار القد واإلسالميةإنما يمثل عدوانا سافرا على األمتين العربية 

بالقدس  واإلسالميةوشدد على تمسك الشعب العربي الفلسطيني واألمتين العربية  وقضيتهم المركزية.
وستبقى العنوان األبرز للصراع العربي اإلسرائيلي حتى انتهاء  فلسطين،الشريية عاصمة لدولة 

 نة المقدسة.االحتالل لكافة أرااي دولة فلسطين وفي مقدمتها المدي
 4/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 دعو األردن للجم االحتالل ومنعه من فرض سيادته على المقدساتحماس ت .14

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران إن قرار االحتالل إبعاد الشيخ "عبد العييم 
قدس، و"ناجح بكيرات" نائب مدير أوقاف القدس مع سلهب" رئيس مجلس األوقاف اإلسالمية في ال

عشرات الحراس والمرابطين عن ساحات المسجد األقصى، باإلاافة إلى استدعائه وزير القدس 
عدنان الحسيني؛ يدلل على أثر الهبة الجماهيرية التي انطلقت للدفاع عن بال الرحمة وإعالن 

 إسالميته في وجه مخططات التهويد.
ي تصريح صحفي المملكة األردنية الهاشمية صاحبة الوصاية على المقدسات و الب بدران ف

اإلسالمية في القدس ب عالن موقس وااح وصريح من السيادة على المقدسات، ولجم االحتالل 
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وإيصال رسالة مباشرة وشاملة للمؤسسات الدولية والعربية واإلسالمية كافة حول جريمة االحتالل 
 ى المقدسات اإلسالمية.بمحاولة فر  سيادته عل

 4/5/2019موقع حركة حماس، غزة، 
 

 غزة االحتالل يستهدف ثالث نقاط رصد للمقاومة شرقي قطاع .15
قصفت مدفعية و ائرات االحتالل اإلسرائيلي بعد ظهر اليوم اإلثنين ثال  نقاط رصد تتبع  غزة:

مقاومة شرقي مخيم وأفادت مصادر محلية أن مدفعية االحتالل قصفت نقاط رصد لل للمقاومة.
وذكرت أن  ائرة إسرائيلية أغارت على نقطة رصد  المغازي، وشرق حي السنا ي شرقي خان يونس.

 ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات نتيجة القصس حتى اآلن. للمقاومة شرقي دير البلح بصاروخين.
 4/3/2019، فلسطين أون الين

 
 هنية يهاتف خالدة جرار ويهنئها باإلفراج عنها .16

هاتس رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إسماعيل هنية، عضو المكتب 
السياسي للجبهة الشعبية والنائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، وقدم لها التهاني باإلفراج عنها 

إداري  وأفرج االحتالل قبل عدة أيام عن النائب جرار بعد اعتقال من سجون االحتالل الصهيوني.
، وُحولت إلى 2017دام عشرين شهًرا، وهو االعتقال الثالأ لها، كان لخرها مطلع يوليو/تموز 

 االعتقال اإلداري إلى أن ُأفرج عنها.
 4/5/2019موقع حركة حماس، غزة، 

 
 الشيخ خضر عدنان بغرامة مالية القيادي في "الجهاد" االحتالل يفرج عن .17

حركة الجهاد اإلسالمي  ، يوم االثنين، عن القيادي فيلالحتاللبعة أفرجت محكمة سالم التا: رام هللا
 في فلسطين، الشيخ خضر عدنان بغرامة مالية قدرها ألس شيكل.

واعتقل االحتالل اإلسرائيلي، عدنان، من منزله في بلدة عّرابة قرل مدينة جنين شمالي الضفة 
 فبراير المااي. 25الغربية المحتلة، في الت

والتي استمرت أكثر  صاحب أشهر قضية إارال عن الطعام في السجون اإلسرائيلية” ويعد "عدنان
 من شهرين وانتهت باإلفراج عنه.

 3/4/2019، فلسطين أون الين
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 .. والتصعيد مع غزة وارد جداً الجيش اإلسرائيلي يحذر من قرارات انتخابية ستشعل الضفة .18
سرائيلية ذكرت أن جي  االحتالل حّذر مؤخرا تقارير صحفية إ، أن 4/3/2019، 48عرب ذكر موقع 

الحكومة اإلسرائيلية من احتمال حدو  تصعيد أمني في الضفة الغربية، بسبب قرارات تتخذها 
الحكومة على خلفية االنتخابات العامة للكنيست، وبسبب الواع االقتصادي السيئ في األرااي 

سرائيلية التي من شأنها أن تقود إلى تصعيد، المحتلة. وأشار جي  االحتالل في سياق القرارات اإل
قرار خصم نصس مليار شيكل من عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية بزعم دفعها رواتب األسرى 
وأسر الشهداء. وشدد جي  االحتالل على أن هذا القرار اتخذ بدوافع سياسية حزبية متعلقة 

 بانتخابات الكنيست.
إلسرائيلية أن السلطة الفلسطينية لن تتوقس عن دفع رواتب األسرى، ويسود اعتقاد في أجهزة األمن ا

وأن إيقاف هذه الرواتب من شأنه أن يثير نقمة بين األسرى، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، 
 اإلثنين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في أجهزة األمن هذه، قولها إنه توجد أسبال أخرى قد تقود إلى تصعيد 
ينها تغيير القيادة الفلسطينية. وقال أحد هذه المصادر إن "القيادة الحالية اعيفة في الضفة، ب

وتمتنع عن القيام بخطوات ملموسة اد إسرائيل"، وهذا األمر أدى إلى "أزمة ثقة" مع سكان الضفة. 
وأااف أن هذه األزمة يمكن أن تؤدي إلى انقالل في السلطة، وكذلك إلى اندالع أعمال عنس بين 

 لسطينيين في الضفة.  الف
وأاافت الصحيفة أن أجهزة األمن اإلسرائيلية استعرات، مؤخرا، أمام المجلس الوزاري المصغر 
للشؤون السياسية واألمنية )الكابينيت( تقارير حول سيناريوهات يمكن أن تقود إلى اشتعال الواع في 

لى خلفية قومية ويتحول إلى الضفة. وقالت هذه التقارير أن الواع قد ينفجر في أعقال حد  ع
مواجهة على خلفية دينية، مثل إعادة نصب بوابات إلكترونية الكتشاف المعادن عند مداخل الحرم 
القدسي، أو أحدا  حول المسجد األقصى، يسقا فيها عدد كبير من الشهداء، أو حدو  استياء 

 رن".  كبير بين الفلسطينيين إثر  رح اإلدارة األميركية لخطة "صفقة الق
واعتبرت أجهزة األمن أن اندالع مواجهات في الضفة من شأنها أن تعزز مكانة رئيس السلطة 
الفلسطينية، محمود  باس. وبحسب المصادر األمنية اإلسرائيلية، ف ن  باس يستخدم واع السلطة 

ي، من من الميزانية، في العام الماا %20االقتصادي، بعد تقليص ميزانيتها بمليار دوالر تشكل 
 أجل إثارة حالة غليان لدى الجمهور الفلسطيني اد إسرائيل واد حركة حماس أيضا.  
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وقال مصدر أمني إسرائيلي رفيع إنه "فيما السلطة ال تنجح في دفع الجمهور إلى التياهر من أجل 
 مواايع سياسية أو سياسية داخلية، يخرج الفلسطينيون إلى شوارع بحشود كبيرة عندما غّير  باس

 قوانين التقاعد ومس بجيب الفلسطينيين".  
وتشير تحليالت أجهزة األمن اإلسرائيلية، وفقا للصحيفة، إلى أن الشعور بين الفلسطينيين، منذ إقامة 

 جدار الفصل العنصري، هو فقدان األمل، بسبب عدم وجود أفا سياسي باإلمكان التمسك به. 
لت الصحيفة إن جهاز األمن العام اإلسرائيلي وإزاء الواع االقتصادي الصعب في الضفة، قا

ألس عامل فلسطيني يعملون  100)الشاباك( والجي  اإلسرائيلي يطلبان تخفيي شروط دخول نحو 
 داخل "الخا األخضر" وفي المستو نات.

وفي موازاة الواع في الضفة، ف ن الواع في قطاع غزة قابل لالشتعال بشكل كبير، وقالت 
ات المسؤولين في جهاز األمن اإلسرائيلي تشير إلى وجود احتمال كبير بتصعيد الصحيفة إن تقدير 

بين إسرائيل وحماس. ولفتت الصحيفة إلى أقوال رئيس أركان الجي  اإلسرائيلي، أفيي كوخافي، 
بأنه ينبغي االستعداد في الجبهة مع غزة في األمد القريب، وأنه صادق على خطا عسكرية لشن 

 عدوان على غزة.
تتحسب دائرة األبحا  في شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية من أن حماس تسعى إلى و 

تصعيد من أجل  رح قضية الواع اإلنساني المتردي في القطاع على األجندة الدولية، بعد أن 
 وصلت المحادثات بهذا الخصوب إلى  ريا مسدود.
حتمال تفجر الواع في الضفة، حتى لو كان رغم ذلك تولي أجهزة األمن اإلسرائيلية أهمية أكبر ال

ذلك محدودا، ألن جي  االحتالل سيضطر إلى نقل قوات كبيرة إلى الضفة، من أجل حماية 
 المستو نات ومنع دخول فلسطينيين إلى داخل "الخا األخضر".

تقديرات لكبار مسؤولي ، من رام هللا، ترجمة خاصة، أن 4/3/2019القدس، القدس، وأاافت 
سسة األمنية والعسكرية اإلسرائيلية، أن هناك فرصة كبيرة للتصعيد في قطاع غزة مع حركة المؤ 

 حماس.
وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، يوم االثنين، ف ن أفيي كوخافي رئيس األركان وصس غزة مؤخًرا 
 زة.بأنها "جبهة قصيرة األمد". مشيرًة إلى أنه وافا على خطا وسيناريوهات جاهزة للتنفيذ في غ

وأشارت إلى أن الجي  ال زال يدرس المزيد من السيناريوهات، ويستعد لعملية عسكرية واسعة النطاق 
 في غزة، قد تكون قريبة.

ووفًقا لتقديرات دائرة االستخبارات اإلسرائيلية، ف ن حماس مهتمة بشن هجوم كبير اد إسرائيل بهدف 
األمنية اإلسرائيلية، أن حماس تدرك أن الرد  وتعتقد المؤسسة واع قضية غزة على الساحة الدولية.
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اإلسرائيلي سوف يفر  ثمًنا باهًيا، لكن الواع اإلنساني بغزة والضغوط التي تمارس من الجماهير 
 والفصائل األخرى مثل الجهاد اإلسالمي، تحأ حماس على هذا التحرك.
وعلى الرغم من التوتر،  قادتها.وتشير تلك المصادر، إلى أن إسرائيل تتابع حماس وتحاول فهم نوايا 

تقدر المؤسسة العسكرية أن أي تصعيد في غزة سيؤدي إلى جولة من القتال لعدة أيام وليس لبضعة 
 .2008و 2014أسابيع كما كان في العمليات السابقة 

ووفًقا للصحيفة، ف نه بالرغم من الخوف من التصعيد بغزة، إال أن "العنس" في الضفة له تدا يات 
رة بالنسبة للمؤسسة األمنية حتى ولو كانت محدود للغاية، وذلك بسبب صعوبة التعامل مع أي كبي

 تصعيد من الضفة بسبب موقعها الجغرافي.
 

 نتنياهو يأمر بتسريع هدم منازل فلسطينيين .19
القدس المحتلة: قال رئيس الوزراء االسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه أوعز بهدم منازل ثالثة 

ين، قتل جي  االحتالل اإلسرائيلي اثنين منهم، بعد أن قال إنهم نفذوا عملية دهس وسا فلسطيني
 الضفة الغربية فجر اليوم.

 ”.لقد أوعزت بتسريع عمليات هدم هذه المنازل“وقال نتنياهو في تصريح مكتول: 
 5/3/2019القدس العربي، لندن،  

 
 جهات إسرائيلية تحّذر: السجون قد تنفجر .20

حّذرت جهات أمنية إسرائيلية رسمية، اليوم االثنين،  :ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 
من انفجار األوااع في صفوف األسرى داخل السجون اإلسرائيلية بسبب اإلجراءات األخيرة بواع 
أجهزة للتشوي  على االتصاالت، في ظل اتهامات إدارة مصلحة السجون ل سرى بتهريب هواتس 

ووفًقا لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، ف ن المؤسسة األمنية  م تخطيطهم لهجمات.نقالة بزع
والعسكرية حّذرت من أن مثل هذه الخطوة قد تفّجر السجون وتشعل األوااع خارجها. معربًة عن 
رفضها للخطوة األخيرة من مصلحة السجون بواع أجهزة تشوي ، خشيًة أن يؤدي ذلك إلى تصعيد 

 كبير.
الصحيفة، ف نه عقد يوم الخميس المااي جلسة تقييم في قاعدة كيرياه، وتم عقبه تقديم وبحسب 

توصية بضرورة االنتيار في هذه المرحلة ووقس هذه الخطوة مؤقًتا في ظل الواع المتفجر أساًسا 
 بسبب ظروف مختلفة.
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القرار،  وأوصى المجتمعون من ييادات األمن والجي  بضرورة إعادة النير في توقيت تنفيذ
وترّجح مصادر أن القرار الذي اتخذ من قبل وزير  واالنتيار لفترة أخرى وفًقا لتطورات األوااع.

