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 يليين أكثر أمناً فرض ضائقة اقتصادية على الفلسطينيين ال يجعل اإلسرائ: األمم المتحدة .1

أسهبت مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان السيدة ميشيل باشيليت، التي قدمت جنيف: 
إلى مجلس حقوق اإلنسان في دورته األربعين اليوم الثالثاء في  2018تقرير عمل مكتبها خالل عام 

ألثر المدمر لالحتالل مقر المجلس بجنيف، في تسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين في ظل "ا
على الحقوق االقتصادية واالجتماعية والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بانتهاكات الحقوق المدنية 

 والسياسية،" كما أشارت.
وقالت إن الحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة، الذي دخل اآلن عامه الثاني عشر، أدى إلى تدهور 

ع من البطالة، وترتفع هذه النسبة بين من سكان القطا %50اقتصادي، حيث يعاني أكثر من 
من الناس على المساعدات اإلنسانية. وأضافت: "يمكن القول إن  %70الشباب؛ كما يعتمد أكثر من 

 المنتج الرئيسي القتصاد غزة هو اليأس".
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وباإلشارة إلى مرور عام على بدء مظاهرات مسيرة العودة الكبرى، أشارت باشيليت إلى نتائج لجنة 
ق التابعة لمجلس حقوق اإلنسان، حيث ذكرت أن المظاهرات "قوبلت بالقوة المميتة وغير التحقي

المتناسبة من قبل قوات األمن اإلسرائيلية، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى". وأعربت 
 باشيليت عن خيبة أملها لعدم معالجة إسرائيل ألي من هذه القضايا الخطيرة للغاية التي أثيرت.

وفي الضفة الغربية، أشارت إلى تأثير المستوطنات على جميع جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين، 
بما في ذلك التأثير السلبي الكبير على حرية الحركة والوصول إلى العمل والتعليم والرعاية الصحية. 

 نا".وأكدت أن "فرض ضائقة اقتصادية على الفلسطينيين ال يجعل اإلسرائيليين أكثر أم
 6/3/2019، نيويورك، المتحدة األمم أنباءمركز 

 
 ساعة 48مصادر لـ"العربي الجديد": عباس يكّلف رئيسًا للحكومة الفلسطينية خالل  .2

 رّجحت مصادر رفيعة المستوى في حركة فتح، لــ"العربي الجديـد"، يـوم األربعـاء: نائلة خليل -رام هللا 
 48 محمــود عبـاس بتكليــف رئــيس للحكومــة، خــالل الـــ ةنيالفلســطي الســلطة ، أن يقـوم رئــيس6/3/2019

وأوضحت المصادر، أّن توصية المجلس الثوري لفـتح، وتصـريحات متطابقـة لعـدد مـن  ساعة المقبلة.
أعضـــاء مركزيـــة الحركـــة، أوصـــت بـــأن يكـــون رئـــيس الحكومـــة المقبـــل مـــن فـــتح، وتحديـــدا  مـــن لجنتهـــا 

 ، األوفر حظا .اشتيةمحمد  .حركة، دلمركزية لالمركزية، مع ترجيح بأن يكون عضو اللجنة ال
هـــذه التوصـــيات، إال أّن كلمـــة " مـــن رغمبـــالوقالـــت مصـــادر فـــي مركزيـــة فـــتح، لــــ"العربي الجديـــد"، إّنـــه 

الفصل عند الرئيس محمود عباس، إن كان يود تكليف عضو مركزية فتح، أو شخصية أخـرى مقربـة 
 ي أحد آخر".منه، مثل محمد مصطفى، على سبيل المثال، أو أ

"قبــل أسـابيع، قــّدم المجلــس  :وقـال عضــو المجلـس الثــوري لفــتح، عبـد اإللــه األتيــري، لــ"العربي الجديــد"
الثوري لحركة فتح، توصية للرئيس عباس بأن يكون رئـيس الحكومـة المقبـل مـن حركـة فـتح، وتحديـدا  

 ل الخطرة على عاتقها".من اللجنة المركزية، وذلك لخطورة المرحلة، وعادة ما تحمل فتح المراح
 الثالثــاء يــومإبــالح حكومــة تســيير األعمــال بــأّن جلســتها،  وبحســب مصــادر "العربــي الجديــد"، فقــد تــمّ 

، هــي الجلســة األخيــرة لهــا كحكومــة تســيير أعمــال، فضــال  عــن إلغــاء رئــيس الــوزراء رامــي 5/3/2019
 جودا  خالل تكليف رئيس الحكومة المقبل.الحمد هللا سفرا  كان مقررا  له خالل األيام المقبلة، ليكون مو 

 6/3/2019 ،العربي الجديد، لندن
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 "إسرائيلـ"يدعو إلى مواجهة أي دولة تعترف بالقدس عاصمة ل المالكي .3
رياض المالكي، الدول العربية لتنفيذ قرارات مجلس الفلسطيني دعا وزير الخارجية والمغتربين  :القاهرة

ســـتوياته، وآخرهـــا قـــرار قمـــة بيـــروت التنمويـــة الرابعـــة، التخـــاذ جميـــع الجامعـــة العربيـــة علـــى مختلـــ  م
، قــوة "إسرائيلـ"اإلجــراءات العمليــة الالزمــة لمواجهــة أي قــرار مــن أي دولــة تعتــر  بالقــدس عاصــمة لــ

وقـــال المـــالكي أمـــام مجلـــس الجامعـــة العربيـــة علـــى مســـتوى وزراء  االحـــتالل، أو تنقـــل ســـفارتها إليهـــا.
فـي  ، إن مـا يجـري اآلن فـي القـدس وتحديـدا  6/3/2019 ، يوم األربعاء151دورته الخارجية العرب في 

 المسجد األقصى المبـار،، حيـث يـدافع آال  المصـلين الفلسـطينيين عـن قبلـة المسـلمين األولـى، ضـدّ 
المحاوالت اإلسرائيلية للسيطرة على أجزاء من الحرم القدسي الشريف، ألن حكومة االحتالل تعتقد أن 

 زمان وظر  المكان، مهيئان لتقسيم المسجد األقصى المبار،، تقسيما  مكانيا .ظر  ال
فــي القــدس وتحديــدا  فــي المســجد األقصــى المبــار،، حيــث يــدافع  "مــا يجــري حاليــا   المــالكي واســتعرض

المحاوالت اإلسـرائيلية المسـعورة للسـيطرة  آال  المصلين الفلسطينيين عن قبلة المسلمين األولى، ضدّ 
، 1948ألـ  فلسـطيني عـام  400و وقال المـالكي: "كنـا مليونـا   جزاء من الحرم القدسي الشريف".على أ

، ولــن نتــر، 1967مليــون فــي األرض الفلســطينية المحتلــة عــام  6.4، مــنهم مليونــا   13وأصــبحنا اليــوم 
أرضــنا ولــن نغادرهــا، وســنبقى نــدافع عــن حقوقنــا حتــى نحققهــا، لكــن صــمود الشــعب الفلســطيني لـــن 

تمـــل، ولـــن يصـــل إلـــى أهدافـــه إال بـــدعم أشـــقائنا العـــرب، إننـــا بحاجـــة دائمـــا  لـــدعمكم القـــوي، الـــدعم يك
 السياسي الذي يتجاوز قاعات جامعة الدول العربية ويصل صداه إلى القاصي والداني". 

ة كما دعا المالكي باسم الدول العربية جميعا  الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو االمتناع عن أي خطـو 
وقــال، إنــه عنــدما لــم نقابــل قــرار الــرئيس األمريكــي  تجحــ  بالمكانــة القانونيــة الراســخة لمدينــة القــدس.

، بالوسـائل الحازمـة الالزمـة، تجـرأ آخـرون علـى القـدس، "إسرائيلـ"مب، االعترا  بالقدس عاصـمة لـاتر 
نية لمدينة القدس، وها هي موقفا ينتهك المكانة القانو  أستراليافتبعته غواتيماال، وبعدها اتخذت حكومة 

المجر توشك على فتح مكتب تجاري على مستوى دبلوماسي في مدينة القدس، وسينجر آخرون لمثل 
 هذه الخطوات غير القانونية إذا لم يجدوا موقفا صارما من الدول العربية واإلسالمية.

 6/3/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 النظر بشكل جماعي إلنقاذ التوافق العالمي المتمثل في حّل الدولتيناآلن : المطلوب منصور .4
مـتتمر نظمتـه  خـالل ة لـهفـي كلمـ ،المتحدة رياض منصـور األممقال مندوب فلسطين لدى  :بروكسل

بمقـر  األوروبـيلـدى االتحـاد  اإلسـالميسفارة فلسطين في بروكسل بالتعاون مع بعثة منظمة التعـاون 
 المتمثل العالمي التوافق إلنقاذ جماعي بشكل النظر المرحلة هذه في المطلوب إن بي،األورو البرلمان 
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 واالعتـرا  اآلراء هـذه أوروبا مسـتولة عـن الـدفاع عـن أنوأضا   .فلسطين للقضية الدولتين حلّ  في
 اؤهالقـ يمكـن ال األخيرة السنوات في حققناه ما نأ هامفاد لواشنطن قوية رسالة إرسال وعليها بفلسطين

"مستولية الدفاع عن القانون الدولي ال تقع علـى الفلسـطينيين فحسـب  أنوأوضح  .المهمالت سلة في
 من االحتالل اإلسرائيلي". ن "الشعب الفلسطيني تعب وملّ أ بل على العالم بأسره" مبينا  

 6/3/2019 ،وكالة األنباء الكويتية )كونا(
 

 اتعمر قاعدة بيانات الشركات العاملة بالمستمنظمة التحرير تطالب األمم المتحدة بإصدار  .5
طالبت عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، األمم المتحدة ومتسساتها 
وهيئاتهـــا الدوليـــة، بمـــا فيهـــا مجلـــس حقـــوق اإلنســـان، بلصـــدار قاعـــدة البيانـــات للشـــركات العاملـــة فـــي 

اللتزاماتها بموجب المبـاد  التوجيهيـة لممـم المتحـدة بشـأن  ات في أسرع وقت ممكن، تطبيقا  عمر المست
ام، أو تـــورل المـــواطنين هســـإللاألعمـــال التجاريـــة وحقـــوق اإلنســـان، وبموجـــب القـــانون الـــدولي، ومنعـــا  

 والشركات بالعالم في المشروع االستيطاني االستعماري اإلسرائيلي.
ن عـــدم اإلعـــالن عـــن قاعـــدة البيانـــات إ: فـــي بيـــان صـــحفي، باســـم اللجنـــة التنفيذيـــة ،وقالـــت عشـــراوي 

للشركات العاملـة فـي المسـتوطنات للمـرة الثانيـة هـو مماطلـة مرفوضـة ويـأتي فـي سـياق عرقلـة العدالـة 
 الدولية وتعزيز مشاركة الشركات في انتها، القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

 7/3/2019 ،الخليج، الشارقة
 

 غرافية عميقة في األراضي الفلسطينية المحتلةو تغييرات ديمقامت ب "إسرائيل"مجدالني:  .6
، قامـت "إسـرائيل"بروكسل قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجـدالني، إن 

 ، وخصوصــا  1967غرافيـة عميقـة فــي األراضـي الفلسـطينية المحتلــة عـام و ، بتغييــرات ديموعمليـا   واقعيـا  
خالل ندوة عقدت في مقر البرلمان األوروبي بالعاصـمة البلجيكيـة  ر مجدالني،وذك في مدينة القدس.

، حول توسيع االستيطان في األراضـي المحتلـة وبصـفة خاصـة فـي 6/3/2019 بروكسل، يوم األربعاء
عـدد المسـتوطنين فـي ، أن ، بدعوة رسمية مـن بعثـة االتحـاد األوروبـي وبعثـة فلسـطين"القدس الشرقية"

ألـــ  مســـتوطن يبيمـــون بصـــورة غيـــر شـــرعية علـــى أراضـــي دولـــة  650 قـــدر بنحـــويالضـــفة والقـــدس 
مـن األراضـي المحتلـة فـي الضـفة باتـت تحـت سـيطرة  %40مـن  أكثروأضا  مجدالني أن  فلسطين.

 الدولتين وبناء سالم عادل. من شأنه أن يشكل عببة في الوصول إلى حلّ والذي المستوطنين، 
 6/3/2019 ،طينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلس
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 "صفقة القرن" أخطر ما يواجه المشروع الوطني... وجرار: االعتقال اإلداري أسوأ أنواع االحتجاز .7
ـــدة جـــرار، االعتقـــال النائبـــة األناضـــول: وصـــفت البياديـــة فـــي الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر فلســـطين،  خال

ـــــه "أســـــوأ أنـــــواع االعتقـــــال الـــــذي تمارســـــه ســـــلطات االحـــــتال الشـــــعب  ل اإلســـــرائيلية بحـــــقّ اإلداري بأن
وقالـــت جـــرار إن "المعتقلـــين اإلداريـــين يفكـــرون باتخـــاذ إجـــراءات وخطـــوات احتجاجيـــة،  الفلســـطيني".

"تستســهل االعتقــال اإلداري لعــدم  "إســرائيل"وبّينــت أن  وهنــا، مــن يعتقــل لفتــرات طويلــة دون تهمــة".
 وجود من يحاسبها"، ووصفته بأنه "تعسفي وغير قانوني".

إلــى أن إســرائيل تمــارس "انتهاكــات يوميــة" بحــق األســرى فــي ســجونها، وخاصــة  جــرار النظــرت ولفتــ
 صعبة في ظلّ  معتقلة فلسطينية في سجن الدامون، يعشن ظروفا   48وأضافت: "تركت خلفي  النساء.

مــن  عــدّ وذكــرت أن "الــدامون" ي   الهجمــة التــي تقــوم بهــا مصــلحة الســجون علــى المعتقلــين والمعــتقالت".
 /المعــتقالت بــدأت مطلــع تشــرين الثــاني وتابعــت جــرار، أن اإلجــراءات التعســ ية بحــقّ  وأ الســجون.أســ

وتطالب المعتقالت وفق جرار، بنقلهن إلى  ، بنقلهن من سجن "هشارون" إلى "الدامون".2018 نوفمبر
 معتقل آخر، وتحسين ظرو  حياتهن اليومية التي "يعكرها االحتالل"، لحين اإلفراج عنهن.

على صعيد آخر، أشارت البيادية الفلسطينية، إلـى أن الخطـة األمريكيـة للسـالم فـي الشـرق األوسـط، و 
وأرجعت ذلك إلى أن  بـ"صفقة القرن"، أخطر ما يواجه المشروع الوطني الفلسطيني. المعروفة إعالميا  

 تصفوي".انقسام فلسطيني، وتفتت عربي، فيما وصفتها بأنها "مشروع  تلك الصفقة تأتي في ظلّ 
وأكــدت أن "إســرائيل تســعى إلــى تطبيــع عربــي لعــزل الفلســطينيين واالســتفراد بهــم، عبــر اســتمرار ســرقة 

 األراضي، وتهويد القدس والمقدسات".
 7/3/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 وفد من لجنة االنتخابات الفلسطينية يصل غزة للقاء قادة حماس .8

، إلــى قطــاع 6/3/2019 لمركزيــة الفلســطينية، األربعــاءاألناضــول: وصــل وفــد مــن لجنــة االنتخابــات ا
غــزة، عبــر معبــر بيــت حــانون اايريــزا شــمالي القطــاع؛ لبحــث ملــ  االنتخابــات التشــريعية مــع قيــادة 

وقـــال بيـــان للجنـــة، فـــي وقـــت ســـابق األربعـــاء، إن علـــى جـــدول أعمـــال "ناصـــر"، لقـــاء  حركـــة حمـــاس.
 قيادة الحركة الخميس، لبحث موضوع االنتخابات.إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، و 

 6/3/2019 ،القدس العربي، لندن
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 حاتم عبد القادر: مكتب عباس يحظر ظهوري على وسائل إعالم السلطة .9
كشـ  حـاتم عبـد القـادر، الـوزير السـابق وعضـو المجلـس الثـوري لحركـة فـتح وعضـو  :القدس المحتلـة

رئـيس السـلطة محمـود عبـاس، حظـرت ظهـوره أمـام وسـائل مجلس األوقا ، أن جهات متنفذة بمكتب 
وقــال عبــد القــادر، فــي  أشــهر. 7إعــالم الســلطة المتمثلــة بتلفزيــون وسذاعــة فلســطين، ووكالــة وفــا، منــذ 

: "علمت أن الحظر جاء بتعليمات من جهات متنفـذة فـي مكتـب 6/3/2019 تصريح له مساء األربعاء
أجهـزة  للقـرار؛ ألن الحظـر لـم يطـلّ  ر إلـى أنـه لـم يهـتم كثيـرا  وأشـا الرئيس ومستولي اإلعالم الرسـمي".

