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 "أوقاف" القدس ترفض الرد على محاكم االحتالل: مصلى باب الرحمة سيبقى مفتوحا   .1
سمامية يي القدس  اام  عدد أكد عضو مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات اإل: القدس المحتلة

القادر  اليوم الثماثاء  أن "المجلس لن يرد على محاك  االاتمال اإلسرائيلي بشأن مصلى باب 
 الرامة  وسيبقى المصلى مفتواًا أمام المصلين".

وأوضح عدد القادر  يي مصريح للصحاييين  عقب انتهاء الجلسة الطارئة لمجلس األوقاف اإلسمامية 
لمحتلة  أن المجلس عقد جلسة طارئة ظهر اليوم  لبحث ما أعلن عنه عدر وسائل يي القدس ا

اإلعمام يي ساعة متأخرة من مساء أمس  مفيد بإمهال محكمة الصلح يي القدس مجلس األوقاف  
أسدوعًا للرد على طلب أجهزة األمن اإلسرائيلي بإصدار أمر يقضي بإعادة إغماق مصلى باب 

 الرامة.
ادر: "لن ننصاع ألي مهديدات من شرطة وسلطات االاتمال  ومحاك  االاتمال ليست وقال عدد الق

صاابة الوالية على المسجد األقصى المبارك  وال على الوالية الهاشمية  والمجلس ال يعترف وال 
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ُيخضع أي جزء من المسجد األقصى واألوقاف التابعة له لقوانين االاتمال  كما هو متبع منذ 
 ".1967ة القدس عام ااتمال مدين

وأضاف: "قررنا الددء بعمليات مرمي  شاملة لمصلى باب الرامة من الداخل والخارج  بأسرع وقت"؛ 
اليتًا إلى موايقة المجلس على المخططات الهندسية التي قدمت  والخاصة بعملية الترمي "  ومؤكدًا 

 بالمصلى.أن المجلس يي االة انعقاد مستمر لبحث آخر التطورات المتعلقة 
من جهته  قال المحامي امزة قطينة  من طاق  الدياع عن معتقلي ومبعدي مصلى الرامة  معلقًا 
على قرار محكمة االاتمال  إن "البعض يعتقد أّن على دائرة األوقاف اإلسمامية التوجه إلى المحكمة 

ممنواة لها  وهنا ال بد اإلسرائيلية ومقدي  دياعها يي ما يتعلق بموضوع باب الرامة خمال المهلة ال
من القول إن هذه ليست قضية شخص معتقل بتهمة معينة  وعليه أن يذهب إلى المحكمة ليدايع عن 

 نفسه ويداض الته  الموجهة إليه  وإّنما هي قضية نزاع دولي".
دنية وأضاف: "دائرة األوقاف اإلسمامية ومجلس األوقاف يتبعان لوزارة األوقاف األردنية والمملكة األر 

الهاشمية  والمملكة هي شخص من أشخاص القانون الدولي  وليست شخصًا عاديًا اتى مت  
محاكمته أمام القضاء المحلي اإلسرائيلي  ايث إّنه ال والية للقضاء المحلي يي النزاعات الدولية 

 ويي القضايا السياسية أو السيادية".
ن محترم الدور الحالي الخاص للمملكة األردنية وأردف: "كما أن المعاهدات الدولية ملزم إسرائيل أ

الهاشمية يي األماكن اإلسمامية المقدسة يي القدس  وعليها أن ممتنع عن المساس بهذا الدور أو 
 االنتقاص منه أو معطيله بأي طريقة كانت".

 5/2/2019، لندن، العربي الجديد
 

 استالم أموال الضرائب المنقوصة الحكومة الفلسطينية تطالب بحماية دولية عاجلة وتجدد رفض .2
  خززمال جلسززتها األسززدوتية التززي عقززدمها أمززس يززي رام هللا  رام هللا: رادززت الحكومززة الفلسززطينية  غزززة

رامزززي الحمزززد هللا  بنتزززائل مقريزززر اللجنزززة المندثقزززة عزززن مجلزززس اقزززوق اإلنسزززان التزززابع ل مززز   .برئاسزززة د
سرائيلية المرمكبة يي األراضي الفلسطينية المحتلة  بمزا المتحدة  والمتعلقة بالتحقيق يي االنتهاكات اإل

القزدس  وقطزاع غززة. وطالدزت المجتمزع الزدولي بكامزل هيتامزه بمتابعزة النتزائل المهمزة لهزذا شرقي ييها 
التقريززر  مؤكززدة علززى أهميززة وضززرورة مززويير الحمايززة الدوليززة للشززعب الفلسززطيني. كمززا دعززت المدتيززة 

 الدولية إلى اإلسراع يي يتح التحقيق الجنائي.العامة للمحكمة الجنائية 
لوقف االقتطاع من أمزوال الضزرائب الفلسزطينية   "إسرائيل"كما طالدت المجتمع الدولي بالضغط على 

 وإعادمها بالكامل  مؤكدة على أن هذه القضية ليست قضية مالية  وإنما هي "قضية سياسية".
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اسززززتمام إيززززرادات المقاصززززة بعززززد قززززرار الحكومززززة  وجززززددت قززززرار السززززلطة الفلسززززطينية القاضززززي بززززريض
المطالبزة بكامزل اقزوقه  طبقززًا  اإلسزرائيلية باقتطزاع جززء منهزا  مشزددة علزى ااتفزاط الفلسزطينيين بحزقّ 

 ."إسرائيل"للقانون الدولي ومعاهدات جنيف واالمفاق االنتقالي الموقع مع 
إعزززدام ميزززداني للمزززواطنين  كمزززا دانزززت  ونزززددت باألعمزززال العسزززكرية االاتماليزززة التزززي مخللتهزززا عمليزززات

ها سلطات االازتمال وأررعهزا الحكومة املة اإلبعاد التعسفية عن المسجد األقصى المبارك  التي مشنّ 
 المواطنين الفلسطينيين عامًة ورجال الدين واراس المسجد األقصى خاصة. المختلفة بحقّ 

التي معنى بشؤون الفلسطينيين مع سفارمها يي وأكدت أن قرار الواليات المتحدة دمل قنصليتها العامة 
للقزوانين والقزرارات والشزرائع الدوليزة واللتزامامهزا  مباشزراً  "انتهاكزاً  عزدّ   القوة القائمة بزاالاتمال  يُ "إسرائيل"

مليززون يززورو لززدع  الموازنززة  82بموجززب القززانون". وشززكرت الحكومززة االمحززاد األوروبززي لتدرعززه بمدلزز  
ونززروا  وشززددت علززى ضززرورة حيززام االمحززاد األوروبززي بززاالعتراف بالدولززة الفلسززطينية  العامززة لوكالززة األ

 لديع عملية السمام إلى األمام.
 6/3/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 سلطة النقد الفلسطينية: يمكننا تجاوز الضائقة الناجمة عن خصم أموال المقاصة .3

قززززد الفلسززززطينية  القائمززززة بأعمززززال الدنزززز  األناضززززول: قززززال عزززززام الشززززوا  محززززاي  سززززلطة الن - سززززويمة
 المركزززي   إن أزمززة المقاصززة ستضززع الفلسززطينيين يززي ضززائقة ماليززة  "لكننززا قززادرون علززى مجاوزهززا".

  علززى هززاما يعاليززة اقتصززادية منةمهززا سززلطة النقززد وامحززاد 5/3/2019 الثماثززاء   يززوموأضززاف الشززوا
 لى هذه الصعاب".المصارف العربية: "سنكون يي ضائقة لكننا اعتدنا ع

التزززي معهزززدت بعزززدم مسزززل  المقاصزززة إن     لززز  مصزززرف الحكومزززة الفلسزززطينية5/3/2019 واتزززى الثماثزززاء
 .2019يدراير  /ألف موظف   عن شهر شباط 135روامب الموظفين العموميين    كانت منقوصة

طزززوة رئيسزززية وركزززر الشزززوا  أن خدزززرة الفلسزززطينيين مزززن مزززواطنين وسزززلطة نقزززد ووزارة الماليزززة  سزززتكون خ
ومززابع الشززوا: "هنززاك لجنززة مشززكلة بيننززا وبززين وزارة الماليززة  للمضززي يززي مجززاوز أزمززة المقاصززة الحاليززة.

 ألية قرارات سياسية.. وضعنا أكثر من آلية للتعامل مع قطع أموال المقاصة". منذ مدة  محضيراً 
بززالقول إن سززلطة النقززد  ولزز  يجززب الشززوا علززى سززؤال بشززأن نيززته  خفززض االاتيززاطي اإللزامززي  مكتفيززاً 

 والقطاع المصريي سيقومان بما يلزم مجاه الحكومة للسير إلى األمام.
 5/3/2019 ،القدس العربي، لندن
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 موظفو السلطة الفلسطينية قلقون حيال مصير رواتبهم! .4

مهنزززد اامزززد: يظزززيا موظفزززو السزززلطة الفلسززززطينية االزززة مزززن القلزززق والغمزززو  إزاء مصززززير  -رام هللا 
  المهددة باالنقطاع علزى ضزوء األزمزة الماليزة التزي ممزر بهزا السزلطة الفلسزطينية عقزب اقتطزاع روامده

 سلطات االاتمال اإلسرائيلية أموال المقاصة الفلسطينية.
  لززز  معلزززن عزززن موعزززد صزززرف 5/3/2019 ومزززا زالزززت الحكومزززة الفلسزززطينية اتزززى مسزززاء يزززوم الثماثزززاء

 قب ريضها مسل  أموال المقاصة المقتطع منها.الروامب  التي قالت إنها ستصرف مجزوئة ع
 .4/3/2019 يوم االثنين وقامت السلطة الفلسطينية بديع روامب األسرى والشهداء رسمياً 

سمه األول  ألسزباب متعلقزة بعملزه موظزف يزي إازدى ا إلىوقال الموظف خالد  الذي اكتفى باإلشارة 
بزززي" إن الجميزززع ينتزززابه  القلزززق ازززول مصزززير وزارة السزززلطة الفلسزززطينية  يزززي ازززديث مزززع "القزززدس العر 

وقززال موظززف يعمززل يززي وزارة أخززرى  يضززل هززو  صززعوبة األوضززاع التززي نظيشززها". الروامززب يززي ظززلّ 
عززدم ركززر اسززمه دون الحصززول علززى مصززريح مززن مرصوسززه: "القضززية صززظبة والمززس بروامززب  اآلخززر

رمبززة محزدودة  ريزض الكشززف  وقززال ضزابط أمزن يحمزل "....علزى الجميزع كديززراً  المزوظفين سزيخلق أثزراً 
الحزديث عزن انقطزاع كامزل  عن اسمه ل سباب رامها  أن الجميع يظيا يي االة قلق ومرقب يي ظلّ 

 للروامب خمال الفترة المقدلة إرا ما استمرت األزمة.
ويززي السززياق قززال عضززو اللجنززة المركزيززة لحركززة يززتح  ومسززؤول الشززؤون المدنيززة الفلسززطينية  اسززين 

أزمزة وسزيحد مزن قزدرة  وجدريحات إعمامية إن عدم قدرة السلطة علزى ديزع الروامزب سزيالشيخ  يي مص
 األمنية. األجهزةالسلطة على العمل بما ييها 

وقزززال وزيزززر الماليزززة شزززكري بشزززارة يزززي مصزززريح للوكالزززة الرسزززمية للسزززلطة الفلسزززطينية "ويزززا": "إن اجزززز 
أننزا  ة مدمرة لماقتصاد الفلسطيني  مضزيفاً إسرائيل لمستحقامنا من عائدات المقاصة معناه موجيه ضرب

 لن نتمكن من ديع كامل الروامب".
 5/3/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 الزعنون يدعو االتحاد البرلماني العربي التخاذ قرارات تؤكد مركزية القضية الفلسطينية .5

"امخزار قزرارات عمليزة دعا رئيس المجلس الوطني سلي  الزعنون  االمحاد الدرلماني العربي إلى  :انعمّ 
 مؤكد مركزية القضية الفلسطينية".
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ومقدسزات   ها االاتمال على مدينة القزدس سزكاناً وطالب الزعنون بز"مواجهة الحرب العدوانية التي يشنّ 
وخاصزززة المسزززجد األقصزززى  ومزززويير الزززدع  المزززادي لتثديزززت صزززمود المقدسزززيين يزززي مزززدينته   والزززريض 

 المشاريع واإلجراءات التي مقودها اإلدارة األمريكية".القاطع والتصدي الثابت لكاية 
 5/3/2019 ،القدس، القدس

 
 "إسرائيل"الداعي لوقف التطبيع مع  العربي تشيد بقرار االتحاد البرلماني "التغيير واإلصالح" .6

ع مزع الدرلمانية  قرار االمحاد الدرلمان العربي الداعي لوقف التطدي واإلصماحثّمنت كتلة التغيير  غزة:
 االاتمال اإلسرائيلي  مستهجنة بعض األصوات العربية المخالفة للقرار الدرلماني.

  إنهزا مسزجل مقزديرها لمامحزاد الدرلمزان العربزي والزذي 5/3/2019 وقالت الكتلة  يزي بيزان  يزوم الثماثزاء
دولزززة والتزززي املزززت عنزززوان "القزززدس العاصزززمة األبديزززة ل  اندعزززا يزززي جلسزززته األخيزززرة المنعقزززدة يزززي عّمززز

واسززتهجنت الكتلززة  القضززية الفلسززطينية. لوقززف التطديززع مززع االاززتمال باعتبززاره جريمززة بحززقّ   يلسززطين"
بعض األصوات األخرى التي محزاول "شزرعنة التطديزع والبحزث عزن مةلزة لزه"  داتيزة لضزرورة التعقزل 

لززت الكتلززة وقا واالنحيززاز للقضززية الفلسززطينية ألنززه ال مجاملززة علززى اسززاب القززدس واألر  المقدسززة.
"ينبغزي لهزذه المواقززف أن مشزكل ضزغطًا علززى كزل الجهززات المطبعزة مزع االاززتمال اإلسزرائيلي للجمهززا  

 ولوضع اد لمحاوالت الهرولة والتطديع مع العدو الصهيوني".
 5/3/2019 ،فلسطين أون الين

 
 غّول االحتالل على المسجد األقصى المبارك وحراسهت تدين "الخارجية الفلسطينية" .7

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية  أمس  "مغّول االاتمال على المسجد األقصى : كفاح زبون  - م هللارا
المبززززارك واراسززززه  واعتززززداءامها المتواصززززلة علززززى األوقززززاف اإلسززززمامية ومشززززايخها ومدارسززززها  واملززززة 

غماق بزززاب اإلبعزززادات المتواصزززلة للمزززواطنين المقدسزززيين ورمزززوزه "  معتدزززرًة قزززرار محكمزززة االازززتمال بزززإ
ومصزززلى بزززاب الرامزززة  ُمقدمزززة لتقسزززي  المسزززجد األقصزززى المبزززارك مكانيزززًا علزززى طريزززق يزززر  السزززيادة 

 اإلسرائيلية عليه.
وطالدت الخارجيزة  يزي بيزان لهزا  العزالمين العربزي واإلسزمامي  والمجتمزع الزدولي والمنةمزات األمميزة 

ي يتضمنها قرار محكمة االاتمال  ومع المختصة  بالتعامل بمنتهى الجدية مع المخاطر الحقيقية الت
 التهديدات الخطيرة التي يتعر  لها المسجد األقصى المبارك.
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ووصفت الخارجية مهديد محكمة االاتمال بإغماق "باب الرامة" بزالقوة  خزمال أسزدوع  بسزابقة خطيزرة 
خيزززرة لحملزززة ومحزززدم لمجلزززس األوقزززاف اإلسزززمامي وللمزززواطنين المقدسزززيين الزززذين معرضزززوا يزززي اآلونزززة األ

 إبعادات معسفية عن المسجد ومحيطه. 
 6/3/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 في الضفة الغربية على خلفية سياسية فلسطينيا   12تعتقل  األمنية الفلسطينيةجهزة األ .8

مواطنزًا   12ت أجهزة السلطة الفلسطينية يي الضفة الغربيزة المحتلزة املزة اعتقزاالت واسزعة طالزت شنّ 
 وأسرى محررون  ومركزت االعتقاالت يي مدينة الخليل. بينه  صحفي

واقززتح  العشززرات مززن عناصززر جهززاز األمززن الوقززائي بلززدة ديززر سززامت إلززى الغززرب مززن مدينززة دورا يززي 
 محايةززة الخليززل  واعتقلززوا المراسززل الصززحفي عززامر أبززو عريززة بعززد مفتززيا منزلززه والعدززث بمحتويامززه.