 األمن الداخلي جلعاد أردان هدفه انتخابي وليس أمني كما يدعي.
 4/3/2019القدس، القدس، 

 

 ترفض الدولة الفلسطينية واالنسحاب من الجوالن غانتس ولبيدقائمة  .21
االنتخابية اإلسرائيلية، "، أزرق ابيض، "أعلن قادة قائمة "كاحول الفان" :م جرايسيبرهو  -الناصرة

التي يتزعمها جنراالت حرل كبار، وتنافس حزل الليكود وز يمه بنيامين نتنياهو، على رئاسة 
الحكومة المقبلة، أن حكومة بقيادتهم لن تنسحب من مرتفعات الجوالن السوري المحتل. ومن 

علن القائمة ذاتها اليوم، عن برنامجها السياسي، الذي لن يتضمن ييام دولة فلسطينية، المفتر  أن ت
 بل التمسك بكامل المستو نات، وحصار الضفة من الجهات األربع.

وتضم أزرق أبيض حزل مناعة إلسرائيل، الذي أقامه رئيس أركان جي  االحتالل األسبا بيني 
ب يائير لبيد. وتضم القائمة في مقدمتها رئيسي أركان غانتس، وحزل يوجد مستقبل بزعامة النائ

 جي  االحتالل األسبقين، موشيه يعلون وغابي أشكنازي. وهي تعر  مواقس يمينية متشددة. 
وقد زار األربعة أمس مرتفعات الجوالن السوري المحتل، ليعلنوا من هناك رفضهم االنسحال من هذه 

ي جديد، لهذه القائمة، التي يصفها بنيامين نتنياهو، بأنها المنطقة السورية المحتلة، في موقس حرب
 قائمة يسار، حسب مفاييمه، فقا ألنها تنافسه على الحكم.

ومن المفتر  أن يعقد قادة القائمة اليوم مؤتمرا صحفيا، يعلنون فيه برنامج قائمة أزرق أبيض 
ذكورا في البرنامج، وعمليا السياسي. وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت أمس، إن حل الدولتين ليس م

 فكرة الدولة الفلسطينية ال تيهر هناك ابدا. 
ونقلت الصحيفة عن مصادر في القائمة قولها، إن مواوع حل الدولتين اثار جدال بين الجناحين 
اليميني واليساري وتقرر في النهاية بأنه وان كان تقرر ان يكتب ان يبذل جهد للسعي الى استنفاد 

اسية مع الفلسطينيين، اال ان فكرة دولة فلسطينية لن تكون في البرنامج، وذلك كي ال المسيرة السي
 يتوفر سالح لمن يتهم أزرق أبيض بكونها قائمة يسار. 

كما جاء في البرنامج أنه لن يكون فك ارتباط احادي الجانب من الضفة، ولن يكون انسحال من 
ألردن، القدس ومرتفعات الجوالن. ويدعو البرنامج، منا ا استراتيجية: كتل االستيطان، غور ا أربع

 إلى عقد مؤتمر اقليمي يعمل على االنفصال عن الفلسطينيين.
  5/3/2019الغد، عّمان، 
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 "حماس"غانتس ويتهمه بالمشاركة في حفل تأبيني لـ يهاجمنتنياهو  .22

على منافسه الجنرال تل أبيب شدد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطابه الهجومي 
مهرجان »، إذ إنه اتهمه بالمشاركة في «فتح نارًا حارقة»بيني غانتس، ما جعل المراقبين يعتبرونه 

تعريض حياة جنود جي  الدفاع اإلسرائيلي للخطر من أجل عدم إيذاء »وبت« لتأبين إرهابيي )حماس(
 «.الفلسطينيين

ل من حزل الليكود، مساء أول من أمس، فقال إن وكان نتنياهو يتكلم في جلسة مع الوزراء والنوا
، في مراسم لتأبين ألس من 2014غانتس شارك بعد عام من الحرل اإلسرائيلية على قطاع غزة، عام 

الذين ُقتلوا في تلك الحرل. والحد  الذي تحد  عنه ُنّيم بمبادرة من منيمة « إرهابيي )حماس(»
كفار »في كيبوتس  2015الثكلى، في يونيو )حزيران( إسرائيلية فلسطينية تضم ممثلي العائالت 

فحسب بل « حماس»، بالقرل من حدود قطاع غزة. وقد جاء المهرجان يومها ليس لشهداء «عزة
قصد منيموه التقريب بين الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي، فأقاموه لذكرى الضحايا من الجانبين. 

وفد من قطاع غزة، « موسيقى بال حدود»ّيم بعنوان وكان من المقرر، أن يشارك في الحفل الذي نُ 
لم تسمح لهم بمغادرة القطاع. وقد شارك في الحفل موا نون يهود وعرل من « حماس»إال أن حركة 

موا ني إسرائيل، وُعرات خالله وصالت موسيقية ترثي احايا الحرل من الجانبين الفلسطيني 
 واإلسرائيلي قدمها فنانون عرل ويهود.

ولكي يثبت صدق «. خا ر بأرواح جنود غوالني»نتنياهو اتهامًا لخر إلى غانتس، فقال إنه ووجه 
شورات »أقواله، استشهد نتنياهو بالحديأ الذي كان غانتس قد أدلى به في مناسبة نيمتها جمعية 

، وتحد  خاللها عن معاراته لقصس مستشفى 2015عندما كان رئيسًا ل ركان في عام « هدين
« الشفاء»في الشجا ية، قائاًل إنه رفض قصس مستشفى « وفا»في مدينة غزة ومستشفى  «الشفاء»

« وفا»أسفل مبنى المستشفى. أما بخصوب مستشفى « حماس»على الرغم من معرفته بوجود ييادة 
في الشجا ية فقد قال غانتس إنه كان في تلك المنطقة بنفسه، وإنه رفض قصس المستشفى قبل 

الئها، ولم يأمر بتنفيذ القصس إال بعد أن تم اإلخالء، على الرغم من أن تأخير إنذار مديرها وإخ
 القصس قد عّر  حياة الجنود هناك للخطر.

كحول »وقال نتنياهو إن هذه مواقس يسارية مخزية جمعت بين غانتس ويائير لبيد، قائدي حزل 
 ب أصوات اليمين.أبيض(، لكنهما يحاوالن إخفاء وجهيهما اليساري لكس –)أزرق « لفان

  5/3/2019الشرق األوسط، لندن، 
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 "سرائيل"إواشنطن تنشر منظومة "ثاد" الصاروخية في  .23
نشرت الواليات المتحدة منيومتها الصاروخية المتطورة "ثاد" مؤقتا في إسرائيل الستخدامها : رام هللا

وأكد اسرائيل  الثنين.في تدريبات عسكرية مشتركة هي األولى من نوعها، بحسب ما افاد مسؤولون ا
والواليات المتحدة نشر الصواريخ. وشدد الجي  اإلسرائيلي على أن ذلك "ال عالقة له بأي حد  

 راهن محدد".
وهذه التمارين هي االولى من نوعها يتم إجراؤها في إسرائيل رغم أن البلدين الحليفين يجريان تدريبات 

 عن موعد هذه المناورات.عسكرية مشتركة بشكل منتيم. ولم يتم اإلعالن 
وتمتلك إسرائيل منيومتها الخاصة من الصواريخ الدفا ية، إال أن بين أهداف هذه التدريبات اختبار 
كيفية إدخال منيومة ثاد "لكي نكون مستعدين ألي تحد في المستقبل"، بحسب المتحد  باسم 

رل على النشر السريع كما أنها ستسمح للجي  اإلسرائيلي بالتد الجي  جوناثان كونريكوس.
 لمنيومة "ثاد" في أنحاء العالم، بحسب مسؤولين.

وصرح كونريكوس للصحافيين "نحن نعتبر هذه فرصة للتدرل على إدخال النيم الدفا ية الجوية 
وقال المتحد  اإلسرائيلي إن "نيام ثاد  األميركية المتطورة في منيومة الدفاع الجوي اإلسرائيلي".

ويشارك في التدريبات على منيومة "ثاد"  أكثر النيم من نوعه تطورا في العالم".يعتبر واحدًا من 
 عسكري أميركي، وتشمل مكوناتها أجهزة رادار وأنيمة إ الق، بحسب كونريكوس. 200أكثر من 

وسيتم نشر "ثاد" في جنول إسرائيل، إال أن  وأااف أنه تم نقل المعدات والعسكريين من إيطاليا.
وصواريخ "ثاد" قادرة على تدمير  ا الكشس عن المكان تحديدا ومدة نشر الصواريخ.مسؤولين رفضو 

 صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.
 4/3/2019القدس، القدس، 

 
 االحتالل يمهل "األوقاف اإلسالمية" أسبوعا للرد على طلب إغالق مصلى باب الرحمة .24

ين، مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات أمهلت محكمة االحتالل اإلسرائيلي، مساء يوم االثن: القدس
اإلسالمية في مدينة القدس المحتلة، أسبوعا للرد على  لب سلطات االحتالل إغالق مصلى بال 

وهددت المحكمة أنه إذا لم يستجب "مجلس األوقاف اإلسالمية" في غضون أسبوع ف نها  الرحمة.
 ستصدر أمر إغالق المصلى.

ون والمقدسات اإلسالمية، أن مصلى بال الرحمة سيبقى مفتوحا بدوره، أكد مجلس األوقاف والشؤ 
 .اإلسالميةاألوقاف  إالوليس هناك ألحد سيطرة عليه  األقصىوهو تابع للمسجد 

 4/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 بإطالق سراحهم "إسرائيل"يطالبون المحكمة العليا في  "صفقة شاليط"أسرى  .25

: في خطوة لتحريك ملس األسرى الفلسطينيين، يعتقد بأنها جاءت لتمهيد الطريا أمام صفقة تل أبيب
أسيرًا فلسطينيًا من رجال حماس الذين أفرج عنهم في صفقة شاليا قبل أن يعاد  31جديدة، توجه 

 اعتقالهم، يطالبون المحكمة العليا اإلسرائيلية ب  الق سراحهم.
األسرى المذكورين لم يرتكبوا أي مخالفة تبرر اعتقالهم. فقد خرجوا من وقال محامي الدفاع عنهم، إن 

السجن بموجب اتفاق سياسي في حينه وجاء اعتقالهم انتقاميًا في إ ار المعركة السياسية. واالتهام 
الوحيد ادهم هو أنهم يبضوا أموااًل من السلطة أو من حماس. وهذه األموال هي دفعات لمرة واحدة 

 دتهم على االنصهار في الحياة العادية وإعالة عائالتهم.هدفها مساع
واألسرى المذكورون هم الذين اعتقلتهم سلطات االحتالل اإلسرائيلي بعد اختطاف المستو نين الثالثة 

. من دون أن توجه إليهم أي تهمة. فهم معتقلون إداريًا بموجب أنيمة االنتدال 2014في صيي عام 
 تماسًا إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية، يطالبون باإلفراج الفوري عنهم.البريطاني. وقد قدموا ال

بدافع الرغبة في االنتقام من »ووفقًا لاللتماس، أعادت إسرائيل اعتقال األسرى ألسبال سياسية، 
خطس المستو نين، رغم أنهم لم يرتكبوا جرائم أمنية منذ اإلفراج عنهم في الصفقة، وأن االعتقال 

اعتقل »وكتب المحامي فيلدمان في االلتماس: «. تفايية الدولية الموقعة خالل صفقة شالياينتهك اال
فلسطينيا أفرج عنهم في صفقة تبادل )صفقة شاليا( وحتى  60الجي  اإلسرائيلي والشاباك نحو 

يومنا هذا، هم في السجن وهذا هو أكثر شيء مؤلم لحماس... هذه هي المرة األولى في تاريخ دولة 
إن معيم »ويتابع فيلدمان: «. رائيل التي يتم فيها إعادة األسرى الذين أ لا سراحهم إلى السجنإس

السجناء المفرج عنهم هم بالفعل من البالغين ولن يجددوا نشا هم مع اإلرهال، كما أنهم استوفوا 
 «.جميع الشروط لإلفراج عنهم

فقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة وجاءت هذه الخطوة، في الوقت الذي تجدد فيه الحديأ عن ص
حماس. فالمعروف أن إسرائيل وحماس يخواان حوارًا عن  ريا مصر في المواوع. ويرى 

يصب في هذا اإل ار. وبما أن « حماس»المراقبون أن قرار مصر إ الق سراح أربعة من رجاالت 
رى صفقة شاليا، تضع شر ًا بأال تتقدم في المفاواات إال إذا تم إ الق سراح أس« حماس»

وحكومة إسرائيل تعجز عن الموافقة على ذلك، فقد تقرر اللجوء إلى المحكمة اإلسرائيلية لتتخذ قرارًا 
 يلزم الحكومة ب  القهم.

