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 استعادة الوحدة تهمهم يؤكد أناشتية و  ...جديدةيكلف محمد اشتية بتشكيل حكومة  عباس .1

 النرررابق با رررم، أن رام هللا، مرررن 10/3/2019 ،وكالـــة األنبـــاء والمعلومـــات الفلســـطينية  وفـــا نشررررت 
، كلر  عورو اللجنرة المرك يرة ردينة قال إن الرئيس محمود عباس أبونبيل ال لبة الفل بينية  رئا ة

وتومن مر وم التكلير  تكلير  الحكومرة المةبلرة  .18 محمد اشتية بتشكيل الحكومة الر .لحركة فتح د
عررادق غرر ق إلرر  حوررن  برررسم اندق قرررارات الةيررادق الفل رربينية، ودعررم جةررود ا ررتعادق الوحرردق الوبنيررة، وا 

سالتخرررراج اإلجرررررامات الة مررررة كافررررة،  ونررررا كترررراف التكليرررر  علرررر  دعرررروق الحكومررررة المةبلررررة الشرررررعيةس.
قرابية والتعددية ال يا يةس. كما نا و وبال رعة الممكنة، إلجرام االنتخابات التشريعية، وتر يخ الديم

أيوًا عل  سالت ام الحكومة المةبلة بتوفير الدعم المادي والمعنوي الممكن لوحايا االحرتةل، وأ ررهم، 
 ترامًا لعبائةم الوبنيس.من شةدام وأ رى وجرح ، تةديرًا واح

لررب بتشرركيل الحكومررة، وقررال: سيشرررفني قبررول تكلرريفكم لرري رئي ررًا  عبرراسمررن جانبررب، قبررل اشررتية، تكليرر  
لو رام حكومتكم، التي نأمل أن ننج ها بالتشاور مع كل من لب عةقة، من فصائل، وقروى، وفعاليرات 

 مصادقةس.وبنية، ومدنية، ومجتمعية، ومن ثم عروةا عليكم لإلقرار وال
عوررو اللجنررة المرك يررة لفررتح ح ررين ، أن رام هللا، مررن 11/3/2019 ،الشــرق األوســط، لنــدنوأوررافت 

بعررد ا ررتةبالب فرري رام هللا.  ،كترراف التكليرر  10/3/2019األحررد  شررتية يررومام  ررل   إن عبرراسالشرريخ، قررال 
 ة من هجه اللحظةس.شتية س يبدأ مشاوراتب لتشكيل الحكوماقال محمود العالول، نائف رئيس فتح، إن و 

شتية إنب  يبدأ مشاوراتب سمع فصرائل منظمرة التحريرر الفل ربينية، والكفرامات الوبنيرة، لتشركيل اوقال 
هجه الحكومة، وعروةا عل  الرئيس عباس للمصادقة عليةاس؛ مشيرًا إل  أنب يدرك تمامًا األ مة التري 

 يعيشةا الووع الفل بيني العام.
 كل حكومة بةيادق فتح إل   يادق االنة ام الةائم بين حركتي فتح وحماس.ويتوقع محللون أن يؤدي تش

 ، أنقرريس أبررو  ررمرق رم هللا، نةررًة عررن مرا ررلةا فرري 10/3/2019، لألنبــاء األناضــولوكالــة وجررام فرري 
وأوررا   اشررتية قررال إن مةمررة حكومتررب ا ررتعادق الوحرردق الفل رربينية، والتخفيرر  مررن معانرراق المرروابنين.

نةام  اشتية، في أول تصريح لب، لألناوول، سبتوجيةات من الرئيس، مةمة الحكومة تحةيق الوحدق، وا 
ومورر  سمةمتنررا العمررل مررا ن ررتبيع للتحوررير لةنتخابررات  االنة ررام، ون ررتعيد غرر ق للشرررعية الوبنيررةس.

وقرال سالررجي يةمنري ويةررم الررئيس أننررا نريرد رفررع المعانراق عررن النراس والةةررر، وشرعبنا ي ررتحق  الةادمرةس.
كرل جةرد وأدرك أننرا نمرر بظررو  صرعبة، والنرراس قرادرق أن تحمرل المشرروع عنردما يكرون هنراك فريررق 

 واحد قادر عل  األمرس.
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 تهممصدر أمني يكشف هويو  ...النار على حلس طلقيتعلن اعتقال اثنين من م "الداخليةغزة: " .2
 لفل رربينية فرري قبرراع غرر قا األجةرر ق األمنيررة، أن 9/3/2019 ،وزارة الداخليــة الفلســطينيةنشررر موقررع 