عنصرًا المنزل  ويتشوه مفتيشًا دحيقًا  وصادروا جهاز  35رب وبحسب مصادر عائلية يقد اقتح  ما يقا
ااسزززوبه وكزززاميرات مصزززوير وهامفزززه الشخصزززي  ثززز  اعتقلزززوه ونقلزززوه إلزززى المقزززر الزززرئيس لجهزززاز األمزززن 

كمزا اعتقزل الجهزاز رامزه كزمًا مزن: صزقر محمزد أبزو عزرام   محمزد أنزور ادتزيس   الوقائي يي الخليزل.
نزززور القاضزززي  وعدزززد الزززرامن اميزززدات  ومجاهزززد الهزززور  وجزززرى واألسزززير المحزززرر مصزززعب الهزززور  و 

 استدعاء الشاب معروف أبو يارة بعد الفشل يي عملية اعتقاله.
ويززي بيززت لحزز  اعتقلززت أجهزززة أمززن السززلطة شززقيق أاززد مبعززدي كنيسززة المهززد إلززى غزززة الشززاب باسزز  

اسززين عززو   كمززا ويززي رام هللا اعتقلززت أجهزززة أمززن السززلطة محمززد  امززود  والشززاب يوسززف عززدوي.
 اعتقلت الشاب محمد عاشور  واألسير المحرر يارس سباعنة يي جنين. 

 5/3/2019 ،موقع حركة حماس
 

 الحساينة: تحويل مليوني دوالر لمشاريع البنية التحتية ضمن المنحة الكويتية .9
ة بقيمزة مفيزد الحسزاينة  عزن محويزل ديعزة ماليز الفلسزطيني أعلزن وزيزر األشزغال العامزة واإلسزكان :غزة

 غزززة. إعمززارمليززوني دوالر مخصصززة لمشززاريع الدنيززة التحتيززة والطززرق ضززمن المنحززة الكويتيززة إلعززادة 
باس  الرئيس محمود تباس  ورئيس الوزراء رامزي الحمزد هللا  الشزكر والعريزان   ووجه الوزير الحساينة

لحكومزززة الكويتيززززة لدولزززة الكويززززت الشزززقيقة  وأميرهززززا سزززمو الشززززيخ صزززباح األامززززد الجزززابر الصززززباح  وا
 والصندوق الكويتي للتنمية على دعمه  ومساندمه  أبناء شعدنا. 

 5/3/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 لصرف رواتب موظفيهامليون دوالر  20اإلعالم العبري: حماس تشترط عودة الهدوء لغزة بتسليمها  .10

هيتة الدث اإلسرائيلي  "  أند ب أونقمًا عن " أبيبمل من ، 5/3/2019القدس العربي، لندن، ركرت 
مليون دوالر لصرف  20الثماثاء  أن اركة اماس مشترط عودة الهدوء مع إسرائيل بتسلمها  قالت يوم

إسرائيل انتهكت التهدئة  ول  موايق على "ونقلت الهيتة عن مصدر من الحركة أن  روامب موظفيها.
ي منص على محقيق الهدوء عند السياج األمني لمدة نصف عام  مدني المرالة الثانية منها  والت

غير مقيدة "وأضاف المصدر أن الحركة  ."وموسيع منطقة صيد األسماك إلى مساية عشرين ميما
 ."االيا بالتهدئة  لذا عادت إلى مسرح البالونات المفخخة

ماس طالدت إسرائيل بمدل  أكد أن ا العدري  "كان"موقع   أن 5/3/2019رأي اليوم، لندن، وجاء يي 
مليون دوالر لديع أجور موظفيها  محت طائلة مواصلة التصعيد يي غزة  متهمة إسرائيل بانتهاك  20

وأضاف الموقع أن اماس ريضت قدل خمسة أسابيع قدول روامب مسؤولي الحركة  ووايقت  التهدئة.
اريع األم  المتحدة يي مجال على محويلها لديع معاشات مقاعدية للعائمات المحتاجة وممويل مش

باألموال  "مماعدت"واسب مصدر الموقع  يإن اماس اعتدرت أن إسرائيل أارجتها و التوظيف.
المخصصة للروامب  وامهمت مل أبيب بانتهاك شروط التهدئة يي غزة  وعدم الدخول يي المرالة 

 الثانية من مفاهمات التهدئة.
ول أسدوعين بعد االمفاقات  بالسماح بتمويل الروامب إسرائيل التزمت خمال أ"وأضاف المصدر: 

والوقود لغزة  ويي المقابل قامت اماس بتقييد المةاهرات على طول الحدود  ومقيدت بالمرالة 
ميما  ويتح  20الثانية  التي كان من المفتر  أن ممتد ستة أشهر  مع موسيع منطقة الصيد إلى 

لغزة وإزالة القيود المفروضة على بعض المواد رات  المعابر  وإمااة استيراد بضائع إضافية
 ."االستخدام المزدوج

 
 تتجه من مسيرات لفك الحصار إلى مسيرات من أجل الدوالرس حماحسين الشيخ:  .11

قدمت  "اماس"أن اركة   أكد اسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة يتح: كفاح زبون  - رام هللا
مليون دوالر كروامب موظفيها. وأضاف الشيخ أن  20ماح بإدخال إلسرائيل شرطا للتهدئة  وهو الس

 ."متجه من مسيرات لف  الحصار إلى مسيرات من أجل الدوالرس اما"
 20محويل  "اماس"اول طلب  "كان"ومتطابق امهامات الشيخ مع ما نشرمه هيتة الدث اإلسرائيلية 
عدر  "اماس"ي قطاع غزة. وقالت مليون دوالر لديع أجور موظفيها  أو ستستمر يي التصعيد ي

 رسائل متعددة إن إسرائيل انتهكت امفاحية التهدئة  وإرا أرادت العودة إليها  عليها مجديد ديع الروامب.
 6/3/2019الشرق األوسط، لندن، 



 
 
 
 

 

 11 ص             4881 العدد:             3/6/2019 األربعاء التاريخ:  

                                    

 
 للقضية الفلسطينية وفق الرؤية الصهيونية أبو مرزوق: ال حلّ  .12

موسى أبو مرزوق: إن أمريكا لن منجح بإيجاد قال عضو المكتب السياسي لحركة اماس  الدواة:
رابطة بين مواجهة إيران بمشاركة  اسرائيل  مع بعض العرب  وير  ال للقضية الفلسطينية عدر 

 الدول العربية ويق الرصية الصهيونية.
وأوضح أبو مرزوق يي مصريح صحفي عدر "مويتر"  أن الفشل االمريكي يعود لريض الفلسطينيين 

 وعدم اجماع العرب على أهدايها.لهذه الخطة 
 واعتدر أن يشل مؤممر وارسو "أوضح دليل يستبقى قضية يلسطين قضية العرب والمسلمين".

 5/3/2019فلسطين أون الين، 
 

 "البرلماني العربي" تثمن قرارات "الشعبية" .13

لعربي والتي ثمنت الجدهة الشعدية لتحرير يلسطين  القرارات الصادرة عن االمحاد الدرلماني ا غزة:
للتطديع  والتمس  بقرارت الشرتية الدولية اول القضية الفلسطينية  ُمعدرًة بذل   اً قاطع اً املت ريض

عن نبض الشارع العربي ومواقفه الداعمة للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والقضايا العربية بشكلم 
يقط يي التأكيد على المواقف الثابتة  وقالت الجدهة  يي بيانم  إن أهمية هذه القرارات مكمن ليس عام.

على حيام بعض  اً من دع  الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني  بل جاءت يي موقيتها الُمناسب رد
 األنةمة العربية والقوى الرجظية منها بالذات بالهرولة والتطديع مع الكيان المحتل.

كويتي ورئيس مجلس النواب األردني وأشادت الشعدية يي بيانها بموقف كلم من رئيس مجلس األمة ال
 على وجه الخصوص  ُمؤكدًة على ضرورة العمل على إلزام الحكومات العربية بهذه القرارات.

 5/3/2019فلسطين أون الين، 
 

 "قلب الطاولةعباس.. واألخير يهدد بـ"بين أقطاب فتح على وراثة  اشتداد الصراع"األخبار":  .14

على وراثة رئيس السلطة  محمود تباس  مستمرة  خاصة  "يتح"ة ال مزال الخمايات بين أقطاب ارك
. مقول مصادر "أبو مازن "مع سعي كثيرين إلى مرسيخ نفوره  مجهيزًا للحةة التي ستلي رايل 

خمايات شديدة اندلعت داخل أروقة السلطة  أدت إلى مهديد تباس "مقربة من تباس إن  "يتحاوية"
اج  المعلومات والتسجيمات الصومية والتقارير األمنية "قائلة إن   "بقلب الطاولة على رصوس الجميع

 ."التي مصل إلى الرئيس محتاج منه التفرغ كاممًا لقراءمها واالستماع إليها
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  "المركزية لفتح"و "التنفيذية لمنةمة التحرير"على مسجيل صومي لعضو اللجنتين  "األخبار"واصلت 
أكدر من أبو مازن  رئيس السلطة  ومن "د ييها قوله إنه عزام األامد  وهو يي جلسة داخلية ور 

 ."هللا  رئيس الحكومة  رامي الحمد
مدور بين عضو  "خمايات طاانة"  إلى أن "األخبار"كذل   مشير المصادر  يي اديث إلى 

محمود  "يتح"جدريل الرجوب من جهة  وبين التحالف المستجد الذي يجمع نائب رئيس  "المركزية"
 "المخابرات العامة"وزير الشؤون المدنية اسين الشيخ  ورئيس جهاز  "المركزية"وعضو  العالول 

مة إلى األجهزة األمنية  فيما شدد  ماجد يرج. وكان الرجوب قد أعلن ريضه المعونة األميركية الُمقدَّ
واشنطن  يرج على ضرورة إعادة العماقات مع الواليات المتحدة  على األقل من النااية األمنية  ألن

 ."الضامن األساسي الستمرار السلطة"من وجهة نةره هي 
وكالة "مقارير عن امصاالت بين مسؤولين أمنيين يلسطينيين  وضباط من  "أبو مازن "ومسّل  

 سي آي إيه  يي السفارة األميركية  المنقولة إلى القدس المحتلة أخيرًا   مكلفين  "المخابرات المركزية
 لفلسطيني اول الشأن نفسه.التواصل مع الجانب ا

عن أسماء كديرة يي السلطة  "أبو مازن "وملفت المصادر نفسها إلى أن اج  التقارير التي مصل إلى 
جعلته يستعين بنجَليه طارق وياسر بصورة كديرة يي المدة األخيرة  لمساعدمه يي إدراك اقيقة ما 

واالقتصادي  ال يفارق والده يي  يجري. إر صار ياسر تباس  األكثر قربًا من الوسط السياسي
األخيرة يي  "أبو مازن "جلسامه واجتماعامه ولقاءامه  وهو ما بدا واضحًا يي اضور ياسر لقاءات 

 العراق  ولقائه رئيس الوزراء هناك.
هللا  ريض مكليفه إعادة  يي السياق نفسه  بات وشيكًا إعمان رئيس اكومة مسيير األعمال  الحمد

. "يتح"عتراضًا منه على اإلساءات التي ُوجّهت إليه من حيادات الصف األول يي مشكيل الحكومة ا 
ونقلت مصادر يي الحركة أن المرشح األوير اةًا لتولي المسؤولية هو االقتصادي محمد مصطفى  

عن شراء طائرة تباس  كما ورد اسمه يي  "األخبار"الذي ورد اسمه يي قضايا من ضمنها محقيق 
 مهرُّب ضريدي .  "بنما"أوراق 

 6/3/2019األخبار، بيروت، 
 

 طالب الفصائل بالضغط على السلطة لوقف حملة االعتقاالت بالضفةحماس ت .15

طالب القيادي يي اركة "اماس" عدد الحكي  انيني الفصائل كاية  والشخصيات الفلسطينية 
أجهزة السلطة بحق  بالضغط على حيادة السلطة وأجهزمها األمنية لوقف الهجمة الشرسة التي مشنها
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أبناء الحركة وأنصارها يي الضفة الغربية  وبإعمان موقف واضح وصريح من هذه االنتهاكات 
 والتجاوزات المعيبة.

كما طالب انيني يي مصريح صحفي اليوم الثماثاء حيادة السلطة واألجهزة األمنية بتغليب الشعور 
 لفارقة.الوطني وإعماء المصلحة الوطنية يي ظل هذه الةروف ا

وقال انيني إن اركة اماس مريض انتهاكات السلطة بحق أنصارها  يي الوقت الذي مشن فيه 
قوات االاتمال املة اعتقاالت واسعة ضد المقاومة الفلسطينية  ومشن املة قمع واعتداءات واسعة 

ية بحق األسرى يي السجون  وبحق القدس من خمال محاولة االستيماء على باب الرامة  باإلضا
 إلى عمليات القتل المدرمجة واالقتحامات اليومية يي جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس.

 5/3/2019فلسطين أون الين، 
 

 طائرات االحتالل تقصف مواقع للمقاومة في قطاع غزة .16

قصفت طائرات االاتمال اإلسرائيلي  مساء الثماثاء  عدة مواقع مابعة للمقاومة الفلسطينية : غزة
وأياد مراسل "يلسطين أون الين"  أن طائرات االاتمال الحربية قصفت  طاع غزة وشماله.جنوبي ق

بصاروخين على األقل موقع "بدر" التابع لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة اماس  غرب محررة 
قصفت بصاروخين نقطة  اإلسرائيليةوركر أن طائرات االستطماع  "نتساري " يي المحايةة الوسطى.

 مابعة للضبط الميداني شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع. رصد
كما أغارت الطائرات رامها على موقع "براق" التابع لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد 

وبّين المراسل  أنه ل  ُيدل  عن وقوع  اإلسمامي شرق محايةة ريح بثماثة صواريخ على األقل.
القصف اإلسرائيلي  عدا عن أضرار مادية لحقت بتل   إصابات يي صفوف المواطنين جراء

على سقوط بالون متفجر قرب  اً وزع  المتحدث باس  جيا االاتمال أن القصف جاء رد األماكن.
 منزل يي "أشكول" مما أدى النفجاره ووقوع أضرار يي المكان.

 6/3/2019فلسطين أون الين، 
 

 برايرفشباط/ عمل مقاوم في الضفة خالل  500تقرير:  .17
على انتهاكات االاتمال  اً يي عمليات المقاومة بالضفة  ورل  رد اً ملحوظ اً شهد شهر يدراير ارمفاع

المستمرة  ايث ارمفعت نسبة عمليات زرع أو إلقاء العدوات محلية الصنع نحو أهداف إسرائيلية  
 أشكالها المختلفة.عن االرمفاع يي أعمال المقاومة الشعدية  كإلقاء الحجارة والمواجهات ب يضماً 
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 شباط من وأظهر إاصاء أعدمه الدائرة اإلعمامية لحركة اماس يي الضفة الغربية  أن شهر يدراير/
جريحا إسرائيليا  يي مقابل رل  استشهد  11عمل مقاوم  أوقعت قتيما و 500العام الجاري اقترب من 

 آخرون. 148يلسطينيان وأصيب 
عمليات زرع أو  7عمليات إطماق نار  وعملية طعن  و 5 وبحسب اإلاصاءات يقد نفذت المقاومة

عملية إلقاء زجاجات اارقة صوب آليات ومواقع االاتمال  22إلقاء عدوات ناسفة محلية الصنع  و
 مواجهة وإلقاء اجارة. 347العسكرية  كما شهدت مناطق الضفة والقدس 

معدل يي عدد المواجهات واألعمال وشهدت محايةات ورام هللا والقدس والخليل على التوالي  أعلى 
مواجهة خمال الشهر  أي بنسبة  685مواجهة على التوالي من مجموع  78  87  113المقاومة بز 

 من مجموع محايةات الضفة. %58قاربت 
من مجموع األعمال المقاومة  فيما شكلت عمليات  %79وشكلت المواجهات وإلقاء الحجارة نسبة 

من مجمل  %8طعن وإلقاء العدوات الناسفة والزجاجات الحارقة ما نسدته إطماق النار ومحاوالت ال
 األعمال المقاومة.