 5/3/2019، الشرق األوسط، لندن
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 مفتي القدس يندد بإبعاد المصلين وحراس األقصى يقررون االعتصام أمام بواباته .26
أشرف الهور: امن الخطا الفلسطينية الهادفة للتصدي لمخططات ” بيالقدس العر “ -رام هللا

حراس “، دعا ”مصلى بال الرحمة“االحتالل الرامية لتهويد المسجد األقصى، والسيطرة على 
، لالعتصام أمام أبوابه الجمعة المقبلة، في خطوة تهدف للضغا على سلطات االحتالل، ”األقصى

المسجد األقصى، والتي شهدت مؤخرا زيادة كبيرة، و الت رموزا  لوقس عمليات إبعاد المقدسيين عن
دينية وسياسية، فيما أدان المفتي العام للقدس الشيخ محمد حسين، حمالت اإلبعاد، التي وصفها 

 ”.العنصرية”بت
إن هذه العنجهية تأتي امن “وقال المفتي في بيان صحافي معقبا على قرارات االحتالل األخيرة: 

هال العنصري الممارس بحا الفلسطينيين عامة، والمقدسيين بشكل خاب، لمنعهم من سياسة اإلر 
التصدي لمخططات االحتالل التهويدية للمدينة المقدسة ومقدساتها، ليسهل تهويدها و مس معالمها 

 ”.العربية والتاريخية
والو نية، وعدم و الب المجتمع الدولي بالوقوف مع الشعب الفلسطيني ومقدساته وشخصياته الدينية 

تكثيي تواجدهم في ”، دا يًا المسلمين من مختلس أقطار العالم لت”الشجب واالستنكار”االكتفاء بت
 ”.المسجد األقصى المبارك وشد الرحال إليه، للحيلولة دون فر  واقع جديد عليه

اإلبعاد عن في السياق، دعا حراس المسجد األقصى الذين  الت الكثير منهم مؤخرا أوامر االحتالل ب
المسجد األقصى لفترات متفاوتة، وصل بعضها لستة أشهر، لالعتصام على أبوال المسجد يوم 

 الجمعة المقبل، حتى يدخل المسجد المبعدون.
أقصانا ال يقبل القسمة أو المناصفة ف ما “وأكدوا في بيان لهم منتقدين خطوات ومخططات االحتالل: 

 ”.أن يواجه غضبنا صفا واحدا مرصوصاندخله جميعا وإال ف ن على المحتل 
ومن شأن خطوة االعتصام أن ينجم عنها حالة غضب شديد، قد تدفع باألمور صول اندالع 

 مواجهات حامية على بوابات المسجد األقصى مع جنود االحتالل، عند تجمع حشود المصلين.
لمسجد، الفتين في بيانهم إلى ذلك فقد ناشد حراس األقصى العرل والمسلمين بالتدخل لحماية هذا ا

في ” مصلى بال الرحمة“حارسا ألنهم فتحوا  14إلى أن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت حتى اآلن 
 األيام المااية، وفرات عليهم اإلبعاد عن األقصى.

وأشاروا إلى صدور قرار تجديد لإلبعاد للحراس، ولغيرهم من  واقم األوقاف، لمدد تراوحت بين 
 لى ستة أشهر.أسبوعين إ
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أن قوات االحتالل تعمل من وراء ذلك على محاسبة مجلس األوقاف ” حراس األقصى“وأواح 
مصلى بال الرحمة، وذلك من خالل إبعاد رئيس المجلس الشيخ سلهب “اإلسالمية على قراره بفتح 

 ونائب مدير األوقاف الشيخ ناجح بكيرات.
تبقى هي المرجع الوحيد إلدارة كافة شؤون المسجد كانت ويجب أن “وأكدوا أن األوقاف اإلسالمية 

األقصى المبارك، وهي ال تخضع في ذلك لسلطة االحتالل اإلسرائيلي وال إلرادتها أو قراراتها سواء 
 ”.كانت قرارات حكومة أو محكمة أو شر ة

 ، الفتين إلى أن مصدر هذا”مصلى بال الرحمة“أن الخطر ال زال يتهدد ” حراس األقصى“وأكد 
، ويقصدون بذلك مخططات حكومة إسرائيل، وقالوا ”إرادة سياسية وليس مجرد قرار قضائي“الخطر 

قرارات إدارية تمنح لهم بالصالحية األمنية “إن قرارات اإلبعاد التي تفراها الشر ة اإلسرائيلية هي 
 ”.وال تحتاج إلى قرار محكمة

إن “جاء فيه: ” بال الرحمة“اركوا في فتح ووجه الحراس نداء إلى الفلسطينيين في القدس الذين ش
شر ة االحتالل تحاول االلتفاف على نصركم وإنجازكم بأن ُتفِرغ األقصى من الحراس يومًا بعد يوم، 

، و البوا السكان بالعمل معهم ”حتى ال يبقى هناك من يفتح بال الرحمة، أو من يحرس األقصى
 لمناهضة لالحتالل.على حماية المسجد، والمشاركة في الفعاليات ا

 5/2/2019، القدس العربي، لندن
 

 دعوات يهودية القتحام مصلى "باب الرحمة" وتحويله لكنيس .27
دعا ما يسمى "اتحاد منيمات الهيكل"، إلى اقتحام مصلى "بال الرحمة" : الرأي –القدس المحتلة 

الشروع ب قامة "مديرية وتحويله إلى كنيس يهودي، والمبادرة لعريضة تطالب بحير دائرة األوقاف، و 
 يهودية" لتتولى شؤون ساحات الحرم والمسجد األقصى.

وأتت هذه الدعوات في تلخيص االجتماع الطارئ الذي عقد أمس، بمشاركة حاخامات وعناصر 
ونشطاء في منيمات "الهيكل" المزعوم، وتم خالل االجتماع مناقشة سبل التصعيد ردا على فتح 

 ف مصلى "بال الرحمة" في األقصى.المقدسيين ودائرة األوقا
وأكدت الئحة نتائج االجتماع للحاخامات ومنيمات "الهيكل" على ارورة تطبيا كافة اإلجراءات 
التي من شأنها تغيير  بيعة المسجد األقصى إلى ما سمي "جبل الهيكل"، من خالل السماح لليهود 

 .بحرية التحرك داخله والصالة العلنية والوجود الدائم فيه
وتشمل قرارات جماعات المستو نين ومنيمات "الهيكل" تنييم اقتحام مركزي كبير جًدا للمسجد 

 األقصى يوم الخميس المقبل، بهدف ما أسمته "دخول مصلى بال الرحمة والسيطرة عليه".
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وأعلنت في بيانها، على شبكات التواصل االجتماعي عزمها إقامة كنيس يهودي داخل مصلى "بال 
شملت قرارات هذه الجماعات تنييم مياهرة كبيرة يوم الخميس في الحادي والعشرين  كما الرحمة"،

من الشهر الجاري، للمطالبة بطرد األوقاف اإلسالمية من المسجد األقصى وإخراجها عن القانون 
اإلسرائيلي، وإعالن السيادة "اإلسرائيلية" التامة على األقصى، بحيأ تبدأ المسيرة فيما يسمى )ميدان 

 سفرا( وتنتهي عند بال الرحمة داخل األقصى.
وتوصلت هذه الجماعات المتطرفة إلى أربعة قرارات أرسلتها إلى جميع األحزال السياسية في البالد، 
وتوعدت بتنفيذ هذه القرارات، وهي كما يلي: " تنييم اقتحام مركزي للمسجد األقصى يوم الخميس، 

طرة عليه، والعزم إقامة كنيس يهودي داخل مصلى بال وذلك بهدف دخول مصلى بال الرحمة والسي
للمطالبة بطرد األوقاف اإلسالمية من  21/3/2019الرحمة، وتنييم مياهرة كبيرة يوم الخميس 

 المسجد األقصى وإخراجها عن القانون اإلسرائيلي، وإعالن السيادة اإلسرائيلية التامة على األقصى.
لبت منيمات "الهيكل" اإلعالن أن شرط دخول أي أعضاء أو وفي رسالتها ل حزال اليهودية،  ا

تكتل من أبناء هذه الجماعات في أي تحالس حكومي مستقبلي بعد انتخابات الكنيست، هو التزام 
 الحكومة القادمة بفر  ما يسمونه )صالة اليهود العلنية( داخل المسجد األقصى.

 4/2/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 تالل يفرج عن األسيرة سهير البرغوثياالح .28

 59أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم االثنين، عن األسيرة سهير البرغوثي ): رام هللا
وكانت محكمة االستئنافات العسكرية التابعة لالحتالل في  عاما( من قرية كوبر شمال رام هللا.

باإلفراج عن األسيرة البرغوثي بشروط تمثلت  "عوفر"، أصدرت قرارا في وقت سابا اليوم يقضي
 بكفالة مالية بقيمة عشرة لالف شيقل، وكفالة  رف ثالأ.

واعتقلت البرغوثي وهي أم لستة أبناء في الخامس من شباط المااي من منزلها، بعد أن اُعتقل 
 2018األول  غالبية أفراد عائلتها منذ اإلعالن عن استشهاد نجلها صالح في الثاني عشر من كانون 

 في رام هللا، وتواصل سلطات االحتالل اعتقال زوجها عمر البرغوثي إداريا، ونجلها عاصم.
 4/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 آخرين بجروح خالل الشهر الماضي 761مواطنين وإصابة  8تقرير: استشهاد  .29
موا نين،  8يمة التحرير، إن االحتالل اإلسرائيلي قتل قالت دائرة العالقات الدولية في من :رام هللا

 ( موا نا. 517لخرين بجروح، خالل شباط/ فبراير المنصرم، فيما اعتقل ما يزيد عن ) 761وأصال 
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وأواح في تقريره الشهري الذي جاء بعنوان "شعب تحت االحتالل"، أن جرائم االحتالل بحا أبناء 
ا وممنهجا من سلطات االحتالل والمستو نين لكل األعراف شعبنا الفلسطيني يشكل تحديا سافر 

 والمواثيا والشرائع القانونية واإلنسانية الدولية.
 4/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مواطنا عن القدس الشهر المنصرم 133تقرير: االحتالل أبعد  .30

، بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي م االثنيناليو أفاد مركز معلومات وادي حلوة بالقدس، : القدس
 قرار إبعاد عن "المسجد األقصى أو القدس القديمة". 133أصدرت خالل شهر شباط المنصرم 

وأواح المركز، في تقريره الشهري، أن جميع قرارات اإلبعاد ُأصدرت نهاية الشهر المااي عقب 
 هر.الشقرارات أصدرت مطلع  6أحدا  بال الرحمة، باستثناء 

 9وأااف أن قرارات اإلبعاد في شهر شباط  الت أعلى هيئة دينية ونائب مدير أوقاف القدس، و
لخرين من موظفي دائرة األوقاف معيمهم من الحراس، حيأ اعتقلت والحقت شر ة االحتالل 

 الحراس الذين قاموا بفتح بال الرحمة.
-18اعتقلوا خالل الفترة الواقعة ما بين  170مقدسيًا، منهم حوالي  229وبين المركز أنه رصد اعتقال 

شباط، عقب االعتصامات في بال الرحمة، مشيرا إلى أن االعتقاالت  الت الشهر المااي  28
رئيس المجلس اإلسالمي الشيخ عبد العييم سلهب، ونائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات، 

 ومحافظ القدس عدنان غيأ.
 4/2/2019، الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات 

 
 مستوطًنا يقتحمون األقصى خالل شباط 1,944: تقرير .31

أفاد "مركز معلومات وادي حلوة" المقدسي، في تقريره الشهري، اليوم االثنين، بأن : القدس المحتلة
 مستو ًنا يهوديًّا اقتحموا باحات المسجد األقصى خالل شباط المااي. 944ألًفا و
من  لبة المعاهد الدينية والجامعات العبرية، باإلاافة إلى  520لفلسطيني"، أن "المركز ا وأواح

وزير الزراعة "اإلسرائيلي" أوري أريئيل، كانوا من بين المقتحمين ل قصى، وكذلك عضو الكنيست 
 )برلمان االحتالل( المتطرف يهودا غليك.