مررن المشرراركين فرري إبررةق النررار علرر   رريارق الةيررادي فرري حركررة فررتح أحمررد  تمكنررت مررن اعتةررال اثنررين
ووررربب ال ررريارق الم رررتخدمة فررري الحررراد ، فررري حرررين تواصرررل العمرررل  ،8/3/2019 الجمعرررة يرررومحلرررس، 

، فررري تصرررريح اد الُبررر مالررروبني إيررر المتحرررد  با رررم و ارق الداخليرررة واألمرررنوأكرررد  العتةرررال اثنرررين  خررررين.
 احتنا الداخلية، و رنتخج  العب  فيرساألجة ق األمنية لن ت مح ألحد ب، أن 9/3/2019 صحفي ال بت

 .سفي قباع غ ق كل اإلجرامات الة مة في  بيل المحافظة عل  حالة األمن واال تةرار
ع غرر ق كشرر  مصرردر أمنرري فرري قبررا، مررن غرر ق، أن 10/3/2019، لألنبــاء األناضــولوكالــة وأوررافت 

تفاصرريل مررن نتررائق التحةيةررات الترري أجرتةررا و ارق الداخليررة فرري حرراد  إبررةق النررار علرر   رريارق أحمررد 
إن أربعررة أشررخاا  ،ألناوررول، لالررجي فوررل عرردم الكشرر  عررن هويتررب، المصرردر األمنرري الوقرر حل رس.

وأوررا   توربرروا فرري االعترردام علرر   رريارق حلررس. ،ممررن سُقبعررت رواترربةم مررؤخراً  ،ينتمررون لحركررة فررتح
المصرردر األمنرري سثةثررة أشررخاا ا ررتةلوا  رريارق، فيمررا كرران الرابررع ينتظرررهم فرري مكرران قريررف للحررد ، 

وترررابع  ملرررم، علررر  مةدمرررة  ررريارق حلرررسس. 9أحررردهم قرررام برررربةق ثرررة  رصاصرررات مرررن م ررردس عيرررار 
المصررردر سبح رررف إفرررادتةم، فررررن إبرررةق النرررار لرررم يكرررن بةصرررد الةترررل، ولرررم يوجةررروا الرصررراا باتجررراه 

علرر  قبررع  اعررد، بررل كرران بةررد  إيصررال ر ررالة لةيررادق ال ررلبة الفل رربينية وحركررة فررتح، احتجاجرراً المة
 الرواتف والظرو  التي يعيشونةاس.

 
 األوراقمحافظ جنين: حماس حاولت اغتيال حلس لخلط  .3

ال عورو المجلرس الثروري لحركرة فرتح، محرافظ جنرين اللروام أكررم الرجروف إن حركرة حمراس ق :رام هللا
والتةرررف مررن  األوراق  محاولررة اغتيررال عوررو اللجنررة المرك يررة للحركررة احمررد حلررس، لخلررب علرر أقرردمت

الرجرررروف فرررري تصررررريحات إلجاعررررة صرررروت  وأوررررا  شررررعبنا. أبنررررام إلرررر ترررردفعةا  أنا ررررتحةاقات يجررررف 
هو حماس ألنةا الم ؤولة  واألخيرق األول من يتحمل الم ؤولية  أن، 9/3/2019 فل بين، يوم ال بت

حمررراس هررردفت مرررن ورام محاولرررة  أنالرجررروف  وأوورررح غيرق وكبيررررق فررري الةبررراع.وكرررل صررر األمرررنعرررن 
تفشل الجةود المبجولة إلعادق اللحمة لشعبنا الفل بيني التي تةودهرا الةيرادق والشرةيةة  أناالغتيال هجه 

 مصر، ألنةا ال تملك اي شيم تةدمب  وى الحفاظ عل  مصالحةا.
 9/3/2019 ،ا وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وف
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 حادثة حّلس.. "غضب فردي" أم "تصفية حسابات"؟ .4
فتحت حادثرة إبرةق النرار علر  عورو اللجنرة المرك يرة لحركرة فرتح أحمرد حل رس، : رائد مو   -غ ق 

برراف التكةنررات علرر  احتمرراالت عرردق، مرتببررة بحالررة االحتةرران الشررديد الترري تعصرر  بالحركررة، ب رربف 
 ل مراقبون وقياديون في فتح للج يرق نت إن  يا رات عبراس ورد  وقا  يا ات الرئيس محمود عباس.