 5/3/2019موقع حركة حماس، غزة، 
 

 بتهمة انتمائه لـ"الشعبية" يحمل الجنسية البلجيكية ا  فلسطيني"الشاباك" يعتقل  .18

هاز "الشاباك" ركرت صحيفة هآرمس العدرية  يوم الثماثاء  أن ج :مرجمة خاصة -رام هللا 
يحمل الجنسية الدلجيكية إلى السجن بعد وقت قصير من اإليراج عنه  اً اإلسرائيلي  أعاد يلسطيني

 37وبحسب الصحيفة  يإن مصطفى عواد   األسدوع الماضي  وقدل ساعات من سفره إلى بلجيكا.
يي شهر يوليو/    الذي كان امه  بالنشاط ضمن الجدهة الشعدية لتحرير يلسطين  قد اعتقل اً عام

مموز الماضي  بعد أن وصل إلى الضفة الغربية لزيارة أقاربه عدر جسر اللندي  واعتقل لدى وصوله 
 المعدر.

واك  عليه يي شهر أغسطس/ آب الماضي بالسجن لمدة عام وااد  النتمائه للجدهة الشعدية  
ين من الشهر الماضي  والمشاركة يي عدة نشاطات لها  اتى م  اإليراج عنه يي الخامس والعشر 

 بعد طلب للجنة اإليراج المبكر ألسباب متعلق بأن االمهامات ضده ليست خطيرة.
  وأعاد اً خطير  اً أمني ومشير الصحيفة  إلى أن الشاباك اعتر  على اإليراج عنه بحجة أن لديه سجماً 

باك طلب إعادة النةر اعتقاله بعد اإليراج عنه  وقدل سفره بساعات إلى بلجيكا. مشيرًة إلى أن الشا
 يي قرار اإليراج عنه  وكذل  محاكمته من جديد.

 5/3/2019القدس، القدس، 
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 تتعلق بالمقاومة الضلوع بنشاطاتبتهمة فلسطينيين في الضفة  عشرةاالحتالل يعتقل  .19

يلسطينيين يي مناطق  10: أعلن الجيا اإلسرائيلي  صباح الثماثاء  اعتقال وكاالت - القدس
واّدعى الجيا يي بيان  أنه م  اعتقال  الضفة الغربية خمال ساعات الليلة الماضية. متعددة من

ممت "وأضاف أن المعتقلين    دون موضيح."الضلوع بنشاطات إرهابية شعدية"الفلسطينيين بشدهة 
وعادًة ما ينفذ الجيا اإلسرائيلي االعتقاالت  عدر مداهمته  ."إاالته  للتحقيق من قدل قوات األمن

 منازل الفلسطينيين خمال ساعات ما بعد منتصف الليل.ل
 5/3/2019القدس العربي، لندن، 

 
 يفوز بانتخابات نقابة العاملين في جامعة األزهر " بفتحالتيار اإلصالحيغزة: " .20

ي ديموقراطال اإلصمااييازت قائمة الشهيد "ياسر عريات"  التابعة للتيار  خضر عدد العال: - غزة
نتخابات العاملين يي جامعة األزهر بغزة متقدمًة على قائمة "درع الجامعة" التابعة يي اركة يتح با

وقال القيادي يي التيار اإلصمااي كرم الغول: "نجحنا اليوم بالفوز  لرئيس اركة يتح محمود تباس.
 ".9مقاعد من أصل  5بانتخابات نقابة العاملين يي جامعة األزهر  واصلنا على 

"د. أيمن شاهين   صريح خاص بز"يلسطين أونماين" إلى أن القائمة مض  كمًا منوأشار الغول يي م
 د. شادي التلباني  أ. عدد الرزاق الوالي  أ. هيث  أبو غدن  د. صالح موايي".

وأوضح أن الفوز باالنتخابات يؤكد على مقدم التيار بقيادة محمد دامان على خصمه رئيس الحركة 
 اصة أن جامعة األزهر معتدر أه  معقل لحركة يتح يي القطاع.محمود تباس يي قطاع غزة  خ

 5/3/2019فلسطين أون الين، 
 

 نتنياهو يدعم أردان في حربه على األسرى  .21
قال جلعاد أردان وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي  اليوم الثماثاء  إن رئيس  :مرجمة خاصة -رام هللا 

وقفه بالتشديد من الحملة التي مستهدف السجناء األمنيين الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يدع  م
 "األسرى الفلسطينيين".

بعد التقرير الذي نشر أمس يي  اً هامفي وأوضح أردان يي مقابلة مع إراعة الجيا  أنه أجرى امصاالً 
داخل السجون خشيًة من انفجار  اً يديعوت اول محذيرات األمن ومعارضته  للخطوات المتخذة مؤخر 

 ضاع.األو 
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من هذه الخطوات بهدف مكثيف عمليات البحث  اً وأشار إلى أن نتنياهو دع  موقفه  وأنه أيد مزيد
موقف األمن والجيا بأنه "سخيف" بربط األاداث يي  اً عن الهوامف الخلوية داخل السجون. معتدر 

 السجون بما يجري يي الميدان.

 5/3/2019القدس، القدس، 
 

 ب علينا ضربهم بقوة وتدمير قدرتهم وقوة إرادتهم على قتالنايجليبرمان حول انذار حماس:  .22
دور ليدرمان  اول ج  وزير الدياع السابق أفي"يسرائيل بيتنا"رد رئيس ازب : رام هللا: كفاح زبون 

الذين استسلموا ألول مرة البتزاز اإلرهابيين  "قائمًا إن اول التهدئة يي قطاع غزة   "اماس"إنذار 
سيكون لدى الطرف اآلخر "ه  سيكونون مرهونين له  مدى الحياة  وأضاف أنه يجب أن يفهموا أن

المزيد والمزيد من الطلبات كل شهر  وبداًل من ديع الرسوم لمنةمة  اماس  اإلرهابية  يجب علينا 
 ."ضربه  بقوة ومدمير قدرمه  وقوة إرادمه  على قتالنا

  6/3/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 مقعدا  في الكنيست 40 الفوز بـ نتنياهو يطمح إلى .23
ظهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو  يي المهرجان االيتتااي الرسمي : مل أبيب: نةير مجلي

لمواصلة "للمعركة االنتخابية  يحاول بث الشعور بالقوة والثقة  طالبًا منحه يرصة للبقاء يي الحك  
   كما قال."هد إسرائيل مثيمًا لهامسيرة اإلنجازات الهائلة التي محققت يي زمني ول  مش

شخص يي قاعة ال متسع إال  1,600وأمام اشد كدير من الجمهور اليميني المتحمس له  الذي بل  
نتنياهو محاط بحاشية من األغدياء الذين ل  يعريوا "شخص  ووسط قليل من التومر والتذمر  و 800لز

  كما صاح أاد المؤيدين المتلهفين الذي ل  "لأن القاعات المغلقة ال مكفي الاتواء محدي هذا الرج
يجد له مكانًا يي القاعة  قال نتنياهو  بشيء من الصدق وبشيء من استفزاز الرياق واستنها  

علّي أن أعترف أمامك  بأن الحفاط على اك  الليكود ليس باألمر السهل. يلكي نستطيع رل  "الهم : 
... "خمسين... خمسين"  يقاطعه الجمهور صائحًا: " 30اليوم علينا أن نفوز بأربعين مقعدًا  يوجد له 

  ورااوا جميعًا يرددون رل . ومن هنا راح يهاج  منايسيه "ستين... ستين"ث  صاح آخرون: 
ثماثة جنراالت ه  ال شيء أمام ما أيعله يي رئاسة "الجنراالت ويستخّف بقدرامه  على الحك : 

ف بأنك  يساريون. هذا شرعي أن يكون السياسي يساريًا يي لمارا مخجلون باالعترا"  و"الحكومة
 ."إسرائيل. يلمارا مخفون اقيقتك ؟
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كان نتنياهو الخطيب الوايد يي هذا المهرجان  الذي أحي  مساء أول من أمس  إر إن مساعديه 
فيه إلى   كما اعتادوا على القول. ول  يتطرق "الكنز والجوهرة لليكود"يديرون المعركة على أساس أنه 

الفلسطيني  التي معد مصيرية بالنسبة إلى إسرائيل  ول  يطرح ييها  –قضية الصراع اإلسرائيلي 
يي  "غير المسدوقة" "إنجازامه"برنامجًا سياسيًا يدّين ما الذي يخططه للمستقدل. وركز فيه على 

نان والمناطق يرضنا الردع على إيران وميليشيامها وأعوانها يي لد"السااة األمنية  بقوله: 
أه  اليف "  واعتباره "أكثر شخصية مقدولة يي أه  العواص  العالمية"  وعلى محوله إلى "الفلسطينية

الحرب ". واختت  بالحديث عن "مبايي الديت األبيض عند أقوى الفاء إسرائيل يي التاريخ  دونالد مر 
هاء اك  اليمين  ومسلي  الحك  لمن التي يديرها اليسار ووسائل اإلعمام يي إسرائيل لقلب النةام وإن

 ."ال يملكون الخدرة وال يعريون كيف يديرون معركة اقيقية دياعًا عن إسرائيل
  6/3/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 بينيت يطالب نتنياهو بإصدار أمر بإخالء الخان األحمر .24

ي  ازب اليمين الجديد  طالب نفتالي بينيت وزير التعلي  اإلسرائيلي  وزت :مرجمة خاصة -رام هللا 
 رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإصدار أمر بإخماء قرية الخان األامر الددوية شرقي القدس.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم العدرية  اليوم الثماثاء  يإن بينيت طالب نتنياهو بذل  يي مصريح 
دور ليدرمان بدع  مأجيل عملية جنتنياهو ووزير الجيا السابق أفي اً وجهه عدر وسائل اإلعمام. متهم

 .اً   رغ  محذيره لهما بأن التأجيل سيصّعب من المهمة الاقاً الهدم سابق
 48وقال بينيت "لو كان الهدف شرية غير قانونية يي مل أبيب  لكان قد م  هدمها يي غضون 

؟ هذه دولة ساعة  لمارا يجب االستسمام للضغط الدولي الذي يتدخل يي السياسة الداخلية إلسرائيل
 قانون. نفذ ما وعدت به واهدم الخان األامر  يجب منفيذ الهدم يي غضون يترة قصيرة من الزمن".

 5/3/2019القدس، القدس، 
 

  "مسيرات العودة"تلجأ ألسلوب القصف لوقف تصاعد  "إسرائيل" .25
ضية  وطالت دللت اوادث القصف األخيرة الي نفذها جيا االاتمال خمال األيام الثماثة الما :غزة

مواقع ونقاط رصد للمقاومة الفلسطينية يي قطاع غزة  أن هناك معليمات جديدة صدرت للقوات  
مسيرات "متعلق بتغيير قواعد العمل العسكري مع غزة  من خمال مصعيد الردود على يعاليات 

 ."العودة
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ت بالرد على عمليات ويي هذا السباق ركرت مقارير إسرائيلية جديدة  أن جيا االاتمال امخذ قرارا
اإلرباك "وإلقاء العدوات األندوبية  وهي عدوات صومية مستخدم يي يعاليات  "البالونات الحارقة"إطماق 
  بخماف ما كان قائما يي الفترة السابقة  ايث كان الجيا يمتنع عن الرد على هذه "الليلي

ام بعمليات قصف محدودة يي هذا المواجهات  ومشمل عمليات الرد ويق ما كشف عنه إسرائيليا  القي
الوقت لمواقع المقاومة  يي إطار قرار امخذمه حيادة جيا االاتمال  بعدم السماح من جديد بعودة 

 ."البالونات الحارقة"
  6/3/2019القدس العربي، لندن،  

  
 حتى إلغاء الدولة الصهيونية وعودة الالجئين : سنقاتل معا  "ناطوري كارتا اليهودية"حركة  .26

عشية الذكرى السنوية ليوم األر  وبعد عام من انطماق مسيرات العودة : وديع عواودة -الناصرة 
بما يذّكر باالنتفاضة  67مخشى أوساط إسرائيلية من انفجار يي األر  الفلسطينية المحتلة عام 

اليهودية يي مسيرة ومؤممر مناهضين  "ناطوري كارما"الثانية فيما شاركت مجموعة من يهود 
يي بيانها إن أمباعها شاركوا يي المسيرة  "ناطوري كارما"لمااتمال يي الخليل وسلفيت. وقالت اركة 

ااتجاجا على إغماق شارع الشهداء للفلسطينيين  ومقاومة االاتمال والقتل والقمع الذي يتعر  له 
يه  الحق يي الفلسطينيون من قدل الصهاينة المجرمين. وأعلن ناشطو الحركة ان الصهاينة ليس لد

أر  يلسطين  ودعوا إلى النضال المشترك من الفلسطينيين واليهود ضد النةام الصهيوني  كما 
طالدوا أيضا بطلب محرير جميع أر  يلسطين من النهر إلى البحر  وعودة الماجتين  وإقامة دولة 

لصهاينة ه  يلسطين وعاصمتها القدس مؤكدين أن مقاومة الصهاينة ليست معادية للسامية وأن ا
إخواننا وأصدقاءنا الفلسطينيين  نشكرك  على معاونك    "المعادون الحقيقيون للسامية. ومابعت 

وسنقامل معا اتى إلغاء الدولة الصهيونية وعودة الماجتين  والعودة إلى اياة السمام والوادة بين 
 ."اء المجرمون الصهاينة الفلسطينيين واليهود  كما كنا نظيا يي يلسطين منذ متات السنين  اتى ج

 6/3/2019القدس العربي، لندن، 
 

 استطالع: نصف الناخبين اإلسرائيليين لم يقرروا لمن سيصوتون  .27
اليان"  بيني  –أظهر استطماع جديد أنه سيكون من الصعب جدا على رئيس قائمة "كااول 

يي التاسع من نيسان/ غانتس  مشكيل الحكومة المقدلة يي أعقاب انتخابات الكنيست  التي ستجري 
أبريل المقدل. ويي المقابل  يتدين أن شعدية زتي  ازب الليكود ورئيس الحكومة اإلسرائيلية  بنيامين 
نتنياهو  ما زالت قوية  على الرغ  من نشر المستشار القضائي للحكومة  أفيحاي مندلدليت  الئحة 
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األمانة. لكن استطماعا آخر أظهر أن  الشدهات ضده يي مخالفات يساد خطيرة بينها الرشوة وخيانة
 نصف الناخدين مقريبا ل  يقرروا اتى اآلن لمن سيصومون.

ال" اإللكتروني اليوم  الثماثاء  أنه يي اال جرت االنتخابات اآلن  ومدين من استطماع نشره موقع "وا
ا يحل الليكود مقعدا يي الكنيست  بينم 36اليان" ستكون أكدر قائمة  بحصولها على  –يإن "كااول 

مقعدا. إال أنه بموجب هذا االستطماع  سيتفوق معسكر أازاب  31يي المرمبة الثانية  بحصوله على 
اليسار واألازاب الحريدية  بحيث  –اليمين والحريديين على معسكر أازاب ما يسمى الوسط 

ة. وموقع هذا مقعدا  بينها مقاعد األازاب العربي 59مقعدا واآلخر على  61سيحصل األول على 
االستطماع أال متجاوز قائمة الموادة والتجمع نسبة الحس   كما لن يتجاوزها ازب "يسرائيل بيتينو" 

 برئاسة أفيغدور ليدرمانن وازب "غيشر" برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس.  
مقعدا  ستحصل كتلة أازاب اليمين والحريديين مجتمعة  31وإضاية إلى الليكود  الذي سيحصل 

مقاعد   7مقاعد  "يهدوت هتوراة"  7مقعدا آخر يي الكنيست: امحاد أازاب اليمين الكهانية  30ى عل
 مقاعد. 4مقاعد  وشاس  6مقاعد  "كوالنو"  6"اليمين الجديد" 

 8اليان"  ازب العمل  -مقعدا لز"كااول  36  بينها 59اليسار على  –وستحصل أازاب الوسط 
مقاعد. ومن شأن مجاوز األازاب الثماثة  9والعربية للتغيير مقاعد  الجدهة  6مقاعد  ميرمس 

اليان"  –المذكورة أعماه نسبة الحس  أن يغير ميزان القوة يي الكنيست  رغ  أن اةوط "كااول 
 بتشكيل الحكومة ستبقى ضتيلة اتى اآلن.