األقصى، في محاولة إلخماد يبة وأشار إلى أن قوات االحتالل صعدت من االنتهاكات في المسجد 
 عاًما. 16شعبية انطلقت في القدس إلعادة فتح مصلى "بال الرحمة"؛ المغلا بأمر االحتالل منذ 
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اعتقلوا خالل الفترة الواقعة ما  170مقدسيًّا؛ بينهم  229وقد رصد المركز، اعتقال قوات االحتالل لت 
صلت في بال الرحمة، منبًها إلى أنه من من شباط، عقب االعتصامات التي ح 28وحتى  18بين 

 سيدة. 12 فاًل قاصًرا و 43بين المعتقلين 
منشأة في مدينة القدس خالل شباط، من بينها سبع  15ووثا المركز هدم سلطات االحتالل لت 

منشآت هدمها أصحابها "ذاتًيا" بعدما أجبرتهم بلدية االحتالل على ذلك، بحجة عدم الحصول على 
 ء.تراخيص بنا

و ردت شر ة االحتالل، عائلة أبو عصب من منزلها بالبلدة القديمة في القدس، لصالح 
المستو نين، بدعوى "فقد حا الحماية" كما قضت محاكم االحتالل، علًما بأن العائلة تعي  في 

 .1952المنزل منذ العام 
 4/2/2019، الفلسطيني لإلعالم المركز

 
 منع لألذان في اإلبراهيمي الشهر الماضي 44مسجد األقصى وانتهاكا واعتداء على ال 30ادعيس:  .32

قال وزير األوقاف الشيخ يوسس اد يس، في تقرير عن مجمل االعتداءات خالل شباط : رام هللا
تدنيسا واقتحاما؛ من وزراء  30من  أكثر األقصىالمااي، أن االحتالل دنس واعتدى على المسجد 

دية ومخابرات، وواصل حصاره له وسياسته الرامية لتقسيمه وعصابات مستو نين و الل معاهد تلمو 
 وسا حمايته لقطعان المستو نين المقتحمين للمسجد.

وقتا في شباط  44، الذي بلغ اإلبراييميوواصل االحتالل تعديه ومنعه لرفع األذان في المسجد 
 اجد، والمقابر.والمس واإلبراييمياعتداء شملت األقصى  127المااي، ومجمل االعتداءات بلغت 

وشهد شهر شباط حربا احتاللية شرسة على بال الرحمة وما تبعه على المقدسيين ورجاالت الدين 
وحملة اعتقاالت وإبعادات  الت رئيس مجلس األوقاف الشيخ عبد العييم سلهب، ونائب مدير 

وقاف بمدينة األوقاف في القدس الشيخ ناجح بكيرات، ومدير دائرة الوعظ واإلرشاد في دائرة األ
 مقدسيا لخرين. 120القدس المحتلة الشيخ رائد دعنا، وأكثر من 

 4/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 المطران حنا: االحتالل يمارس القهر والظلم واالستبداد بحق المقدسيين .33
ألرثوذكس، اليوم اإلثنين، قال المطران عطا هللا حنا، رئيس أساقفة سبسطية الروم ا: القدس المحتلة

إن ما تقوم به سلطات االحتالل من إجبار للمقدسيين على هدم بيوتهم ذاتيا، يعد من أعلى درجات 
وأااف بأن االحتالل في كثير من األحيان يضع المقدسيين أمام خيارين  القهر واليلم واالستبداد.
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ع صاحبه ثمن ذلك، وفقا للتسعيرة أحالهما علقم، فت"إما أن تهدم سلطات االحتالل البيت وتدف
االحتاللية الباهية، أو أن يهدم صاحب البيت منزله بنفسه، تجنبا لدفع التكاليي المرتفعة"، وفا 

وقال بأن هذا أسلول ااطهادي "فاشي بامتياز، يستهدف القيم اإلنسانية واألخاليية  بيان لحنا.
 جمعاء".

تعقيدا يوما بعد يوم، "فمن جانب تمنع سلطات  وأااف بأن المقدسيين يعيشون في ظروف تزداد
االحتالل منح تراخيص للبناء، وإن منحت فيتم هذا بصعوبة بالغة وبمبالغ خيالية تفوق  اقة البشر"، 
ومن جانب لخر فهي تقوم بكل األفعال المنافية للقانون الدولي وللقيم اإلنسانية واألخاليية النبيلة 

البيوت، وتهجير أهلها لصالح المستعمرين المستو نين في صورة بسرقتها ل رااي والعقارات و 
تواح حجم همجية االحتالل والعنصرية الممارسة بحا شعبنا في مدينة القدس كما وفي غيرها من 

 األماكن.
 4/2/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 إطالق كتاب لألسير عبدهللا البرغوثي بعنوان "إعدام ميت" .34

األسرى والمحررين في قطاع غزة، حفل إشهار كتال "إعدام ميت" ل سير  نيمت وزارة: غزة
وحضر حفل إشهار الكتال في مقر الوزارة بمدينة غزة، اليوم االثنين،  المهندس عبد هللا البرغوثي.

نوال في المجلس التشريعي، وقادة الفصائل، وممثلون عن المؤسسات المعنية بشؤون األسرى، 
وأشاد النائب في المجلس التشريعي د. يونس األسطل، ببطوالت األسير  ولفيي من الكّتال.

وتحد  األسطل عن مضمون الكتال وفكرته، مشيرا إلى أن اسم الكتال "إعدام ميت"،  البرغوثي.
يقصد به األسير البرغوثي من هو ميت الروح والكرامة والشرف وإعدام المشاركين في )أوسلو(، ولكل 

 سالمية والمسيحية على أر  فلسطين.من عبأ بالمقدسات اإل
بدوره قال األسير البرغوثي، في رسالة من داخل سجنه: إن "القيد مهما  ال لن يدوم، ف خوانكم 

 قريًبا". 2المجاهدون قد أعدوا العدة لإليفاء بوعدهم بصفقة وفاء األحرار 
قها، ويقضون جل وقتهم ووجه البرغوثي التحية إلى رجال المقاومة الذين يعملون تحت األر  وفو 

ليصنعوا الحرية ل سرى جميًعا، مؤكًدا أنه ينتير الحرية ليثبت أن الحكم اإلسرائيلي بحقه لم يكن 
 سوى فداء لشعبه ومقاومته، ولن يطول.

كما وجه رسائل شكر لكل من شارك وساعد في نشر هذا الكتال، ولكل من أسهم في خروج هذه 
 الكلمات من قبور الزنازين.

 4/2/2019، لإلعالم الفلسطينيمركز ال
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 طيران االحتالل يستهدف عدة مواقع في قطاع غزة .35
وأفاد مراسلنا  يوم االثنين، عدة مواقع في قطاع غزة. الطائرات الحربية اإلسرائيلية،استهدفت : غزة

بأن  ائرات االحتالل استهدفت موقعا شرق دير البلح وسا القطاع، كما أ لقت صاروخا شرق رفح، 
إاافة الستهداف موقع ثالأ شرق منطقة جحر الديك جنول شرق مدينة غزة، دون أن يبلغ عن 

 إصابات.
 4/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 .. االنتظار المر"إسرائيلـ"أهالي األسرى األردنيين ب .36

بو جابر اتصال ابنه عبد على أحّر من الجمر، ينتير الحاج السبعيني نوح أ: عّمان-أيمن فضيالت
دييقة "ال تكفي لال مئنان  15مرة كل شهر ولمدة  -األسير األردني في السجون اإلسرائيلية-هللا 

 على أوااعه في السجن".
عاما على  19يتحد  أبو جابر للجزيرة نت والدموع تسيل من عينيه: "اليوم ابني عبد هللا يكمل 

بعدما رفع رأسنا بتفجير حافلة إسرائيلية في تل أبيب عام اعتقاله من قبل جي  العدو الصهيوني، 
 ، وننتير العام القادم ليفرج عنه ويعود إلينا".2000

قبل عشر سنوات، عندما نيمت وزارة الخارجية األردنية زيارة  2008ويضيي: زرته مرة واحدة عام 
 تتحسر على عدم رؤيته. ألهالي األسرى إلى السجون الصهيونية، وبعدها لم أره، وتوفيت أمه وهي

أسيرا، فيما يصل عدد المفقودين إلى ثالثين، بينهم  19يبلغ عدد األردنيين في السجون اإلسرائيلية 
، وفا لجنة أهالي األسرى 2007، ولخرهم فقد في عام 1976أفراد من الجي  العربي فقدوا في حرل 

 األردنيين.
ن أردنيين في السجون اإلسرائيلية، ويقضيان أحكاما عبد هللا أبو جابر وعمر عطا رة هما أقدم أسيري

ومعاناة األسرى األردنيين في السجون  عاما(، وتنتهي مدة محكوميتهما العام القادم. 20مؤبدة )
اإلسرائيلية مضاعفة على بقية رفاقهم األسرى، نيرا لحرمانهم من زيارة ذويهم وأقاربهم لمدد  ويلة 

 ء عليهم دون أن يروهم.تمتد سنوات، يموت فيها األعزا
وتعتب لجنة أهالي األسرى األردنيين في السجون اإلسرائيلية على وزارة الخارجية األردنية لعدم 

من عائالت  19وشارك فيها  2008تنييمها زيارة ألهالي األسرى، فآخر زيارة تم ترتيبها كانت في 
 أسيرا أردنيا وقتئذ في معتقالت االحتالل. 29األسرى من أصل 

 4/2/2019، الجزيرة نت، الدوحة
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 ا: ال نستطيع الشعور بالمسؤولية اتجاه فلسطين... ونبني حواجز بين بعضننبيه بري  .37

أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري "ارورة توحيد الصس العربي"، : "الحياة" -بيروت 
، فيما نعزل سورية، ونبني طينيينالفلسوقال: "إننا كبرلمانيين، ال نستطيع الشعور بالمسؤولية اتجاه 

حواجز بين بعضنا وبعضنا"، مضيفا: "وعلى مستوى الو ن اللبناني، نطالب بقرار حازم وحاسم، 
اد صفقات تبديل األر  والو ن البديل، وتو ين الالجئين والنازحين من األشقاء الفلسطينيين 

 والسوريين في لبنان، وكذلك في األردن وغيرهما".
 4/2/2019، دن، لنالحياة

 
 رغم اعتراض السعودية ومصر "إسرائيل"يتمسك برفض التطبيع مع  "العربي يالبرلمان" .38

المنعقد في األردن، اإلثنين،  29الت "االتحاد البرلماني العربي“: شهد مؤتمر "القدس العربي"عمان ت 
 يوما ساخنا، سيطر عليه الجدل بشأن قضية رفض التطبيع مع إسرائيل.

سة على مناقشة بنود مسودة البيان الختامي، قبل اعتماد صيغته النهائية، وفي مقدمتها وركزت الجل
 المتعلا بوقس التطبيع مع إسرائيل. 13البند الت

واحدة من أهم خطوات دعم األشقاء الفلسطينيين، تتطلب وقس كافة أشكال “وينص البند على أن 
عو إلى موقس الحزم والثبات بصد كل أبوال التقارل والتطبيع مع المحتل اإلسرائيلي، وعليه ند

 ”.التطبيع مع إسرائيل
وتمسك عا س الطراونة، رئيس مجلس النوال )الغرفة الرئيسية للبرلمان األردني(، بنص بند وقس 
التطبيع مع إسرائيل الوارد في مسودة البيان الختامي، بعد أن  الب رئيس مجلس الشورى السعودي 

يس مجلس النوال المصري علي عبد العال بمراجعة صياغة هذا البند. واقترح عبد هللا لل الشيخ، ورئ
 .اإلسرائيليالمتحفيون حصر البند بوقس تطبيع الشعول مع المحتل 

وخالل الجلسة، شدد الطراونة على تمسك البرلمان األردني بالبند دون تغيير، وسا تصفيا حار من 
 الحضور.