 اإلعالم األخرى من محطات إذاعية وتلفزيونية ذات انتشار أوسع من اإلعالم الرسمي.
وذكـــر أن مـــا دفعـــه للحـــديث عـــن هـــذا الموضـــوع أن إحـــدى مقـــدمات برنـــامج صـــباحي فـــي التلفزيـــون 

حـــول أحـــدا   9/3/2019مباشـــرة صـــبات الســـبت الفلســـطيني اتصـــلت بـــه وطلبـــت مقابلـــة علـــى الهـــواء 
وأضـا  "بـدون نقـاو أو عتـاب قبلـت علـى الفـور واتفقنـا علـى الموعـد، وسـررت  مصلى باب الرحمة.

رفــع الحظــر عنــي، غيــر أن هــذه الفرحــة لــم تــدم ســوى عشــر دقــائق حتــى عــاودتني  بــذلك، وقلــت أخيــرا  
 ج بدعوى أن موضوع البرنامج تغير".باالتصال معتذرة بللغاء الموعد بكثير من األدب واإلحرا

 6/3/2019 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 فبراير الماضيشباط/ خالل  الفلسطينية في الضفةألجهزة  انتهاكاً  411لجنة أهالي المعتقلين:  .10
نفــذتها  انتهاكــا   411قالــت لجنــة أهــالي المعتقلــين السياســيين فــي الضــفة الغربيــة المحتلــة، إنهــا رصــدت 

أبناء شعبنا وكوادر المقاومة، وعلى رأسـهم أبنـاء حركـة حمـاس،  األمنية التابعة للسلطة، بحقّ األجهزة 
ــين فــي  وتنوعــت االنتهاكــات وفقــا   .2019فبرايــر  /خــالل شــهر شــبال لمــا رصــدته لجنــة أهــالي المعتقل

، الحريـات، تقريرها الشهري ما بين االعتقاالت والمداهمات الليلية، واالستدعاءات واالعتداءات وانتها
 ومصادرة ممتلكات ومحاكمات تعس ية.

وفــي ســابقة خطيــرة؛ أقــدمت تلــك األجهــزة علــى اعتقــال عضــو فــي المجلــس التشــريعي الفلســطيني عــن 
القــدس، وخطيــب المســجد األقصــى، البيــادي فــي حمــاس د. إبــراديم أبــو ســالم، بعــد مداهمــة منزلــه فــي 

 اللجنة أنه لم يسلم المدرسون من تلك االنتهاكات.وبينت  بلدة بير نباال شمال غرب القدس المحتلة.
وعلــى صــعيد التنســيق األمنــي؛ جــددت أجهــزة الســلطة محاربتهــا للمقاومــة، وخــدمتها ألمــن االحــتالل، 

 الشعب الفلسطيني. على جرائم االحتالل بحقّ  للردّ  عدّ عبر اعتقالها خلية مقاومة كانت ت  
ات الهيئــات والجمعيــات، إذ أجبــرت محمــد حمــدان علــى كمــا طالــت انتهاكاتهــا التــدخل فــي عمــل النقابــ

تقــديم اســتقالته مــن عضــوية الهيئــة اإلداريــة لجمعيــة اإلرادة لــذوي االحتياجــات الخاصــة، فيمــا بــرزت 
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ـــازين األجهـــزة األمنيـــة، وهـــو مـــا اضـــطر العديـــد مـــن  العديـــد مـــن حـــاالت التعـــذيب الممـــنهج داخـــل زن
 على تلك الممارسات. لطعام احتجاجا  المعتقلين السياسيين إلى خوض إضراب عن ا

حالـة اعتقـال،  112الفلسطينيين نفذتها أجهـزة السـلطة، توزعـت بـين  بحقّ  انتهاكا   411ورصدت اللجنة 
حـــاالت  6عمليـــة مداهمـــة لمنـــازل وأمـــاكن عمـــل، و 34حالـــة احتجـــاز، و 121حالـــة اســـتدعاء، و 84و

 4االحـتالل، و تنفيـذ عمليـات مقاومـة ضـدّ تنسيق أمني جرى فيها التحقيق مع مواطنين بهـد  إحبـال 
حـاالت قمـع حريـات،  5حاالت لـم تلتـزم فيهـا األجهـزة األمنيـة بقـرار اإلفـراج عـن معتقلـين سياسـيين، و

وحالة مصادرة لممتلكات المواطنين، وحالتين أعلن فيهـا معتقلـون اإلضـراب أو مواصـلة إضـرابهم عـن 
هور صحي لمعتقلين سياسيين بسبب ظرو  االعتقـال حاالت تد 4الطعام بسبب استمرار اعتقالهم، و

 حاالت اعتداء وانتهاكات أخرى. 8حالة محاكمة تعس ية، فضال عن  25وسوء المعاملة والتعذيب، و
 سياســيا   معــتقال   96، ومحــررا   أســيرا   141كمــا طالــت انتهاكــات الســلطة الفلســطينية وفقــا لتقريــر اللجنــة، 

، أو شــبابيا   حقوقيــا   ناشــطا   16صــحفيين، وسمــام مســجد، و 3معلمــين، و 5، وجامعيــا   طالبــا   21، وســابقا  
 مهندسين. 4تجار، ومحاضر جامعي، و 3، وموظفا   29وعضو مجلس تشريعي، و

، تلتها محافظة نـابلس انتهاكا   94وشكلت محافظة الخليل األعلى على صعيد انتهاكات السلطة بواقع 
 حالـة، والمخـابرات بـــ 78الوقــائي عمليـات االعتقـال بواقــع  ، كمـا تصــدر جهـاز األمـنانتهاكـا   75بواقـع 

 حالة اعتقال. 112حاالت مشتركة بينهما من أصل  8حالة، و 26
 6/3/2019 ،موقع حركة حماس

 
 ندد بتصنيف االحتالل فضائية األقصى "منظمة إرهابية"يالمكتب اإلعالمي الحكومي في غزة  .11

قــرار رئــيس حكومــة  هغــزة رفضــقطــاع ي الحكــومي فــي المكتــب اإلعالمــأعلــن  محمــد القوقــا: - غــزة
نه "إرهاب إ وقالاالحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبار قناة األقصى الفضائية "منظمة إرهابية"، 

اإلعالم الفلسطيني ويضا  إلى سلسلة جرائمـه المتمثلـة بالقصـ  والقتـل والتـدمير  جديد يمارسه بحقّ 
، المتسســــات لــــه فــــي بيــــان ،وطالــــب المكتــــب والطــــواقم الصــــح ية". وســــائل اإلعــــالم ضــــدّ  واإلغــــالق

والمنظمات الدولية باتخاذ خطوة جادة ومستولة برفض هـذا القـرار والوقـو  أمـام هـذا اإلرهـاب الجديـد 
 بتجميد عضوية دولة االحتالل في كافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير.

 6/3/2019 ،فلسطين أون الين
 

 

 



 
 
 
 

 

 11 ص             4882 العدد:             3/7/2019 الخميس التاريخ:  

                                    

 أبو هولي: ال تغيير بخصوص تسجيل الطلبة غير الالجئين في مدارس "األونروا" .12
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شتون الالجئين أحمد أبو هولي، أنه  :رام هللا

ال تغييــر فــي تفاهمــات العــام الماضــي بخصــو  تســجيل حــاالت الطلبــة غيــر الالجئــين فــي مــدارس 
 الثالثـاء األربعـاءوأوضح أبو هولي، أنه أجرى ليلـة  األونروا في كافة مناطق عملياتها الخمس.وكالة 

بأنـه ال تغييـر فـي تلـك التفاهمـات، وأن مـدارس  إبالغـه وتمّ  األونرواالعليا لوكالة  اإلدارةاتصاالت مع 
يـــتم قبولهـــا فـــي مـــدارس مفتوحـــة لعمليـــات التســـجيل مـــن غيـــر الالجئـــين التـــي  أبوابهـــااألونـــروا ســـتبقى 

 عليه في العام الماضي. كما كان معتادا   األونروا
 6/3/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لكنها لن تقبل تشديد الخناق على غزة تصعيد": حماس أبلغت مصر عدك رغتبها بالالشرق األوسط" .13

دها أنها ال ترغب في أي تصعيد في قطاع رسالة إلى إسرائيل، مفا« حماس»أرسلت حركة  رام هللا:
 غزة، لكنها لن تقبل تشديد الخناق على قطاع غزة ضمن مزايدات انتخابية إسرائيلية.

لمستولي المخابرات المصرية الذين التقوا « حماس»وقالت مصادر إسرائيلية إن هذا ما أبلغه قادة 
نه ليس لديها مصلحة في التصعيد، معهم في قطاع غزة الثالثاء. وأبلغت حماس الوفد المصري أ

 مطالبة بأن تلتزم إسرائيل بالتزاماتها في إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها قبل بضعة أشهر.
للمستولين المصريين، إنهم ال يطلبون أي جديد، وسنما سمات إسرائيل « حماس»وقال مستولو 

حة الصيد، وحل مشكالت الكهرباء بلدخال األموال إلى القطاع، من دون ابتزاز، وتوسيع مسا
والسمات بتدفق بضائع أكثر للقطاع، ثم االنتقال للمرحلة الثانية حول إنشاء مشروعات كبيرة في 

لسنا مستعدين لقبول المعاناة والجوع »ما أعلنوه سابقا: « حماس»القطاع وممر مائي. وكرر مستولو 
 «.في غزة بسبب االعتبارات االنتخابية في إسرائيل

 7/3/2019، لندن، لشرق األوسطا
 

 األقرب للمنصب اشتية.. و لم تحسم قرارها بشأن رئيس الوزراء حمركزية فت"القدس العربي":  .14
أن أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح لم يحسموا ” القدس العربي“علمت : مهند حامد - رام هللا

ار النهائي سيكون للرئيس محمود أمرهم حول مرشح واحد لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، وأن القر 
وبحسب المعلومات التي توفرت، فلن الحديث يدور عن شخصين من أعضاء  عباس في أي لحظة.

األقرب لتولي المنصب، لذلك ستكون مسألة الحسم بشكل  اشتيةاللجنة المركزية، لكن الدكتور محمد 
 ، بحسب المصدر.بتشكيل حكومة سياسية اشتيةنهائي بيد الرئيس عباس الذي سيكل  



 
 
 
 

 

 12 ص             4882 العدد:             3/7/2019 الخميس التاريخ:  

                                    

القدس “، في حديث مع اشتيةمن جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الدكتور محمد 
إنه ليس لديه علم حول موعد تكليف رئيس الوزراء الجديد، لكنه أشار إلى أن الحديث يدور ” العربي

لى الرئيس عباس، عن عضو من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، متكدا أن حسم القضية يعود إ
مضيفا أن الجميع متقبل لما سيقرره الرئيس بخصو  هذه المسألة. وحول احتمالية أن يكون هو 

 ”.أنه ال يعلم وما يقرره الرئيس يقبله الجميع“رئيس الوزراء المقبل أوضح 
 ”القدس العربي“من جهته، قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، في حديث مع 

يكش  اليوم أو خالل األيام “إن صاحب والية التكليف هو الرئيس محمود عباس، مضيفا أنه قد 
هنا، توصية للرئيس عباس بأن يكون رئيس “وتابع:  ”.المقبلة عن شخصية رئيس الوزراء الجديد

ريد الوزراء القادم من بين أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، والرئيس صاحب القرار إذا ما كان ي
تعيين رئيس وزراء من أعضاء المركزية أو خارجها لكن نحن في الحركة نرغب بأن يكون من 

 ”.داخلها
 6/3/2019القدس العربي، لندن، 

 
 تجاوز السدود التي تواجهنان حتىزكي: الحكومة المقبلة تحتاج إلى رؤية فتحاوية عباس  .15

القدس “فتح، عباس زكي، في حديث مع قال عضو اللجنة  المركزية لحركة : مهند حامد - رام هللا
إنه حركته حتى اللحظة في طور التشاور حول شخصية رئيس الحكومة المقبل، ولم يحسم ” العربي

يدور الحديث عن شخصين، وسط جدال بين أعضاء المركزية حول اختيار “هذا األمر بعد، مضيفا: 
، مشددا ”تم تكليف رئيس الوزراء الجديد، وسال لتم من مدة األمورأحدهما، لكن لغاية اآلن لم تحسم 

لم يعرض على اللجنة لغاية اآلن اسم محدد للموافقة عليه أو رفضه، وكل ما يقال في “على أنه 
اإلعالم في إطار التكهنات، لكن الحديث يدور عن برنامج عمل أكثر من شخو  في هذه 

 ”.المرحلة
نا نريد حكومة مثل السابقة فلن الحكومة نحن لسنا أمام أي حكومة سابقة وسذا ك“وأوضح زكي: 

 األكبرلمواجهة التحدي  وسيجابياالحالية جيدة ولم نحتج إلى هذا التغيير، اآلن نريد تغييرا عميقا 
والمخاطر المحدقة بالوطن، الحكومة المقبلة تحتاج إلى رؤية أبعد مما يتوقعه البعض، وهي رؤية 

تتجاوز السدود التي تواجهنا، وهي رؤية مبنية على فتحاوية في ظل الظرو  الصعبة، لتستطيع 
خطة عمل مرضية لشعبنا وتجمع شعبنا حولها، وستضم أشخاصا ذوي دالالت للشعب والسياسة 

 ”.واالقتصاد
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هنا، استخفافا في المسألة، حيث هنا، من يرشح اسما معينا، لكن القضية “وأشار زكي إلى أن 
أخذ كل المحطات التي أمامنا من المحطة العربية، ليست في األشخا ، وسنما قضية تتطلب 

فرضها االحتالل  إجراءاتومحطة االنتخابات اإلسرائيلية، ومحطة المصالحة الفلسطينية، وهنا، 
 ”.، وهنا، حصار على غزةاألقصىعلى 

 6/3/2019القدس العربي، لندن، 
 

 طائرات االحتالل تقصف مواقع للمقاومة في قطاع غزة .16
مصادر فلسطينية  "، أنأ   ب، من غزة نقال  عن "7/3/2019عربي، لندن، ذكرت القدس ال

الخميس على مواقع عدة تابعة -وسسرائيلية أفادت أّن طائرات حربية ٍإسرائيلية أغارت ليل األربعاء
لحركة حماس في جنوب القطاع رّدا  على بالونات حارقة أطلقت منه باّتجاه جنوب إسرائيل، دون أن 

أربع غارات إسرائيلية استهدفت الميناء “وقال مصدر أمني فلسطيني إّن  ئر في األروات.تتسّبب بخسا
نّفذتا بطائرات استطالع واألخريان شّنتهما “، مشيرا  إلى أّن اثنتين منها ”الجديد غرب خان يونس

 ”.ولم يبلغ عن وقوع إصابات لكن األضرار المادية كبيرة”. “16 -مقاتلة من طراز أ 
الغارة جاءت رّدا  على البالونات المحّملة بعبوات “على هذه الغارات قال الجيش اإلسرائيلي أّن  وتعليقا  

 ”.ناسفة والمتفّجرات التي ألقيت من قطاع غزة في وقت سابق من هذا المساء
طائرات االحتالل اإلسرائيلي، ، من غزة، أن 6/3/2019موقع في فلسطين أون الين، وأضا  

 ابعة للمقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزة وشماله.قصفت عدة مواقع ت
وأفاد مراسل "فلسطين أون الين"، أن طائرات االحتالل الحربية قصفت بصاروخين على األقل موقع 
"بدر" التابع لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، غرب محررة "نتساريم" في المحافظة 

قصفت بصاروخين نقطة رصد تابعة للضبط  سرائيليةاإلوذكر أن طائرات االستطالع  الوسطى.
 الميداني شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

كما أغارت الطائرات ذاتها على موقع "براق" التابع لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد 
 اإلسالمي شرق محافظة رفح بثالثة صواريخ على األقل.