وا مرمبكين التلفزيونية  اليوم  أن نصف الناخدين ما زال 12وأظهر استطماع آخر  نشرمه القناة 
ومترددين ألي ازب أو قائمة سيصومون. كما عدر الكثيرون من المستطلعين عن اعتقاده  بأنه 

 ليس مهما من سيشكل الحكومة المقدل  يإن السياسة لن متغير.
ية"  يإن الموضوع األه  بالنسبة ديموقراطوويقا لهذا االستطماع  الذي أجراه "المعهد اإلسرائيلي لل

من المستطلعين  %25وقال  االقتصادية. –وقف األازاب يي القضايا االجتماتية للناخدين هو م
قالوا إنه   %18االقتصادية  و –إنه  سيقررون ألي ازب سيصومون بموجب المواقف االجتماتية 

إن السياسة الخارجية واألمن ستشكل اعتبارا يي  %16.5سيصومون ويقا لهوية رئيس الحزب  وقال 
إنه   %6.5إلى أن مصويته  مقرون بتركيبة قائمة المرشحين للحزب  واعتدر  %10مصويته . وأشار 

 سيصومون ويقا لنشاط الحزب يي الدورة األخيرة للكنيست.  
أن  %22إن األمر الذي سيحس  االنتخابات هو الوضع األمني  بينما رأى  %30يي المقابل  قال 

أن ما سيحس  االنتخابات هي التحقيقات ضد  %19غماء المظيشة والسكن هو الذي سيحس   واعتدر 
 نتنياهو.
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ومطرق االستطماع إلى مدى رضا الناخدين من قائمة مرشحي األازاب  وااتل المكان األول ازب 
من ناخدي الجدهة إنه  راضون من قائمة مرشحي هذه القائمة   %40. وقال %41العمل بنسبة 

 لقائمة ميرمس. %24ود  وقائمة الليك %30لقائمتين الحريديتين  و %39و
اليان" رغ  إعمانه   –يقط إنه  راضون من قائمة مرشحي "كااول  %19من الجهة األخرى  قال 

 من ناخدي " اليمين الجديد" قائمة مرشحي هذا الحزب. %13.5أنه  سيصومون لهذه القائمة. وأيد 
الف أازاب اليمين المتطرف  اليان" ومح –وأدت التحالفات بين األازاب  مثل مشكيل قائمة "كااول 

منه  إن هذه التغيرات ال مؤثر عليه . وادث االرمباك األكدر بين  %44إلى إرباك الناخدين. وقال 
من ناخدي اليسار  %52من ناخدي أازاب الوسط و %67يسار. وقال  –ناخدي أازاب الوسط 

  من ناخدي اليمين إنه  مترددون ايال الحزب الذي سيصومون له.   %48و
ورأى نصف الناخدين مقريبا أن سياسة الحكومة التي ستتشكل بعد االنتخابات لن متغير عن سياسة 
الحكومات السابقة  خاصة يي السياسة الخارجية واألمن مجاه الفلسطينيين  أو المواضيع االجتماتية 

 االقتصادية. –
األميركية أنها ستطرح بعد ومطرق االستطماع إلى "صفقة القرن" التي أعلن مسؤولون يي اإلدارة 

من المستطلعين إنها ستقود إلى امفاق سمام بين اإلسرائيليين  %19انتخابات الكنيست. وقال 
 أن ااتمال ادوث رل  ضتيل أو ضتيل جدا.   %71والفلسطينيين  بينما يعتقد 

 5/3/2019، 48عرب 
 

 في القدس: ال نعترف بالمحاكم اإلسرائيلية "األوقاف"رئيس مجلس  .28
األناضول: قال رئيس مجلس األوقاف اإلسمامية يي القدس الشيخ عدد العةي  سلهب  إن  - القدس

وقال الشيخ سلهب  يي مصريحات للصحاييين  ."ال يعترف بالمحاك  اإلسرائيلية وقرارمها"المجلس 
ن المسجد األقصى ال مجري عليه أية قواني"عقب اجتماع طارئ  مساء الثماثاء  لمجلس األوقاف: 

جاء رل  ردا على إمهال محكمة الصلح اإلسرائيلية  أمس  مجلس  ."أرضية  هو مسجد بقرار رباني
يي السور الشرقي  "باب الرامة"األوقاف  أسدوعا للرد على طلب االدعاء العام إعادة إغماق مصلى 

س رب العالمين سماه مسجد  وهو للمسلمين واده   لي"وأضاف الشيخ سلهب:  للمسجد األقصى.
مصلى باب الرامة "وأكد رئيس مجلس األوقاف أن  ."لليهود أية عماقة به مهما كانت الةروف

نحن أمناء على "وأضاف:  ."سيبقى مفتواا أمام المصلين كأي جزء من رااب المسجد األقصى
وطالب  ."مصلى باب الرامة  بحاجة إلى مرمي "وأشار الشيخ سلهب إلى أّن  ."المسجد األقصى

 ."عدم إعاقة إدخال المواد المازمة للترمي "األوقاف الشرطة اإلسرائيلية بز رئيس مجلس
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كاية أوامر اإلبعاد عن المسجد األقصى  ألن هذه األوامر متنايى مع "وطالب الشرطة أيضا بإلغاء 
   بحسب قوله."ارية الوصول إلي أماكن الظبادة

 5/2/2019، لندن، العربيالقدس 
 

 فبراير /منشأة فلسطينية خالل شباط 43الحتالل هدم وأخطر : اللدراسات مركز القدس .29
لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطيني  بأن سلطات االاتمال مواصل  لمركز القدسأياد مقرير 

خطار الكثير من المنشآت بالهدم خمال إسياسامها العنصرية ضد الفلسطينيين  ومصادر أراضيه  و 
دم عشرات المنشآت السكينة والتجارية  فيما صادقت على وأخطرت به  2019شهر شباط من عام 

الف الوادات السكنية االستيطانية يي مستوطنات الضفة بعد مصادرة ومجريف أرا  آبناء 
 مواطنين وشق طرق استيطانية.

االاتمال طالت منشآت معود لفلسطينيين داخل  إجراءات  أن اإلاصائيوأشار المركز يي مقريره 
 رل  ضمن سياستها التنكيلية به  بهدف مهجيره .الخط األخضر  و 

وأشار يريق محليل مركز القدس  أّن الشهر األخير شهد ااالت هدم رامي من قدل الفلسطينيين 
لديومه  يي الداخل المحتل والقدس  بحجة عدم وجود مراخيص  ويأمي رل  يي سياق أّن من يريض 

 حملها الدولة!!.هدم بيته بنفسه  سيتحمل نفقات الهدم التي ستت
وطالب المركز  أن يكون هناك وقفات اقوحية  إلى جانب اراك من قدل السلطة الفلسطينية من 
أجل الوقوف بوجه الممارسات اإلسرائيلية  ايث السلوك اإلسرائيلي خمال العقدين األخيرين مضاعف 

ن  قدل أن متوقف من أجل التوسع والض  واالستيطا "إسرائيل"يي ظل وجود مفاوضات  استغلتها 
 نفس السياسة. "إسرائيل"مل  المفاوضات ومعاود 

خطارات الهدم التي نفذمها سلطات االاتمال كانت موزعة يي إوركر المركز أن عمليات الهدم و 
 .قرار 43مناطق الضفة المحتلة  والداخل الفلسطيني  بلغت 

 5/2/2019، لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطيني مركز القدس
 

 بالقدس المستوطنون يستولون على منزل في البلدة القديمة .30
: يي سياق الحرب المفتواة لماستيماء على القدس والدلدة القديمة استولى مستوطنون الناصرة  لندن

على منزل عائلة الحلدي يي اي عقبة درويا يي الدلدة. واقتح  المستوطنون المنزل ظهر أمس 
زوجها  بعد خروجهما للسوق لشراء ااجيات المنزل  وم  طردها الثماثاء ايث مقطنه سيدة مسنة و 

 وزوجها عند عودمه  لمنزله  وم  االستيماء عليه.
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ومجمهر الشبان اول المنزل لحمايته من التسريب  ياعتدت عليه  شرطة االاتمال وألقت قنابل 
ن داخل المنزل الذي شبان  إلى جانب حيام المستوطنين برش غاز الفلفل م 5الغاز مجاهه  واعتقلت 

استولوا عليه مجاه المواطنين الذين هدوا لمنع مسريبه  يأصيب عدد من المواطنين بينه  طلبة مدارس 
 باالختناق الشديد.

لعائلة العلمي   2اصص   4ميساء أبو غزالة بأن المنزل تبارة عن  "معا"وأيادت مراسلة وكالة 
من العقار  %60اصص بنسبة  3   وأن الز %40وواادة لعائلة شتي  وأخرى لعائلة الحلدي  

لعائلتي شتي والعلمي م  مسريدها مسبقا واالستيماء عليها وم  استيطانها من قدل المستوطنين  وبقيت 
متر مربع  اتى استولى عليها المستوطنون أمس وطردوا الزوجين  100اصة عائلة الحلدي بمسااة 

المنزل  ليضعوا اليد على كامل العقار وسط الدلدة القديمة المسنين منها  وغيروا األقفال واستوطنوا 
 يي مدينة القدس المحتلة.

 5/2/2019، لندن، القدس العربي
 

 اعتقاالت بالضفة وإخطار بهدم منزل عائلة الرفاعية بالخليل .31
شن جيا االاتمال اإلسرائيلي يجر اليوم األربعاء املة اعتقاالت يي الضفة الغربية مخللها اعتقال 

عاما   ومشتبه أجهزة األمن اإلسرائيلية  29يلسطينيا  فيما أخطر بهدم منزل ياسر الرياتية   11
 بالرياتية بأنه قتل واغتصب المستوطنة أوري أنسباخر.

وقال جيا االاتمال يي بيانه لوسائل اإلعمام  إن جنوده قاموا  اليوم األربعاء  مسلي  عائلة الرياتية 
هدم منزلها بغضون األيام القريبة  مع إمهاله العائلة إمكانية لماستتناف على إخطارا اول نية الجيا 

وزع  االاتمال ضبط أسلحة ووسائل قتالية  خمال اقتحام  األمر العسكري القاضي بهدم المنزل.
" صناعة رامية  وأيضا 4ومفتيا لمنازل يي مدينة نابلس وقرى المحايةة  ايث م  ضبط سماح "أم 

 ومسدس ورخيرة اية.سماح كارلو  
إلى رل   واصلت قوات االاتمال منفيذ اممات ده  ومفتيا يي مناطق مختلفة بالضفة مخللها 

شابا وجرى محويله   11مواجهات بين الشبان وجنود االاتمال يي بعض المناطق  ايث م  اعتقال 
ة  والمشاركة يي أعمال للتحقيق لدى جهاز األمن العام  الشاباك   بشدهة ايازة وسائل قتالية  وأسلح

 مقاومة شعدية.
 6/2/2019، 48عرب 
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 المحامون الفلسطينيون يضربون أمام محاكم االحتالل العسكرية .32
 "عوير"شرف الهور: قرر المحامون الفلسطينيون اإلضراب عن العمل  أمام محكمتي أ -رام هللا 

ميل له   اعتقل هو اآلخر قدل عدة العسكريتين اإلسرائيليتين  ااتجاجا على اعتقال زوجة ز  "سال "و
وقال نادي األسير  أاد الجهات الفلسطينية التي متابع أوضاع األسرى داخل سجون االاتمال   أيام.

االاتماليتين  أعلنوا إضرابه  عن العمل  "سال "و "عوير"إن المحامين الفلسطينيين يي محكمتي 
 غوث يجر الثماثاء.ااتجاجًا على اعتقال زوجة زميله  المحامي طارق بر 

من شهر  27أن سلطات االاتمال  اعتقلت المحامي برغوث بتاريخ  إلىوأشار النادي يي بيان له  
 ."وسيلة للضغط عليه النتزاع االعترايات منه عنوة"يدراير المنصرم  واعتقلت زوجته وشقيقه كز 

ممارسها  "اسة خطيرة ومنةمةسي"معد  "سياسة االعتقاالت العائلية والجماتية"وأكد النادي على أن 
وأشار نادي األسير إلى أن سلطات االاتمال متعّمد من خمال  سلطات االاتمال ضد الفلسطينيين.

 هذه السياسة إلحاق األرى باألسير ومحيطه العائلي ونسيجه االجتماعي واالنتقام منه .
 5/2/2019، لندن، القدس العربي

 
 طاع غزةإصابة مواطنين برصاص االحتالل وسط ق .33

أصيب مواطنان برصاص قوات االاتمال اإلسرائيلي شرق مخي  الدريل وسط قطاع غزة  مساء : غزة
وقال مراسلنا إن مواطنين أصيبا  بجروح مختلفة  يي مواجهات مع قوات االاتمال  اليوم الثماثاء.

ورة لتلقي شرق الدريل  نقما على إثرها إلى مستشفى شهداء األقصى يي مدينة دير الدلح المجا
 العماج.

 5/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مصر تسعى إلى تثبيت وقف النار واالنتقال إلى المرحلة الثانية للتهدئة .34

مصادر يلسطينية   أن كفاح زبون    عنرام هللا  من 6/3/2019، الشرق األوسط، لندنركرت 
من أجل  "اماس"ري مبااثات مكثفة مع إسرائيل و  إن مصر مج"الشرق األوسط"مطلعة قالت لز

 مثديت امفاق وقف إطماق النار يي قطاع غزة  عدر االنتقال للمرالة الثانية منه بشكل سريع.
مريد مصر وقفًا شاممًا لكل أشكال التصعيد  بما يضمن بدء مطديق المرالة "وأضايت المصادر: 

 ."الثانية من امفاق وقف النار السابق
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مشترط إسرائيل وقف  اماس  كل أشكال العنف  بما يي رل  البالونات الحارقة "لمصادر وبحسب ا
والمةاهرات المتعددة  فيما مشترط  اماس  استتناف محويل األموال لها بعدما موقفت بسدب خمايات 

 ."اول آلية محويلها وصريها ومراقدتها
قادمًا من إسرائيل   "إيرز"نون ووصل ويد أمني مصري  أمس  إلى قطاع غزة عدر معدر بيت اا

إسماعيل هنية الذي عاد هذا األسدوع  "اماس"وبدأ اجتماعًا يوريًا مع رئيس المكتب السياسي لحركة 
يومًا. ومرأس الويد المصري اللواء أامد عدد الخالق مسؤول الملف  24من مصر  بعد زيارة استمرت 

الفلسطيني يي جهاز المخابرات المصرية  وض  اللواء عمر انفي وكيل جهاز المخابرات المصرية  
 واللواء أيمن بديع  والعميد أامد ياروق.

تناف محويل األموال اول طلبامها المتعلقة باست "اماس"ويفتر  أن يحمل الويد المصري ردودًا لز
وموسيع مسااة الصيد  والسماح بإدخال مواد كانت ممنوعة إلى قطاع غزة بحجة أنها مزدوجة 

أوال كل مةاهر العنف  "اماس"االستعمال. وقالت المصادر إن الويد نقل ردًا إسرائيليًا متعلقًا بوقف 
ول  يتضح يورا كيف ستتصرف على أن يخضع أي محويل ل موال آللية رقابة كما كان معمواًل به. 

 ."اماس"
 اً أمني اً ويدأن ضياء خليل     عنالقاهرة  و غزة  من 6/3/2019، العربي الجديد، لندن وأضايت
  بدأ أمس الثماثاء  جولة مبااثات جديدة يي غزة  لمنع انزالق األوضاع ولتثديت التفاهمات اً مصري

ة أيام. ويور وصوله إلى القطاع  عقد الويد بين الجاندين  ورل  بعدما زار مل أبيب لمدة ثماث
المصري الذي يض  وكيل جهاز االستخبارات  اللواء أيمن بديع  ومسؤول الملف الفلسطيني يي 
الجهاز  اللواء أامد عدد الخالق  واللواءين عمر انفي وسامح نديل  اجتماعًا مع رئيس المكتب 

بمدينة غزة. واضر االجتماع مسؤول "اماس" السياسي لحركة "اماس"  إسماعيل هنية  يي مكتبه 
يي القطاع  يحيى السنوار  وعضوا المكتب السياسي للحركة خليل الحية ورواي مشتهى  وعدد من 

 المسؤولين يي الحركة.
ويعمل الويد المصري على منع مدهور األوضاع األمنية  ال سيما مع االستعدادات الفلسطينية 

ى لمسيرات العودة وكسر الحصار يي الثماثين من شهر مارس/آرار إلطماق مليونية الذكرى األول
 الحالي  والتي يسعى القائمون على الهيتة الوطنية للمسيرات إلى موسيعها لتض  أماكن إضافية.