تقارل والتطبيع مع إسرائيل، وهو قرار للبرلمانين العرل الذين الشعول العربية ترفض ال“وأااف أن 
 ”.يمثلون إرادة الشعول

ووافا الطراونة مختلس الوفود وأيده بكلمات نبيه بري رئيس مجلس النوال اللبناني ومندول فلسطين 
 ورئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ.
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 وفيما يلي نص بيان المؤتمر:
ت والمجالس العربية واألعضاء المجتمعين في الدورة التاسعة والعشرين لالتحاد نحن رؤساء البرلمانا“

البرلماني العربي في المملكة األردنية الهاشمية، وتأكيدا منا على التمسك بالمبادئ واألهداف 
والمرامي الواردة في ميثاق االتحاد البرلماني العربي ونيامه الداخلي، وانطالقا من التاريخ المشترك 
ووحدة الحال والمصير ومبادئ العمل العربي المشترك بما يراعي المصالح العليا ل مة العربية، 
واستشعارا بمسؤوليتنا التاريخية تجاه بلداننا العربية، نؤكد أهمية بحأ التحديات التي تواجه األمة 

اتخاذ التدابير العربية، والتمسك بتوحيد جهود دعم القضية الفلسطينية على الصعد كافة، وارورة 
الالزمة لمواجهة أي مخططات تستهدف تصفية القضية على حسال حلول مجتزأة، األمر الذي 

 ”.ننير إليه كبرلمانيين بأنه يهدد مستقبل المنطقة واستقرارها وسالمة أراايها
، ف ن القول البد أن يتطابا مع سلة من ”القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين“وألن شعار مؤتمرنا “

األفعال عبر إجراءات ومبادرات، البد من أن تتبلور عبر توافا لتشكيل خاليا عمل برلمانية عربية 
والسعي بكل المحافل والمنابر من أجل دعم صمود الفلسطينيين على أراهم، وانتصار عدالة 

 قضيتهم. وعليه ف ن االتحاد البرلماني العربي:
بصفتها أولوية تتقدم قضايانا، وأن أي حل يتجاوز أوال: يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية، 

الحقوق الفلسطينية المنصوب عليها في قرارات الشر ية الدولية، والمتوافا عليها في المبادرة العربية 
 للسالم، هو حل غير قابل للحياة.

ت ثانيا: إن دعم صمود األشقاء الفلسطينيين في نضالهم التاريخي، والدفاع عن حقوقهم، هو ثاب
عربي، وعلى البرلمانات العربية مواصلة العمل في تقديم الدعم السياسي المطلول لحشد التأييد 

 الدولي لمناصرة األشقاء الفلسطينيين، وعدالة قضيتهم وصون مستقبل األجيال.
ثالثا: يؤكد رؤساء البرلمانات العربية على أن إنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي، وإعادة األمن 

رار في المنطقة، لن يتأتى إال عبر إنهاء االحتالل اإلسرائيلي ل رااي العربية، والمضي واالستق
قدما في عملية سياسية أساسها التسوية العدالة لقضايا الواع النهائي، وتوصلنا في نهاية المطاف 

ن العام إلعالن ييام دولة فلسطين العربية وعاصمتها القدس الشريية، على حدود الرابع من حزيران م
 ، وامان حا العودة والتعويض لالجئين الفلسطينيين.1967

رابعا: نؤكد أن استمرار االعتداءات اإلسرائيلية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 
الشريي، ومحاوالت االحتالل المستمرة لطمس معالم المدينة المقدسة، من خالل المساس بالواع 

فزاز لمشاعر العرل والمسلمين، وينذر بمرحلة أكثر تعقيدا. وإن المطلول التاريخي القائم، هو است
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العمل قدما لحماية القدس من أي محاوالت تستهدف العبأ بهويتها التاريخية بصفتها مهبطا 
 الرساالت السماوية، ولحملها هوية إسالمية تمثل أولى القبلتين وثالأ الحرمين الشريفين.

لماني العربي جهود المملكة األردنية الهاشمية في الوصاية الهاشمية على خامسا: يدعم االتحاد البر 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية، والجهود الذي يبذلها جاللة الملك عبد هللا الثاني في دعم صمود 

 المقدسيين.
ملك سادسا: يثمن االتحاد البرلماني العربي الخطوات واالستجابات السريعة التي يقوم بها جاللة ال

عبد هللا الثاني، في وقس االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة في القدس الشريي، والتي كان لخرها إعادة 
فتح بال الرحمة أمام المصلين المقدسيين. والتي تمثل سدا منيعا في وجه غطرسة االحتالل 

م العي  اإلسرائيلي. ما يخدم فرب التمسك بالقدس كعاصمة أبدية لفلسطين لتجسد المدينة يي
المشترك بين األديان، وييم تعاليم الدين اإلسالمي السمحة والتي تلتزم باالعتدال والتسامح كمبادئ 

 وثوابت.
سابعا: إن التمسك بالمبادرة العربية للسالم ك  ار مرجعي ألي تسوية نهائية للقضية الفلسطينية، هو 

 ل العادل لحقوق الشعب الفلسطيني.الطريا الوحيد لمواجهة غيال اإلرادة الدولية في امان الح
وهنا يؤكد المجتمعون موقفهم الثابت الذي سبا وأن اتخذه االتحاد في المؤتمر الطارئ في الرباط 
باعتبار الواليات المتحدة األميركية دولة منحازة، ولم تعد وسيطًا نزيهًا في عملية السالم ما دامت 

دة تصب في االنحياز لصالح المحتل اإلسرائيلي، تنتهج سياسة أحادية في قراراتها، وغير محاي
ولخرها القرار غير الشرعي واألرعن المتعلا بنقل السفارة األمريكية إلى القدس والذي سيجعل عملية 
السالم في الشرق األوسا في مهب الريح، ويفتح المنطقة على مستقبل ميلم يتهدده العنس والتطرف 

 ة العمياء.الفكري والعقائدي والنزعات الدموي
ثامنا: إن اإلجراءات اإلسرائيلية األحادية المتمثلة بالتوسع بمشروعها االستيطاني عبر مصادرة 
األرااي الفلسطينية ومحاوالت فر  مبدأ يهودية الدولة، هو مخطا يرمي لفر  سياسة األمر 

ن الحا اإلسالمي الواقع، ما يتطلب جهدا عربيا في واع حد لهذا االنتهاك الخطير، والتأكيد على أ
 والمسيحي في القدس وسواها هو حا أبدّي وتاريخٌي وخالد، ولن نقبل المساس به.

تاسعا: إن المجتمعون يدعمون مقترح مجلس النوال الكويتي في دعم جهود المصالحة الفلسطينية، 
الخالفات  ويتبنون تشكيل لجنة برلمانية عربية تبحأ مع األ راف الفلسطينية سبل المصالحة، وإنهاء

فيما بينهم، وهو ما يصب في مصلحة توحيد المواقس الفلسطينية والعربية لمواجهة االحتالل 
اإلسرائيلي، ووقس انتهاكاته بحا الشعب الفلسطيني األعزل الذي مازال يقاوم كل أوجه االنتهاكات 

 منذ اكثر من سبعين عاما.
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الذي ستتقدم به شعبة مجلس النوال الكويتي في عاشرا: كما يدعم االتحاد البرلماني العربي المقترح 
االتحاد البرلماني الدولي الذي سينعقد في الدوحة مطلع الشهر المقبل، والذي سيتضمن المطالبة 
بتحصيل دعم دولي يكفل حماية الشعب الفلسطيني من مسلسل االعتداءات اإلسرائيلية، ويصون 

 الغاشم.ل جيال القادمة مستقبلهم أمام للة االحتالل 
الحادي عشر: يشدد المجتمعون على مواصلة تكثيي الجهود وتوحيد الموقس العربي من أجل 
مخا بة العالم بلغة مشتركة، حيال قضيتنا المركزية، فلسطين، لتكتسب األهمية التي يجب أن 

لفلسطينية تحيى بها أمام دول العالم وفي المحافل الدولية؛ بما يضمن الحشد والتأييد لعدالة القضية ا
 ورفع اليلم عن الشعب الفلسطيني الشقيا.

الثاني عشر: يؤكد المجتمعون أهمية مواصلة دعم وكالة غو  وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
كي تواصل تقديم خدماتها الصحية والتعليمية والالجئين، مؤكدين هنا أن ملفات الالجئين ” األونروا“

 لفات الحل النهائي لتسوية القضية الفلسطينية.والقدس وحا العودة والتعويض هي من م
الثالأ عشر: إن واحدة من أهم خطوات دعم األشقاء الفلسطينيين، تتطلب وقس كافة أشكال التقارل 
والتطبيع مع المحتل اإلسرائيلي، وعليه ندعو إلى موقس الحزم والثبات بصد كل أبوال التطبيع مع 

 إسرائيل.
 4/3/2019، القدس العربي، لندن

 
 مساس بالقضية الفلسطينية  آل الشيخ: لم نعترض على وقف التطبيع مع الكيان اإلسرائيلي .. وال .39

أكد رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبد هللا لل الشيخ، أن وفد ": الحياة" –عّمان 
التطبيع مع  لالتحاد البرلماني لم يعتر  على وقس 29مجلس الشورى المشارك في أعمال المؤتمر الت

 الكيان اإلسرائيلي بعد ما تضمنه مشروع البيان الختامي للمؤتمر.
على »وأواح في تصريح صحافي في ختام أعمال المؤتمر اليوم )االثنين( في عّمان، أن الوفد شدد 

ارورة االلتزام بما سبا أن أصدره أصحال الجاللة والفخامة والسمو قادة الدول العربية من قرارات 
الصادر عن قمة القدس التي عقدت في « إعالن اليهران»بالقضية الفلسطينية؛ وأكده تختص 

 «.المملكة في شهر أبريل المااي
وأشار لل الشيخ إلى أن مالحية وفد مجلس الشورى وجدت ترحيبًا وقبواًل وإجماعًا من رؤساء 

اقتراحه، وعدلت الصياغة  ووافقت جميع الوفود على التعديل الذي تم»المجالس البرلمانية العربية، 
 «.وفقًا لذلك، حيأ أايي النص التالي: )وفا ما نصت عليه قرارات القمة العربية(.



 
 
 
 

 

 33  4880 العدد:             3/5/2019 الثالثاء التاريخ:   ص          

                                    

وهي تقدم  -رحمه هللا  -وبين أن المملكة العربية السعودية منذ عهد مؤسسها الملك عبد العزيز 
ها القوية والمتميزة مع مختلس أنواع الدعم لفلسطين حكومة وشعبًا وأراًا، وتستثمر ثقلها وعالقات

العالم الستنكار الجرائم اإلسرائيلية، وتعمل بما حباها هللا من إمكانات على تحقيا التنمية وتوفير 
 متطلبات الشعب الفلسطيني.

ال يمكن القبول بأي مساس بالقضية الفلسطينية »وشدد لل الشيخ في ختام تصريحه على أنه 
 «.وبالشعب الفلسطيني الشقيا

 4/2/2019، ، لندنالحياة
 

 مصادر لـ"القدس": إيران تعيد دعمها المالي لحركة "حماس" .40
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أّن إيران أعادت دعمها المالي لحركة "حماس" بعد أن  رأ : بيروت

في اآلونة األخيرة تحّسن على العالقات بين الجانبين، وخاصًة بعد لقاءات جمعت ييادات في 
 ولين إيرانيين خالل زيارات أخيرة شهدتها  هران وبيروت.الحركة مع مسؤ 

ووفًقا للمصادر التي تحدثت لت "القدس"، ف نه بات في شبه المؤكد استئناف إيران تقديم دعمها للحركة 
مليون دوالر سنوًيا. مشيرًة إلى أن هذا المبلغ ربما يتضاعس خالل الفترة  15بمبلغ مبدئي يصل إلى 

ك المصادر، ف ن االتصاالت بين  هران وييادة حماس أصبحت دافئة، وأّن وبحسب تل المقبلة.
 اللقاءات تعقد في بيروت و هران.

ن شمل تخصيص إيران مبلًغا مالًيا لخر لدعم أهالي شهداء  وأشارت المصادر إلى أن هذا التحسُّ
لذار  -وجرحى مسيرات العودة وكسر الحصار التي يشهدها قطاع غزة منذ الثالثين من مارس

 المااي.
وقالت مصادر أخرى مقربة من الحركة، إنه حتى هذه اللحية لم يتم نقل أي أموال للحركة، مرجحًة 

 أن تعود العالقة إلى  بيعتها بشكل أكبر وأن يتم استئناف الدعم المادي مجدًدا.
 4/3/2019، القدس، القدس

 
 "األقصى"ل اإلسرائيلي لـتطالب بتدخل عاجل لوقف انتهاكات االحتال  "الجامعة العربية" .41

المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وإلزام “القاهرة:  البت األمانة العامة لجامعة الدول العربية، االثنين، 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي وقس انتهاكاته الجسيمة بحا المسجد األقصى، وتقويضه لحرية 

 ”.العبادة
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أتي إعماال للقانون الدولي، التي تؤكد على واعية وأواحت الجامعة في بيان، أن تلك المطالبة ت
وأدانت  القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية، وأهمية الحفاظ على مكانتها التاريخية والقانونية.