 
 ستواصل فضح جرائم االحتالل: ة إرهابيةإعالن قناة األقصى منظم تدين حماس .17

أدان الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" فوزي برهوم، إعالن رئيس حكومة االحتالل 
 واعتبر برهوم في تصريح صحفي األربعاء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قناة األقصى "منظمة إرهابية".
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لها وتفضح جرائمه وانتهاكاته بحق شعبنا الفلسطيني، ذلك عداء للحبيقة ولوسائل اإلعالم التي تنق
 الفتا إلى أنه يعكس طبيعة نتنياهو العدوانية العنصرية المتطرفة.

وقال إن محاوالت الكيان الصهيوني طمس الحبيقة وحجب الرواية الفلسطينية وتسويق روايته الكاذبة 
اة األقصى وكل المنابر اإلعالمية وشدد برهوم على أن قن ستبوء بالفشل، ولن يكتب لها النجات.

الحرة والوطنية ستبقى تتدي رسالتها، وتقوم بواجبها المهني واألخالقي، وتنقل الحبيقة للعالم رغم كل 
 ما تتعرض له من شيطنة وتدمير وسرهاب صهيوني.

 6/3/2019موقع حركة حماس، غزة، 
 

 ظمة إرهابيةعتبار قناة األقصى منفصائل فلسطينية ترفض قرار االحتالل ا .18
رفضت فصائل فلسطينية، قرار رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي بنيامين  محمد القوقا: - غزة

لنهج استهدا  اإلعالم  ا  نتنياهو اعتبار قناة األقصى الفضائية "منظمة إرهابية"، وعدت ذلك تكريس
 الفلسطيني واستمرار للعدوان على شعبنا.

الفلسطيني  اإلعالمقرار، وقال: إنه "محاولة بائسة إلسكات الي ديموقراطدان التجمع اإلعالمي الو 
 المقاوم، واستمرار لسياسة االحتالل في قمع الحريات اإلعالمية ومالحقة الصحفيين".

كذلك اعتبر الناطق باسم حركة الجهاد مصعب البريم تصنيف فضائية األقصى "منظمة إرهابية" 
الرواية الفلسطينية التي باتت تحرز نجاحات واضحة  "محاولة جديدة لفرض نوع من الحصار على

 اإلعالميةوأكد أن استهدا  المتسسات  ".وسنسانياوسياسيا  إعالميافي تعرية وفضح االحتالل 
الفلسطينية لن يمنعها من استكمال رسالتها في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وفضح جرائم 

 االحتالل.
إلسرائيلي ضد فضائية األقصى "يفضح إجرام االحتالل" ولن يثني وقالت حركة األحرار: إن القرار ا

اإلعالم الفلسطيني وكوادره عن مواصلة أدائهم لواجبهم المهني والوطني في فضح جرائم وأكاذيب 
وشددت على أن فضائية األقصى "هي رائدة اإلعالم الفلسطيني  االحتالل وتعريته أمام العالم".

 ق االحتالل".المقاوم وستبقى شوكة في حل
مقاوم يحمل هم  إعالميلحركة المجاهدين، أن قناة األقصى منبر  اإلعالميبدوره، أكد المكتب 

وطالب المكتب اإلعالمي المتسسات  العالم. إلىالقضية الفلسطينية ويسمع صوت شعبنا ومقاومته 
ية واإلعالم الدولية "بضرورة التحر، العاجل لوق  العدوان الصهيوني بحق الصحافة الفلسطين

 المقاوم".
 6/3/2019فلسطين أون الين، 
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 القدس يؤكد دخوله مرحلة جديدة من االنتهاكات تصعيد االحتالل األخير ضدّ فتح:  .19
قال البيادي البارز في حركة فتح في القدس المحتلة، رأفت عليان، إن  نادية سعد الدين: –عمان 

نية والسياسية والشعبية والديمغرافية، يتكد دخوله تصعيد االحتالل األخير ضد القدس، بمكوناتها الدي
 مرحلة جديدة من االنتهاكات الهادفة لتحقيق التطهير العرقي الحبيقي ضد أبناء المدينة المحتلة.

واعتبر عليان، في تصريح له، إن سلطات االحتالل تستهد  إفراح القدس المحتلة من سكانها 
 لصعد الدينية والسيادية والسكانية.والسيطرة الكاملة على مكوناتها، على ا

وأوضح بأن حجم االعتداءات اإلسرائيلية ضّد القدس المحتلة قد تصاعدت بشكل ملحوظ منذ قرار 
 ي، دونالد ترامب، االعترا  بها عاصمة للكيان اإلسرائيلي.مريكإدارة الرئيس األ

لى منسوب التطر  ضد ونوه إلى أن األحزاب اإلسرائيلية تتنافس في دعايتها االنتخابية ع
 الفلسطينيين لكسب أكبر عدد ممكن من األصوات، في انتخابات الكنيست المقررة الشهر القادم.

يا ، داعيا  كل من يستطيع الوصول أمريكوقال إن القادم أسوأ في ظل السياسة اإلسرائيلية المدعومة 
الرحال إليه لحمايته والدفاع  إلى المسجد األقصى ومصلى باب الرحمة ضرورة التواجد المستمر وشد

 عنه ضد عدوان االحتالل.
 7/3/2019الغد، عمان، 

 
 حماس تدعو إلى نفير واسع باألقصى الجمعة المقبلة .20

دعت حركة "حماس" جماهير شعبنا في القدس المحتلة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، 
منع محاوالت فرض الوقائع التي تمس إلى شد الرحال إلى المسجد األقصى بعد غد الجمعة، ل

كما دعت الحركة في تصريح صحفي  بمكانته اإلسالمية والتاريخية، وكسر إجراءات االحتالل فيه.
يوم األربعاء إلى مساندة المبعدين عن المسجد األقصى إثر فتح باب الرحمة، وكذلك تكثيف حشود 

 للنفير الواسع. ا  ومالمصلين غدا الخميس في األقصى، واعتبار يوم الجمعة ي

ودعت أيضا إلى تحدي اإلجراءات الصهيونية الهادفة لمنع المصلين من الوصول إلى القدس، 
 وسقامة الصلوات الجامعة على حواجز جيش االحتالل ومفترقات الطرق.

 6/3/2019موقع حركة حماس، غزة، 
 

 جيش اإلسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من غزةال .21
ولا: أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي، في وقت متأخر من مساء األربعاء، أن ااألناض - القدس

 ”.اعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة“نظام الببة الحديدية الدفاعي، 
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وبحسب الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، فلن صفارات اإلنذار دوت عقب إطالق الصاروخ من 
لحديدية، وسسقال الصاروخ بعد أن أطلق باتجاه مجمع تم تنشيط الببة ا“وأشار أدرعي إلى أنه  غزة.

ونوه إلى أن صفارات اإلنذار األخرى دوت في النقب الغربي عند حدود شمال  ”.مستوطنات أشكول
 قطاع غزة، بعد إلقاء عبوة ناسفة على الحدود.

 7/3/2019القدس العربي، لندن، 
 

 نتنياهو يعلن اعتبار قناة األقصى منظمة "إرهابية" .22
أعلن رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، اليوم األربعاء، حظر قناة  الرأي: –قدس المحتلة ال

وأفادت وسائل إعالم عبرية، بأن نتنياهو وافق على  األقصى الفضائية واعتبارها منظمة "إرهابية".
في وزارة توصيات جهاز المخابرات اإلسرائيلي االشابا،ا و"هيئة المكافحة االقتصادية لإلرهاب 

وأشارت إلى أن القرار يستند إلى المعلومات الواردة من "الشابا،" الشهر  الجيش بحظر القناة".
الماضي والتي تدعي استغالل حركة حماس للقناة لغايات تجنيد نشطاء في صفوفها من خالل 

ة األقصى قد وفي وقت سابق، زعم الشابا، أن قنا استخدام رموز سرية خالل البث التلفزيوني للقناة.
 وجهت إشارات أسمتها بـ "السرية" لخلية تابعة لحماس زعم االحتالل أنه اعتقل أعضائها في القدس.

 7/3/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 ية قرب قطاع غزةمريكنشر صواريخ "ثاد" األ .23
اشر نشر ي بمريكذكرت مصادر اعالمية عبرية ان الجيش األ :ترجمة "القدس" دوت كوم-غزة 

ية المتطورة بالقرب من المدن االسرائيلية القريبة من قطاع غزة وذلك مريكبطاريات صواريخ "ثاد" األ
بعد أن نشر قبل ايام بطاريات من هذه المنظومة الول مرة مثلها في منطقتي الوسط اتل أبيبا 

ثاد المتطورة برفقة  وزار رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو مناطق نشر منظومة والشمال.
ي هذه المنظومة في اسرائيل مريكواعتبر نتنياهو نشر الجيش األ ي ديفيد فريدمان.مريكالسفير األ

 ا.أمريكدليال على قوة العالقات سياسيا وأمنيا مع 
 6/3/2019القدس، القدس، 

 
 والمرشح عوفر كسيف "التجمع"و "الموحدة"لجنة االنتخابات تشطب قائمة  .24

صادقت لجنة االنتخابات المركزية، مساء اليوم األربعاء، على طلب شطب قائمة : حيىضياء حاج ي
ي والعربية الموحدة، باإلضافة إلى شطب ترشيح عوفر كسيف في ديموقراطتحال  التجمع الوطني ال
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ر ية للسالم والمساواة، فيما من المقرر أن يقدم مركز عدالة التماسين على قراديموقراطقائمة الجبهة ال
 الشطب للمحكمة العليا حتى يوم الثالثاء المقبل، بحسب المحامي حسن جبارين.

في لجنة االنتخابات المركزية فيما  ا  عضو  17وجاء قرار شطب قائمة التجمع والموحدة بمصادقة 
 10طلب شطب كسيف، فيما صوت  ا  عضو  15أعضاء ضد طلب الشطب، هذا ودعم  10صوت 

 أعضاء في لجنة االنتخابات المركزية عن التصويت. 3أعضاء ضد طلب الشطب وامتنع 
 ا  عضو  12وأقرت اللجنة، خالل جلستها، ترشح قائمة تحال  الجبهة والعربية للتغيير، حيث صّوت 

 أعضاءا عن التصويت. 3ضده وامتنع ممثلو األحزاب الحريدية ا 15مع قرار الشطب فيما صوت 
موحدة من قبل لجنة االنتخابات، قال مدير مركز في تعقيبه على شطب ترشح قائمة التجمع وال

عدالة، حسن جبارين، الذي تولى تمثيلها قانونيا، إن "الشطب جاء على خل ية سياسية واضحة، 
ظهر بشكل جلي أن أعضاء اللجنة اتخذوا قرارهم قبل سماع أي ادعاء، وال يمكن تغيير هذه القرارات 

ما، بل تخضع العتبارات سياسية يحددها اليمين بالمنطق والعقل ألنها غير خاضعة ألي منه
 والشعبويين في إسرائيل".

بدورها، اعتبرت قائمة الجبهة والعربية للتغيير، أن شطب قائمة التجمع والموحدة "هو قرار سياسي 
هو حلقة من مسلسل نزع الّشرعّية عن المواطنين العرب وعن قياداتهم المنتخبة، ومن جوقة 

ها رئيس الحكومة نتنياهو، والتي تتماهى معها معظم أحزاب السلطة في محاولة التحريض التي يقود
 رخيصة الستمالة أصوات اليمين العنصري".

 6/3/2019، 48عرب 
 

 " الذي يدعو إلى قتل العربكهانا "لجنة االنتخابات اإلسرائيلية تصادق على حزب .25
، أمس ااألربعاءا، على حزب صادقت لجنة االنتخابات المركزية: «الشرق األوسط»تل أبيب: 

اعظمة يهوديةا، ورئيسه ميخائيل بن آري، رغم أن المستشار القضائي « عوتسما يهوديت»
األدلة »، وبسبب «سياسته العنصرية العنيفة»للحكومة، أفيحاي مندلبليت، دعا إلى شطبه بسبب 

 «.المقلقة بشأنه
تغيير المعادلة أوال ، فمن يتجرأ  يجب»فهو ممن يتفوهون بتصريحات عنصرية وسرهابية، مثل: 

للتحد  ضد يهودي لن يعيش. لن يعيش. لن نطرده، ولن نسحب منه المواطنة. ببساطة لن يعيش. 
فرقة إطالق نار ستقتله. ستقضي عليه، كما يفهم العرب ذلك. هذه لغتهم. تقولون إن هذه عنصرية.. 

العربي يريد أن يأكل ويكسب  عنصري؟ من يقول إنهم مخلصون يستخ  بهم. ليس صحيحا  أن
 «.رزقه. للعربي طموحات قومية. يصرخ بها، وعلى استعداد للموت من أجلها
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وقد أعرب رئيس اللجنة، القاضي الحنان ميلتسر، عن أسفه كون ممثلي األحزاب في اللجنة حسموا 
كمة العليا، علما  في هذا االتجاه. وقال: إن على من يطالبون بللغاء هذا الحزب أن يتوجهوا إلى المح

 بأن المحكمة كانت قد شطبت هذا الحزب في الماضي.
  7/3/2019الشرق األوسط، لندن، 

 

 الدولتين الفان" السياسي: بدون دولة فلسطينية وحلّ  –برنامج "كاحول  .26
الفان"، برئاسة بيني غانتس، الذي ن شر عصر  –برز في البرنامج السياسي الكامل لقائمة "كاحول 

ألربعاء، خلّوه من عبارتي "حل الدولتين" و"الدولة الفلسطينية". وفي المقابل، جرى التشديد اليوم، ا
على أنه "لن يتم تنفيذ فك ارتبال ثاٍن"، مثلما جرى لدى انسحاب القوات اإلسرائيلية من قطاع غزة 

عربية.  ، وتحد  البرنامج عن عقد "متتمر إقليمي" بمشاركة دول2005وهدم المستوطنات فيه، عام 
كذلك شدد البرنامج على رفض هذه القائمة االنسحاب من هضبة الجوالن السورية المحتلة. كذلك 

: الكتل االستيطانية، غور استراتيجيةاعتبر البرنامج أن إسرائيل لن تنسحب من "أربعة مناطق 
 األردن، القدس وهضبة الجوالن".  