ويي السياق  قال مصدر مصري مطلع على ملف المفاوضات مع الفصائل الفلسطينية  لز"العربي 
جه إلى قطاع غزة  لعر  مجموعة من التصورات الخاصة بملف الجديد"  إّن "الويد األمني ام

التهدئة مع إسرائيل  بعدما زار مل أبيب لمدة ثماثة أيام  ايث التقى عددًا من أبرز المسؤولين 
 األمنيين والحكوميين هناك  ويي مقدمته  رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين".
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مع "اماس" مشمل ما دار يي المفاوضات مع وأوضح المصدر أّن مبااثات الويد األمني المصري 
المسؤولين اإلسرائيليين بشأن استعداد االاتمال للعودة إلى الهدوء السابق  وإعادة إدخال األموال 
القطرية بطريقة سِلسة بعيدًا عن التعقيدات السابقة  واالنتقال إلى المرالة الثانية من التزامات التهدئة 

ميمًا بحريًا  ويتح المعابر   20  والتي مددأ بتوسيع مسااة الصيد إلى التي سدق ومّ  التوصل إليها
 وريع الحةر عن إدخال عدد كدير من السلع الحيامية اليومية.

وأشار المصدر إلى أّن المفاوضات متضّمن أيضًا استكمال مناقشة التزامات االمفاق الخاص 
مه يي إدخال أي وسائل أو معدات أو باستمرار يتح معدر ريح  والضمانات الخاصة بعدم استخدا

 أسلحة من شأنها مومير األجواء داخل القطاع  مع مفعيل امفاق للتجارة الدينية مع قطاع غزة ومصر.
وبحسب المصدر رامه  يإّن دوائر أمنية وعسكرية يي إسرائيل ال مزال مرى يي قطاع غزة جدهة 

نية وضعت خططًا وسيناريوهات جاهزة للتنفيذ قصيرة األمد  مشيرًا إلى أّن "هناك أكثر من جهة أم
يي غزة  وجيا االاتمال ال يزال يدرس المزيد من السيناريوهات  ويستعد لعملية عسكرية واسعة 
النطاق يي القطاع  قد مكون قريبة  وهو ما مسعى القاهرة جاهدة لتحجيمه عدر كبح عوامل اندالع 

 مل  المواجهة".
 

 للمصالحة الفلسطينيةالطراونة يقود لجنة عربية  .35
أعلن رئيس االمحاد الدرلماني العربي رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة  :جهاد المنسي -عمان

يلسطينية  وان اللجنة مض  يي  -انه سيترأس لجنة برلمانية عربية  مسعى لتحقيق مصالحة يلسطينية
مرميب  أنلنواب صباح امس  عضويتها الدرلمانين الفلسطيني والكويتي  مؤكدا  خمال جلسة مجلس ا

 . اإلسرائيليالديت الداخلي الفلسطيني أساس وقوة للموقف العربي للوقوف بمواجهة المحتل 
ويي الجلسة  قال الطراونة أنه ومن خمال رئاسته لمامحاد الدرلماني العربي لن يدخر جهدا خمال 

ين عدر المحايل العربية   وهي قضية يلسطاألولىالفترة المقدلة للوقوف بجانب قضية العرب 
 امحاد الدرلمانيين الدولي الذي سيعقد يي الدواة. أمام  كما سيت  طرح القضية واإلسمامية

يي  أعمالهوهنأ سواد النواب رئيس مجلسه  بمناسبة موليه رئاسة االمحاد الدرلماني العربي الذي اختت  
الموقف الحازم الذي عدر عنه ضد   معربين عن اعتزازه  بالدور الذي لظبه و أمسمن  أولعمان 

 التطديع مع الكيان الصهيوني.
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وأكد الطراونة  يي هذا السياق  أن موقف رصساء الدرلمانات العربية كان موادا مجاه القضية 
الفلسطينية  وقال: ال اختزل موقف أي رئيس برلمان عربي  يجميعه  مع القضية الفلسطينية بما 

 الدرلمانات العربية على ما قدموه مجاه القضية الفلسطينية.استثناء  مثمنا جهود رصساء 
 6/3/2019، الغد، عّمان

 
 لقاء دولي ببيروت وغزة: كل أشكال التطبيع مع "الكيان الصهيوني" خيانة .36

قال مشاركون يي لقاء دولي  الثماثاء  إن "التطديع مع الكيان الصهيوني : يوسف اسين -بيروت 
ثل "خيانة متماهى مع اإلجرام الصهيوني"  ودعوا إلى دع  الشعب  إسرائيل  بكل أشكاله" يم
 الفلسطيني "ماديا ومعنويا".

ونةمت "الحملة الدولية للعودة إلى يلسطين" هذا اللقاء بالتزامن يي كل من العاصمة اللدنانية بيروت 
مؤسسات وقطاع غزة  محت عنوان: "مسلمون ومسيحيون يي مواجهة التطديع"  بمشاركة عدد من ال

دولة  ومهدف إلى  80والحملة هي رابطة دولية مض  مؤسسات ونشطاء يي أكثر من  والشخصيات.
موظيف كاية الطاقات والعماقات يي خدمة الشعب الفلسطيني  الذي يعاني من انتهاكات إسرائيلية 

 متواصلة  بحسب موقعها اإللكتروني.
اللدنانية  قال المجتمعون  يي بيان صدر  وعقب لقاء يي كنيسة "مار يعقوب السروجي" بالعاصمة

بعد جلستي بيروت وغزة  إن "قضية يلسطين هي القضية الجامعة التي يتفق كلنا على اإليمان 
وأضايوا أنها "ليست قضية عربية أو إسمامية أو مسيحية يحسب   بعدالتها  والتعاون يي نصرمها".

 لمية كدرى".ألن لها اعتبارات أخماحية ويكرية مجعلها قضية عا
وشددوا على أن "التطديع مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله الثقافية والفنية والرياضية واالقتصادية 

 والسياسية وغيرها  هو خيانة متماهى مع اإلجرام الصهيوني  وهو رنب وخطيتة دينيا".
وني  هو عمل ومابع المشاركون يي اللقاء أن "مقاومة التطديع  والوقوف يي وجه العدوان الصهي
ودعوا إلى "دع   مدرور  ويصب يي خدمة مبادئ الخير والعدل والحق  ويساه  يي نشر السمام".

صمود الشعب الفلسطيني ماديا ومعنويا  والعمل على إعادة الماجتين وأبنائه  إلى بيومه   التي 
  عام حيام إسرائيل على أرا م يلسطينية محتلة ".1948هجروا منها منذ 

يس "الهيتة الشعدية العالمية لعدالة وسمام القدس"  األب مانويل مسّل   خمال كلمة مسجله وقال رئ
ُبّثت أثناء اللقاء  إن "مطديع الدول العربية واإلسمامية مع كيان العدو الصهيوني يطمس جرائمه 

ة وأردف أن "التطديع خيانة إيمانية ووطني ويثّدت وجوده  وهو منازٌل واضح عن اق العودة".
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وشدد  وإنسانية  نعدك  أن إسرائيل سترال عن أرضنا مكسورة الجناح بسواعد الفلسطينيين والشرياء".
 األب مسّل  على أن "الوقوع يي يخ التطديع أمر خطير ومخالف لقناعات األمة العربية".

ودعا ما أسماها "الشعوب الحّرة" إلى "مواصلة دعمها للشعب الفلسطيني اتى يستكمل مسيرة 
وشدد على أن "ما يكبح جماح العدو الصهيوني هو العصيان المدني السلمي  ونحن ننادي  لتحرر".ا

أن مدعموه ومساندوه من خمال مأسيس رابطة ممّثل المسلمين والمسيحيين ومحدي السمام محت اس  
 رمزي  وهو التين والزيتون لدع  القدس وغّزة".

 5/3/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ة العربية تطالب المجتمع الدولي مجددا  الجامع .37
طالدت جامعة الدول العربية  المجتمع الدولي ومجلس األمن  اليوم الثماثاء  بضرورة مويير : القاهرة

التحقيق  الحماية الدولية للشعب الفلسطيني  إنفارا لقرارات الشرتية الدولية رات الصلة  وإيفاد بعثة
األممية لتستمر يي مهامها للوقوف على اقيقة ما يجري بحق الشعب الفلسطيني  من انتهاكات 

 خطيرة بما ييها استمرار جرائ  اإلعدام الميداني التي يرمكدها االاتمال.
العام المساعد لشؤون يلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير  األمينواستنكر 

 اإلسرائيليأبو علي  يي مصريح صحفي  اليوم  الجريمة البشعة التي ارمكدها جيا االاتمال  سعيد
عن  وأسفرتبدم بارد يي قرية كفر نعمة غرب مدينة رام هللا بالضفة الغربية المحتلة أمس االثنين  

 شابين  وإصابة ثالثم واعتقاله. إعدام
يق األممية يي مساءلة سلطات االاتمال ومرمكدي وشدد على ضرورة متابعة منفيذ قرارات لجنة التحق

هذه الجرائ  أمام العدالة الدولية ويي محكمة الجنايات الدولية  التي آن لها أن منهي دراستها األولية 
واالنتقال إلى التعامل السريع مع اإلاالة التي قدمتها دولة يلسطين قدل أشهر  خاصة أن استمرار 

 قاب إنما ُيشجع على االستمرار يي ارمكاب الجرائ .اإليمات من المسؤولية والع
 5/2/20198، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 المدافعين عن القدس طليعةتشاووش أوغلو: تركيا في  .38

قال وزير الخارجية التركي  مولود مشاووش أوغلو  إن مركيا يي طليعة المدايعين عن القدس  : أغري 
جاء رل  يي كلمة ألقاها مشاووش أوغلو  الثماثاء   ربية" مخشى من الواليات المتحدة.منتقدا "بلدانا ع

وأضاف "هل  أمام مجمع جماهيري عقب زيارة قام بها لسوق شعدية يي والية أغري شرقي الدماد.
هنال  بلد آخر سيدايع عن القدس إن ل  مكن مركيا؟ ال يوجد  يالجميع يخشى من أمريكا وإسرائيل.. 
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ومابع "ال أمحدث عن الدلدان اإلسمامية الشقيقة  س هنال  إال مركيا الشامخة والثابتة على مواقفها".يلي
وأشار إلى أن "بلدانا عربية مخشى من الواليات المتحدة   التي مقف معنا يي الدياع عن القدس".
ذين ينسون وقال "ما هو الخير الذي سيأمي من هؤالء ال ممارس الضغوط على األردن ويلسطين".

 القدس وباقي القضايا المقدسة؟".
 5/3/2019لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 إطالة احتالل الجوالن "إسرائيل"فيصل المقداد: دمشق لن تتردد في التصدي لمحاوالت  .39

لن  سوريةوكاالت: أعلن نائب وزير الخارجية السوري  فيصل المقداد  اليوم الثماثاء  أن ال  دمشق
دي بكاية الوسائل والطرق للمحاوالت التي مدذلها إسرائيل إلطالة االاتمال اإلسرائيلي متردد يي التص

المقداد استعر  خمال لقائه مع رئيس أركان لجنة "وأعلنت وزارة الخارجية السورية أن  للجوالن.
ت التي اققها اللواء كريستين الند  والويد المرايق لها  اإلنجازا "االنتسو"مراحبة الهدنة ل م  المتحدة 

الجيا العربي السوري يي مكايحة التنةيمات اإلرهابية المدعومة من إسرائيل والفائها قد أعادت 
 ."االستقرار إلى منطقة الفصل ومكنت قوات مراحبة الهدنة من متابعة منفيذ واليتها الموكلة إليها

األممية رات الصلة ودعمها ضرورة أن متوقف إسرائيل عن انتهاكامها للقرارات "وأكد المقداد على 
  قائما "للتنةيمات اإلرهابية  األمر الذي يزعزع أمن واستقرار المنطقة ويهدد األمن والسل  الدوليين

لن متردد يي التصدي بكاية الوسائل والطرق للمحاوالت التي مدذلها إسرائيل  "سوريةبهذا الصدد إن 
 ."ن العربي السوري وعممائها بهدف إطالة االاتمال اإلسرائيلي للجوال

 5/3/2019رأي اليوم، لندن، 
 

 اإلسرائيليإيران تقلل من أهمية التنسيق الروسي  .40
أكدت وزارة الخارجية اإليرانية االثنين أن عماقات طهران مع موسكو "متينة"  مقللة من  :طهران

لناطق باس  وقال ا .سوريةاإلسرائيلي بشأن انسحاب القوات األجندية من -أهمية التنسيق الروسي
وزارة الخارجية اإليرانية بهرام قاسمي للصحاييين يي طهران  إن "عماقات إيران بموسكو متينة 

 ونتواصل ونتشاور بشكل مستمر".
وخمال زيارة أجراها إلى موسكو األسدوع الماضي ايث التقى الرئيس الروسي يماديمير بومين  شدد 

لى أن الدولة العدرية "لن مسمح بترسيخ الوجود العسكري رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ع
 ".سوريةاإليراني يي 
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 واعتدر قاسمي أن مصريحات نتنياهو ليست إال مثاال آخر على الحرب "النفسية" التي مشنها إسرائيل.
وقال  إن لدى المسؤولين اإلسرائيليين "عادة ال يمكنه  التخلي عنها وهي الكذب. إنه  يخلقون أجواء 

وقال قاسمي "طالما أن الحكومة السورية  نفسية هديها التأثير على عماقات إيران بجيرانها وبروسيا".
 مريد بقاءنا هناك  يسنبقى".

 4/2/2019، القدس، القدس
 

 إعالن أسماء الشركات ذات الصلة بالمستوطنات اإلسرائيلية األمم المتحدة ترجئ مجددا   .41
فوضية األم  المتحدة السامية لحقوق اإلنسان من جديد نشر أرجأت م :ستيفاني نيديهاني - جنيف

قاعدة بيانات بأسماء الشركات التي لها صلة بالمستوطنات اإلسرائيلية يي الضفة الغربية المحتلة  
 مما أثار غضب ناشطين يطالدون بهذا اإلعمان منذ ثماثة أعوام.

باشليه يوم الثماثاء إنه رغ  إاراز مقدم  وقالت مفوضة األم  المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ميشيل
اداثة التفويض ومعقيدامه  على "فيما يتعلق بهذه القاعدة  يإن مزيدا من العمل ال يزال مطلوبا بسدب 

 ."مستويات  القانون والمنهجية والحقائق
 وأضايت يي رسالة إلى مجلس اقوق اإلنسان إن مكتدها يعتزم االنتهاء من هذه القاعدة ونشرها

 ."خمال الشهور المقدلة"
وعدر ناشطون عن غضده   مشيرين إلى أن سلفها األمير زيد بن رعد الحسين كان قد أرجأ نشر 

 .2018قدل أن يترك منصبه يي أغسطس آب  2017قاعدة الديانات يي عام 
يي موسع السلطات اإِلسرائيلية الوقح "وقال برونو أوجارمي من منةمة هيومن رايتس ووما يي بيان 

المستوطنات غير القانونية يؤكد السدب وراء ضرورة نشر األم  المتحدة لقاعدة بيانات الشركات التي 
مأخير يرسخ انخراط هذه الشركات يي االنتهاكات  وأضاف "كل ."ميسر  إقامة  هذه المستوطنات

ن موعد محدد   مطالبا باشليه بإعما"الحقوحية المنهجية التي منشأ من المستوطنات غير القانونية
 لنشر قاعدة الديانات وااللتزام به.

 5/3/2019، وكالة رويترز لألنباء
 

 االتحاد األوروبي: ملتزمون بعدم نقل مقراتنا إلى شرقي القدس .42
أكد االمحاد األوروبي التزام الدول األعضاء بعدم نقل أي من مقرامها إلى شرقي القدس  رام هللا:

وقال المتحدث  كية األخيرة بدمل قنصليتها مع سفارمها يي القدس.المحتلة  ردا على الخطوة األمير 
يوم الثماثاء  إن االمحاد متمس  بموقف الدول األوروبي شادي عثمان  يي مصريح  باس  االمحاد 
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وأضاف عثمان: اتى اللحةة  األوروبية الذي يؤكد أن شرقي القدس أر  محتلة  وموقفه لن يتغير.
لتزام الدول األوروبية بعدم نقل أي من مقررامها إلى القدس  وهذا مأكيد هناك إجماع أوروبي على ا

على الموقف الدائ  لمامحاد الملتزم بقرارات الشرتية  والذي ينادي بإيجاد ال عادل للصراع 
 االسرائيلي بناء على هذه القرارات  خاصة فيما يتعلق بمدينة القدس المحتلة. -الفلسطيني 

 5/3/2019، فلسطين أون الين
 

 اإلسرائيليةمسؤول أممي: الفلسطينيون ضحية للتمييز واألعمال اإلجرامية  .43
قال منسق األم  المتحدة لحقوق اإلنسان يي األراضي الفلسطينية ريتشارد يول   اليوم : روما

 .اإلسرائيليالثماثاء  إن الفلسطينيين ضحية للتمييز واألعمال اإلجرامية محت سياسة االاتمال 
يي يلسطين يمكننا الحديث عن سياسة األبرمهايد "الفصل العنصري"  ألن السكان وأضاف  

 الفلسطينيين معزولون ويتعرضون لسياسة معسفية داخل بلده  األصلي.
كد ريتشارد يول   على أهمية دور المجتمع المدني الفلسطيني يي بناء مستقدل يلسطين والدياع أو 

أن مستقدل يلسطين يعتمد على  إلىالمعاناة اليومية  اليتا عن اقوق اإلنسان الفلسطيني ومواجهة 
 المقاومة السلمية.