أشد العبارات االنتهاكات واإلجراءات اإلسرائيلية الجسيمة التي تستهدف المسجد ”الجامعة العربية، بت
 ”.األقصى

 4/2/2019، لندنالقدس العربي، 
 

 ستبقى القضية المركزية الفلسطينيةالعراق: القضية  .42
في بغداد، والتقى خاللها  أمسأجرى الرئيس الفلسطيني محمود  باس محادثات ": الحياة" –بغداد 

 الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
عقد اجتماعًا موسعًا مع الرئيس الرئيس صالح  أنوأواح بيان صدر عن رئاسة الجمهورية 

والروابا  التاريخيةالفلسطيني محمود  باس جرت خالله اإلشارة إلى عما العالقات األخوية 
المشتركة بين العراق وفلسطين، وارورة العمل على تطويرها واالرتقاء بها، بما يخدم تطلعات 

عزيز التعاون والتنسيا في المجاالت الشعبين الشقيقين، فضاًل عن مناقشة عدد من الملفات المهمة لت
 كافة بما يضمن تحقيا المصالح المشتركة.

ارورة بذل »، مشددًا على «أهمية حماية القدس الشريي والمقدسات من أي انتهاكات»وأكد صالح 
، «الجهود لتحقيا لمال الشعب الفلسطيني الشقيا في السالم واالستقرار ونيله كامل حقوقه المشروعة

في  األولىالعراق كان وما يزال سّباقًا في الدفاع عن فلسطين وعّدها القضية » أنى وأشار إل
 «.المحافل الدولية

 4/2/2019، ، لندنالحياة
 

 ماليزيا تدين قرار الواليات المتحدة دمج قنصليتها العامة في القدس مع سفارتها .43
دة األميركية، دمج قنصليتها العامة مع أدانت ماليزيا، اليوم االثنين، قرار الواليات المتح: كوااللمبور

 سفارتها الجديدة في القدس المحتلة.
وأكدت وزارة الخارجية الماليزية، في بيان لها، رفضها الشديد لقرار الدمج، وقالت: "إن هذا أحد  

واعتبر البيان أن القرار ال يلحا الشبهة  التحركات المؤسفة للجانب األميركي تجاه فلسطين وشعبها".
اإلسرائيلي وإنما بصدقها حول هدفها -قا بالثقة تجاه الواليات المتحدة كوسيا في الصراع الفلسطينيف

وشدد على أن هذا القرار هو  بارة عن "ستار دخاني" للتكتم على جهود  النهائي بالشرق األوسا.
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لحل الدولتين وتابع: "هذا القرار دق أجراس الموت  الواليات المتحدة حول فتح سفارة لها بالقدس.
 الذي يدعمه جزء كبير من المجتمع الدولي".

، وأن كوااللمبور 1967وأشار البيان إلى دعم ماليزيا لمقترح حل الدولتين على أساس حدود عام 
 ستواصل رفض كل الحمالت التي تضر الجهود الرامية لتحقيا السالم بالمنطقة.

 4/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الفروف: روسيا تستضيف اجتماعا فلسطينيا إسرائيليا لبحث السالم .44
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، اإلثنين، إن بالده ستستضيي : األنااول -الريا  

جاء ذلك في مؤتمر صحفي من الريا ، مع وزير  اجتماعا فلسطينيا إسرائيليا لبحأ عملية السالم.
وأواح الفروف: "بناء على تواصل إسرائيل معنا،  ارجية السعودي، عادل الجبير.الدولة للشؤون الخ

 اتفقنا مع القيادة الفلسطينية على اجتماع تستضيفه روسيا لبحأ عملية السالم بدون شروط مسبقة".
وتابع:  وأااف أن "القيادة الفلسطينية مستعدة لالجتماع ولكن إسرائيل لم تحدد موعدا لعقده بعد".

 حن مستعدون للتجاول مع المبادرة اإلسرائيلية عند تحديد موعد"."ون
 5/3/2019، لألنباءوكالة االناضول 

 
 "إسرائيل"الفروف: هناك محاوالت لحذف المقررات الدولية وتقديم التطبيع بين العرب و .45

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف من الريا  إن هناك محاوالت : وكاالت -الجزيرة 
ارية لحذف كل ما تم التوصل إليه دوليا بشأن النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي، معتبرا أن ما يجري هو ج

 تقديم التطبيع بين العرل وإسرائيل، ثم النير فيما يمكن تقديمه للفلسطينيين. 
وخالل مؤتمر صحفي في الريا  مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، قال 

"كل ما ييهر من جديد هو سلبي، فهناك محاولة لحذف كل ما تم التوصل إليه حتى اآلن الفروف 
وأقصد بذلك قرارات مجلس األمن والجمعية العامة ل مم المتحدة ومبادئ مدريد وأوسلو، وال سيما 

 مبادرة السالم العربية التي اقترحت حل المشكلة ب عالن حل الدولتين".
الت لقلب مبادرة السالم العربية رأسا على عقب بتقديم التطبيع أوال بين وأااف أن هناك حاليا محاو 

 العرل وإسرائيل، ثم النير هل هناك أي شيء اروري يمكن فعله بشأن الفلسطينيين.
  5/3/2019الجزيرة.نت، 
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 وسفارتها بالقدس  ة أمريكامقاطعات دولية لـ"برنامج أمني" بعد دمج قنصلي .46
قالت مصادر دبلوماسية، رفضت الكشس عن اسمها، لوكالة : ؤوط/األنااولالقدس/عبد الرؤوف أرنا

األنااول إن تركيا وكندا وبريطانيا، أبلغت الواليات المتحدة األمريكية أنه لن يكون ب مكانها العمل 
 .في برنامج "منسا األمن األمريكي" بعد دمج القنصلية بالقدس، مع السفارة األمريكية في إسرائيل

بهدف تقديم المساعدة المهنية  2005رنامج "المنسا األمني األمريكي" في مارس/لذار وأنشئ ب
شخصا، بما في ذلك اباط من الجيشين األمريكي  45ويضم البرنامج  ألجهزة األمن الفلسطينية. 

ومنذ انطالقه، يتخذ البرنامج من  والكندي إلى جانب اباط بريطانيين وأتراك ومدنيين أمريكيين. 
 لقنصلية األمريكية العامة في القدس الغربية مقرا له. مقر ا

وقالت المصادر الدبلوماسية ل نااول:" مع قرار الواليات المتحدة األمريكية دمج قنصليتها العامة 
 بالسفارة، فقد تم إبالغ الواليات المتحدة برفض مواصلة العمل من خالل مقر القنصلية األمريكية". 

فضلت عدم الكشس عن اسمها، إلى أن القرار "جاء منسجما مع موقس هذه  واشارت المصادر، التي
وتابعت المصادر:" وعد السفير األمريكي ديفيد  الدول برفض اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل". 

وأكملت المصادر:" حتى ايجاد حلول مقبولة، ف نه لن  فريدمان، بالعمل على حل هذه اإلشكالية". 
ويشمل البرنامج، تدريب قوات األمن  ن أي مؤسسة ترتبا بالسفارة األمريكية". يتم العمل انطالقا م

الو ني الفلسطينية، ومساعدة وزارة الداخلية الفلسطينية، في عملية التخطيا االستراتيجي لبناء 
 مليون دوالر أمريكي.  100بلغت ييمة هذا المشروع  2010القدرات. وفي العام 

 4/3/2019، لألنباءوكالة االناضول 
 

 في الحرية واالستقالل الفلسطيني شعبال حقّ يؤكد  أفريقيارئيس برلمان عموم  .47
أكد رئيس برلمان عموم افريقيا روجيه دانغ، على التزام البرلمان بكافة قرارات ومواقس : بريتوريا

 االتحاد اإلفريقي التي تؤيد وتدعم حا الشعب الفلسطيني في الحرية واالستقالل.
إن فلسطين حاارة في البرلمان كون المجلس الو ني الفلسطيني عضوا مرايبا فيه، وأن  وقال دانغ،

القضية الفلسطينية ستبقى حاارة أيضا على اجندات عمل البرلمان لما لذلك من اهمية في تعزيز 
األمن والسالم. جاء ذلك خالل استقبال رئيس برلمان عموم أفريقيا روجيه دانغ، اليوم االثنين، في 

كتبه بمقر البرلمان بمدينة ميدراند، وفد فلسطين المكون من سفير دولة فلسطين لدى جنول افريقيا م
هاشم الدجاني، وعضو المجلسين الو ني الفلسطيني والثوري لحركة فتح اوري ديفيز، وعضوة 

 الثوري كفاح حرل، وسكرتير أول في السفارة بسام الحسيني. المجلس
 4/3/2019، الفلسطينية )وفا( وكالة األنباء والمعلومات
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 : المجموعة األوروبية أصبحت أكبر متبرع لألونروا بعد القرار األمريكي"أونروا" .48

قال المتحد  الرسمي باسم وكالة "األونروا" سامي مشعشع، إن العديد من الدول زادت من : رام هللا
بوقس المساعدات، ما شكل مفتاحا  تبرعاتها المقدمة "ل ونروا" بعد عدم استجابتها للقرار األميركي

 جديدًا لحشد متبرعين جدد.
وأكد مشعشع أن الدول األعضاء في المجموعة األوروبية زادت تبرعاتها ل ونروا وأصبحت أكبر 

مليون  82متبرع للوكالة، مشيرا إلى توييع اتفايية بين هذه المجموعة واألونروا قبل عدة أيام بقيمة 
مليون دوالر مؤخرا، مبينا أن دوال أخرى أعطت مؤشرات أنها  23اليابان بمبلغ  دوالر، الفتا الى تبرع
 ستسرع من مساعداتها.

مقبولة، لكننا نأمل بتشكيل شبكة أمان مالي، لتحقيا  2019وقال مشعشع: "إن البوادر األولى للعام 
 الثبات المالي متعدد السنوات لتحقيا الثبات البرامجي".

مليون دوالر العام  200متها السعودية وقطر والكويت واالمارات بقيمة وأشار الى تبرعات قد
المااي، مؤكدا ارورة االبقاء على هذه الشراكات وتعزيز شراكات جديدة، والدخول في اتفاييات 

 سنوية مع الدول المتبرعة، إلبقاء الالجئين في منأى عن جو القلا والتوتر.

 4/3/2019، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
 

 : إنشاء صندوق وقفي لدعم الالجئين يضمن استمراريتنا"أونروا" .49
ونروا، قرار مجلس وزراء خارجية بلدان منيمة التعاون اإلسالمي األعّدت وكالة  القدس المحتلة:
بشأن إنشاء وتشغيل صندوق وقفي لدعم الالجئين الفلسطينيين  2019لذار/مارس  2الصادر في 
 بارزًا في الجهود الرامية إلى تنويع مصادر التمويل الداعمة ل ونروا. يمثل معلماً 

وأواحت أن هذا الصندوق يرمي في األساس إلى الحفاظ على خدمات )أونروا( المنقذة للحياة 
مليون الجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية وشرقي القدس، واألردن  5.4وتعزيز وصولها إلى 

 ولبنان وسوريا.
أنها ستعتمد عليه في تد يم برامجها في مجال التنمية اإلنسانية، والتي تحيى باعتراف دولي وأكدت 

 من حيأ تأثيرها الطويل األجل ومساهمتها في تحقيا الكرامة واالستقرار في المنطقة.

 4/3/2019، فلسطين أون الين
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 "إسرائيل"ال للتطبيع الرسمي قبل الشعبي مع  .50
 فايز أبو شمالة د.

انعقاده تحت عنوان "القدس العاصمة األبدية لدولة فلسطين" لم يلتفت الكثير من المثقفين رغم 
والسياسيين إلى انطالق أعمال المؤتمر التاسع والعشرين التحاد البرلمانيين العرل، وذلك ألن القليل 

من خالل من البرلمانات العربية تمثل إرادة الجماهير العربية، والقليل منها عبر نسبة الحسم 
انتخابات برلمانية حرة نزيهة، ومن هذه البرلمانات الممثلة في لقاء عمان، برلمان دولة فلسطين، 
حيأ غال ممثلو المجلس التشريعي المنتخب بشكل ديمقرا ي عن حضور جلسات البرلمانيين 

لممالك العرل، وحل محلهم من هو ليس منتخبًا بشكل ديمقرا ي، لتنضم فلسطين إلى بقية الدول وا
العربية التي يتم فيها تعيين البرلمانيين من خالل التزكية، والتوصية الحزبية، وراا الحاكم، وموافقة 

 السلطات التنفيذية ورجال المخابرات.
لما سبا لم ينته الكثير من اإلعالميين إلى انطالق أعمال البرلمانيين العرل في عمان إال بعد أن 

يان الختامي، وتحديد مفهوم التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي، فما كان ارتفعت وتيرة الخالف حول الب
من البديهيات قبل زمن، صار بحاجة إلى توافا في هذا الزمن، والسيما بعد انعكاس المتغيرات 
اإلقليمية على الوعي الرسمي العربي الذي بات يحتكم لمفهوم العالقة مع إسرائيل من الزاوية 

مشبوهة، والتي لم تعد ترى ب سرائيل العدو المركزي لشعول األمة العربية المنحرفة للمصالح ال
 واإلسالمية قبل أن يكون مغتصبًا ألر  فلسطين.