الوسطية السياسية، أنه قريب جدا من البرنامج  وبدا البرنامج السياسي لهذه القائمة، التي تدعي
السياسي لحزب الليكود الحاكم، بزعامة رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ويتقاطع معه 
خاصة في الجانب السياسي واألمني. وقالت وسائل إعالم إسرائيلية إنه يظهر بوضوت أن الذين 

 دا من أجل جذب ناخبين يمينيين.الفان" بذلوا جه –صاغوا برنامج "كاحول 
الفلسطيني، وجاء  –وال يتعامل البرنامج السياسي لهذه القائمة بشكل مباشر مع الصراع اإلسرائيلي 

فيه أنه "سنبادر إلى متتمر إقليمي مع دول عربية تتطلع إلى االستقرار، وسنعمق إجراءات االنفصال 
، على المصالح األمنية لدولة إسرائيل وعلى عن الفلسطينيين من خالل الحفاظ، من دون مساومة

 حرية عمل الجيش اإلسرائيلي في كل مكان".  
وأضا  أنه "سي بحث في المتتمر اإلقليمي موضوع ال يقل أهمية: المكانة اإلقليمية إلسرائيل كقوة 
 رائدة مع شريكاتها في المصالح. ولن يكون هنا، وضعا بعد اآلن تجري فيه محادثات حول اتفاق
نووي مع إيران أو حول تسوية في سورية من دون أن تستعرض هذه الشريكات، وسسرائيل في 

 مقدمتها، مصالحها ويتم قبولها" في إشارة إلى دول الخليج العربية باألساس.
وجاء في بند آخر أن "هضبة الجوالن هي جزء ال يتجزأ من دولة إسرائيل، وهذا البند ال يخضع 

وطن هذه المنطقة. وسنحافظ في الجبهة الشمالية على المعركة المتواصلة لمفاوضات. سنطور ونست
 ضد تموضع إيران وتعاظم قوة حزب هللا، ونجهز الجيش اإلسرائيلي إلمكانية الحرب".
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الفان" يبدو كأنه منسوخ عن سياسة حكومات نتنياهو بحذافيرها، لكنه  –ورغم أن برنامج "كاحول 
إسرائيل قيادة سياسية مبادرة، تعمل من أجل استغالل الفر  ادعى أنه "فوق كل شيء، ينقص 

وتغيير الواقع في المنطقة وعند حدودنا. وحماس، بقدراتها الصغيرة قياسا بالجيش اإلسرائيلي، تتحدانا 
 وتتجعل حياة سكان الجنوب مريرة".

يلي األماكن الخمسة وتابع برنامج هذه القائمة، التي يحتل ثالثة رؤساء أركان سابقين للجيش اإلسرائ
األولى في قائمة مرشحيها، أنه "على الرغم من المعركة الناجحة التي يخوضها الجيش اإلسرائيلي 
ضد تعاظم قوة حزب هللا، وهو القوة األقوى في لبنان اليوم، وضد تموضع إيران في سورية، يتشكل 

ر على شكل رسم بوتين وسردوغان خل  حدودنا الشمالية واقعا مهددا. والعمليات اإلسرائيلية ال تتث
 وروحاني تسوية جديدة في سورية".   

الفان" أنه "سنعالج الجرات التي أحدثتها الحكومة الحالية في العالقات مع يهود  –واعتبرت "كاحول 
يين اليهود نابعة مريكالعالم، وخاصة في الواليات المتحدة"، علما أن حالة االغتراب بين إسرائيل واأل

بير من سياسة إسرائيل ضد الفلسطينيين خصوصا، والتي تتعهد هذه القائمة بمواصلتها بحال بشكل ك
 وصولها إلى سدة الحكم.  

وتعهد برنامج هذه القائمة بسن قانون ال يسمح بأن تزيد والية رئيس الحكومة اإلسرائيلية عن ثماني 
 سنوات، أو أكثر من ثال  واليات.

ان" هي تحال  بين ثالثة أحزاب، هي "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد، الف –ويذكر أن قائمة "كاحول 
 والحزبان الجديدان "مناعة إلسرائيل برئاسة غانتس، و"تيلم" برئاسة موشيه يعالون.

 6/3/2019، 48عرب 

 

 جنراالن إسرائيليان يطالبان بإسقاط حماس في غزة بهذه األفكار .27
رائيليان بصورة متزامنة عن انعدام الحلول السياسية تحد  جنراالن إس: عدنان أبو عامر -21عربي

 مع حماس في غزة، والحاجة إلى البحث عن خيارات عسكرية مع الحركة.
وذكر آفي ديختر، رئيس لجنة الداخلية واألمن التابعة للكنيست، في مقابلة مع القناة التلفزيونية 

ذ عملية سور واق جديدة في قطاع غزة، "كان"، أن "إسرائيل مطالبة في نهاية األمر بالذهاب لتنفي
، بحيث تنتهي العملية بتفكيك غزة 2002كتلك التي قام بها الجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية في 

من سالحها وبناها العسكرية؛ ألنه لمس  ال توجد طريق سياسية لتنفيذ ذلك، ال أرى بديال سياسيا 
 قادرا على تجريد حماس من سالحها". 
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ديختر، الرئيس األسبق لجهاز األمن العام الشابا،، وزير األمن الداخلي السابق، في وأضا  
"، أنه "يجب اختيار التوقيت المالئم، والخروج إلى العملية المطلوبة 21المقابلة التي ترجمتها "عربي

ات في غزة، هذه عملية لن تنتهي في أسبوعين وال شهرين، وهذا التوقيت ينبغي أن تحدده المستوي
 السياسية والعسكرية واألمنية اإلسرائيلية مجتمعة؛ ألنها ليست عملية قصيرة".

وختم بالقول إنه "يجب أن يفهم اإلسرائيليون أننا لسنا أمام تنظيم مسلح عادي، هذا كيان عسكري مع 
قدرات تسلحية، والسلطة الفلسطينية منفصلة عن القطاع، وكل خطوة يقوم بها أبو مازن ضد غزة 

 المزيد من الصعوبات أمام إسرائيل، وهو يفعل ذلك عن سابق إصرار ومعرفة منه". تضع
بارا،، المساعد السابق لرئيس جهاز الموساد، قال إن "إسرائيل مطالبة بالعمل بصورة حازمة -رام بن

وصارمة إلسقال حكم حماس في غزة، وسن لديه خطة محكمة لمعالجة تهديد حماس، بحيث تلجأ 
أفكار من خارج الصندوق ضد حماس، بصورة تتدي في النهاية إلى انهيار سلطتها في  إسرائيل إلى

القطاع؛ ألنه محظور علينا أن نسمح ببقاء هذا الكيان المسلح قائما في غزة، يجب العمل حثيثا كي 
 ال يبقى هنا،".

غزة  "، أن "بقاء كيان حماس في21وأضا  في مقابلة مع صحيفة مكور ريشون، ترجمتها "عربي
يخدم تصورات اليمين اإلسرائيلي، ألنه طالما بقيت حماس مسيطرة على غزة فال يمكن الحديث عن 
اتفاق سياسي مع الفلسطينيين، يجب "تطييرهم" من غزة، ال أقصد بذلك أن يذهب ابني وابنتي اللذان 

بتشغيل الدماح يخدمان في وحدات قتالية بالجيش اإلسرائيلي، ويدخلوا غزة إلسقال حماس، بل نفكر 
 اليهودية التي نملكها". 

 7/3/2019، "21موقع "عربي 
 

 واشنطن بوست: نتنياهو ربما يقضي أسابيعه األخيرة في السلطة .28
كتب إيشان ثارور المعلق السياسي في صحيفة  :سعيد عريقات -"القدس" دوت كوم -واشنطن

بما يقضي أسابيعه األخيرة في "واشنطن بوست" مقاال نشرته له الصحيفة تحت عنوان "نتنياهو ر 
السلطة"، قال فيه إن الزعيم الذي و ص  في الماضي بـ"الملك بيبي" ربما يكون على وشك فقدان 

 .بسبب قضايا الفساد التي ي قق معه بخصوصها عرشه
نيسان المقبل،  9وبحسب الكاتب "يمثل هذا التحدي القانوني ضربة قاصمة لنتنياهو قبل انتخابات 

ن من المتوقع أن يفوز فيها بشكل مريح، وأن يصبح رئيس الوزراء األطول خدمة في تاريخ والتي كا
إسرائيل، ولكن في األسابيع األخيرة، تراجع نتنياهو إلى المركز الثاني في بعض استطالعات الرأي، 

 "خاصة بعد أن قرر منافساه الرئيسيان، بيني غانتس ويائير البيد، التحال  ضده في االنتخابات
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ويستشهد الكاتب باستطالعات الرأي التي نشرت في األيام األخيرة والتي تشير إلى أن "أي تغيير 
هامشي في الدعم بعيدا  عن األحزاب اليمينية وسلى تحال  الوسط المعارض الذي يقوده غانتس والبيد 

 قد يكون قاتال  لفر  إعادة انتخاب نتنياهو".
اتهام إلى نتنياهو، قد يقود إسرائيل صوب مرحلة غير مألوفة،  ويلفت ثارور إلى ان "احتمال توجيه

فلم يسبق أن واجه أي رئيس وزراء مثل التوصية التي قدمها ماندلبليت؛ حيث آثر رؤساء الوزراء 
اإلسرائيليين مرتين في الماضي االستقالة مع استمرار التحبيقات في مزاعم تتعلق بهم، لكن نتنياهو 

ب ومن الواضح أن نتنياهو لن يفعل ذلك، االمر الذي أثار هتافات صاخبة من ليس مستعدا  لالنسحا
أعضاء حزب الليكود في أحد الفنادق خارج تل أبيب يوم االثنين، حين انتقد ما أسماه عمليات 

 /غسيل الدماح/ التي تشنها وسائل اإلعالم وأعمال /البلطجة/ التي يمارسها التيار اليساري".
 6/3/2019القدس، القدس، 

 
 استشهاد فتى فلسطيني بنيران قوات االحتالل خالل مواجهات ليلية على حدود قطاع غزة .29

أ   ب: است شهد فتى فلسطيني بنيران قوات االحتالل اإلسرائيلية خالل مواجهات دارت ليل  -غزة
في الخميس على الحدود بين قطاع غزة والدولة العبرية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة -األربعاء

 15استشهد الطفل سيف الدين عماد ناصر ابو زيد ا“وقال أشر  القدرة المتحّد  باسم الوزارة:  غزة.
 ”.عاما ا متأّثرا  بجراحه التي أصيب بها شرق غزة قبل ساعات قليلة

من جهتها، لم تعّلق متحّدثة باسم الجيش اإلسرائيلي مباشرة على استشهاد الفتى الفلسطيني، لكّنها 
ّن المئات من المتظاهرين رشقوا القوات اإلسرائيلية على طول السياج الحدودي بالحجارة وألقوا أّكدت أ

وقالت المتحّدثة  ”.وفقا  لإلجراءات المّتبعة عادة“باّتجاههم عبوات متفجرة، مما اضّطر الجنود للرّد 
قطاع غزة. لقد ألقوا متظاهر ألقوا حجارة وأحرقوا إطارات مطاطية في مواقع عدة في  600حوالي “إّن 

الجنود رّدوا باستخدام “وأضافت:  ”.عبوات ناسفة عديدة على السياج األمني، لكنها فشلت في اجتيازه
 ”.وسائل مكافحة الشغب وأطلقوا النار وفقا  لإلجراءات المّتبعة عادة

 7/3/2019، القدس العربي، لندن
 

 يقتحمون األقصى وسط حماية مشددة اً مستوطن 69القدس:  .30
اقتحم مستوطنون يهود، اليوم األربعاء، باحات المسجد األقصى المبار، في القدس  القدس المحتلة:

المحتلة، من جهة "باب المغاربة" بحماية أمنية م شددة من قبل قوات االحتالل والوحدات الخاصة 
متتالية، اقتحموا المسجد على شكل مجموعات  ا  مستوطن 69وبحسب مصادر محلية فلن  التابعة لها.
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وذكرت دائرة األوقا  اإلسالمية،  رافقتهم فوات االحتالل ضمن مسارات محّددة في باحات المسجد.
أن عناصر من القوات الخاصة لالحتالل انتشرت في باحات األقصى، وأمنت الحماية للمستوطنين 

 حتى خرجوا من "باب السلسلة". ا  ورافقتهم أيض
 6/3/2019، فلسطين أون الين

 
 باب الرحمة: اتصاالت تستبق تصعيد الجمعة المحتملمصلى  .31

وسط خشية األجهزة األمنية اإلسرائيلية من تصعيد محتمل في القدس، تجد : / عمر دالشة48عرب 
نفسها خالله أمام موجة احتجاجات عارمة كتلك التي شهدتها المدينة المحتلة في تموز/ يوليو 

شر جملة من التسريبات عن حلحلة في قضية مصلى ، شرعت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بن2017
باب الرحمة، في محاولة لمنع األوقا  من فرض أمر واقع يثبت السيادة الفلسطينية على محيط 

 البلدة القديمة في المدينة المحتلة.
فيما نفى مجلس األوقا  والشتون اإلسالمية في القدس ما تداولته وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، حول 

أن المصلى وكل ما حوى حرم المسجد األقصى  ا  اق وتسوية في قضية مصلى باب الرحمة، متكداتف
المبار،، هو حق خالص للمسلمين وال حق ألحد سواهم فيه، وذلك على إثر التسريبات حول 
مفاوضات جارية مع الجانب األردني للتوصل إلى حل حول مسألة مصلى باب الرحمة، يقضي 

 الشهر فقط، مقابل ترميمه. باستخدامه مرتين في
" 48وعقب المتحد  بلسان مجلس األوقا  اإلسالمية في القدس، فراس الدبس، في حديث لـ"عرب 

بالقول إنه "ال يوجد أي اتفاق مع الجانب اإلسرائيلي، وهذه األخبار التي يتم تداولها في اإلعالم 
 اإلسرائيلي عارية عن الصحة تماما".

ى خل ية إبعاد عشرات الحراس والسدنة باإلضافة إلى مستولي وموظفي وتأتي هذه التطورات عل
األوقا ، وتنفيذ حملة اعتقاالت عشوائية استهدفت حراس المسجد األقصى، تخللها إبعاد رئيس 

 مجلس األوقا  اإلسالمية، الشيخ عبد العظيم سلهب.
ونفى الشيخ سلهب، أن يكون قد تواصل مع أي من ممثلي الحكومة اإلسرائيلية أو أي طر  آخر 
يمثل سلطات االحتالل، علما بأنه مبعد عن المسجد األقصى بقرار من شرطة االحتالل اإلسرائيلية 

 يوما. 40لمدة 
ستول أردني رفض وذكر التلفزيون الرسمي اإلسرائيلي اكانا، مساء اليوم، األربعاء، نقال عن م

، وأن ا  اإلفصات عن هويته، أن االتصاالت بين الحكومة اإلسرائيلية واألردن في هذا الشأن جيدة جد
 األمور تسير نحو االتفاق على حل.
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لالتفاق على آلية إدخال المواد الالزمة لبدء عمليات ترميم  ا  وتابع المصدر أن المباحثات تتم حالي
للمصدر فلنه ال يزال الموعد المحدد للبدء بعمليات الترميم غير واضح،  ا  لمصلى باب الرحمة، ووفق

 ولكنه أكد أن ذلك سيتم في األيام القليلة المقبلة.
وشددت القناة على أن المصدر األردني يتكد أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي ستسمح بترميم 

إلى أنه لن يستخدم  ا  ، الفتا  ه الحق، على أن يتم تجديد أمر إغالق2003المصلى الذي أغلق منذ العام 
 كمصلى.