واول ريض السلطات اإلسرائيلية مجديد الوجود الدولي المؤقت يي مدينة الخليل  قال يول : األم  
بعدم مجديد مفويض المراقدين الدوليين يي الخليل  وقد  اإلسرائيليةالمتحدة معار  قرار الحكومة 

والدع  المتجدد من  إسرائيلية  ولكن وألسباب داخلية اإلسرائيليةت هذه المسألة مع السلطات نوقش
 ثابتة على موقفها. اإلسرائيليةالواليات المتحدة يقد ظلت الحكومة 

 5/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "إسرائيلـ"مية" ردا  على انتقاد إلهان عمر ليون يقدمون مشروعا  يدين "معاداة الساديموقراطال :واشنطن .44

يين البارزين يي ديموقراطال إني االثنين ديموقراطقال مسؤول يي الحزب ال :سعيد عريقات -واشنطن
  مشروع قرار يدين معاداة السامية  ورل  ردًا 2019آرار 6مجلس النواب سيقدمون غدا األربعاء  
 ر األخيرة بشأن إسرائيل.على مصريحات النائبة المسلمة إلهان عم

ية من والية مينيسوما  وهي المحجبة الوايدة يي الكونغرس ديموقراطوكانت النائبة إلهان عمر  
األميركي  قدمت الجتة من الصومال يي مسعينات القرن الماضي وهي يي سن العاشرة من العمر  

رعين األميركيين األعمى شباط الماضي  أشارت ييها إلى أن دع  المش 11قد نشرت مغريدة يوم 
إلسرائيل  يحفزه الدع  المالي لحممامه  االنتخابية الذي مقدمه له  منةمة اللوبي اإلسرائيلي "إيباك"  
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الذي أثار سخط اللوبي اإلسرائيلي وأنصاره  ايث يرضوا على رئيسة مجلس النواب نانسي  األمر
ماقات الخارجية يي المجلس لماعتذار  بيلوسي بان مديع النائبة عمر التي هي عضو يي لجنة الع

 وهو ما يعلته عمر.
إال أن النائبة عمر استفزت اللوبي اإلسرائيلي "إيباك" مرة أخرى يي مطلع الشهر الحالي عندما 

إلسرائيل  وأشارت إلى وقوف  المسائلأنه ال بد من بحث مسألة الدع  األميركي غير  إلىأشارت 
الدع   ال سيما لجنة الشؤون العامة األميركية اإلسرائيلية مؤسسات ضغط "لوبيات" وراء هذا 

  آيباك   وهي التصريحات التي اعتدرها مؤيدو "إيباك" بأنها "معادية للسامية".
يون يي مجلس ديموقراطوركرت مصادر إعمامية أميركية االثنين أن مشروع القرار الذي أعده نواب 

ئيسا لجنتي العماقات الخارجية والعدل إليوت إنجل  النواب  متقدمه  رئيسته نانسي بيلوسي  ور 
عضو يهودي أميركي يي مجلس  27وجيرولد نادلر  إضاية إلى ميد ديوما  وه  ثماث من أصل 

إلى أن مشروع  وأشارت ي  وعضوين من الحزب الجمهوري .ديموقراطمن الحزب ال 25النواب  
الموالية إلسرائيل إلى  ADLطة مكايحة التجريح القرار هذا يأمي يي أعقاب الخطاب الذي أرسلته "راب

 أعضاء الكونغرس.
 5/3/2019، القدس، القدس

 
 كارتر ال يرى أمال  في السالم بعهد نتنياهو .45

صرح الرئيس األميركي األسدق جيمي كارمر  بأنه ال يرى إمكانية لتحقيق السمام يي  مل أبيب:
 رائيل بنيامين نتنياهو.الشرق األوسط ما دام يجلس على كرسي الحك  يي إس

وقال كارمر  يي اديث مع وسائل اإلعمام اإلسرائيلية  أمس  إن نتنياهو ليس متهمًا وايدًا يي 
الموضوع  بل إن الرئيس الفلسطيني محمود تباس  أيضًا  ل  يعد معنيًا بالسمام مع إسرائيل  

نتنياهو هو الذي قاد المنطقة إلى  خصوصًا أنه ال يجد طريًا ثالثًا يكون مخلصًا لعملية السمام. لكن
إنه ال يريد السمام. وال يددي أي استعداد لتقدي  ولو منازالت بسيطة يمكن أن "هذا اليأس. وأضاف: 

وكشف كارمر أن كدير مستشاري الرئيس دونالد مرمب  صهره  ."مسه  يي التقدم يي عملية السمام
قلت له إن عليه أن يكون اازمًا "لية السمام: جارد كوشنر  موجه إليه للمشورة اول سدل محري  عم

ولكن من دون التخلي عن المرونة. ونصحته بأن يقدم شيتًا للفلسطينيين أيضًا وليس يقط 
لإلسرائيليين. وأن يأخذ باالعتبار العال  العربي  يقادمه معنيون بالسمام. ووعدني بقدول هذه 

 ."النصائح. ولكنني لست واثقًا بأنه يعل
 6/3/2019لندن،  ألوسطالشرق ا
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 بريطانيا تؤكد استمرار دعمها لالجئين الفلسطينيين في لبنان والمنطقة .46
أكد السفير الدريطاني لدى لدنان كريس رامدلنل  أمس اإلثنين  أن بماده سوف مستمر يي دعمها 

ركز وجاءت مصريحات رامدلنل  خمال افل استقبال يي م لماجتين الفلسطينيين يي لدنان والمنطقة.
"دار النمر الثقايي"  يي بيروت  بحضور السفير الفلسطيني أشرف دبور  وممثلين لمنةمات غير 

 اكومية لدنانية ويلسطينية وأكاديميين وبااثين ومانحين دوليين ودبلوماسيين.
"إن المملكة المتحدة ستستمر يي دعمها لماجتين الفلسطينيين يي لدنان  وقال السفير الدريطاني 

 ة عدر األونروا وشركائنا".والمنطق
وأضاف رامدلنل "أن دعمنا لماجتين الفلسطينيين يي لدنان أصبح اقيقة من خمال التزام العديد منك  
يي هذه القاعة اليوم  سواء منةمات غير اكومية ومنةمات محلية وشركاء دوليين. هذا إلى جانب 

لية الدريطانية الذي مصريه وكالة غوث الدع  المالي الكدير الذي نقدمه عدر وزارة التنمية الدو 
 ومشغيل الماجتين الفلسطينيين  أونروا  يي لدنان".

ومابع الدبلوماسي الدريطاني قائما "أنا يخور بأن المملكة المتحدة هي من أكدر الداعمين ل ونروا 
ر من مليون دوال 84على المدى الطويل وأننا كثفنا دعمنا لها يي العام الماضي  بحيث قدمنا 

 التمويل اإلضايي".
 5/3/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 ولبنان ةماليين دوالر إضافية لصالح الالجئين الفلسطينيين في سوري 7 اليابان تدعم "األونروا" بـ .47

 7أعلن الناطق الرسمي لوكالة "األونروا" سامي مشعشع أن اليابان دعمت ميزانية الوكالة بز: القدس
عشع خمال وأوضح مش ولدنان. سوريةوالر إضافية  لصالح الماجتين الفلسطينيين يي ممايين د

يوم الثماثاء  أن هذه المساهمة السخية من اليابان لماجتين الفلسطينيين يي امصال هامفي مع "ويا"  
ولدنان ستخصص للدع  الصحي  وخدمات المياه  والصرف الصحي  والنةاية  والمساعدات  سورية
 الطارئة  من خمال عمليات "األونروا" يي كما الدلدين. النقدية

 5/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الفلسطينيون وهذه األلغام .48

 ماجد الشيخ
يي ظل السياسات االنتةارية والدرامل "الماأدرية" السائدة يي واقع الحال الفلسطيني  كما يي ظل 

ة  وغياب حيادةم سياسيةم متماسكةم عن مهام الكفاح التحّرري والمقاومة األمر الواقع السائد يي غز 
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الشعدية وروح االنتفا  الثورية  موش  صفقة القرن الترامدية  ومواطؤات المطّبعين العرب مع 
أصحابها  أن مستأنف عملية مخريب الوضع الوطني الفلسطيني ومدميره  وإعادة مرصيد معة  

ه إلى "ممتلكات" ومملكة المشروع التهويدي  القائ  على السلب واالغتصاب المكان الفلسطيني  وضمّ 
واالستيطان  وطرد الفلسطينيين من بيومه  وممتلكامه   يي وطن له  منذ أزل ما قدل الكنعانيين؛ 
وستبقى األر  الفلسطينية أر  الفلسطينيين  اتى ولو ل  مق  له  دولة عليها  واتى لو ل  مستطع 

و" محقيق دولتها الناقصة يي الضفة الغربية والقدس  وهي الدولة الناقضة أصما  ويصما "سلطة أوسل
 لحقوق الفلسطينيين التاريخية يي وطنه  التاريخي الذي ال وطن له  سواه.

ولتن ل  يجد المدعوون الفلسطينيون إلى موسكو ما يتفقون أو يتوايقون عليه  على الرغ  من أن 
بما يعاكس مواقفه  التي مكشفت عن يضائح سياسية ووطنية  ال مشّرف كثيرين منه  يتشّدقون 

شعده  وقضيته الوطنية  يقد عادوا من موسكو أكثر إصرارًا على االنقسام؛ واتى االنفصال بين بقايا 
شطري الوطن المحتل كله  وهذه ليست المرة األولى التي يعاند بعض منه  امجاه الريح الشعدي  

يتوية وزبائنية  مقودها ومتماعب بها الرياح السلطوية على جاندي "األمر الواقع"  استمساكًا بمصالح
الذي يددو أنه خرج عن إطار السيطرة الوطنية المفترضة على واقع الحال الفلسطيني  فيما االمجاه 

القليل الغالب قد بدأ ينحو نحو الترّنح واالنفماش أكثر. وبالتالي  ل  يعد هناك أي أمل باستعادة أقل 
من وطنية الكفاح الوطني التحّرري الذي عهدناه منذ انطماقة الثورة  وها نحن نشهد اليوم من يقوم 
بإجهاضها وطعنها يي الةهر  عدر أيعال ومواقف ومراهقات غير مسؤولة  ال مصّب يي غير 

مفترضة" صالح االاتمال. أولت  الذين على عتبة مصالحه  الذي خرج عن إطار السيطرة الوطنية ال
الخاصة باموا يرّرلون الوعي  بكل وعي منه   ول  يعودوا يدركون نتاج مداتيات سياسامه  ومواقفه  
وأيعاله  وممارسامه  غير المسؤولة على قضية شعده  الوطنية  والمسؤولية التاريخية التي يجب أن 

ت  والقرارات الفتوية والنرجسية مبقى ندراسًا هاديًا لتحقيق األهداف الوطنية  بدل التلهي بتل  السياسا
المقيتة  وهي مستددل وطنًا متجّسدًا على األر  بخرايات وأوهام غيب وغيديات سلطة ودولة موهومة 

 محت االاتمال  وأوهام "خماية" ال مقي  وزنا ألر م أو لوطن. 
إال أن  ولهذا  وبروح السلطة األبوية  وبديع من مصالحها الفتوية  أبى المدعوون إلى موسكو

يتراجعوا عن موايقه  على بيانم سياسي  سدق التوحيع عليه باألارف األولى  وكان هذا بداية إيشال 
اللقاء  وإلحاقه بسوابقه من لقاءاتم انفض سامرها من دون أن ُمحّقق أيا من أهداف استعادة وادة 

طينية  ومعميق مسألة وطنية  بامت بعد "أوسلو" مررولة  ليجري استددالها بتجزيء الحالة الفلس
مشتيت "الكل الفلسطيني" ومقسيمه  وديع أقسام من هذا الكل إلى الحضن اإلسرائيلي  كما إلى 
 أاضانم إقليميةم استمرأت التماعب اد التآمر عدر بعض من هذا الكل  بقضيةم يزعمون أنها مقدسة. 
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ن التوصل إلى موقف يلسطيني بهذا المعنى  يمكن القول إن الرسالة التي كان يوجهها الخائدون م
مواد يي موسكو  ولو بتوايق بياني/ لفةي  أظهرت بل وجّسدت عمق الخماف السياسي والدرنامجي 
بين األطراف الفلسطينية  ما جعلها منعكس "إيجابًا" على "محالف وارسو" األميركي  من ايث إنها 

فلسطيني يي مواجهة "صفقة القرن"  كانت رسالًة خيبًة  ومماشي أي أمل باستعادة وادة الموقف ال
والسياسات التطديظية اإلقليمية يي موايقها مع مساعي نتنياهو وثماثي الصفقة  غريندمات وكوشنر 
ويريدمان   وصواًل إلى االستفراد بالحالة الفلسطينية وإسقاطها يي جب التصفية  والتأكيد على التنّكر 

 لقضية الشعب الفلسطيني الوطنية. 
ق محقيق هذا الهدف االستراميجي  هناك محاوالٌت دصوبة  مكتيكية  لفرط السلطة على طري
كان جديدها اقتطاع إسرائيل جزءًا من أموال الضرائب الفلسطينية  يي وقت مزداد  الفلسطينية 

 –المخاوف من عدم قدرة السلطة على االستمرار  ومجابهة سياسات مسارع العقوبات األميركية 
لهادية إلى ابتزازها سياسيًا  وربما يفر  عليها عقوباتم أشد  يتوقع أن مصل إلى مرالة اإلسرائيلية ا

 –يت  ييها مجاوز السلطة  وربما إعادة مركيدها بما يستجيب لمشاريع المخططات األميركية 
 اإلسرائيلية التي يجري مرسيمها إلنهاء القضية الفلسطينية. 

ال استمر الريض اللفةي الفلسطيني غير المواد  أو المنسج  يبقى  يي المقابل  القول إنه  ويي ا
يي مواجهة "صفقة القرن"  والتماعب باإلجماع الفلسطيني  واالستفزازات اإلسرائيلية المتمادية والتهديد 
بحربم على غزة  لن يقود هذا الوضع إلى مطوير الحال الفلسطيني ومماسكه يي ظل منطق 

ق التوايقات التي أكدت على استعادة الوادة الوطنية  وإنقار النةام التحاصص والغلبة  وريض مطدي
السياسي الفلسطيني من االنهيار  يي وقتم مزداد عمليات مجاوز السلطة عدر ارمفاع وميرة مدخمات 
ما مسّمى اإلدارة المدنية  والركون إلى زيادة أدوار العشائر التي ُيراد لها أن متماثل وأدوار روابط 

لعميلة  للقيام بمهام ال مخدم الحال الفلسطيني  بل معاند الوضع الوطني  ومضع العصّي يي القرى ا
دواليب محاوالت استعادة الوادة الوطنية  بإسنادم من البعض الفصائلي والفتوي غير المبالي  
 والمستفيد من اال التشررم واالنقسام  افاظا على سلطة ومصالح رامية جزئية له  ال مخدم قضية

 الشعب والوطن. 
يتدّين من هذا كله أن هناك مزيدًا من مراكمات استعصاء يي قدرة السلطة على مواجهة ما مجابهه 
من محديات االاتمال  يما هي قادرٌة على مطديق ما قّررمه مؤسسامها  المجلسان المركزي والوطني 

ت التحلل من امفاقات أوسلو  لمنةمة التحرير الفلسطينية  يي شأن التنسيق األمني  ومجابهة قرارا
وصواًل إلى امفاحيات باريس االقتصادية  ايث ُيقال اليوم إن رل  ليس ممكنًا  ورل  ألسباب سياسية  
متعلق بأن ما يجري الحديث عنه يي مجاالتم عديدة مرمبطة على "محالف وارسو"  يكانت رسالًة 



 
 
 
 

 

 35 ص             4881 العدد:             3/6/2019 األربعاء التاريخ:  

                                    

" بامفاحيات أوسلو وباالقتصاد  ال يمكن خيبًة  ومماشي أي أمل باستعادة وادة الموقف الفلسطيني
التنّصل منه أو معديله  إال يي اال جرى معديل االمفاق أو االمفاقات األساس. ويي الواقع العملي  
ال ممل  السلطة القدرة على ير  معديماتم سياسية  وال أدوات انسماخها اقتصاديًا عن منةومة 

ياز أميركي وإقليمي ودولي  ل  يعد ُيوارب يي إبداء االاتمال السياسية واالقتصادية  يي ظل انح
 دعمه وإسناده لكيان كولونيالي  يغالي يي محدي إرادة المجتمع الدولي. 