لقد اختلس البرلمانيون العرل في بيانهم الختامي على فقرة تدعو إلى وقس التطبيع مع إسرائيل، 
لبرلمان المصري والسعودي ووقس كافة أشكال التقارل معها، هذه الفقرة لم تعجب ممثلي ا

واإلماراتي، و البوا مجتمعين بشطبها، و البوا بأن تقتصر الدعوة إلى وقس التطبيع بين الشعول 
 العربية وإسرائيل، دون إلزام للحكومات العربية بذلك.

لقد حسم النقاش في هذا األمر رئيس االتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النوال األردني، 
ا س الطراونة، حين رفض مطلب السعودية واإلمارات ومصر وتمسك ببند رفض المهندس ع

التطبيع مع إسرائيل بمفهومه العربي الشامل، وأصر على بقاء البند الذي يقول: من أهم خطوات دعم 
األشقاء الفلسطينيين وقس كافة أشكال التقارل والتطبيع مع المحتل اإلسرائيلي؛ وعليه ندعو إلى 

 ثابت، يصد كل أبوال التطبيع مع إسرائيل.موقس حازم و 
فهل ستلتزم الحكومات العربية بقرار البرلمانات العربية؟ وهل ستلتزم الحكومات المصرية واألردنية 
والفلسطينية، وهي الحكومات التي لها عالقات دبلوماسية وسياسية وأمنية مع اإلسرائيليين؟ أم 

 برلمانيين العرل؟ستضرل هذه الحكومات عر  الحائا بقرار ال
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من المفارقات التي تستوجب المتابعة في هذا الشأن؛ أن وفد السلطة الفلسطينية قد انضم إلى وفد 
البرلمانيين السوريين واللبنانيين في مطالبته ب بقاء بند رفض التطبيع على حاله دون تغيير، فهل 

رل واللقاء والتطبيع مع المحتل يستطيع الوفد الفلسطيني أن يلزم السلطة بوقس كافة أشكال التقا
 اإلسرائيلي؟ هل يستطيع أن يكون حازمًا وثابتًا على موقفه كما جاء في البيان الختامي؟

األسئلة السابقة تعود بنا إلى المجلس التشريعي الذي تم حله بقرار غير شرعي، فلو كان المجلس 
ي يحرم كافة أشكال التطبيع واللقاء التشريعي المنتخب يعمل بكامل قوته وهيئته، لشرع القرار الذ

 والتعاون األمني مع المحتل اإلسرائيلي، وألزم الحكومة، وكافة أجهزتها األمنية بالقرار.
 4/2/2019، فلسطين أون الين

 

 حول الحلقة المركزية .51
 هاني المصري 

ة أو كتبت منشوًرا على حسابي على موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك"، أتساءل فيه عن القضي
قضية مقترحة ليتم  11الحلقة المركزية التي لها أولوية، ويجب التركيز عليها فلسطينًيا، و رحت 

االختيار بينها، وفتحت البال القتراح قضايا أخرى، لوجود قضايا لم يتضمنها المنشور، مثل تشكيل 
كي اإلسرائيلي حكومة وحدة و نية، أو قضية الالجئين، أو التركيز على مقاومة المشروع األمير 

لتصفية القضية، أو رفع الحصار عن قطاع غزة، أو التصدي للعدوان االستعماري االستيطاني 
العنصري في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، أو مواجهة العنس أو العنصرية في الداخل 

، وغيرها من الفلسطيني، و مس الهوية الو نية، أو انتهاك الحقوق المدنية لالجئين ودفعهم للهجرة
 القضايا.

شخًصا من المشاركين في االستطالع  39كما هو متوقع جاءت األجوبة عن السؤال متباينة، إذ رأى 
 13شخًصا إلعادة بناء مؤسسات منّيمة التحرير، و 14أن األولوية إلنهاء االنقسام، بينما صوت 

لمقاومة االحتالل، في  8نتخابات، وإلجراء اال 12سياسّية ونضالّية، و واستراتيجيةلبلورة رؤية شاملة 
 أصوات. 5حين حصلت بقية المواعات على 

 سأحاول، بدوري، المساهمة في اإلجابة عن هذا السؤال الصعب جًدا والمعقد.
عن هذا السؤال. هل المقصود الحلقة المركزية للشعب  اإلجابةفي البداية، أ رح تساؤاًل لتبسيا 
، أم في أماكن 48قطاع غزة، أم ألحدهما، أم لشعبنا في أرااي الفلسطيني، أم للضفة الغربية و 

 اللجوء والشتات؟
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أقصد بالسؤال الشعب الفلسطيني، ألنني أؤمن بأننا شعب واحد، وما يجمعه أكثر مما يفرقه، مع 
ارورة أخذ الخصائص واليروف المتباينة واألولويات لكل تجمع بالحسبان، خصوًصا عند واع 

 وأشكال وأدوات العمل والنضال. جياتواالستراتيالخطا 
وما دام المقصود تحديد الحلقة المركزية للشعب الفلسطيني، ال بد من تحديد أين يقس الشعب 

 وقضيته اآلن، وإلى أين يريد أن يصل، وما هو مشروعه الو ني الجامع؟
ؤتمرات في إحدى المرات  لبت مشاركة الشخصية الو نية المخضرمة سلمان أبو ستة في أحد م

مركز مسارات، وكان المؤتمر يتمحور حول المشروع الو ني، فقال لي وجهة نير جديرة باالهتمام، 
وهي استغرابه من القيادة والقوى والكثير من النخبة الفلسطينية التي ال تزال تبحأ رغم مرور أكثر 

المبني على  من سبعين عاًما على النكبة عن مايية المشروع الو ني، وكأن المشروع الو ني
الحقوق الطبيعية والتاريخية مفتوح للتغيير والتبديل، فالمشروع الو ني ال يتغير، وما يجب أن يتغير 

 المطلوبة لتحقيقه. واالستراتيجياتالخطا والمراحل 
أصال أبو ستة كبد الحقيقة، فقد انزلقت ييادات وفصائل ونخبة في مزاد تغيير المشروع الو ني، 

خضوًعا للهزائم وموازين القوى والمتغيرات والفشل المتكرر وعدم الوعي العميا  صعوًدا ونزواًل،
واعس اإلرادة، إذ جرى تغيير المشروع الو ني من تحقيا العودة والتحرير، إلى الدولة الديمقرا ية 
 التي يعي  فيها المسلمون والمسيحيون واليهود على قدم المساواة، إلى برنامج إقامة السلطة على أي
شبر يتم تحريره، إلى إقامة الدولة وتقرير المصير والعودة واالستقالل، إلى اقامة الدولة على حدود 

مع تبادل  67عبر المفاواات وإثبات الجدارة وبناء المؤسسات، ومن ثم دولة امن حدود  67
لكبيرة، ل رااي، وما يعنيه ذلك من تشريع االستيطان عبر الموافقة على ام الكتل االستيطانية ا

 وحل عادل و"متفا عليه" لقضية الالجئين.
يمر الشعب الفلسطيني بمرحلة تحرر و ني، وهو شعب ُشرَِّد نصفه إلى خارج الو ن، ويعي  
نصفه الثاني إما محتاًل أو خااًعا لنيام استعماري عنصري. وأي مشروع و ني يجب أن يستند 

ل جذري للصراع، أساسه هزيمة وتفكيك المشروع إلى الحقوق والرواية التاريخية، ويستهدف إيجاد ح
الصهيوني االستعماري العنصري، وإقامة دولة ديمقرا ية على كل أر  فلسطين. وإذا كان هذا 
الهدف غير قابل للتحقيا في هذه المرحلة، يجب أن يبقى الهدف النهائي وواع هدف أو أهداف 

 قيا الحل التاريخي.مركزية يمكن تحقيقها في هذه المرحلة وصواًل إلى تح
في هذا السياق، ال يتعلا الجوال على تحديد الحلقة المركزية بتحديد األهداف، وإنما بواع الخطا 

 الكفيلة بتحقيقها بأسرع وقت وأفضل شكل، وبأقل الخسائر والتضحيات. واالستراتيجيات
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ن محدد، وتحقيقها إن الحلقة المركزية قضية مهمة وعاجلة جًدا وواقعية، ويمكن تحقيقها في زم
 مرتبا بتحقيا يؤثر بشكل مباشر على القضايا األخرى.

إذا أخذنا االنتخابات على سبيل المثال، فهي قضية مهمة، ولكن هناك ما يمنع أو يتدخل للتشجيع 
على حدوثها أو منع إجرائها. فاالحتالل يستطيع أن يمنع إجراءها إذا لم تأت في سياق تحقيا 

لما وافا على إجرائها بعد توييع اتفاق أوسلو الذي حققت إسرائيل من خالله فوائد مصالحه وأهدافه مث
 2006كبرى، أهمها منح الشر ية الشعبية للسلطة التي أسست بعد االتفاق. كما سمحت بانتخابات 

إلدماج "حماس" في السلطة، وجعلها تعمل تحت سقس اتفاق أوسلو، بما يمكن أن يساعد على 
 ها لتدخل ملعب المسيرة السياسية وتتخلى عن المقاومة، وخصوًصا المسلحة.تدجينها وتأهيل

وعندما جاءت نتائج االنتخابات خالًفا للتوقعات، قامت بمقا عة الحكومة التي شكلتها "حماس" 
وحكومة الوحدة الو نية، واعتقلت أكثر من ثلأ النوال، األمر الذي ساهم بقوة في تعطيل المجلس 

 خب.التشريعي المنت
كما أن االنقسام عقبة كبيرة أمام إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وتحترم نتائجها، وتوظس في 

 سياق المعركة اد االحتالل.
أما إعادة بناء مؤسسات المنيمة، فال تكون الحلقة المركزية، كونها ال يمكن أن تتحقا من دون 

المؤقت لمنيمة التحرير، فالرئيس محمود  باس  إنهاء االنقسام. وكذلك األمر بالنسبة لتفعيل اإل ار
وحركة وفتح يرفضانه ولديهما حجة ال تخلوا من الوجاهة، وهي كيي تدخل "حماس" إلى المنيمة 
وتكون جزًءا من ييادتها، وهي ال تزال تسيطر منفردة على القطاع، أي أن استمرار االنقسام يحول 

 دون تفعيل اإل ار القيادي الموحد.
، فهي لن تكون فاعلة وليست األولوية ما لم يتم إنهاء واستراتيجيةا يتعلا ببلورة رؤية أما فيم

 االكتفاءاالنقسام، مع أن وجودها اروري للمساعدة على إنهائه. وكذلك القضايا األخرى وامنها 
عليها نفس الشيء، فال يمكن تنييم مقاومة شاملة تستنفر كل  و نية ينطبابتشكيل حكومة وحدة 

 قات الشعب الفلسطيني في ظل االنقسام. ا
كما ال يمكن األخذ بفكرة ترحيل السلطة إلى قطاع غزة و/أو إقامة الدولة في غزة، ألن هذا وقوع في 
الفخ األميركي اإلسرائيلي الرامي إلى الفصل بين الضفة والقطاع بما يحقا "صفقة ترامب"، فضاًل 

م وال ينفع أن يكون الحلقة المركزية أو الرافعة للنهو  عن أن القطاع محاصر ومهدد بالعدوان الدائ
 الو ني الفلسطيني.

إعالن الدولة مرة أخرى أو تجسيدها على أر  الواقع أو تحويل السلطة إلى دولة يثير خالفات 
جديدة، ألن الغاية المنشودة ال تتحقا ب عالن جديد. فاالحتالل واالختالل في موازين القوى واالنقسام 
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سبال التي منعت وتمنع تجسيد الدولة التي أُعِلن عنها في "إعالن االستقالل" في العام هي األ
 .2012، واعترفت بها الجمعية العامة ل مم المتحدة في العام 1988

أما القضايا االقتصادية واالجتما ية والحياتية، فال تنفع لتكون الحلقة المركزية ألن فلسطين تحت 
حقيا تنمية مستدامة أو ديمقرا ية حقيقية تحت االحتالل، الذي يتحكم بهذه االحتالل، وال يمكن ت

 القضايا، وإزالته تستوجب إنهاء االنقسام.
كما أن تغيير وظائس السلطة لتكون سلطة تخدم البرنامج الو ني وأداة في يد المنيمة، على أهميتها 

حتالل، ما يؤدي إلى انهيار السلطة أو ليست األولوية، ألن تغيير وظائفها سيقود إلى مواجهة مع اال
 حلها، األمر الذي يقتضي التفكير ببلورة وبناء البديل، وهذا يحتاج إلى رؤية وإلى إنهاء االنقسام.