بين األردن وسسرائيل إليجاد  ا  كما نقلت القناة عن مصدر سياسي تأكيده أن االتصاالت بدأت مبكر 
حل لمسألة مصلى باب الرحمة، وقالت القناة إن المصدر رفض التعليق عن األنباء حول لقاء في 

 رحمة.العاصمة األردنية عمان، لبحث مسألة باب ال
وأشارت القناة إلى تحذيرات األجهزة األمنية اإلسرائيلية من المماطلة في إيجاد حل في هذا الشأن، 
وسط مخاو  من نجات األوقا  في فرض أمر واقع جديد القدس المحتلة، وذلك بعد أشهر من 

األقصى في  نجاحها في إجبار االحتالل بلزالة البوابات اإللكترونية التي تم تثبيتها على بوابات
 .2017صيف العام 

وبحسب "كان" فلن الجانب اإلسرائيلي يضغط نحو التوصل إلى حل لتجنب مواجهات يوم الجمعة، 
وأوضحت أن هنا، أصوات سياسية في إسرائيل تطالب بمنع المسلمين من الدخول إلى مصلى باب 

والتفاوض مع ممثلي الرحمة، ومنع أي عمليات ترميم، فيما ترفض أصوات باألوقا  االجتماع 
 بسيادة االحتالل على المسجد األقصى المبار،. ا  ضمني ا  حكومة االحتالل حتى ال يمثل ذلك اعتراف

وأكدت القناة أنه بناء على ذلك تم إلغاء اجتماع كان من المفترض أن يجمع مفتش شرطة االحتالل 
ن المسجد األقصى، الشيخ عزام في القدس، دورون يديد، بمدير عام دائرة األوقا  اإلسالمية وشتو 

 الخطيب.
بأن صحيفة "هآرتس" نشرت مساء أمس، تسريبات حول اللقاء الذي كان من المفترض أن  ا  علم

يجمع يديد بالشيخ الخطيب، حيث قالت إن اللقاء يعقد في إطار محاولة للتوصل لصيغة تفاهمات 
لمقدسة، يوم الجمعة المقبل. وهو ما نفته تمنع أي تصعيد أمني في محيط البلدة القديمة في المدينة ا

 دائرة األوقا  اإلسالمية، متكدة أن "هذه األخبار عارية عن الصحة".
وبحسب "كان"، فلن قوات االحتالل تتحضر لنشر تعزيزات عسكرية كبيرة، بما في ذلك إقامة حواجز 

ضافة إلى استخدام أدوات عسكرية على جميع مداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة ومحيطها، باإل
 تكنولوجية لم تحددها.
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هذا ودعا الحرا، الشبابي المقدسي للصالة على باب األسبال تضامنا مع الحراس والسدنة الذين تم 
إبعادهم في محاولة لالنفراد بالمسجد األقصى المبار،، فيما دعا حراس المسجد األقصى، إلى 

الجمعة المقبل، للسمات بدخول حراس المسجد وموظفي االعتصام على أبواب المسجد، بدء من يوم 
مجلس األوقا  المبعدين بأوامر من سلطات االحتالل، وذلك في ظل حملة االعتقاالت واإلبعاد التي 
تنتهجها سلطات االحتالل في القدس، في حق حراس ومستولي وموظفي مجلس األوقا  اإلسالمية 

 شبال/ فبراير الماضي. 22حمة، يوم الذين شاركوا في إعادة فتح مصلى باب الر 
 6/3/2019، 48عرب 

 
 االحتالل يهدم منزل األسير عاصم البرغوثي في كوبر .32

هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل األسير عاصم البرغوثي في قرية كوبر 
ات قد اقتحمت القرية، ما وكانت قوات كبيرة من جيش االحتالل، ترافقها الجراف شمال مدينة رام هللا.

 أدى إلى اندالع مواجهات عنيفة خالل ساعات الليل الفائت.
وتأتي عملية الهدم هذه بذريعة أن األسير عاصم البرغوثي شار، في عملية إطالق نار في كانون 
األول/ ديسمبر الماضي في "غفعات أسا "، والتي قتل فيها اثنان من جنود االحتالل، وأصيب 

 .جندي ثالث
 7/3/2019، 48عرب 

 
 محرراً  الخليل: االحتالل يخطر بهدم شقتين سكنيتين ويستدعي أسيراً  .33

أخطرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األربعاء، بهدم شقتين سكنيتين لعائلة األسير  :وفا -الخليل
 عرفات ارفاعية في مدينة الخليل، واستدعت أسيرا محررا.

خطارا إية لــ"وفا"، إن قوات االحتالل داهمت منزل العائلة وسلمتهم عطية ارفاع األسيروقال شقيق 
مترا في  150تعود للعائلة وتبلغ مساحتها  إحداهابهدم الشقتين في عمارة مكونة من خمسة طوابق، 

مترا في الطابق الثاني تعود لمسير عرفات، وأمهلتهم حتى  150واألخرى بمساحة  الرابع،الطابق 
ارفاعية اتهم بقتل مستوطنة في مدينة القدس، وهو معتقل  األسيريذكر أن  ليهما.إلخالء منز  11/3

 لدى االحتالل منذ شهر.
المحرر مصعب الزغير بالغا لمراجعة مخابراتها،  االحتالل األسيروفي سياق آخر، سلمت قوات 

 عقب دهم منزله في مدينة الخليل، كما اقتحمت عددا من البلدات، والمنازل.
 6/3/2019، الجديدة، رام هللاالحياة 
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 األسرى: نتعرض لعملية حرق ألجسادنا جراء أجهزة التشويش .34

قالت الحركة األسيرة في سجون االحتالل، إن أجهزة التشويش المسرطنة التي قامت  الرأي: –غزة 
لقلق إدارة السجون بتركيبها قد بدأت عملها في أجسادنا، وتنهب من صحتنا، مشيرة  إلى أن التوتر وا

 والصداع والغثيان والشعور بالدوار بات حالة  مالزمة  لحياتهم.
وأضافت الحركة في بيان صادر عنها اليوم األربعاء، أنه وبعد التواصل مع الجهات المختصة من 
األطباء وأصحاب العلم من خبراء هذا المجال تبين تعرض األسرى ألخطر أنواع اإلشعاعات في 

يومية التي نشعر بها ما هي إال رأس جبل الجليد من األضرار التي ستصيب العالم، وأن األعراض ال
 أجسامهم.

وذكرت أن التشوه الجيني للخاليا وظهور مرض السرطان القاتل هو النتيجة الحتمية لما يتعرضون 
التابعة لسالت الجو الصهيوني بتركيب هذه األجهزة التي  108له، موضحة  أن قيام الوحدة الخاصة 

ميغا هيرتز في مناطق مغلقة يتكد بصورة قطعية أن  2690موجات كهرومغناطيسية قوتها تبث 
 حياتهم.هنا، نية مبيتة لدى المحتل باستهدا  

وتابعت الحركة: "إن ما نقوله لكم ال يأتي في معرض الدعاية واالستعطا  فقد أكدت منظمات 
لسرطان القاتل بسبب تعرضها إنسانا في منطقة رأس العين بمرض ا 40حقوق اإلنسان وفاة 

إلشعاعات هذه األجهزة رغم وجودها في حيز فراغي كبير، فما بالكم بحالنا؟! ونحن المحصورون 
لطت هذه األجهزة على  جدرانبين أربعة   مباشرة". رؤوسناوقد س 

ختار ِمْيتة  وقالت الحركة األسيرة: " إذا كان الموت هو النتيجة الحتمية لنا فلننا ن علم الجميع أننا سن
وشددت على أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة   تليق بنا نحن األحرار وسنصنع عزنا بأيدينا".

ودعت  لمسرى أمام المحتل، متكدة  أن الخيارات باتت مفتوحة أمامها واأليام القادمة ستشهد بذلك.
لتي يخوضونها ضد أبناء شعبنا إلى نصرة األسرى والوقو  معهم في معركة اإلرادة والصمود ا

 المحتل.
 6/3/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 تاجر مقدسي يناشد مساعدته على الصمود في البلدة القديمة .35

يعاني المواطن آدم شاهين األشهب من تشققات  :دياال جويحان -الحياة الجديدة -القدس المحتلة
البلدة القديمة في القدس المحتلة  أسوار وتسريب للمياه داخل محله الكائن في سوق الدباغه داخل
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والمضايقات الذي يعانيها منذ سبع سنوات من قبل المستوطنين الذين يقطنون أعلى  اإلهمالنتيجة 
 محله.

بعد  1965لـ"الحياة الجديدة" انه يعمل في محل الخياطة منذ عام  األشهبوقال المواطن أدم شاهين 
عن طريق شبيقه األكبر م طيع رحمه هللا عام  األرثوذوكس أن تم استئجاره من قبل الدير الروم

لتصليحات المالبس، ومع  إضافةالرجالي الرسمي  أطقم، حيث كان المحل م ختصا في خياطة 1952
الفلسطينية، بدأ تقليص  واألراضيالسياسية في مدينة القدس  األوضاعمرور الزمن واختال  

، ليبدأ بدخول السوق المقدسي األطقم اإلسرائيلية جراءاتاإلودخولها لمدينة القدس نتيجة  األقمشة
المشتري ي فضل شراؤها، ولكن ما زلنا حتى يومنا هذا نقوم بحياكة األطقم  أنالرجالي الجاهزة حيث 

 وتقصيرها إضافة لتقصير الفساتين النسائية.
منزل أعلى أضا  األشهب "منذ نحو سبع سنوات وبعد أن سيطرت الجمعيات االستيطانية على 

المحل، بدأت التشققات تظهر على جدران وسق  المحل وتسرب المياه بشكل واضح وطالبت  عدة 
مرات المستوطنين بلصالت المياه ألنها تشكل خطورة على المحل، وفي كل مرة يقولون إن ما يحد  

 نتيجة أمطار الشتاء.
، تضاع  تسريب المياه وتساقط انه "قبل نحو أسبوع ومع تساقط امطار الخير على البالد وأوضح

جزء من سق  المحل وخالل توجهي للمحل في اليوم الثاني تفاجأت بسقول سق ية المحل، وبدأت 
انه كان الرد:  إالبهد  مطالبة المستوطن بتصليح سق ية المحل  اإلسرائيليةاالتصال بالشرطة 

االحتالل بهد  تقديم شكوى ضد  بلدية االحتاللا، بعد التوجه لبلدية وسنماال دخل لها  االشرطة
موظفي البلدية لمشاهدة عن كثب ما يتعرض له وخالل حديثه  أحدالمستوطنين وكان الرد بحضور 

 مع المستوطنين هات يا  أغلق الباب بوجهه دون اهتمام.
وطالب األشهب، محافظة القدس ودير الروم االرثذوكس والمتسسات التي تعنى بالترميم العمل على 

البلدة القديمة  أسوارزبائنه في هذا السوق التاريخي العريق داخل  أمامه ليبقى صامدا  ومفتوحا  ترميم
 الذي يتعرض يوميا  الستهدا  وخطر حبيقي من قبل الجمعيات االستيطانية وبلدية االحتالل.

 6/3/2019، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 مواطنين برصاص االحتالل شرق غزة 6إصابة  .36
مواطنين، مساء اليوم األربعاء، برصا  قوات االحتالل اإلسرائيلي على مقربة من  6يب أص: غزة

وأفاد مراسل "وفا"، بأن قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة خل  السواتر  السياج الشرقي لمدينة غزة.
الترابية قرب السياج الحدودي عند موقع "ملكة" شرق مدينة غزة، أطلقت الرصا  الحي على 
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مواطنين بالرصا  الحي، إضافة إلى  6مجموعة من المواطنين شرق المدينة ما أدى إلى إصابة 
وأضا  أن المصادر الطبية وصفت حالة أحد  عشرات حاالت االختناق بالغاز المسيل للدموع.
كما  إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة. جميعاالمصابين بالحرجة إلصابته في الرأس، ونقلوا 

 دفعية االحتالل بقذيفة أرضا زراعية قرب السياج الفاصل شرق رفح.استهدفت م
 6/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مستوطنون يطردون رعاة أغنام في األغوار الشمالية واالحتالل يحتجز متضامنين أجانب .37

 لمراعي في األغوار الشمالية.طرد مستوطنون، اليوم األربعاء، رعاة أغنام فلسطينيين من ا: األغوار
وأفاد الناشط الحقوقي عار  دراغمة بأن المستوطنين بحماية قوات االحتالل طردوا الرعاة من 

وأشار مراسلنا إلى أن قوات االحتالل احتجزت في المنطقتين  المراعي في منطقتي الحمة، والفارسية.
ردون، بحماية االحتالل، الرعاة بشكل يشار إلى أن المستوطنين يط المذكورتين متضامنين أجانب.

 شبه يومي من المراعي في مناطق األغوار.
 6/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 منظمة طبية: الحصار اإلسرائيلي أشد خطورة على النساء من الرجال في غزة .38

نظمة أطباء لحقوق اإلنسان، آذارا نشرت م 8عشية يوم المرأة العالمّي ا وديع عواودة: -الناصرة
تقريرا  جديدا  يكش  عن أن النساء الفلسطينّيات في غّزة يدفعن من صّحتهن ثمن سياسة الحصار 

 اإلسرائيلّي على القطاع، أكثر مما يتكّبده الرجال.
ويفحص التقرير ذلك من خالل ثالثة معايير، هي خروج النساء مرضى السرطان للعالج الطبّي في 

والضفة الغربية، منع العالج الطبّي من المرضى بادعاء القرابة العائلّية لناشطي حماس،  48أراضي 
ويستند التقرير على  ومنع العالج الطبّي بادعاء وجود أحد األقرباء في الضّفة الغربّية دون تصريح.

 2017تحليل قضايا مئات المرضى، ممن توجهوا إلى جمعّية أطباء لحقوق اإلنسان في عامي 
كذلك يعتمد التقرير على تحليل  ، لطلب المساعدة للخروج من غّزة ألجل تلّقي العالج الطبّي.2018و

المعطيات التي حصلت عليها الجمعّية، بموجب قانون حرّية المعلومات، من ما يسمى منّسق 
عملّيات الحكومة اإلسرائيلّية في األرض الفلسطينية المحتّلة، وهي معطيات حول عدد طلبات 

وضمن  .2018و 2017لتصاريح للعالج الطبّي التي ر ِفَضت لنساء ورجال من قطاع غّزة خالل ا
االستنتاجات األهم، تشير المنظمة الحقوقية إلى أن رفض طلبات نساء مريضات بسبب قرابتهّن 

 العائلّية لناشطي حماس، ضع  عدد الرجال الذي ر فضوا للسبب ذاته.
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منّسق عملّيات حكومة االحتالل بطلٍب من جمعية أطباء وبحسب المعطيات التي وصلت من 
بسبب قرابة  2018و 2017للخروج من غّزة في عامّي  ا  طلب 1,875لحقوق اإلنسان، فقد ر فض 

امرأة،  608طلبا من مرضى للخروج لتلّقي العالج، بينهم  969المريض لنشطاء من حماس، منها 
سطينيات من غزة، المصابات بمرض السرطان يتوّجهن وتقول المنظمة إن النساء الفل .رجال   361و

 لتلّقي مساعدة منها، أكثر من الرجال المصابين بالسرطان.
وبحسب موق  األطباء الذي نشره أطباء األورام المتطّوعون في الجمعّية، والذين رافقوا هذه 

بب سياسة إسرائيل الحاالت، فلن احتماالت الشفاء لمريضات السرطان من غّزة تقل بنسبة جدّية بس
 بشأن طلبات الخروج للعالج الطبّي.

وتقول مور إفرات، مديرة قسم األراضي المحتّلة في منظمة أطباء لحقوق اإلنسان، إن التقرير يظهر 
أن النساء في غّزة، مثل مناطق نزاٍع أخرى في العالم، يتضّررن أكثر من الرجال من العن  ومن 

 لم يكن بقصد إلحاق األذى بهّن أكثر. انعدام العالج الطبّي، حّتى إن
 6/3/2019، القدس العربي، لندن

 
 وزير الخارجية المصري: ندعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة .39

القضية الفلسطينية تتطلب »قال سامح شكري وزير الخارجية المصري إن «: القدس العربي»القاهرة ـ 
ستفضي إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة تكثيف الجهود الستعادة المفاوضات الجادة التي 

 «.وعاصمتها القدس الشرقية
دعم مصر الكامل لجهود الشعب »وأكد في كلمته أمام مجلس الجامعة العربية، أمس األربعاء، 

الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة، ورفضها ألي إجراءات أحادية ترمي لتكريس واقع 
ى أهمية التمسك الكامل بمبادرة السالم العربية بصيغتها التي أقرها االحتالل على األرض، مشددا عل

 «.العرب وتمسكوا بها منذ أكثر من سبعة عشر عاما  
تلك الصيغة ما زالت تمثل اإلطار األنسب والمعادلة الدقيقة المطلوبة الستئنا  »وبين أن 

مرحلة السالم والتعاون  المفاوضات والتوصل التفاق سالم شامل وعادل بما يتيح االنتقال إلى
 «.اإلقليمي بين الجميع

وجاء كالم شكري، بعد أيام اعتراض، الوفد المصري، على بند عدم التطبيع مع إسرائيل في مسودة 
 البيان الختامي لالتحاد البرلماني العربي، الذي عقد في األردن، ردود فعل غاضبة في مصر.