غررر ق، المتعلةرررة بةبرررع رواترررف افال  مرررن المررروظفين بتةمرررة سالتجرررنحس ااالنشرررةاق عنةرررا  ودعرررم التيرررار 
اإلصةحي الجي يةوده محمد دحةن، قد تؤدي إل  حواد  مشابةة لما تعرض لب حلس، وتنردر  فري 

 إبار سردات الفعل الفرديةس.
كد النابق الر مي با م التيار اإلصةحي في غ ق عمراد مح رن أن ال عةقرة للتيرار برربةق النرار وأ

أجرروام مررن الغوررف واالحتةرران فرري أو رراب  ال  المرروظفين  ريجررادالرررئيس عبرراس ب علرر  حلررس، متةمرراً 
 وقررال مح ررن للج يرررق نررت إن التيررار الفتحرراويين، الررجين قبررع رواترربةم وعصرر  بحيرراتةم وحيرراق أ رررهم.

اإلصررةحي فرري حركررة فررتح دان منررج اللحظررات األولرر  حادثررة إبررةق النررار، ورفررع سالغبررام التنظيمرري 
أهلنرا فري غر ق  والوبني والةانونيس عن الفاعلين، لكنب أكد فري الوقرت نف رب أن سعةوبرات ال رلبة بحرق  

س عبراس ولرم ي رتبعد مح رن أن يةرد  الررئي من شأنةا تعميق الكراهية وتف رخ المجتمرع الفل ربينيس.
مررن ورام  يا ررة قبررع الرواتررف إلرر  إحرردا  سفلترران أمنرريس، يعتةررد بأنررب يصررف فرري صررالحب، بعررد  أ ا رراً 

 الخ ائر وتراجع التأييد لب في غ ق وفي أو اب الفتحاويين.
ورببررت مصررادر مبلعررة، للج يرررق نررت، بررين إبررةق النررار علرر  حلررس، وحالررة الغوررف الترري اعترررت 

ر دحررةن فرري انتخابررات نةابررة العرراملين فرري جامعررة األ هررر فرري غرر ق، عبرراس بعررد خ ررارق تيرراره أمررام تيررا
وقالررت المصررادر إن عبرراس  وهرري كبرررى الجامعررات المح رروبة علرر  حركررة فررتح، قبررل نحررو عشرررق أيررام.

سغاوف جداس من  يادق نفوج خصمب دحةن في غ ق، وتنامي أعداد أنصاره في أو راب فرتح، وهرو مرا 
إحيرام لرجكرى رحيرل الررئيس يا رر عرفرات، وشراركت فيرب حشرود  عك ب االحتفال الجي نظمرب فري غر ق
وأكرردت المصرادر أن حلررس ال يحظر  بحررف عبراس وال بدعمررب،  مرن الفتحرراويين، مبلرع العررام الجراري.

حيام جكرى عرفرات،  خصوصاً  بعد موقفب من تنظيم مةرجان مماثل في غ ق في جكرى انبةقة فتح وا 
جلررك فرري حينررب بأنررب  رجرروع إلرر  قيررادق فررتح فرري رام هللا، مبرررراً ولجوئررب إلرر  إلغررام المةرجرران مررن دون ال

 سحفاظ عل  عدم إراقة الدمامس.
حو خمس  راعات مرن حادثرة نأن عباس اتصل بحلس لتةنئتب بال ةمة بعد مرور   للنظروكان الفتاً 

 إبةق النار، في حين لم تنشر وكالة وفا خبر الحادثة إال بعد أكثر من أربع  اعات.
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مصادر أن يةدم عباس في وقت قريف عل  اإلباحة بحلس، الجي يشغل منصف المفوض ورجحت ال
العررام للتعبئررة والتنظرريم فرري حركررة فررتح فرري قبرراع غرر ق، وقيررادق األقرراليم فرري غرر ق، التةامررب بررالعج  عررن 

 مواجةة حركة حماس، والنفوج المتنامي لتيار دحةن.
المةرررف مررن حمرراس، وقرروع حررواد  إبررةق نررار  إبررراهيم حبيررف، .وال ي ررتبعد خبيررر الشررؤون األمنيررة د

مشررابةة، لكنررب فرري الوقررت نف ررب ا ررتبعد بشرردق عررودق سالفلترران األمنرريس علرر  نبرراق وا ررع، لوجررود أجةرر ق 
وقرال حبيرف للج يررق نرت  أمنية قوية أثبتت قدرتةا خةل ال نوات الماوية عل  وبب الحالة األمنيرة.