في الختام، كل ما سبا يدعم فكرة أن الحلقة المركزية هي إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الو نية 
وشراكة حقيقية وديمقرا ية توافقية.  واستراتيجيةية شاملة على أساس رزمة شاملة تتضمن بلورة رؤ 

وهذا الرأي يتفا مع استطالع أجرته وكالة و ن ل نباء في أواخر كانون الثاني المااي، أشار إلى 
أن أكثر من نصس المصوتين يرون أن إنهاء االنقسام وإنجاز الوحدة الو نية هي األولوية التي 

 العمل عليها. يجب على التجمع الديمقرا ي
 5/2/2019االستراتيجية، المركز الفلسطيني ألبحاث الّسياسات والّدراسات 

 
 المساعدات األميركية وآفاق السالم .52

 عالء الترتير
عندما ُأبرمت اتفاقات أوسلو، ساد التفاؤل بأن اإلسرائيليين والفلسطينيين سوف يجدون السالم مًعا. 

وليون، تحت راية القيادة األميركية، بتقديم تمويل سخي لمشاريع ولدعم العملية، تعهَّد المانحون الد
التنمية الفلسطينية، لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية. وتم ذلك على افترا  أن المعونة 
تستطيع، بوجود هذه المؤسسات، أن تحفَِّز االقتصاد الفلسطيني على النمو، وتمنح الفلسطينيين عائًدا 

 السالم" يشّجعهم على إقامة السالم مع إسرائيل. من "عوائد
وثّمة سوابا لنموذج "عوائد السالم" هذا في سياسة الواليات المتحدة التي يعود تاريخها إلى عقد 
السبعينيات على األقل، حين تبنت إدارة كارتر مقاربًة غير مسيَّسة، تفتر  أن الفلسطينيين 

لخااعين لهيكل إداري فاعل، سوف يرغبون في التفاو  على "السعداء" المستقّرين في وظائفهم، وا
 التسوية في ظل االحتالل.

وفي عقد الثمانينيات، حاولت إدارة الرئيس ريغان إيجاد حل سلمي بترويج القضايا االقتصادية، بدال 
إلى  من التسوية السياسية، فطرحت الواليات المتحدة مبادرًة بعنوان "نو ية الحياة"، سعت من خاللها
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تعزيز المصالحة السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، من خالل اإلغراءات االقتصادية المفصولة 
 نيرًيا عن السياسة.

وبعدها، عملت إدارتا جورج بوش االبن وأوباما مع األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، 
بًيا، لفر  السيطرة على المراكز ومّولت جهود تطويرها، في عهد رئاسة محمود  باس المدعوم غر 

الرئيسية للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وكان ُيؤمل، على الصعيد الرسمي، أن 
إسرائيل، في حال شعرت باألمن بعد االنتفااة الثانية، سوف ترغب في اتخاذ خطواٍت لرفع القيود 

 ة أوسلو.المفرواة على الفلسطينيين، من أجل إعادة إحياء عملي
أكبر دولة مانحة  1993وعليه، ظلت الواليات المتحدة األميركية منذ بداية عملية أوسلو للسالم عام 

للمعونة للفلسطينيين، وال يسبقها إال االتحاد األوروبي بدوله األعضاء مجتمعًة، فقد أنفا المانحون 
. ووفًقا لبيانات منيمة التعاون 1993مليار دوالر معونة للفلسطينيين منذ  35مجتمعين ما يربو على 

مليارات دوالر على المعونة الفلسطينية  7.3االقتصادي والتنمية، أنفقت الواليات المتحدة وحدها قرابة 
 . 2017و 1993بين عامي 

ولكن، تعد المساعدة األميركية هذه ذات  بيعة إشكالية، فهي ال تقوم على مبادئ إنسانية إيثارية، أو 
ة لبناء السالم، بل ينبغي النير إليها من منيور العالقة الوثيقة والحميمة بين على أسس محايد

مليار دوالر )من دون حسال  134بما ال يقل عن  1949الواليات المتحدة وإسرائيل، فقد ساهمت منذ 
 التضخم( معونة رسمية إلى إسرائيل.

اد قراراٍت مهمة في األمم  ووفرت الواليات المتحدة إلسرائيل الغطاء الدبلوماسي، بالتصويت
المتحدة، بخصوب االحتالل ومعاملة إسرائيل للفلسطينيين، وفًقا للقانون الدولي. هذا األمر إشكالي 
للغاية، ألن البديهية تقتضي من الجهة المانحة العاملة في دولٍة هّشٍة ومضطربة أن تتصّرف بأكبر 

مساهمة في إذكاء العوامل التي يمكن أن تزيد درجة ممكنة من الحياد، لكيال تسبب الضرر جّراء ال
 األوااع سوًءا، بيد أن الواليات المتحدة، بوصفها دولة مانحة، فعلت العكس تماًما.

وفي المحصلة، لم يستفد الفلسطينيون من المعونة، بل أصبحوا معتمدين عليها. وفي الوقت نفسه، 
د أعفتها من تكاليي االحتالل، ألن المانحين ال حققت المعونة فوائد ملموسة للحكومة اإلسرائيلية، فق

يمانعون في سداد فواتير الخدمات الفلسطينية، مع سماحهم، في الوقت نفسه، إلسرائيل باستغالل 
االقتصاد الفلسطيني الذي ظل موسًرا في معيم األحيان بفضل المعونة. ولهذا السبب، عبرت 

معونة المقّدمة للفلسطينيين، بل ومارست الضغا السياسي المؤسسة األمنية اإلسرائيلية عن امتنانها لل
 من أجل استمرارها.
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وبالتالي، هناك زلل كثير يشول المساعدة األميركية للفلسطينيين، حتى من دون تحّري ُ رق إنفاق 
المعونة المقدمة من الوكالة األميركية للتنمية الدولية، مثل إعطاء عشرات ماليين الدوالرات في شكل 

إلى مقاولين أميركيين من القطاع الخاب ممن لهم سجالت مشينة في سوء اإلدارة واإلخفاق  منح
 والفضائح.

وفي المحصلة، قد يساعد رفض المعونة المقدمة من الوكالة األميركية للتنمية الدولية في تقليص 
شل الكارثي في بناء النفوذ األميركي الذي يعد أمًرا محموًدا، بالنير إلى االنحيازات األميركية والف

السالم تحت ييادتها. وربما يفضي حتى إلى نشوء مقاربة جديدة نحو بناء السالم، مقاربة تترك 
 إسرائيل لتتحمل العبء الكامل لتكاليي ُحكم الفلسطينيين في األر  الفلسطينية المحتلة.

لية وعملياتها خطوًة في بهذه الطريقة، يمكن اعتبار إغالق مشاريع الوكالة األميركية للتنمية الدو 
االتجاه الصحيح نحو بناء السالم القائم على حقوق اإلنسان والقانون الدولي، بالتزامن مع ترك 
نموذج أوسلو المحتضر منذ زمن، لكي يلقى حتفه، فقد كانت تمثل الوكالة األميركية للتنمية الدولية 

ذات الصبغة األمنية التي تطورت على مدار أيًضا عنصًرا أساسًيا في استراتيجية المعونة األميركية 
ربع قرن، بهدف تهدئة الفلسطينيين واحتوائهم والسيطرة عليهم في ظل االحتالل، بل وتجريم مقاومة 

 الفلسطينيين االحتالل بذريعة بناء السالم.
تنمية يبقى التحّدي، إْن كان بمقدور الفلسطينيين انتهاز فرصة إغالق مشاريع الوكالة األميركية لل

الدولية وعملياتها، إلعادة النير في مقاربتهم إزاء المعونة الدولية، والحرب على أال تستأنس هذه 
الوكالة عملها في المستقبل بحرية، من دون إخضاعها للمساءلة أمام الشعب الفلسطيني، ومن دون 

 إلزامها بالشروط الفلسطينية بشأن تقديم المعونة.
ن يحرَب الفلسطينيون، وبشكل عاجل، على إغالق البال أيًضا على لكن حتى ذلك الحين، يجب أ

المنسا األمني األميركي، واالستماتة في سبيل مقاومة كل المساعي لإلبقاء على تدخل المنسا 
األمني األميركي وعملياته. فقد لن األوان لالعتراف بأن إغالق الوكالة األميركية للتنمية الدولية لن 

 ن فحسب، بل سيكون أيًضا وسيلًة لبناء سالم حقيقي مستقباًل.يساعد الفلسطينيي
 3/2/2019، العربي الجديد، لندن

 
 إال الحل… خطة ترامب تحتمل كل شيء .53

 ميراشلومو ش
منذ أكثر من سنة تبلغ وسائل اإلعالم في إسرائيل عن مبادرة السالم األمريكية. تفاصيل تسرل، وال 

نبشر منذ اآلن، قبل النشر الرسمي، بأن  أنلكن يمكن تزال الصورة الكاملة غير وااحة، و 



 
 
 
 

 

 45  4880 العدد:             3/5/2019 الثالثاء التاريخ:   ص          

                                    

نيسان، موعد  9احتماالت تحقا صفقة القرن هزيلة بل وصفرية. وهي ستكون كذلك حتى بعد 
 االنتخابات في البالد.

إن مستشاري الرئيس ترامب جارد كوشنير والمبعو  جيسون غرينبلت هما وكيال مبيعات يتجوالن 
في محاولة لتسويا عالج سحري للنزاع اإلسرائيلي ت الفلسطيني. فضاًل  مؤخرًا في مناسبات دولة

عنهما ت وربما اثنان ت ثالثة أشخاب لخرين ت ال يعرف أحد العناصر التي تتضمنها الصفقة. ولكن 
 يبدو أن للعالج الخفي تأثير مخيي، مفزع حقًا، على الطرفين المخصص لهما.

يعاراانها، ويرفضانها. منذ عهد ريغان، كل رئيس أمريكي  حتى قبل كشفها يبدو أن هذين الطرفين
وكل إدارة كانت االعة في الجهود لتحقيا حل سياسي للنزاع. جورج شولتس، وورن كريستوفر، 
جيمس بيكر، كولين بأول، كونداليزا رايس، هيالري كلينتون وجون كيري، حاولوا التوسا وعراوا 

 ولكن كرامتهم ومكانتهم كوزراء خارجية لم تتضرر.مبادرات واقتراحات سالم. وقد فشلوا، 
إن خطة السالم للرئيس ترامب فاشلة قبل تخرج إلى هواء العالم. إذا كان كوشنير وغرينبلت يعتقدان 

 أن تأجيل صفقة القرن إلى ما بعد االنتخابات في البالد سيساعد في قبولها، ف نهم مخطئون.
ع في ييادة السلطة الفلسطينية والمزاج في أوساط زعماء إن الواقع السياسي في إسرائيل، والوا

الدول العربية المعتدلة، وال سيما في الخليج، تشكك مسبقًا بكل احتمال لذرة توافا حول الصفقة 
 بحيأ تؤدي إلى إنهاء النزاع.

 دبلوماسي رفيع للغاية، نائب رئيس وفد عربي مركزي إلى األمم المتحدة، بدا مازحًا في حديأ عن
 «.22يبدو أن الرئيس يقصد القرن الت »الشرق األوسا إذ قال: 

إن االنقسام السياسي الذي ييهر اآلن بكل بشاعته في حملة االنتخابات في إسرائيل لن يساهم 
بالطبع في بلورة موقس إسرائيلي بالنسبة لصفقة القرن. وال الدمج المحتمل ألعضاء قوة يهودية 

ي. في إسرائيل إمكانية معاراة كامنة، على حدود الثورة اد خطة المتطرفة في االئتالف التال
 السالم لترامب، يبدو الرفض الفلسطيني إلى جانبها يأتي خطوة سياسية وا ية.

يعتزم كوشنير وغرينبلت تجنيد الكثير من األموال من بلدان الخليج الفارسي لعراها على 
دو أن الرجلين يتجاهالن حقيقة أن السعودية مثاًل الفلسطينيين مقابل موافقتهم على الخطة. ولكن يب

ال تغفر لإلدارة نقل السفارة األمريكية. ما ليس معروفًا للكثيرين هو أن غرينبلت يبحأ عن تأييد 
لخطة السالم حتى في أوساط الجالية اليهودية في الواليات المتحدة. فقد سبا أن التقى بمبادرته، 

ين من كنيس إصالحي مركزي في نيويورك و لب سماع رأيه. سرًا، مع مجموعة مصلين ومتفرغ
ليس بشأن الخطة بالضبا، التي لم تنشر بعد، بل إلمكانية الحصول على ظهر لحل سياسي من 
جانب البيت األبيض. ولكن مرة أخرى، غرينبلت ليس على علم على ما يبدو بعما الشرخ في 
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واليات المتحدة. وحتى لو حيي في النهاية بالعطس من العالقات بين إسرائيل والجالية اليهودية في ال
 جانب يهود أمريكا، ف ن هذا لن يكون له أي معنى أو تأثير على موقس دولة إسرائيل.

 4/3/2019، يديعوت
 5/2/2019، القدس العربي، لندن
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