 7/3/2019، القدس العربي، لندن
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 جنود إسرائيليين نوات ألردنيين خططا لهجوم ضدّ س 10السجن  .40
حكمت محكمة أمن الدولة األردنية األربعاء، بالسجن عشرة أعوام مع األشغال الشاقة على : عمان

 أردنيين خططا لتنفيذ هجوم ضد جنود إسرائيليين على الحدود بين األردن والضفة الغربية المحتلة.
مرة بقصد البيام بأعمال إرهابية" والتخطيط لقتل جنود إسرائيليين ودانت المحكمة األردنيين بالـ"المتا

على حدود المملكة مع الضفة الغربية المحتلة بواسطة رشاو كالشنيكو  ومسدس، حسبما نقلت 
 وكالة "فرانس برس".

رار وتفيد الئحة االتهام أن األردنيين قررا تنفيذ "عملية عسكرية إرهابية" على جنود إسرائيليين، بعد ق
الرئيس األمريكي دونالد ترمب نقل السفارة من "تل أبيب" إلى القدس وبسبب "االنتهاكات" التي 

 .اإلسرائيلييتعرض لها الفلسطينيون من قبل الجيش 
كلم جنوب عمانا في العشرين من العمر، بأنهما  32واعتر  الشابان وهما من سكان مدينة مادبا ا

ان حال اعترضهما جنود أردنيون إطالق النار عليهم، وتمكن حرس خططا لتنفيذ العملية وكانا يعتزم
 الحدود األردنيون من توقيفهما قبل تنفيذ العملية في أيار/ مايو الماضي.

 6/3/2019، فلسطين أون الين
 

 أزمة مصلى الرحمة باألقصى اتصاالت إسرائيلية أردنية لحلّ  .41
تجري حاليا  إسرائيليةم األربعاء، إن اتصاالت قال مصدر سياسي إسرائيلي رسمي، مساء يو : رام هللا

حل بشأن األزمة المتعلقة بمصلى وباب الرحمة في المسجد  إلىمع المستولين األردنيين للتوصل 
ونقلت وسائل إعالم عبرية مختلفة عن المصدر قوله، إن مستشار األمن القومي مئير بن  األقصى.

 إلىوأشار إلى أنه يسعى  مع المستولين األردنيين. شبات يجرى االتصاالت من الجانب اإلسرائيلي
 التوصل التفاق وحل وسط واضح يلبي مصالح األمن اإلسرائيلي.

 6/3/2019، القدس، القدس
 

 في إفريقيا اإلسرائيليةللتصدي للمخططات عربيًا جتماعًا اللجنة الوزارية العربية: ا .42
المعنية بالتصدي للمخططات اإلسرائيلية في قارة  بحثت اللجنة العربية الوزارية": الحياة" –القاهرة 

أفريبيا ااألربعاءا، برئاسة المملكة العربية السعودية، سبل مواجهة السعي اإلسرائيلي للنفاذ إلى 
أفريبيا من أجل التأثير على القضية الفلسطينية، في وقت تصدرت القضية الفلسطينية والتدخالت 

اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، والذي  اإليرانية في شتون الدول العربية
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عقد في مقر الجامعة العربية في القاهرة لمدة يوم واحد برئاسة وزير الخارجية الصومالي أحمد 
 عيسى.

وقال األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن األوضاع العربية ال تزال تواجه تحدياٍت 
ما زال بعض دولنا يعيش »لى مختل  الجبهات األمنية واالقتصادية واالجتماعية، ونبه: صعبة ع

 «. أزماٍت ممتدة لها تبعاٌت إنسانية وأمنية تتجاوز حدودها، وت لقي بظاللها على الوضع العربي برمته
لسطينية، عقدت وكانت اللجنة الوزارية المعنية بمواجهة النفوذ اإلسرائيلي في أفريبيا ودعم القضية الف

اجتماعها صبات أمس على هامش اجتماع القمة، برئاسة وزير شتون الدول اإلفريبية بالمملكة 
العربية السعودية أحمد قطان، وذلك للنظر في خطة العمل التي أعدتها اللجنة على مستوى 

مواكبة التطورات المندوبين الدائمين للتصدي للمخططات اإلسرائيلية في القارة األفريبية والعمل على 
والمستجدات المتعلقة بمحاوالت إسرائيل النفاذ إلى إفريبيا واإلضرار بالقضية الفلسطينية من خالل 

 منهجية وأسلوب التصويت األفريقي في المحافل الدولية في شأن القضية الفلسطينية. فيالتأثير 
اللوت، أن مواجهة التغلغل وصرت مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب 

اإلسرائيلي في أفريبيا هذا يحتاج إلى تعاون عربي مشتر،، بخاصة من مصر باعتبارها الرئيس 
الحالي لالتحاد األفريقي ولها عالقات وطيدة مع الدول العربية واإلفريبية. وأشار إلى دول عربية لها 

دول القارة األفريبية، متكدا  أن إسرائيل استثمارات وعالقات واقتصادية وتجارية واسعة النطاق في 
تحاول أن تنفذ إلى أفريبيا من خالل مجاالت زراعية وأمنية، ونحن في الدول العربية قادرون على 

 سد هذه الثغرات ومنع إسرائيل من التغلغل من خاللها للقارة األفريبية.
، نحو عشرين 151العادية  إلى ذلك، ناقش اجتماع مجلس الجامعة على مستوى الوزراء في دورته

بندا  تناولت مختل  قضايا العمل العربي المشتر، سياسيا  وأمنيا  واقتصاديا ، تمهيدا  لعقد القمة العربية 
 المقبلة في تونس نهاية آذار امارسا الجاري.

 6/3/2019، الحياة، لندن
 

 أبو الغيط: الوضع في األراضي الفلسطينية قابل لالنفجار .43
أ: حذر األمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط من خطورة استمرار الوضع في  د ب -القاهرة

األراضي الفلسطينية على هذا النحو، وقابليته لالنفجار إن لم يجِر استئنا  عملية سياسية ذات 
 مصداقية ولها إطار زمني محدد.
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لمجلس جامعة الدول  151ة للدورة وقال أبو الغيط، في كلمته اليوم األربعاء أمام الجلسة االفتتاحي
إننا ن راقب األوضاع في األراضي الفلسطينية “العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة الصومال، 

 ”.المحتلة بقلق وانزعاج بالغين، ون ذكِّر بأن غياب العملية السياسية مستمٌر منذ سنوات
عيد الضغول وتكثيف القمع والتضييق األوضاع على األرض تتجه كل يوم إلى تص“وأشار إلى أن 

على الشعب الفلسطيني، ولمس  فلن هذه اإلجراءات، وآخرها ما يجري في القدس الشريف من 
إبعاٍد للبيادات الدينية والسياسية، قد عطلت المسار السلمي فعليا  ألكثر من عامين انتظارا  لخطٍة 

فلسطينيين وحقوقهم، وذلك في تماه مريب مع سالم أمريكية لم نر منها سوى إجراءات تعس ية ضد ال
حدود التطر ، حتى بالمعايير -بتحالفاتها األخيرة-حكومة اليمين اإلسرائيلي التي تجاوزت 

 ”.اإلسرائيلية
 6/3/2019، ، لندنالقدس العربي

 
 الدولتين للقضية الفلسطينية نواب أوروبيون: ال بديل عن حلّ  .44

إلى االعترا  بدولة فلسطين  األربعاءيوم االتحاد األوروبي  ون أوروبيدعا نواب  ":كونا" -بروكسل 
جاء ذلك في متتمر نظمته سفارة  .الفلسطينية للقضية الوحيد الحل هوحل الدولتين  أنمتكدين 

لدى االتحاد األوروبي بمقر  اإلسالميفلسطين في بروكسل بالتعاون مع بعثة منظمة التعاون 
البديل عن حل الدولتين لتسوية القضية  أنب في البرلمان األوروبي انو  فيهكد أالبرلمان األوروبي 

 الفلسطينية.
مفاوضات  إجراءلعدم  األملالنائب النمساوي في البرلمان األوروبي يوجين فروند عن خيبة  وأعرب
 اإلسرائيليون  فيها"كنت احلم بدولة يعيش  وأضا  "حل الدولتين تبدد". إنفلسطين قائال  بشأن

 يكون حول الدولتين". أنيجب  اآلنافضل الحلول الممكنة  أن إالنيون جنبا إلى جنب..يوالفلسط
 غير مشروعة. اإلسرائيليةترى المستوطنات  أوروبا أن أريناالنائبة البلجيكية ماريا  أكدتبدورها 

ثل في تتم األولوية أنوقالت ارينا إن "الغالبية في البرلمان األوروبي يتيدون حل الدولتين" مبينة 
 الضغط على إسرائيل لوق  المستوطنات".

المستوطنات اإلسرائيلية غير مشروعة وتتعارض مع  أنالنائب البريطاني واجيد خان  أكدفيما 
 القانون الدولي.

الجميع  أنالمحامي ورئيس رابطة حقوق اإلنسان البلجيكية السابق اليكسيس ديسوايف  أكدمن جانبه 
حلول أخرى لن  أيةمحذرا من أن  .الفلسطينية للقضية الحلول أفضل وهحل الدولتين  أنيتفق على 
 .اإلسرائيلية الدولة نهايةتعني سوى 
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 إلى جاهانعصمت  األوروبياالتحاد  إلىكما أشارت المراقب الدائم لمنظمة التعاون اإلسالمي 
 .الدولتين لحل دعمها عن معربة للمنظمة أولوية تمثل التي فلسطين قضية

 6/3/2019، نباء الكويتية )كونا(وكالة األ 
 

 إدراجها على الئحة اإلرهاب ضدّ  "حماس"محكمة أوروبية ترفض طعنًا من  .45
لوكسمبورح: رفضت محكمة تابعة لالتحاد األوروبي، أمس ااألربعاءا، طعنا  مقدما  من حركة 

رهابية، بلدراجها على الئحة االتحاد األوروبي للمنظمات اإل 2015ضد قرار صدر عام « حماس»
 وهو قرار جعل الحركة الفلسطينية عرضة لعقوبات االتحاد األوروبي.

؛ ما أدى 2001للمرة األولى على قائمة اإلرهاب أواخر عام « حماس»وكان االتحاد األوروبي أدرج 
، 2007إلى تجميد األصول المملوكة لها في التكتل. لكن الحركة التي سيطرت على قطاع غزة في 

 على قرار اإلدراج.طعنت مرارا  
ويتعلق القرار الصادر أمس عن المحكمة العامة لالتحاد األوروبي تحديدا  بقرار االتحاد األوروبي 

استند إلى  2015. وتضمنت دفوع الحركة، أن القرار الصادر عام 2015عام « حماس»بتجديد إدراج 
ة في الوصول إلى ممتلكاتها حقائق ال تدعمها أي أدلة؛ وحرمها من حق الدفاع؛ وانتهك حق الحرك

 بتجميد أموالها.
ورفض قضاة المحكمة، ومقرها لوكسمبورح، دفوع الحركة. وذكرت المحكمة: إنه نظرا  ألن الحركة 

ووفقا  «. ليست دولة وال حكومة دولة، فلن تستطيع احماسا االستفادة من مبدأ عدم التدخل»
تمد في جانب منه على طلب من وزير الداخلية للمحكمة، فلن قرار إدراج الحركة على القائمة اع

 1997ي يعود ألكتوبر اتشرين األولا من عام مريكالبريطاني، وقرار صادر عن وزير الخارجية األ
بأنها منظمة إرهابية أجنبية. وال يزال من الممكن الطعن على القرار الصادر « حماس»وصفا فيهما 

 ى محكمة باالتحاد.أمس أمام محكمة العدل األوروبية، وهي أعل
 7/3/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 يين وسط توترات بشأن إلهان عمرديموقراطترامب يهاجم ال .46

يين في مجلس النواب بعد ديموقراطهاجم الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، ال رائد صالحة:-واشنطن
مر، بسبب انتقادها أن رفض أعضاء مجلس النواب االنتقادات الرسمية للنائبة المسلمة، إلهان ع

 إلسرائيل.
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ساخنا ناقشوا فيه ما إذا كان هنا، ضرورة لتوبيخ النائبة عمر  ا  يون اجتماعا  داخليديموقراطوعقد ال
 في الكونغرس.” معاداة السامية” عبر إصدار قرار يدين

 بعد أن قالت إن الجماعات الموالية” مياه ساخنة“ووجدت النائبة المحجبة نفسها من جديد في 
 ، وهي مالحظة تم تكرارها لقرون بشأن اليهود.”أجنبيةالوالء لدولة ” إلسرائيل تضغط تدافع من 

وجاءت تعليقات عمر األخيرة بعد أسابيع من نشرها سلسلة تغريدات تقترت أن السياسيين الذين 
 يتلقون األموال من الجماعات الموالية إلسرائيل. ألنهميدعمون إسرائيل يفعلون ذلك 

يين عمر بسبب هذه التغريدات ولكن بعض أعضاء التنظيم أعربوا عن ديموقراطقد كبار الوانت
 يين.ديموقراطإحباطهم بأن التركيز على تعليقاتها قد سمح للجمهوريين بتأجيج الخالفات بين ال

 7/3/2019، القدس العربي، لندن
 

 اتصاالت أمريكية مكثفة عشية اإلعالن عن خطة السالم .47
ية، مايك بومبيو، قرر تعديل مريكت مصادر في تل أبيب، أمس، أن وزير الخارجية األتل أبيب: أكد

برنامج زيارته للشرق األوسط، وشمل لقاء مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وذلك ضمن 
 ية للسالم فيمريكية وسسرائيل عشية اإلعالن عن الخطة األمريكتكثيف االتصاالت بين اإلدارة األ

 «.صفقة القرن »الشرق األوسط، المعروفة باسم 
ية مريكوكان البيت األبيض قد أعلن، أمس األربعاء، أن الجولة التي سيقوم بها وزير الخارجية األ

ستشمل كال من إسرائيل ولبنان والكويت، من دون اإلفصات عن أهدا  الزيارة. ونفت واشنطن أي 
لتي ستجرى في التاسع من أبريل انيسانا المقبل. وأشار عالقة لهذه الزيارة بانتخابات الكنيست ا

المصدر اإلسرائيلي إلى أن أهمية القرار بأن يلتقي بومبيو رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قبل أيام 
اإلسرائيلية  -ية مريكمن توجهه إلى الواليات المتحدة لحضور متتمر لجنة العالقات العامة األ

 أيضا أن يجتمع نتنياهو مع الرئيس دونالد ترمب أثناء الزيارة. اإيبا،ا، حيث من المتوقع
زيارة بومبيو يجب أال ينظر إليها على أنها »أما في واشنطن، فقد أكدت وزارة الخارجية على أن 

وقال المتحد  باسمها، روبرت «. محاولة إلرسال رسائل أو التدخل في االنتخابات اإلسرائيلية
ر لن تبدأ مطلع األسبوع المقبل بل بعده بقليل، دون أن يعلن عن موعدها باالدينو، إن جولة الوزي

وأكد باالدينو أّن «. قريبا»المحدد أو تفاصيل أخرى، موضحا أن البرنامج المفّصل للجولة سينشر 
إسرائيل حليف، ونحن لن نتدخل في »، وأضا  أن «ال تحمل أي رسالة»زيارة بومبيو إلسرائيل 

 «.لبلد آخرالسياسة الداخلية 



 
 
 
 

 

 34 ص             4882 العدد:             3/7/2019 الخميس التاريخ:  

                                    

وفي تل أبيب، رأت مصادر إسرائيلية أن واشنطن بادرت إلى تكثيف االتصاالت عشية اإلعالن عن 
صفقة القرن، ألنها بدأت تشعر أن قوى اليمين المتطر  في إسرائيل تتحر، ضدها. وهي تسعى ألن 