علرر  حلررس تشررير إلرر  أنةررا سعمررل فتحرراويس،  رروام مررن إن كررل االحتمرراالت ورام حادثررة إبررةق النررار 
أفررراد مح رروبين علرر  تيررار دحررةن، أو ر ررالة تةديررد مررن تيررارات أخرررى فرري فررتح لعرردم إباعتررب أوامررر 

 الةيادق في رام هللا، وكلةا تندر  في إبار ستصفية الح اباتس.
 10/3/2019 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 جهة أزمة اقتطاع أموال الشهداء واألسرىخطة طوارئ لمواتعلن السلطة الفلسطينية  .5

أعلررن و يررر الماليررة الفل رربيني شرركري بشررارق خبررة برروار  أقرتةررا ال ررلبة : ميرفررت صررادق -رام هللا 
عل  اقتباع االحتةل اإل رائيلي أموال األ رى والشةدام من عائدات الورائف التري  الفل بينية، رداً 

 .تجبيةا عووا عن الفل بينيين شةرياً 
لرواتف موظفي الةباع العام بما يتنا ف مع حجم رواتف كل فئة وبما ال  ج ئياً  ل الخبة صرفاً وتشم

وقررررت ال ررلبة صررر  الرواتررف  % مررن قيمتةررا، مررع إجرررامات لتخفرريض النفةررات العامررة.50يةررل عررن 
 دوالرات . 3.6كاملة لكل من يتةاو  مخصصا دون ألفي شيكل االشيكل ي اوي 

، إن هرررجا  يوررمن صررر  رواترررف 10/3/2019 صررحفي بررررام هللا يرروم األحرردفررري مررؤتمر  ،وقررال بشررارق
 % من فاتورق الرواتف عامة.70% من موظفي ال لبة، مما يعني صر  40كاملة لر 

 ،وجام بيان و ير المالية عةف اجتمراع براقم قيرادي برئا رة محمرود عبراس وبمشراركة محمرود العرالول
ورئريس جةرا  المخرابرات ماجرد  ،ات صائف عريةراتوم ؤول شؤون المفاوو ،نائف رئيس حركة فتح

 وو ير الخارجية رياض المالكي. ،ورئيس هيئة الشؤون المدنية ح ين الشيخ ،فر 
 التخاج الةرارات المنا بة التي تخا الرواتف. ومن المةرر أن يجتمع الفريق شةرياً 

رمورران وعيررد الفبررر،  يونيررو المةبلررين حيرر   رريحل شررةرح يررران/ مررايو و  /وفيمررا يتعلررق بشررةري أيررار
 % منةا.70% إل  60أوص  الفريق الرئا ي بصر  ما ال يةل عن 

 وتومن خبة البوار  لجوم ال لبة لةقتراض الدوري بمعدل خم ين إل   رتين مليرون دوالر شرةرياً 
 من البنوك المحلية عل  مدار خم ة شةور قادمة.
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الخارجيرررة الفل ررربينيان للصرررناديق العربيرررة وفررري ال رررياق جاترررب، مرررن المةررررر أن يتوجرررب و يررررا الماليرررة و 
واإل ررةمية والصررين والجامعررة العربيررة إلعررادق تفعيررل شرربكة األمرران الماليررة لل ررلبة الفل رربينية، الترري 

 .كانت تةدر بنحو مئة مليون دوالر شةرياً 
وظفيةرا وبما يوا ي اإلجرامات المالية، قررت ال لبة وق  التعيينات والترقيات والعةوات اإلوافية لم

وتخفرررريض مصرررراري  مةمررررات ال ررررفر وبنررررود الورررريافة والمحروقررررات ووقرررر  شرررررام المبرررراني ألغررررراض 
 حكومية.

أمرروال الفل رربينيين مررن عائرردات الورررائف هرري خبرروق غيررر قانونيررة  سإ رررائيلسوقررال بشررارق إن اقتبرراع 
 لةرررن.ت ررتةد  المشررروع الرروبني الفل رربيني وناتجررة عررن قرررارات  يا ررية مرتببررة بمررا ي ررم  صررفةة ا
ل ررررلم  وأعلرررن بشررررارق أن موا نرررة البرررروار   رررتعتمد علرررر  صرررر  النةررررد الموجرررود بشرررركل عةةنررري ووفةرررراً 

األولويات بما ال يؤثر في الخدمات المةدمة وصر  بنود الموا نة التشغيلية لومان صرمود قباعرات 
مروال البرر  وقال و ير المالية الفل بيني إن اتفاقية باريس ال ت مح ألي بر  باقتبراع أ المجتمع.

بخصررم  سإ رررائيلسورغررم جلررك، عرررض الم ررؤول الفل رربيني قائمررة تظةررر قيررام  افخررر تحررت أي ظررر .
عررن  مليررون شرريكل خررةل ال ررنوات العشررر الماوررية مررن أمرروال الفل رربينيين برردالً  350و خم ررين مليرراراً 

 خدمات الصحة والكةربام والمياه.
و رريحتا  إلرر  م يرررد مررن التكرررات  والتكافررل برررين وقررال و يررر الماليرررة إن الووررع الةرررادم  رريكون معةررردا 

ودعررا و يررر الماليررة الةباعررات الفل رربينية إلرر  االلترر ام برردفع الورررائف والر رروم المحليررة  الفل رربينيين.
 الجي تحول كما وصفب إل  سواجف وبنيس في ظل ما تواجةب ال لبة من أ مات.