ولهذا ال ينبغي على الفلسطينيين سوى االعتماد على قواه  الذامية الموّادة لتطديق برنامل سياسي 
لي  ُيخضعه  ألمرم واقع يخص المصالح جدهوي مواد  يخرجه  من القات االرمهان لواقع إسرائي

الكولونيالية  من جهة  ومن جهة أخرى  يجري إخضاعه  لواقع إقليمي عربي وغير عربي  إيراني 
ومركي  يتماعب به  بحسب أهواء كل طرف ومصالحه  مما ال متطابق مع مطلعات الشعب 

 الفلسطيني  وال مخدم قضيته الوطنية. 
ي واقع السلطة  مؤكد أن واقع قوى الحركة الوطنية الفلسطينية  ل  يعد أخيرًا  إن قراءة متمعنة ي

يؤسس يي مستقدل قريب  ألي شحنة أملم يي استعادة ما يقده الشعب من طاقاتم كفااية  يجري 
مجاهل هدف أو أهداف استعادمها ممن ينبغي أن مكون مل  مهمته  الرئيسة  واألساس الذي قامت 

الوطنية. وما جرى يي موسكو ومن بعد يي وارسو  مؤّشٌر ياضح على  عليه نضاالت قوى الحركة
ما بلغه الحال الفلسطيني والعربي من هوانم واستهانةم بقداسة قضيةم يجري التفريط بها  والتآمر عليها 
علنًا بمشاركة بعض من أصحابها  ورل  على مذبح صفقة أو صفقات مصفوية  ل  يعد هناك من 

ر االعتماد على شعب القضية  والشعوب العربية الشقيقة وقواها الوطنية الحّرة  مجالم إليشالها بغي
 وقوى التحّرر والعدالة عدر العال .

 6/2/2019، العربي الجديد، لندن
 

 النظام المصري وعناصر حماس األربعة.. مافيا بال رتوش! .49
 ساري عرابي

ة واستخبارامية  لتتبع مصير مشير المعلومات إلى أّن اركة اماس بذلت جهودا ضخمة  مالي
ت ونصف  أثناء مرايل الداخلية المصرية اعناصرها األربعة الذين اختفوا يي سيناء  قدل ثماث سنو 

له  مع مواطنين آخرين من معدر ريح إلى مطار القاهرة الدولي. ويي اين أنكر النةام المصري 
ّن جماعة "متطرية" هي التي علمه بمصيره   ونفى مسؤوليته عن اختفائه   محاوال القول إ

اختطفته   يإّن اركة اماس ظّلت مصّرة على محميله المسؤولية  وال سيما وأن الكيفية التي امُّبعت 
 يي اختطايه  ل  مدع مجاال للش  يي وقوف جهة مصرية رسمية خلف رل .
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ء الكثير مما ُقطع الش  باليقين  وهذا أه  ما يي الموضوع اآلن. صحيح  ما يزال يقبع يي الخفا
يتساءل عنه الناس؛ عن سدب استهداف هؤالء األربعة  وعّما جّرى له  ومعه   وكيف مطّورت 
مفاوضات اماس مع المصريين بشأنه  طوال السنوات الثماث والنصف الماضية  وكيف انتهى رل  

هذه األمور  كّله إلى اإليراج عنه   وهل من أثمان جوهرّية ديعتها اماس يي هذا السديل  إال أنّ 
كّلها معروية لدى اماس  وسيتكفل الزمن بالكشف عنها. وأّما األثمان التي ديعتها اماس  يعلى 
األرجح  إن كان من ثمن  يهو ال يمّس ثوابت الحركة من القضية الفلسطينية  وقد يتصل بمجريات 

   مّما هو دون مسير ييها الحركة أصما  كالتهدئة مع االاتمال  أو صفقة األسرى  أو سوى رل
 الثوابت الكدرى.

وإرا كان ُيحسب لحماس أّنها ل  ُمجامل النةام المصري بشأن عناصرها األربعة  وهي ُجزء من 
الفلسطينيين المستضعفين يي اإلقلي  العربي  والمحاصرة على وجه الخصوص  بما يجعل سياسامها 

تي ممّر بها.. يإّن إقرار النةام المصري مجاه اإلقلي  العربي بالغة الحساسية يي ظرويها الحرجة ال
باختطايه  ث  اإليراج عنه   فيه الداللة الكافية  ال على األدوار الرخيصة التي مارسها ضّد 
الفلسطينيين  ومقاومته  على وجه الخصوص  يحسب  بل وعلى طديعته الماييوية  يي اين دأب 

فادها أّنه نةام يحترم االلتزامات المترمبة ماريخّيا  على محاولة اصطناع صورة محترمة لنفسه  م
على الدول. وكان إعمامه ومثقفوه والناطقون باسمه يي غاية الحرص على التزام هذا التصوير 
لسياسات النةام  وبهذا التصوير كان يغّطي على اصاره لغّزة  أو اضطهاده للفلسطينيين.. "مصر 

 دولة كديرة ومحترم التزامامها"!
ج عملية االختطاف.. النةام قال اين االختطاف  إّن جماعة متطرية منشط يي سيناء يلُنِعد إخرا

هي التي اختطفته   وأنكر أدنى معرية له بالحادثة. وقد أقّر اآلن باختطايه  وأيرج عنه   وهذا 
اإلقرار ال معنى له  من جهة التماس اقيقة النةام  سوى أّنه نسخة أخرى من الجماعات الموسومة 

طرف واإلرهاب  إر إّنه استخدم األسلوب الذي يقول إّن مل  الجماعات مستخدمه  وأخفى بالت
المختطفين ثماث سنوات ونصف  بما يخالف ما يفتر  أّنه التزام الدول واكومامها المحترمة  وأوقع 
عليه  من أصناف العذاب ما مكشفه التغيرات العميقة يي هيتامه   وقد كان محتمما أن يطويه  

 ختفاء القسري بعد رل  أبدا.اال
ما الذي يمّيز هذا النةام عن مل  الجماعات؛ سوى أّنه نةام يتمتع بالشرتية اإلقليمية والدولية  
ويستخدم كل ممكنات الدولة الضخمة  لتنفيذ ما مقوم به مل  الجماعات بأدوامها الددائية ويي 

اتى لو قلنا باختماف أهدايه عنها  ولو ل   نطاقامها المحدودة  بينما هو أعة  أدوات وأوسع نطاقا 
 نأخذ يي الحسبان أن كثيرا مما ينسب لتل  الجماعات هو من مدبير النةام بشكل أو بآخر؟!
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بكل مأكيد  ل  مقتل "الجماعات المتطرية" يي مصر عدد الذين قتله  النةام المصري يي رابعة 
ن  كما أّنها ال ممل  سجونا مضّ  عشرات آالف وادها  ول  مخف قسرّيا عدد الذين يخفيه  النةام اآل

السجناء والمعتقلين  وهي  والحال هذه  جماعات ُمخرجة عن القانون  وممااق باس  القانون  يي 
اين يقوم سادن القانون بكل ما يخالف القانون وباس  القانون؛ بتوظيفه للمؤسستين األمنية 

لعديدين يي ظروف مخلو من التزام المعايير القانونية والقضائية  كما هو الحال  مثما  يي إعدام ا
 المحترمة  ومخضع لتسلط النةام السياسي واالنتقام األمني.

قدل اإليراج عن المختطفين الفلسطينيين األربعة  أعدم النةام المصري عددا من الشّبان المصريين 
ة القطار المرّوعة  وأعاد المتهمين باغتيال النائب العام السابق هشام بركات  ث  اصلت اادث

النشطاء بعدها بّث كلمة لرأس النةام  عدد الفتاح السيسي  يريض ييها مجديد سكة الحديد 
وإصمااها  ويفّضل بدال من رل  إيداع األموال يي الدنوك لجلب الفوائد  يي اين ينفق عشرات 

 ن بها مؤسسات النةام!المليارات على بناء القصور والسجون وإنشاء عاصمة إدارية جديدة متحص
وإرا كانت نخبة النةام  اإلعمامية والثقافية  كما هو اال نخبة أنةمة الثورة المضاّدة عموما يي هذه 
الفترة الزمنية  قد انحطت انحطاطا مرّوعا غير مسدوق  وبالتالي يإّن الدالئل القاطعة على ماييوية 

ماكينة التطرف "النةامي" واإلجرام "الدوالمي"   هذا النةام وعصابيته غير مؤّثرة ييه   وه  جزء من
يإّن بقية أخرى  ليست جزءا عضوّيا من النةام  ما زالت متوّه  أن الدولة محتك  يي العموم إلى 

أكثر  -عنده -معايير محترمة  ويي اال أقّرت هذه البقية بسوء أو شّر يي النةام  يإّن خصومه 
م ليس ييه  من اقترف نزرا يسيرا من جرائ  النةام  وليس سوءا وأعة  شّرا  مع أن هؤالء الخصو 

 ييه  من يتمتع بشيء من قدرامه!
لقد كان مؤلما أن نرى من ال يرمبط بهذا النةام  أو باألنةمة عموما  ارمباطا عضوّيا أو منفظّيا 

ارث الناجمة مباشرا  ث  هو يتدرع للدياع عن عمليات اإلعدام  أو مدرئة النةام من المسؤولية عن الكو 
عن اهتراء الدنية التحتية.. يي اين ها هو هذا النةام يقّر على نفسه بأّنه من ايث الجوهر ال يرق 

 بينه وبين الجماعات التي يسمها بالتطرف!
 5/2/2019، "21موقع "عربي 

 
 أسئلة بعد اللقاء الفلسطيني في موسكو .50

 منير شفيق
الفلسطيني يي موسكو أنه يشل اتى يي إصدار -يظهر على سطح ما انتهى إليه اللقاء الفلسطين

 بيان مشترك يكون أساسًا لوادة الفصائل الفلسطينية.
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امُّهمت بعض الفصائل بريض التوحيع على اإلقرار بأن منةمة التحرير الفلسطينية م.ت.ف. الممثل 
د الشرعي والوايد. ولكن ل  يتضح بالضبط هل جاء الريض من ايث المددأ  أي من ايث وجو 

المنةمة كإطار جامع  أم جاء الريض على أساس عدم شرتية مجلسها الوطني القائ  وعدم شرتية 
 ما اندثق من مجلس مركزي ولجنة منفيذية  أي ربط التوحيع بإصماح المنةمة وسياسامها.

والسؤال لويد يتح إلى موسكو: مارا عن موضوع الميثاق الذي مأسست عليه م.ت.ف. ورل  بمعنى: 
بوصفه ما زال قائمًا  ول  يحدث أي معديل عليه يي  1968ن الديان التعامل مع ميثاق هل مضمّ 

   أو المجلس الوطني الذي دعي لتعديله؟1998مؤممر غزة 
والسؤال اآلخر المطلوبة إجابته من ِقدل ويد يتح: هل يعني التعامل مع م.ت.ف.  بوصفها الممثل 

ملقائيًا لسياسامها وممارسامها؟  ولنقل منذ موحيع امفاق أوسلو الشرعي الوايد  إعطاء الشرتية والتأييد 
إلى اليوم  هل هما شيء وااد أم يجب الفصل بينهما؟  أو بكلمات أخرى هل وصف م.ت.ف. 

 بالممثل الشرعي والوايد يترمب عليه أن امفاق أوسلو شرعي ووايد  زمانه .
ديان المذكور وهي اماس والجهاد أبدت وبالمناسبة  الفصائل التي محفةت على التوحيع على ال

االستعداد أن منض  إلى منةمة التحرير الفلسطينية بعد إصمااها. علمًا أن قرار "الممثل الشرعي 
  يهو قرار قمة عربية بتحريض 1968و1964والوايد" ليس من بنود العضوية يي ميثاقي م.ت.ف. 

قدس والضفة الغربية وقطاع غزة من جهة  وإلقاء من السادات  أراد منه التحرر من االلتزام بتحرير ال
 عبء القضية الفلسطينية كله على عامق م.ت.ف. من جهة أخرى.

 1974كامب هذه السطور  وعلى ضوء التجربة الطويلة الممتدة من قرار القمة العربية يي الرباط لعام 
مثل الشرعي والوايد كان بالتعامل مع م.ت.ف. بوصفها الممثل الشرعي والوايد  يرى أن مقولة الم

لها سلديات قاملة  إر ممت "يلسطنة القضية" بهذا القرار  وُاصر مصيرها بتمثيلية م.ت.ف. لها؛ ما 
سمح لمنةمة التحرير بأن موّقع على امفاق أوسلو دون العودة إلى ميثاقها الذي يعّد قضية يلسطين 

لسطينيين واده  أن يقرروا مصيرها قضية عربية وليست قضية يلسطينية يقط. أي ليس من اق الف
 كما يشاصون. هذا دون الحديث عن ثوابت الميثاق ومخالفتها امفاق أوسلو.

أما البعد السلدي الثاني يقد ممثل يي إعفاء العرب والمسلمين من مسؤوليته  بوصف قضية يلسطين 
ن يقط. كما يي إعفاء قضيته  وليست قضية الفلسطينيين واده . وبهذا اّوله  إلى داعمين أو مؤيدي

األردن من مسؤوليته القانونية المباشرة عن الضفة الغربية والقدس. وإعفاء مصر من مسؤوليتها 
-المباشرة عن قطاع غزة. يكل ما ادث من مداتيات سلدية كارثية  ابتداًء من المعاهدة المصرية

ى ما يجري من هرولة ومفريط اآلن اإلسرائيلية  ومرورًا بمعاهدة وادي عربة  وامفاق أوسلو  وصواًل إل
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من ِقدل عدد من الحكام العرب  له عماقة ما بقرار الممثل الشرعي والوايد وممارسته السياسية. اقًا 
 إنه لقرار ملغوم ونكد ونتائجه كارثية إلى أبعد اد.

عن موحيع القضية الخمافية الثانية التي قيل بأنها السدب يي عدم صدور الديان  دارت اول االمتناع 
البعض على استخدام "القدس الشرحية" لما متضمنه من مفريط بغربي القدس واإلقرار بأنه من اصة 

 الكيان الصهيوني  مجانيًا.
هنا ثمة مشكلة  ليس مع اماس والجهاد يحسب وإنما أيضًا مع الشعدية وقطاع واسع من الفصائل 

 .1968و 1964والفلسطينيين. بل قدل رل  مع ميثاقْي 
الفلسطينية يتعدى كثيرًا ما ُأشير إليه من خماف اول -لى أن ما معانيه العماقات الفلسطينيةع

"الممثل الشرعي والوايد" أو "القدس الشرحية"  يمعة  ما دار من أسباب االنقسام بين اماس ويتح 
فاق هو يي الحقيقة انقسام بين يتح ومن يؤيد خط أوسلو من جهة  وبين الفصائل التي معار  ام

عن الريض الواسع كثيرًا للتنسيق  أوسلو وسياسة المفاوضات وال الدولتين من جهة أخرى  يضماً 
 األمني.