 يبذل نتنياهو جهدا لمنع اتخاذ مواق  إسرائيلية جارفة ضدها.
 7/3/2019، نالشرق األوسط، لند

 
 الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين هو دفاع عن االستقرار في المنطقةكرينبول:  .48

أن وكالته فخورة بشراكتها مع الدول  "األونروا" أكد بيير كرينبول المفوض العام لوكالةدبا: -القاهرة
مالية التي واجهتها العربية والجامعة العربية، وهي ممتنة لدور الدول العربية في حل المشكلة ال

أعمال مجلس جامعة الدول العربية على خالل ، في كلمته ”كرينبول“وقال  الوكالة العام الماضي.
األونروا لم تواجه من قبل مثل هذا “، إن أمس مستوى وزراء الخارجية في دورته العادية بالقاهرة

 ”.عمها المالي للوكالةبعد قطع الواليات المتحدة األمريكية د 2018الخطر الذي واجهته في
، موضحا ”بفضل دعمكم تخطينا هذه المشكلة الخطيرة" مخاطبا الوزراء العرب:” كرينبول" وأضا 

مليون دوالر أمريكي العام الماضي إضافة إلى تخ يض تالي  92خفضت نفقاتها ببيمة ” األونروا“أن 
 ”.واليات المتحدة األمريكيةمليون دوالر أمريكي أخرى لتعويض المبلغ الذي خفضته ال 60ببيمة 

 وأشار إلى أن الدفاع ّعن حقوق الالجئين الفلسطينيين هو دفاع ّعن االستقرار في المنطقة.
 7/3/2019، القدس العربي، لندن

 
 مقرر حقوق اإلنسان يدعو إلجبار االحتالل لوقف جرائمه بغزة .49

ة الخا  المعني بحقوق اإلنسان طالب "مايكل لينك" مقرر األمم المتحد: الرأي –فلسطين المحتلة 
في األراضي الفلسطينية المحتلة، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لضمان وق  
االحتالل اإلسرائيلي لسياسة االنتهاكات التي تمارس ضد المظاهرات الفلسطينية الجارية قرب السياج 

 األمني في غزة.
وزعته األمم المتحدة في مقرها، تعقيبا على نتائج وتوصيات جاء ذلك في بيان أصدره "مايكل لينك" و 

 في غزة. 2018لجنة التحقيق في االحتجاجات الفلسطينية عام 
ونوه "لينك" إلى أن اللجنة وجدت أسسا معقولة لالعتقاد بأن قوات االحتالل استخدمت الذخيرة الحية 

ل اللجنة، موضحا أن هذه العمليات كانت متظاهرا، وقد تم التحقق بهذه الجرائم من قب 189لقتل نحو 
 غير قانونية في جميع تلك الحاالت، باستثناء اثنتين منها.
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وأعرب عن تأييده لما جاء في تقرير اللجنة من دعوة إلى مساءلة من استخدموا النيران القاتلة بصورة 
ستخدام غير غير مشروعة وأولئك الذين صاغوا واعتمدوا قواعد االشتبا، التي سمحت بهذا اال

مسعفين، وصحفيين اثنين، فيما أصيب  3طفال و 35القانوني للنيران القاتلة، حيث كان بين الشهداء 
 متظاهرين خالل االحتجاجات. 6106

، واصلت قوات االحتالل استخدام الغاز المسيل والرصا  2019وأوضح الخا  أنه منذ بداية عام 
حتجاجات على طول السياج، وقال إن خمسة أطفال المطاطي والذخيرة الحية في ردها على اال

 آخرين استشهدوا نتيجة لذلك، خالل الشهرين الماضيين.
وأكد أن الصكو، الدولية لحقوق اإلنسان المتعلقة بتنفيذ القانون تنص على أنه ال يجوز استخدام 

خطر إصابة  األسلحة النارية ضد األشخا  إال في حالة إذا كان هنا، خطر وشيك على الحياة أو
 خطيرة.

وبين أنه وفي سياق االحتالل، قد تشكل عمليات القتل عند السياج في غزة والناجمة عن االستخدام 
غير القانوني للقوة، عمليات قتل متعمد للسكان المحميين، مما يشكل انتهاكا جسيما التفاقية جنيف 

 الرابعة واحتمال ارتكاب جريمة حرب بموجب قانون روما األساسي.
وقال "يجب أن نضمن المساءلة القانونية وسنهاء اإلفالت من العقاب على االستخدام المفرل للقوة 
ضد المتظاهرين الفلسطينيين السلميين إلى حد كبير، وما ينتج عن ذلك من الحرمان التعسفي من 

مع السلمي الحياة، هذا انتها، خطير لحقهم في الحياة، ويلغى حرياتهم المضمونة في التعبير والتج
 وتكوين الجمعيات".

 6/3/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 ستأكل غزة خبزها بسالحها .50
 فايز أبو شمالة د.

تعر  قيادة األركان اإلسرائيلية أن لدى غزة سالحها القادر على إربا، المشهد اإلسرائيلي بشكل 
ر المعطيات في الميدان لصالح المقاومة، عام، وأن لدى غزة إرادتها الواثقة من قلب الموازين، وتغيي

وتعر  غزة أن إحجام البيادة العسكرية اإلسرائيلية عن ممارسة عدوانها المتكرر ضد األبرياء في 
غزة ال ينجم عن دوافع إنسانية، وال خشية من لجان التحقيق الدولية، وال رعبا  من غضب الحكومات 

 ة ال تصب في صالح الغزاة.العربية، وسنما نتاج حسابات ميدانية دقيق
البيادة العسكرية اإلسرائيلية تعر  أن العدوان على غزة سيرتد رعبا  وفزعا  وموتا  على المجتمع 
اإلسرائيلي، وهذه هي الصخرة الكأداء التي تتهشم عليها تهديدات المستويات األمنية اإلسرائيلية كافة، 
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األوضاع في القدس والضفة الغربية قابلة لالنفجار مع والسيما بعد أن تتأكد البيادة اإلسرائيلية أن 
ارتداداته على المجتمع  العسكري التطور في المواجهات، وتدر، الحكومة اإلسرائيلية أن لقرارها 

العربي والساحة اإلقليمية، والتي قد تتحول بين عشية وضحاها إلى ساحة انفالت للغضب الشعبي 
 العربي غير مضمون النتائج.

غزة هذا الواقع جيدا ، وتعر  غزة نفسها جيدا ، وتعر  قدراتها، وسمكاناتها؛ سواء تلك التي وتقرأ 
يعرفها عدوها، أو التي يجهلها، لذلك قررت غزة أن تأكل رغيفها بسالحها، ومقاومتها، ومسيراتها، 

ية معاركها لقد قررت غزة رفع الحصار، والسيما في هذه المرحلة التي تخوض فيها األحزاب اإلسرائيل
االنتخابية للبرلمان، فهذه لحظات مصيرية فارقة بين تحقيق األهدا  التي يتطلع لها أهل غزة، وبين 

 الموت البطيء في صناديق الوعود الفارغة.
غزة ترفض أن تموت جوعا ، وهذا قرار شعبي، يشار، فيه الموظ  الذي لم يتسلم راتبه من شهور 

، والتاجر الذي أفلس، %52وصلت البطالة بين صفوفه إلى  طويلة، ويشار، فيه العامل الذي
،  %70والطالب الذي فقد األمل بالمستقبل، والخريج الجامعي الذي وصلت نسبة البطالة بينهم إلى 

التي احتارت في توفير لوازم بيتها، والعجوز الذي يئن على  ورب األسرة الذي أرهقه العوز، والمرأة 
عن صباحه، لذلك فلن المواجهة والتصعيد قرار شعب يرفض أن يموت  عكازه، والطفل الذي يفتش

انتظارا  وصبرا  وتوسال ، هذا قرار المجتمع بمعظمه قبل أن يكون قرار البيادة السياسية والعسكرية في 
غزة، وهذه لغة الشارع أينما يمَّمت وجهك، في الحارة والمخيم والمدينة والقرية وفي أماكن التجمع في 

 رع المكتظة بالناس والخاوية من القدرة الشرائية.الشوا
غزة تقرأ الزمن جيدا ، وتعر  أنها تسير باتجاه التصعيد الشعبي من خالل مسيرات العودة حتى يوم 

 ، وحتى ذلك التاريخ، فلن غزة لن نتر، االنتخابات اإلسرائيلية تمر بتاريخ30/3/2019األرض، 
لن تسمح غزة لالنتخابات اإلسرائيلية بأن تمر دون أن تهز ، دون أن تصل إلى غايتها، 9/4/2019

 الجدران، فلما رفع الحصار، وسما اختالل األمن على كافة المستويات.
أيام معدودات، وستخرج غزة مع غضبها، ستخرج غزة بنسائها ورجالها وأهلها لتأكل خبزها المغمس 

 حظيرة االنتظار. بالبارود والنار، فال خيار، والقرار أال تعود غزة إلى
في آخر لقاء مع يحيى السنوار، سمعته يقول: ما قيمة سالحنا الذي نتدرب عليه، ونعتد به، إن لم 

 يطعم شعبنا من جوٍع، وسن لم يتمنه من خوٍ ؟!
 6/3/2019، فلسطين أون الين

 
 يجب االستعداد لسيناريوهات إسرائيلية سيئة جدا .51
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 ماهر أبو طير
ية الذي يريد العودة رئيسا للحكومة يوظ  المسجد األقصى، في حملته رئيس الحكومة اإلسرائيل

 االنتخابية، وهو يتحال  مسبقا، مع الجماعات المتطرفة في إسرائيل، ولن يق  ضدها.
توقيت االنتخابات اإلسرائيلية، توقيت ضاغط، لكن توظيف ورقة المسجد األقصى، توظيف خطير، 

ت االنتخابات اإلسرائيلية، سيتدي إلى تداعيات كبيرة، وهذا يثبت الن الزج بالحرم القدسي، في حسابا
 أن الفترة المقبلة ستكون حساسة جدا.

علينا أن نوجه التساؤالت إلى طرفين رسميين، رغم معرفتنا أن سوار الحماية الشعبية للمسجد 
و  أزمات األقصى، هو األهم، كون سوار الحماية هو الواقع الحيوي والفعلي والمباشر عند حد

 تتعلق بالحرم القدسي، وهذا ما نشهده مرارا، وتخشاه إسرائيل حقا.
الستال األول يوجه إلى األردن الرسمي، الذي يواجه تهديدات إسرائيلية، تريد إنهاء رعايته للحرم 
القدسي، ولذلك تقوم يوميا، باقتحام الحرم القدسي، والتهديد بتغيير هوية المكان المقدس، واعتقال 

 اس األقصى، الذين يعدون موظفين لدى الحكومة األردنية.حر 
لهذا كله علينا أن نسأل عن الذي سيفعله األردن في حال تزايدت التهديدات اإلسرائيلية، التي وصلت 

دور األوقا  األردنية، لصالح إدارة  وسنهاءحد التهديد بتحويل مصلى الرحمة، إلى كنيس يهودي، 
 نت عنه، جماعات الهيكل اليهودية؟!.إسرائيلية، وهذا الذي أعل

الستال الثاني يرتبط بالسلطة الوطنية الفلسطينية، التي ال تحر، ساكنا بخصو  مل  الحرم 
القدسي، على الرغم من حساسية المل ، من ناحية سياسية أيضا، باعتبار أن الحرم في القدس 

التي تتعرض لها، مع قرب  واألخطارالمفترضة عاصمة للفلسطينيين، وبدالالت القضية الفلسطينية، 
اإلعالن عن صفقة القرن، التي على األغلب تريد شطب المل  الفلسطيني، ومل  الحرم القدسي 
تحديدا، عبر اخراج القدس، من كل المفاوضات، وال أحد يعر  إلى متى ستبقى السلطة متفرجة 

سي، لتهديدات كبرى، ال يتم ردها على هذا المشهد، وتتصر  بطريقة شبه حيادية، تاركة الحرم القد
بكل هذه البيانات، فوق امتناع السلطة عن تأييد أي عمل شعبي، على مستوى اطالق انتفاضة 

 ثالثة، او أي حل بديل.
حاالته اليوم والذي يتأمل سورية ولبنان، ومصر وحتى العراق،  أصعبجوار فلسطين المحتلة، في 

ك، وفي أسوأ حاالته، وغير قادر حتى على حل مشاكله، يعر  أن كل هذا الجوار التاريخي، منه
ويلمس الجميع اليوم، أن الموضوع الفلسطيني الذي كان يتسبب بمظاهرات في العالمين العربي 
واإلسالمي، لم يعد يحر، أحدا، وكأن أكثر من مليار إنسان ونص  المليار إنسان أصيبوا بغيبوبة 

 حيث ال يحتسبون.مفاجئة، أو مسهم سحر تنزل عليهم، من 
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شهر آذار الحالي، وحتى موعد االنتخابات اإلسرائيلية المقبلة، وما يليها من تحالفات لتشكيل 
نجح نتنياهو ولم يتم شطبه بقضايا الفساد، فترة حساسة جدا، توجب على  إذاالحكومة اإلسرائيلية، 

إلسرائيليين يوميا لجس جهات كثيرة التحر،، بدال من التفرج، على ما يجري، خصوصا، مع سعي ا
نبض جهات عدة، ومعرفة ردود الفعل المتوقعة، قبل سماحها بتوجيه ضربة كبرى للحرم القدسي، 

 تغير هوية المكان، بشكل جذري وخطير جدا.
بشكل واضح وصريح، البد من الدعوة إلى تحشيد شعبي في الحرم القدسي، هذه األيام، واالستعداد 

ئة جدا، موجهة ضد الفلسطينيين واألردنيين، وهي سيناريوهات تتزامن أو لسيناريوهات إسرائيلية سي
تقترب من ظالل صفقة القرن، وقد تستند أساسا الى تحوالت عربية وسقليمية ودولية، ترفع الغطاء 
الرسمي العربي عن القضية الفلسطينية، وتضعها في مهب الريح، في أسوأ توقيت، تمر به هذه 

 ت إلى ما نحن فيه.المنطقة، منذ أن كان
 7/3/2019، الغد، عّمان

 
 ا؟أمريكمتى تستغني إسرائيل عن  .52

 نبيل السهلي
عّبر الرئيس  1956اإلسرائيلية من تناقضاٍت ثانوية، ففي عام  -ية مريكلم يخل  تاريخ العالقات األ

اء ي آنذا،، دوايت أيزنهاور، عن غضب بالده من استيالء إسرائيل على شبه جزيرة سينمريكاأل
وقطاع غزة في حملٍة مع فرنسا وبريطانيا، بتهديده بتعليق الدعم المالي الحيوي إلسرائيل ما لم 

ي الخو  من ازدياد النفوذين، البريطاني والفرنسي، في مريكتنسحب، وقد يكون مرد ذلك الموق  األ
ضد الدول  الشرق األوسط. وعلى الرغم من موق  الواليات المتحدة المنحاز إلسرائيل في حربها

، خيم على العالقات التوتر في أثناء هجوم إسرائيل على سفينة التجسس 1967العربية المجاورة في 
 ية اليبرتيا في المياه الدولية. مريكاأل

بلعادة تقييم العالقات مع إسرائيل ما لم  1975ي، جيرالد فورد، في مريكلقد هّددت إدارة الرئيس األ
"فك اشتبا،" مع مصر، لتنسحب من سيناء. ودانت الواليات المتحدة توقع إسرائيل على اتفاقية 

، حيث دعمت الواليات المتحدة العراق إّبان حرب 1981قص  إسرائيل المفاعل النووي العراقي في 
جيمس بيكر، إن غضب  ي،مريكاأل، قال وزير الخارجية 1990الخليج األولى ضد إيران. وفي 

باطت إسرائيل في مفاوضات السالم مع الفلسطينيين، كما أنه ذكر رقم الواليات المتحدة يزداد بسبب ت
هات  البيت األبيض، ودعا الجانبين "إلى االتصال بنا عندما تكونان جادين بشأن السالم". وكتب 

خطابا إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي، أرييل شارون، قال فيه إن  2004الرئيس جورج بوو في 