تعلرن موا نتةرا للعرام الجديرد، وقرال و يرر ورغم دخول الشةر الثال  من العام الجراري، فررن ال رلبة لرم 
 المالية إنب ب بف األ مة ف يكون لدى ال لبة موا نة بوار  خةل الشةور الخم ة الةادمة.

مررن ناحيتررب، حررجر و يررر اإلعررةم وم تشررار الرررئيس الفل رربيني نبيررل أبررو ردينررة مررن تررداعيات األ مررة 
وقال إن فريق الرئيس تمكن من ووع خبة لةرجا  المالية وال يا ية التي تواجةةا ال لبة الفل بينية،

وشردد أبرو ردينرة  الشةر فةب، عل  أن يعود لةجتماع الشةر الةادم لوورع معبيرات المرحلرة الةادمرة.
علررر  أن مخصصرررات الشرررةدام واأل ررررى  رررتبة  كمرررا هررري، مرررع ثبرررات الموقررر  ال يا ررري الفل ررربيني 

، وعررردم التنرررا ل عرررن الحةررروق الوبنيرررة سرائيلإ رسالررررافض إلعرررةن الواليرررات المتحررردق الةررردس عاصرررمة لررر
، لكرن الموقر  وال علر  مرا يررام ماليراً  وقال إن سالووع معةرد وخبيرر ولريس  رةةً  للشعف الفل بيني.

 ال يا ي ثابت ولن ندخل العامل المالي في ح اباتنا ال يا يةس.
 10/3/2019 ،الجزيرة نت، الدوحة
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، بمةرر الرئا ررة فرري 10/3/2019 محمررود عبراس، يرروم األحررد يةفل رربينال ال رلبةا رتةبل رئرريس  :رام هللا
، تم رررك عبررراسوأكرررد  رام هللا، وفرررد حررر ف ميررررتس اإل ررررائيلي، برئا رررة  عيمرررة الحررر ف تمرررار  انررردبر .

   أ رراس قرررارات الشرررعية الدوليررة ومبرردأ حررل  الجانررف الفل رربيني بتحةيررق ال ررةم العررادل والشررامل علرر
 .1967عل  حدود  سالةدس الشرقيةسالدولتين، إلقامة دولة فل بينية م تةلة وعاصمتةا 

وأشار الرئيس إل  أنب عل  قوى ال ةم في الجانبين الفل بيني واإل رائيلي التعاون وال عي المشترك 
ويمرد جرجور ال رةم برين الشرعبين لتعريا األجيرال  الدولتين كخيرار عملري ينةري االحرتةل، لتثبيت حل  

دعمب لكل الجةرود التري تبرجلةا قروى ال رةم للخررو  مرن  إل  جنف، مؤكدا   الةادمة بأمن وا تةرار جنبا  
المرأ ق الحررالي الرجي وصررلت إليررب العمليرة ال يا ررية جررام تعنررت الحكومررة اإل ررائيلية ورفوررةا االلترر ام 

 جانبين وبرعاية دولية.االتفاق عليب بين ال بما تم  
وقررال الرررئيس: سن ررع  دائمررا إلرر  ال ررةم ولرريس لنررا أي خيررار  خررر، وهررجا الموقرر  اتخررجناه منررج عررام 

، والحررروار علررر  1967الررردولتين ح رررف حررردود  ، وال نررر ال ملتررر مين برررب حتررر  افن، ومبلبنرررا حرررل  1988
 موقفنا ولن نتراجع عنبس. الةوايا المعلةة، ونحن نمد أيدينا إل  أي حكومة تؤمن بجلك، وهجا هو

 -الرردولتين كأ ررراس لحررل الصررراع الفل ررربيني برردورها، أكرردت رئي ررة حررر ف ميرررتس، دعررم ح بةرررا لحررل  
 ، وأن ميرتس  يةدم الدعم ألي حكومة إ رائيلية تؤمن بحل الدولتين وت ع  لتببيةب. اإل رائيلي

 10/3/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 ال يقبله الفلسطينيون ال يمكن فرض حلّ  األحمد: .7
الةرراهرق: أكررد عرر ام األحمررد، عوررو اللجنتررين التنفيجيررة لمنظمررة التحريررر الفل رربينية، والمرك يررة لحركررة 
فتح، أنب ليس بمةدور أي قوق عل  األرض أن تفرض عل  الشعف الفل بيني حًة يتناقض والبرنامق 