الخمايات الفلسطينية مددأ بالخماف السياسي المتعلق بالتسوية والمفاوضات وال الدولتين  أساسًا 
المقاومة واالنتفاضة  ةباستراميجياالعتراف أو عدم االعتراف بالكيان الصهيوني  من جهة  ومن ث  

من جهة أخرى. وقد عدر عن رل  بما ُأرسي يي قطاع غزة من قواعد عسكرية وصلت إلى اد 
متات الكيلومترات من األنفاق وعشرات اآلالف من الصواريخ  وخو  ثماث اروب  واندالع 

من جهة  انتفاضة شعدية  ومقاومة متعددة األشكال واستراميجيةمسيرات عودة متواصلة من جهة  
القادرة على دار االاتمال ومفكي   االستراميجيةأخرى  يي القدس والضفة الغربية بوصفها 

 المستوطنات  محرير القدس والضفة الغربية  بما قيد أو شرط.
هذان البعدان ل  يتطرق إليهما الديان الذي ل  يوقَّع مطرقًا يسمح بإظهار عمق االنقسام وعمق 

 فلسطينية.الخمافيات يي السااة ال
وأخيرًا  كلمة نصيحة لروسيا: أن مفيد من مجربة االمحاد السوفيامي بالتعاطي مع القضية الفلسطينية  

وال الدولتين والتفاو  إلى أن ينتهي "التعب" يي  242إر أدى إقناع يتح ويصائل أخرى بقرار 
مسار ينتهي إلى هناك اضن أمريكا. ورل  ليس بسدب انهيار االمحاد السوفيامي  ولكن ألن هذا ال

ال محالة. أما النقطة الثانية ياإليادة من التجربة مع الكيان الصهيوني  إر أثدتت الوقائع أنه يستدرج 
التنازالت الفلسطينية والعربية والدولية  وليس عنده أي استعداد ألي ال. يهو يريد كل يلسطين له  

ن ُيقرأ من مجربة الكيان الصهيوني مع امفاق وليس للفلسطيني أي شيء غير الرايل. وهذا ما يجب أ
 أوسلو إلى اليوم.
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يالنصيحة إرن: إقامة أاسن العماقات مع الفلسطينيين وعدم الخو  يي التسوية أو إيجاد ال. يمع 
الكيان الصهيوني "يالل ال معالل"  أو من نااية أخرى  الددء بالعدو الصهيوني وإقناعه قدل الددء 

أثدتت التجربة أنه يشجع على الددء بالفلسطينيين الستدراج التنازالت منه . ث  ال بالفلسطينيين. يقد 
 يعطي شيتًا  ويفشل جميع الوسطاء ويخدعه .

 5/2/2019، موقع تي آر تي )مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون التركية(
 

 المستحيلة مع إيران نتنياهوخيارات  .51
 د. محمد السعيد إدريس

ستغمااًل لمانتفاضة الشعدية التي مفجرت يي مناطق ا  سوريةرها ضد كانت الحرب التي جرى مدبي
  كصدى لموجة االنتفاضات والثورات العربية يي رل  الوقت  هى بحق 2011سورية عديدة  مارس 

 التي كان ومازال قادة الكيان الصهيوني يحلمون بها. "الفرصة التاريخية"
ركت ييها أطراف عربية وأخرى إقليمية ودولية  يي كان الطموح اإلسرائيلي من هذه الحرب التي شا

القلب منها إسرائيل  مهدف إلى إسقاط النةام السوري. هذا السقوط  يي اال ادوثه  كان سيريح 
مهديد  أيلكيانه    "مهديدًا وجودياً "إسرائيل إلى األبد من الخطر اإليراني الذي يعتدره قادة الكيان 

 س مجرد مهديد أمنه.وجود هذا الكيان من أساسه ولي
وبعد أن مداعى رهان إسقاط النةام السوري مع التدخل العسكري الروسي المباشر والقوى لدعمه ضد 
المعارضة والمنةمات اإلرهابية المدعومة عربيًا ودوليا وإقليميا   وبعد أن بدأ الجيا السوري يي 

ه من أرا  سورية  مقلص هزيمة مل  المنةمات واستعادة ما كانت قد نجحت يي السيطرة علي
ومنعها من محقيق هديين إيرانيين كديرين يي  سوريةالطموح اإلسرائيلي إلى مطلب إخراج إيران من 

لتدميرها؛ أولهما خلق وجود عسكري إيرانيا بمشاركة مع  إيرانيمعتدرهما إسرائيل مخططا  سورية
ن اإلسرائيلي يي الجوالن السورية أممًا وميليشيات أخرى موالية على الحدود الشمالية للكيا "ازب هللا"

إلى جدهة مواجهة جديدة ضد إسرائيل  سوريةيي محويل هذا الوجود العسكري اإليراني يي جنوب 
  كما مراه إسرائيل ومريد منعه يهو الثاني. أما الهدف اإليراني اللدنانيعلى غرار الوضع يي الجنوب 

مصبح  كيالعراحية والسورية   األراضيلمرور يي بناء طريق برى يصل بين طهران وبيروت عدر ا
إيران قوة مهديد إلسرائيل يي البحر المتوسط. اعتمدت إسرائيل ثماث سياسات لمنع إيران من محقيق 

يي  األمريكيأواًل الرهان على الوجود العسكري  هي سوريةهذين الهديين وإلخراجها نهائيًا من 
على الوجود  سوريةورة ما يمثله الوجود العسكري اإليراني يي   وإقناع اإلدارة األمريكية بخطسورية

وبين الخروج الكامل  األمريكيواألمن اإلسرائيلي  ومن ث  إقناعها بالربط بين االنسحاب العسكري 
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للمطالب اإلسرائيلية يي إخراج  روسي. وثانيًا الرهان على دع  سوريةللقوات العسكرية اإليرانية من 
عدر صفقة مع موسكو مقضى بمقايضة االعتراف اإلسرائيلي بالمشروع الروسي يي   سوريةإيران من 

ويي القلب منه اإلبقاء على النةام السوري ورئيسه بشار األسد مقابل التعهد الروسي بإخراج  سورية
 سورية  وثالثها القيام بضربات مكتيكية إسرائيلية على مواقع أو قوات إيرانية يي سوريةإيران من 

مستحيما  ورل  عدر مفاهمات لوجيستية مع  سوريةخيار بقاء الوجود العسكري اإليراني يي  لجعل
 .سوريةروسيا لضمان عدم االاتكاك بين الطيران اإلسرائيلي والطيران الروسي يي سماء 

. يجأة سوريةدونالد مرامب باالنسحاب من  األمريكيلذل  كانت صدمة إسرائيل هائلة بقرار الرئيس 
نفسه عاريًا من كل رهانامه  ألنه على يقين بأن  نتانياهويس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين وجد رئ

شن ارب  أي  أمريكيإسرائيل غير قادة على الدخول يي ارب منفردة ضد إيران دون دع  
لي  اإليرانية  إلدراكها أن الرد اإليراني سيكون مهديدا خطيرًا للوجود اإلسرائي األراضيإسرائيلية على 

 هيبضغوط أمريكية  من هنا بامت روسيا  سوريةوكان رهانه يقوم على خيار إبعاد إيران من 
إلسرائيل ومن هنا أيضًا جاء اإلصرار اإلسرائيلي على زيارة رئيس الحكومة  الباقيالخماص الوايد 

 لموسكو. نتانياهوبنيامين 
كن الزيارة مأجلت ألسباب غير معلنة   ل20/2/2019كان مقررًا أن يزور نتنياهو موسكو األربعاء  

وُركر أن نتنياهو أكتفي بمكالمة هامفية مع الرئيس الروسي يماديمير بومين  لكن نتنياهو أصر على 
   وكان نتنياهو قد أعلن يي مستهل جلسة 27/2/2019  التاليالزيارة التي ممت بالفعل يوم األربعاء 

سيزور موسكو األربعاء  ومعمد أن يرد على الدريجادير   أنه 24/2/2019اكومته األسدوتية األاد  
اإليراني ومصريحامه التي قال ييها أن إيران اققت  القومياألمين العام لمجلس األمن  شامخانيعلى 

.. والمقاومة استراميجيمأثير  أيل  يكن لها "وأن االعتداءات اإلسرائيلية  سوريةمن أهدايها يي  90%
لدى رسالة واضحة إلى النةام "ل نتنياهو ردًا على هذه التصريحات: . وقا"مقدمت يي مهمتها

اإليراني الذي يريد مدمير إسرائيل: سنواصل العمل ويقًا للحاجة من أجل صد التموضع العسكري 
  لكن صدمة نتنياهو يي "مصيرية". رهب نتنياهو إلى موسكو يي زيارة اعتدرها سورية"اإليراني يي 

ى مصيرية  ألن استجابة الرئيس الروسي يماديمير بومين لمطالبه بإبعاد األخر  هيموسكو كانت 
ال  يقد اقترح بومين مشكيل  هينع   وال  هيال  "مخادعة"أو  "وهمية"كانت استجابة  سوريةإيران عن 

بارز  إسرائيلي. وكشف مستول "السورية األراضيمجموعة عمل إلخراج كل القوات العسكرية من "
م  امخار قرار بتشكيل يريق عمل بمشاركة روسيا وإسرائيل وعدد من الدول "أنه اضر اللقاء عن 

 "التعمي "أن المسألة دخلت إطار  أي. سورية"األخرى لدراسة مشاركة إبعاد القوات األجندية من 
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بالدعوة إلى إخراج كل القوات وليس يقط القوات اإليرانية  أو الربط بين خروج القوات اإليرانية بخروج 
 كل القوات األجندية.

ولمزيد من التعمي  أيا  الرئيس الروسي باستعرا  المتطلبات المازمة لتحقيق هذه المهمة بقوله: 
 النهائييتعامل مع التطديع  عمليفيما يخص مجموعة العمل يإن الفكرة متلخص يي مشكيل هيكل "

أن يض  هذا الهيكل المقترح   كما اشترط "  بعد القضاء على آخر بؤر اإلرهابسوريةل وضاع  يي 
الجمهورية العربية السورية بالتأكيد وحيادة الجمهورية العربية  شيءجميع األطراف المعنية وقدل كل "

. كما اشترط أيضًا أن "السورية  والمعارضة  وبلدان المنطقة  وجميع المشاركين يي هذا الصراع
  سوريةحب جميع القوات العسكرية من مرمبطًا بس"يكون مشكيل هذا الهيكل أو مجموعة العمل 

. بومين يشترط المستحيل لماستجابة "واالستعادة الكاملة للدولة السورية  والحفاط على وادة أراضيها
لمطلب نتنياهو  لكن المستحيل األه  هو النتائل المتوقعة لزيارة الرئيس السوري بشار األسد لطهران 

منذ مفجر الحرب يي بماده باستثناء روسيا  سوريةرة له خارج ولقائه بالقيادة اإليرانية يي أول زيا
قدل زيارة نتنياهو لموسكو بيوم وااد   وهى زيارة مقول أن إيران ستبقى يي  أي  25/2/2019 االثنين 
 أي  ما يؤكد أن إسرائيل ل  يعد أمامها للتصرف مع إيران غير الخيار المستحيل  سوري بقرار  سورية

الذي يواجه إسرائيل كلها وليس رئيس اكومتها  التحدييهل مستطيع؟!.. هذا هو  الحرب الشاملة ..
 وليس الفرصة التاريخية التي مازالت محل  بها. "التاريخيالخطر "أمام 

 5/2/2019، األهرام، القاهرة
 

 في الضفة وغزة والحرم: كل العناصر تتجمع لمواجهة الفلسطينيين .52
 عاموس هرئيل

يب ييها ضابط من الجيا اإلسرائيلي وجندي من ارس الحدود يجر يوم عملية الدهس التي أص
اإلثنين غرب رام هللا  هي اادثة استثنائية بطديعتها. رجال أمن مخضرمون يتابعون خمال سنين ما 
يحدث يي الضفة الغربية  ويجدون صعوبة يي مذكر عملية موجهة بواسطة سيارة يجلس ييها أكثر 

ن هذا النوع كانت بفعل سائق منفرد  وأايانًا نتيجة قرار آني. يي هذه من شخص. معة  األاداث م
الحادثة كان يي السيارة ثماثة أشخاص يلسطينيين  اثنان منه  أطلقت عليهما النار وقتما يورًا بعد 
عملية الدهس. يي الشاباك ويي الجيا يصرون على أن هذا الوصف هو الصحيح. اسب التحقيق 

لى األر   والذي يستند أيضًا إلى التحقيق مع المساير الفلسطيني الذي األولي الذي أجري ع
 أصيب وبقي ايًا  يإن الحادثة ادثت يي رروة عملية اعتقال عادية يي كفر نعمة.
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سيارة عسكرية معطلت وقوة من الجيا وارس الحدود كانوا مشغولين يي إنقارها على جانب 
إنه واثنين من أصدقائه كانوا يي طريق العودة من الطريق. الفلسطيني المصاب قال للمحققين 

القريب من ااجز للجيا  443محاولة منفيذ عملية أخرى  التي ألقوا ييها زجاجات اارقة على شارع 
اإلسرائيلي. عندما شاهدوا القوة العسكرية يي القرية انحرف السائق عن مساره إلى الجانب الثاني من 

من لواء كفير أصيب إصابة بالغة  لكن يددو أنه ال يوجد خطر  الشارع ودهس الجنود. قائد يصيل
يهدد ايامه. جندي من ارس الحدود أصيب إصابة طفيفة. اثنان من الفلسطينيين الذين كانوا يي 

 السيارة قتما بنار الجنود.
 العملية ادثت على خلفية التومر المتزايد يي الضفة الغربية ويي قطاع غزة ويي شرقي القدس  ايث
يي الخلفية أيضًا االنتخابات القريبة القادمة. كل العناصر متفاعلة كما يددو لحدوث مواجهة  وهناك 

نيسان. يي الجيا  9خشية من أن مؤدي إلى مصعيد آخر يي المناطق اتى قدل االنتخابات يي 
ثير يقولون إن كل يوم يمر بدون مصعيد أوسع يي الضفة يعتدر مفاجأة إيجابية؛ يي القطاع الك

متعلق باإلصابة من العدوات الناسفة التي ملقى يي المةاهرات الليلية نحو الجنود. عملية مع 
مصابين ستؤدي إلى رد إسرائيلي أشد  والجيا زاد قليمًا قوة رده  التي مشمل اآلن إطماق قذائف 

 المديظية على مواقع اماس بعد إلقاء العدوات.
األساسية يي القطاع  التي استجابت يوم الخميس مصر اآلن هي التي ستوير وسائل الضبط 

من سكان القطاع من بينه   8الماضي لضغط مستمر من جانب اماس وأطلقت من سجونها سراح 
نشطاء من قوة الكوماندو البحري لحماس. بادرة اسن النية المصرية استهديت كما يددو ضمان  4

ض  إلى يتح معدر ريح بشكل دائ  يي أن اماس لن مصعد المةاهرات على طول الجدار  وهي من
 األسابيع األخيرة.

ولكن من الجانب الثاني  يتواصل مراك  مكونات انفجار محتمل. رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
تباس عاد وأعلن بأنه سيريض مسل  العائدات المالية للضرائب من إسرائيل  إزاء قرار الكابنت خص  

المساعدة التي معطيها السلطة للسجناء األمنيين يي إسرائيل.  منها نصف مليار شيكل كعقاب على
تباس يهدد يي المقابل بتقليص الدع  المالي الذي يحوله لموظفي السلطة يي القطاع أكثر. يي 
الخلفية متواصل عمليتان مقلقتان أخريان؛ يي السجون يتزايد التومر بين السجناء الفلسطينيين 

زير األمن الداخلي  جلعاد اردان  ورل  بتركيب أجهزة مشويا يي والسجانين على خلفية قرار و 
األقسام األمنية بهدف مصعيب المكالمات التي يجريها السجناء بالهوامف الخلوية المهربة. اردان 
ومصلحة السجون يعتقدون أن هذه عملية ضرورية  رغ  أنها أدت إلى عدد من األاداث العنيفة مع 

ن من ااتمال أن مؤدي إلى مواجهة واسعة مؤثر أيضًا على ما يجري خارج السجناء. يي الجيا قلقو 
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جدران السجون. يي المقابل  الوزير نفتالي بينيت من ازب اليمين الجديد يتحدى رئيس الحكومة 
 نتنياهو ويطلب منه إظهار التصمي  أمام السجناء.

وقاف إعادة يتح المدنى المثير يي الحرم ل  يت  العثور اتى اآلن على ال للمواجهة اول قرار األ
للنزاع القريبة من باب الرامة. الشرطة التي ردت بشكل متأخر على التطورات  أيضًا على خلفية 
يجوة يي التغطية االستخبارية لها وللشاباك  أبعدت عن الحرم اراس األوقاف الذين يدعون إلى 

بوابات الحرم مثلما ادث يي صيف  الصماة يي يوم الجمعة القادم بشكل ااتجاجي للجمهور خارج
 اول الدوابات اإللكترونية. 2017

عناصر التصعيد المحتمل يي المناطق  اتى قدل االنتخابات  مددو ظاهرة للظيان. من المعقول أن 
الحكومة كانت مفضل االمتناع عن مواجهة كهذه التي ال معرف كيف ستنتهي وكيف ستؤثر على 

وف من أن مدث ما يمكن أن يعتدر ضعفًا أمام الفلسطينيين يمكنه أن نتائل االنتخابات. ولكن الخ
يديعها إلى خطوات مصعيدية ز اتى يي الجانب الفلسطيني هناك كما يددو من يعتدرون الوضع 

 الحالي يرصة مغرية لديع نتنياهو إلى الزاوية.
 5/3/2019هآرتس 
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