 
 
 
 

 

 39 ص             4882 العدد:             3/7/2019 الخميس التاريخ:  

                                    

ى القائمة، في إشارة غير مباشرة إلى الجيوب االستيطانية اليهودية في الضفة المراكز السكانية الكبر 
 "غير واقعية".  1949الغربية؛ تجعل التوقعات بعودة إسرائيل لخطول الهدنة لعام 

وقد شهدت فترتا حكم الرئيس أوباما أزمة عكست حالة من عدم الثقة بينه وبين رئيس الوزراء 
الخال  بشأن ملفي المستوطنات اإلسرائيلية والنووي اإليراني. أما إدارة اإلسرائيلي نتنياهو، بسبب 

ويتضح ذلك في الضغول  اإلسرائيلية،الرئيس دونالد ترمب فأكثر تجاوبا  مع المواق  والتوجهات 
ية إلى القدس، وسيقا  مريكية المتزايدة على الفلسطينيين، التي توجت في نقل السفارة األمريكاأل

 . 2018وكالة غو  وتشغيل الالجئين الفلسطينيين اأونرواا في المساعدات ل
اإلسرائيلية، إال أنها لم تمس  –ية مريكوعلى الرغم من بروز بعض التناقضات في إطار العالقات األ

، حيث لعبت إسرائيل وتلعب دورا مهما في إطار المصالح االستراتيجيةبجوهر تلك العالقات 
ية واإلسرائيلية. وقد مريكألوسط، وقد أّكدت ذلك وسائل اإلعالم األية في منطقة الشرق امريكاأل

التي تقوم على تطوير التحال   االستراتيجيةمع  1948ية المتعاقبة منذ عام مريكتجاوبت اإلدارات األ
مع إسرائيل باعتبار األخيرة حاجة جوهرية في قلب المنطقة العربية. وتبعا لذلك، رسخت الواليات 

قاتها مع إسرائيل في مختل  الميادين، السياسية واالقتصادية والثقافية والدبلوماسية، المتحدة عال
ي إلسرائيل في األمم المتحدة، واستخدام حق النقض االفيتوا ضد أي مريكوتجلى ذلك بالدعم األ

  محاولة الستصدار قراٍر يدين ممارسات إسرائيل العدوانية والتعس ية ضد الشعب الفلسطيني األعزل.
ي لدعم إسرائيل، خالل االنتفاضتين، األولى والثانية، وقبل ذلك الضغط مريكوقد توضح التوجه األ

ي على المنظمة الدولية التي ألغت القرار الذي يوازي بين العنصرية والصهيونية، بيد أن مريكاأل
ل، فحلت أزمات ي إلسرائيمريكية إلسرائيل عرفت بأنها األهم في إطار الدعم األمريكالمساعدات األ

اقتصادية إسرائيلية عديدة، أو حدت منها على األقل، ناديك عن أثرها المهم في تحديث اآللة 
ية المتطورة. وبهذا تكون الواليات المتحدة مريكالعسكرية اإلسرائيلية، وتجهيزها بصنو  التكنولوجيا األ

يني. وقد استطاعت إسرائيل الشريك األساسي إلسرائيل، في عدوانها المستمر على الشعب الفلسط
. وقد اعتمدت 1967ي، إثر عدوانها على الدول العربية في يونيو/ حزيران مريكاستحضار الحليف األ

ية في مريكقبل ذلك على بريطانيا وفرنسا.  وباتت إسرائيل تلعب دورا  جوهريا  في إطار المصالح األ
 منطقة الشرق األوسط. 

ية الدولية مرتبط، إلى حد كبير، مريكإسرائيل في إطار العالقات األويمكن الجزم بأن مستقبل مكانة 
ي. مريكية اإلسرائيلية، وبنفوذ اللوبي اليهودي في مراكز القرار األمريكاأل االستراتيجيةبالعالقات 

ويلحظ متتبع تلك العالقة أن نفوذ اليهود المنظم في الواليات المتحدة، وكذلك أهمية دور إسرائيل في 
ية الشرق أوسطية، على الرغم من تناقضات ثانوية أحيانا، سيبقي على مكانة مريكالمصالح األإطار 
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ية اإلسرائيلية في المدى المنظور. وبالتالي على أهمية مريكمهمٍة إلسرائيل في إطار العالقات األ
ا في الوقت نفسه. وفيما يخص الحديث في األوسال مريكستراتيجيا ألاإسرائيل حاجة وذخرا 

اإلسرائيلية عن إمكان استغناء إسرائيل عن تحالفها مع الواليات المتحدة، في ظل تحبيقها معدالت 
نمو اقتصادي، يفوق معدالت النمو السكاني فيها، من ضروب الخيال، خصوصا أن اإلدارات 

ية المتعاقبة قدمت مساعدات سخية إلسرائيل، ساهمت في استيعاب مئات آال  من مريكاأل
اليهود، وخصوصا من االتحاد السوفييتي السابق. ومولت حمالت إسرائيل العسكرية  المهاجرين

ية في تعويض مريكالعدوانية على الشعب الفلسطيني، وعلى دول عربية، كما ساهمت اإلدارات األ
إسرائيل عن خسائرها المالية والعسكرية، بعد حروبها. وأفشلت مشاريع قرارات دولية كانت ستدين 

 رائيل وممارساتها التوسعية والتهويدية تجاه الشعب الفلسطيني وأرضه.سياسات إس
 7/3/2019، العربي الجديد، لندن

 
 نتانياهو وحلفه مع أحزاب أقصى اليمين .53

 جهاد الخازن 
ما هي آخر "إنجازات" اإلرهابي بنيامين نتانياهو غير قتل الفلسطينيين؟ هو عقد حلفا  مع حزب 

نتانياهو يواجه مستقبال  محفوفا  بالمخاطر، فهو قد  طينيين من بالدهم.متطر  حقير يريد طرد الفلس
ا المقبل، كما انه يواجه احتمال محاكمته أبريليخسر االنتخابات البرلمانية التي موعدها نيسان ا

بتهمة الفساد. وآخر ما طلع به هو ضم حزب اوتزما يهوديت، أو القوة اليهودية، الى حزب 
البيت اليهودي ما قد يجعل لحزب المتطرفين موقعا  بعد انتخابات  اسمهين للصهيونيين المتدين

 الكنيست المقبلة.
فحزب القوة اليهودية يتمن بأفكار  وأوروباهذا الموق  أثار على نتانياهو اليهود في الواليات المتحدة 

اغتيل سنة  اإلرهابي مائير كاهانه الذي فاز بمقعد في الكنيست في ثمانينات القرن الماضي ثم
1990. 

الحاخام بيني لو هاجم تحال  الحزبين المتطرفين ووص  أتباع كاهانه بالنازيين وأفكارهم بقوانين 
 نورمبرح ضد اليهود. الحاخام لو كتب على "فيسبو،" أن حزب المتطرفين مثل هدم المعبد اليهودي.

هو مستعد للبحث عن أي صوت يتيده نتانياهو يبدو يائسا  وهو يواجه توجيه قرار اتهام له بالفساد، و 
في االنتخابات ألنه يعر  أن ليكود لن يستطيع أن يفوز بمقاعد كافية للحكم، وهكذا فالتحال  

 اليميني الذي يجمعه يثير ح يظة اليهود الوسطيين في إسرائيل والواليات المتحدة واوروبا.
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مة جرائم الحرب الدولية في الهاي رأيي المسجل في نتانياهو انه إرهابي يجب أن يمثل أمام محك
ليحاكم بتهمة قتل الفلسطينيين، خصوصا  في قطاع غزة، وهي ثابتة عليه فقد قتل في آخر حرب له 

طفال . اليوم ال أكرر شيئا  قلته في السابق وسنما  518فلسطيني، بينهم  2,200 حواليعلى القطاع 
 ونير من أصل هنغاري.أختار من رأي جورج سوروس وهو رجل أعمال يهودي بلي

يوما  بعد  يةمريكاألسوروس يتعرض لحمالت من أقصى اليمين اليهودي في ميديا عصابة إسرائيل 
يوم، ومواقفه من تطر  نتانياهو مسجلة ومعروفة، وآخر ما عندي من آرائه تحذيره من خطر 

 انحالل االتحاد األوروبي بعد انتخابات برلمانية في أيار امايوا المقبل.
، ويقول إن النظام 1991و يخشى أن ينتهي االتحاد األوروبي كما انتهى االتحاد السوفياتي سنة ه

لمانيا أكمجموعة. هو يقول إن  ألوروباألن كل حزب يعمل لنفسه وليس  أوروباالحزبي يهدد مستقبل 
ي حزبي أكبر قوة في االتحاد وسن "الخضر" فيها يتقدمون، ثم يعط  على بريطانيا ويرى أن قيادت

العمال والمحافظين تريد الخروج من االتحاد األوروبي، ما يعني تهديد مستقبل بريطانيا على مدى 
 وغيرهما ليس أفضل واالتحاد األوروبي في خطر الفناء. وسيطالياعقود مقبلة. الوضع في فرنسا 

هو رئيس عن صعود نجم بيني غانتز، و  ىقرأت مواضيع عدة لمعهد واشنطن لسياسة الشرق األدن
أركان سابق للجيش اإلسرائيلي، من الوسط السياسي ويعمل ليخسر نتانياهو االنتخابات. غانتز يفخر 
بادائه في حروب إسرائيل ضد الفلسطينيين، وهو يدر، أن ليكود خسر آخر ثالثة انتخابات عامة 

 المقبل.إسرائيلية في السنوات العشرين الماضية، ويعمل ليخسر انتخابات نيسان اأبريلا 
أعتقد أن نتنياهو قد يربح االنتخابات بالتحال  مع أقصى اليمين من أحزاب صهيونية صغيرة، أو 
يخسرها للوسط وغانتز الذي يقول أي مرشح سوى نتانياهو سيكون أفضل منه. في نيسان سنعر  

هما عدو َمن يفوز باالنتخابات، اإلرهاب ببيادة نتانياهو، أو الوسط السياسي اإلسرائيلي. كال
 للفلسطينيين في بالدهم التاريخية.

 6/3/2019، ، لندنالحياة
 

 هل تنجح المحاوالت المصرية في منع المواجهة في قطاع غزة؟ .54
 عاموس هرئيل
زعيم حماس إسماعيل هنية حذر إسرائيل، أمس، من خطوات مغامرة في قطاع غزة، وقال إنها 

ساعة القادمة ستكون حاسمة في محاولة منع  24الـ  ستدفع ثمنا  باهظا  إذا قررت العمل، وأضا  بأن
التصعيد. اليوم الذي خصصه هنية يمكن أن يمتد ليومين أو حتى أبعد من ذلك. ولكن يبدو أن 
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حماس وسسرائيل أيضا  توليان أهمية لوصول بعثة المخابرات المصرية. وهذه البعثة دخلت أمس إلى 
 ى إسرائيل فيما بعد.القطاع بعد محادثات في إسرائيل وعادت إل

تهديدات هنية جاءت ردا  على خطوات إسرائيل. الجيش اإلسرائيلي زاد متخرا  قليال  قوة الرد العسكرية 
على العن  على حدود القطاع. إطالق بالونات مفخخة أو تفجير عبوات ناسفة في المظاهرات الليلة 

ى مواقع حماس قرب الحدود. يمكن قرب الجدار يتم الرد عليها اآلن بلطالق قذائ  مدفعية عل
االفتراض أنهم في حماس قلقون أيضا  من استعراض العضالت العسكري في األسبوع الماضي الذي 

 أجريت خالله مناورة تدريب على إدخال سريع لكتائب إلى حدود القطاع.
ادر حسن ولكن يبدو أن حماس ستفضل المفاوضات غير المباشرة. وهي تريد أن تستنفد أوال  كل بو 

النية التي يمكنها استنفادها من إسرائيل ومصر، قبل أن تصعد المواجهة العسكرية. حسب أقوال 
هنية، إسرائيل متهمة بالوضع القائم، ألنها لم تطبق في أي يوم خطة التسوية التي وافق عليها 

ائيلية في الطرفان بمصادقة مصر في تشرين الثاني الماضي. إن تعقد مهمة القوة الخاصة اإلسر 
خانيونس في عملية قتل ضابط إسرائيلي وسبعة نشطاء من حماس، جرت جولة تصعيد خاللها وتم 

 صاروخ وقذيفة هاون على إسرائيل، وبعد ذلك تم وق  تطبيق التفاهمات. 100إطالق أكثر من 
حماس تطلب اآلن عدة أمور. هي تتوقع استكمال توسيع المنطقة المسموحة للصيد مثلما وعدت 

ميال  عن الشاطئ، لكن ليس في المنطقة القريبة من محطة استخراج الغازا،  12اإسرائيل زادتها إلى 
وسلغاء جزئي لمنع إدخال مواد ثنائية االستخدام مثل األنابيب واألسمدة التي يمكن استخدامها أيضا  

األموال مقابل »في الزراعة وفي صناعة الصواريخ أيضا . وهي أيضا  تريد الدفع قدما  بمشروع 
الذي وعدت األمم المتحدة بتمويل إشغال عامة في القطاع والمساعدة على شراء األدوية « العمل

ومعدات طبية التي تضررت في أعقاب المقاطعة التي فرضتها عليها السلطة الفلسطينية والمصادقة 
 على المزيد من التسهيالت في المعابر.
لم ت  بوعودها التي أعطتها في تشرين الثاني. العن  في إسرائيل في المقابل تحتج بأن حماس 

المظاهرات في أيام الجمعة على الجدار تتواصل اوسن كانت في األيام األخيرة بقوة أقل مما كانت 
في السابقا. حماس جددت المظاهرات الليلية التي كان االحتكا، فيها عاليا  نسبيا ، ومتخرا  عاد 

 لحارقة التي مرت بتحسين، واآلن ترفق بها عبوات ناسفة.واتسع استخدام البالونات ا
الطرفان يحتجان على الفجوات في تطبيق تعهدات الخصم. البعثة المصرية برئاسة نائب رئيس 
المخابرات عمر حلبي، ستحاول جسر هذه الفجوات. في االتصاالت يشار، أيضا  مبعو  سكرتير 

نو ، والمبعو  القطري محمد العمادي، الذي يتوقع كما عام األمم المتحدة للمنطقة نيكوالي ميالدي
يبدو أيضا  أن يصل إلى غزة. كل المشاركين في االتصاالت يدركون الحساسية المتزايدة في القطاع 
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آذار الذي هو أيضا  الذكرى السنوية لبداية  30والتي تمس تاريخين مستهدفين: يوم األرض في 
 نيسان. 9ابات الكنيست في المظاهرات على الحدود، وبعده انتخ

ال يبدو هنا، في الخل ية في هذه األثناء حل لمواجهتين أخريين، التي ثمة عالقة ثنائية بينهما وبين 
األحدا  في القطاع. مصلحة السجون بتوجيه من وزير األمن الداخلي، جلعاد اردان، تواصل تركيب 

يين، رغم اقترات الجيش تجميد هذه الخطوة أجهزة تشويش للهوات  الخلوية في أقسام السجناء األمن
 إزاء التأثير المحتمل على الوضع في المناطق.

في القدس، أعلن مجلس األوقا  بأن مبنى باب الرحمة في الحرم سيبقى مفتوحا  وستبدأ فيه قريبا  
اج الترميمات، خالفا  لموق  إسرائيل. في األوقا  دعوا المصلين المسلمين إلى إقامة صالة احتج

جماعية في يوم الجمعة القادم خارج أبواب الحرم. هذه محاولة لتكرار الضغط الذي فرضه 
أثناء أزمة البوابات اإللكترونية التي انتهت بتراجع إسرائيل. هذه المرة،  2017الفلسطينيون في صيف 

ع  أمام حيث االنتخابات على األبواب وحكومة نتنياهو تواجه انتقادا  من اليمين إلظهارها الض
 اإلرهاب، يبدو أنه سيصعب على إسرائيل أكثر التراجع عن مواجهة في الحرم.
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