وعاصرررمتةا الةررردس  1967الدولرررة الم رررتةلة وفرررق حررردود  الررروبني، الرررجي أقرررره، والرررجي يةررروم علررر  إقامرررة
عودق لةجئين وفق قرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن جلك أورح  جر مًا ال يتجر أ مرن  الشري ، وحق  

جروهر عمليرة ال رةم، وجلررك يعنري أن سصرفةة الةرررنس، التري تتبناهرا اإلدارق األمريكيررة الحاليرة لرن تمررر، 
 كل ما ال يرى فيب فرصة لةيام الدولة الفل بينية الم تةلة.وأن الشعف الفل بيني  يلفظ 

 11/3/2019 ،الخليج، الشارقة
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قال مفوض اإلعةم والثةافة والتعبئة الفكرية في حركة فتح، عوو لجنتةرا المرك يرة نبيرل أبرو  :رام هللا
لشرررعف الفل ررربيني وقيادترررب لرررن يةبلررروا الم ررراومة علررر  الثوابرررت الوبنيرررة الفل ررربينية، وفررري ردينرررة، إن ا

ن رواتررف عررائةت الشررةدام واأل رررى خررب    أحمررر ال يمكررن الم رراس بررب. مةرردمتةا الةرردس ومةد رراتةا، وا 
خررةل مشرراركتب فرري حفررل تخررريق دورق إعررداد الةيررادات الشررابةس دورق الشررةيد كمررال ، وأوررا  أبررو ردينررة

: سم رتعدون للتورحية برواتبنرا، ولرن نمرس فل رًا 10/3/2019 لبلبة جامعة بير يرت، يروم األحرد ناصر
واحرردا مررن رواتررف شررةدائنا وأببالنررا الجرحرر  واأل رررى الررجين وررحوا بالغررالي والنفرريس مررن أجررل قوررية 

 وبنةم، وتحةيق  مال وبموحات شعبةم بالحرية واال تةةل.س
 10/3/2019 ،ية  وفا وكالة األنباء والمعلومات الفلسطين

 
 لجنة االنتخابات الفلسطينية تحّدث سجل الناخبين .9

، عمليررة 10/3/2019 أبلةررت لجنررة االنتخابررات المرك يررة الفل رربينية، يرروم األحررد أشررر  الةررور: - غرر ق
التحركرات التري تشرةدها ال راحة الفل ربينية حاليرا، مرن أجرل عةرد  تحدي  سال جل االنتخابيس فري ظرل  

 المجلس التشريعي. انية جديدق، بعد قرار المحكمة الد تورية الخاا بحل  انتخابات برلم
وبرردأت عمليررة التحرردي  الخاصررة ب ررجل النرراخبين ال ررنوية، والترري تنفررجها لجنررة االنتخابررات المرك يررة 

الةانونيرررة  لت رررجيل بلبرررة الثانويرررة العامرررة فررري مررردارس الورررفة الغربيرررة وقبررراع غررر ق، ممرررن بلغررروا ال رررن  
وجكرررت اللجنررة أن  المةرررر ح ررف بيرران للجنررة أن ت ررتمر العمليررة عشرررق أيررام متتاليررة.ومررن  للت ررجيل.

مدارس ثانوية في  905من بةف الثانوية العامة، في  ألفاً  69العملية تةد  إل  ت جيل ما ي يد عن 
 لكترونيًا داخل المدارس.إالوفة الغربية وقباع غ ق، حي   تتم عملية ت جيلةم 

 10/3/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 وتحظر حركة "الصابرين" وتصادر سالحها تحلّ بغزة األجهزة األمنية مصادر لـ"القدس":  .10
عرن أمرين عرام حركرة سالصرابرينس هشرام  رالم،  فري قبراع غر قأفرجت األجة ق األمنية التابعرة  :رام هللا

إل ررةمي، بعررد أن المتةمرة بتلةرري أمروال مررن إيرران بعررد انشررةاق قيادتةرا وعناصرررها عرن حركررة الجةراد ا
وقالرت مصرادر مبلعرة لررسالةدسس، إن اإلفررا  عرن  الحركة وحظر أي نشابات لةا في غ ق. تةرر حل  

 الم تم بعد أن  لمت الحركة كافة أ لحتةا الخفيفة والصواريخ وغيرها، كما ترم ت رليم مةررين لةرا فري 
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الم وم راعديب الرجين اعتةلروا ووفةرا للمصرادر، فرنرب ترم إبرة   ر الشجاعية وبيت الهيرا لصرالح حمراس.
 وأفر  عنةم، بأنب لن يتم ال ماح لحركة الصابرين بأي نشابات في غ ق.

واتةمت قيادات من حركة الصابرين متواجدين خار  قبراع غر ق الرجي غرادروه قبرل أشرةر، بعرض مرن 
ر بالتن يق وصفوهم بر سالمتنفجينس في جةات داعمة للحركة افي إشارق لجةات إيرانية  تة  خل  الةرا

 مع حماس وقيادق الجةاد اإل ةمي. 
 10/3/2019 ،القدس، القدس

 
 عباس يكّرم أبطال مسلسل إماراتي هاجم "اإلخوان" .11

، أببررال م ل ررل إمرراراتي، 10/3/2019 كررر م رئرريس ال ررلبة الفل رربينية، محمررود عبرراس، األحررد: لنرردن
فري مةرر الرئا رة بررام هللا، مؤلر  وا رتةبل عبراس  أنتق خصيصا لمةاجمة جماعة اإلخوان الم رلمين.

 .2015ومخر  وأببال م ل ل سخيانة وبنس، الجي أنتجتب اإلمارات في العام 
 ومنح عباس، و ام الثةافة والعلوم والفنون ام توى االبداع ، ألببال م ل ل سخيانة وبنس.

  الم ل رل، ونشرت و ائل إعةم فل بينية، صورا لمحمود عباس تكريمب أببال الم ل ل، وهم مؤلر
إ ماعيل عبد هللا، ومخرجب البحريني أحمرد يعةروف المةلرة، إورافة إلر  أبرر  نجروم الم ل رل، الممثرل 

 اإلماراتي حبيف غلوم، و وجتب الممثلة البحرينية هيفام ح ين، والممثل الكويتي جا م النبةان.
سهادفةس، أ ةمت في رفع  واعتبرت الرئا ة الفل بينية أن من كرمةم محمود عباس، قدموا أعماال فنية

 م توى سالوعي الثةافي والوبني، لدى أبنام أمتنا العربيةس.
 10/3/2019 ،"21موقع "عربي 

 
 بغزة اإلنسانية األوضاعلتقي العمادي لبحث قيادة حماس ت .12

ا تةبل رئيس المكتف ال يا ي لحركة حماس إ ماعيل هنية، م ام يوم األحد، ال فير الةبري ق: غ  
وأكد مكتف إعةم هنية في تصريح صحفي، إن االجتماع جام  دي في مكتبب بمدينة غ ق.محمد العما

لمتابعة المل  اإلن اني في غ ق و فاق الدور الةبري الفاعل واإليجابي في المشاريع اإلن انية 
وجام االجتماع بحوور قائد الحركة في غ ق يحي   والتنموية كافة للتخفي  عن موابني قباع غ ق.

 ار وأعوام المكتف ال يا ي خليل الحية وروحي مشتة .ال نو 
 عبر معبر بيت حانون/ اير . األحديجكر أن العمادي وصل غ ق م ام يوم 

 10/3/2019، الين أونفلسطين 
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 حماس: تشكيل عباس حكومة جديدة ترسيخ لالنقسام .13
بني  لوك أكدت حركة حماس أن تشكيل رئيس ال لبة محمود عباس حكومة جديدق دون توافق و 

قصام، وهروف من ا تحةاقات المصالحة وتحةيق الوحدق. وقال النابق با م الحركة فو ي  تفرد وا 
برهوم في تصريح صحفي األحد، إن جلك وصفة عملية لفصل الوفة الغربية عن قباع غ ق وتر يخ 

الوبني،  وأكد أن حركة حماس ال تعتر  بةجه الحكومة االنفصالية كونةا خار  التوافق االنة ام.
جرام انتخابات  الفتا إل  أن المدخل األمثل لتصحيح الووع الفل بيني هو بتشكيل حكومة وحدق، وا 

 عامة شاملة سرئا ية وتشريعية ومجلس وبنيس.
 10/3/2019موقع حركة حماس، 

 
 ترفض تشكيل حكومة جديدة برئاسة اشتية "الجهاد" .14

بة محمود عباس لعوو اللجنة المرك ية رفوت حركة الجةاد اإل ةمي تكلي  رئيس ال ل: غ ق
بالف الةيادي في حركة الجةاد اإل ةمي و  شتية تشكيل حكومة جديدق برئا تب.ألحركة فتح محمد 

خور حبيف بأنب ال بد أن يكون هناك رفض من الكل الفل بيني لخبوق تشكيل الحكومة، فةجه 
 اس.خبوق انفرادية تج د حالة اال تبداد التي يكر ةا محمود عب

 10/3/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 على اإلجماع والتوافق انقالباً يمثل  شتية لتشكيل الحكومةاتكليف ": األحرار" .15
 شتية لتشكيل الحكومة،ااعتبرت حركة األحرار تكلي  عوو اللجنة المرك ية لفتح محمد : غ ق

وأوافت في تصريح  با عل  اإلجماع والتوافق.ا تمرارا ل يا ة التفرد واختبا  الةرار والتمثيل وانةة
لةا، أن تشكيل حكومة جديدق هو ا تمرار لتع ي  االنة ام ولن تعدوا عن كونةا حكومة عباس وفتح 

وقالتس األول  بدال من  لتمرير  يا اتةم وتحةيق االنفصال بين الوفة وغ ق تنفيجا لصفةة الةرن.
ة هو تببيق اتفاقيات المصالحة وتشكيل حكومة وحدق وبنية تأ يم المشةد الفل بيني واأل مة الداخلي

تمارس دورها ومةامةا في ترتيف البيت الفل بيني والتحوير لةنتخابات وتحشيد قوى شعبنا 
 لمواجةة التحدياتس.

 10/3/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 مّرة: تعيين اشتيه تبديل وجوه لسياسة فاشلةرأفت  .16
ي في حركة سحماسس رأفت مرق إقدام رئيس ال لبة الفل بينية محمود عباس عل  وص  الةياد

تعيين عوو اللجنة المرك ية لحركة فتح محمد اشتية رئي ا لحكومة ال لبة هي عملية ا تبدال وجوه 
 وتغيير أشخاا فةب، ويشير إل  انصياع عباس لصراعات حركة فتح الداخلية.

حد إن بريةة تعيين اشتية تدل عل  تفرد عباس، وتجاو ه وقال مر ق في تصريح صحفي يوم األ
لمبالف الةوى والةيئات الفل بينية، ومبالف الفل بينيين التي دعت دائما إل  البدم بحوار وبني 
نجا  مصالحة نةائية؛ تع   الموق  الفل بيني  فل بيني حةيةي، وتشكيل حكومة وحدق وبنية وا 

ألمريكية التي تةد  إل  إنةام الةوية الفل بينية، وا  ةاب حق لمواجةة التةديدات اإل رائيلية وا
 العودق.

وأكد مرق أن خبوق تعيين اشتية هي ا تكمال ل يا ة رئيس ال لبة، وا تمرار لنةق رامي الحمد هللا 
الجي فشل عل  م توى الحكومة كما فشل عل  الم توى الوبني، وعج  عن معالجة الملفات 

مووحا أن الفل بينيين في الداخل والخار  ال يتوقعون نتائق إيجابية من ال يا ية واالقتصادية، 
اشتية؛ ألنب  ي ير عل  النةق الجي  ار عليب  لفب في الةيمنة واإلقصام، وتغليف المصالح الفئوية 

دارق الظةر للمصالح الوبنية العليا والمشتركة.  وا 
 10/3/2019موقع حركة حماس، غزة، 

 
 على إجراء االنتخابات الرئاسية عّجل بتشكيل الحكومة الجديدة حماس "القدس": إصرار .17

أفادت مصادر مب لعة أن إصرار حركة حماس عل  إجرام انتخابات رئا ية إل  : خاا –بيروت 
ل بتكلي  الرئيس محمود عباس للدكتور محمد اشتية لتشكيل الحكومة الجديدق  جانف التشريعية، عج 

ل التكلي  بانتظار  وأووحت المصادر  موافةة حماس عل  إجرام انتخابات تشريعية فةب.بعد أن أج 
في حدي  لر سالةدسس، أن قيادق حماس في الداخل والخار  متوافةة بشكل كبير عل  ورورق إجرام 
انتخابات تشريعية ورئا ية، مبينًة أن لدى الحركة نية جدية لخوض االنتخابات الرئا ية من خةل 

 ، أو من خار  إبارها  تعمل عل  دعمةا في حال جرت االنتخابات.شخصية مةر بة من الحركة
ل انتخابات تشريعية في ظل الووع الراهن، وهي ترغف في  وبينت المصادر، أن حماس ال تفو 
إحدا  تغيير ججري في المشةد الداخلي، وخاصًة في ظل اتةاماتةا المتكررق للرئيس عباس برسالتفر د 

 بالةرارس.
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أن الرئيس رد  عل  موق  حماس برعةنب تكلي  اشتية بتشكيل الحكومة المةبلة،  واعتبرت المصادر
مرجحًة أن يحاول رئيس الو رام الجديد عبر عدق جةات التحر ك نحو إقناع حماس مجددًا برجرام 

 انتخابات تشريعية، وفي حال فشلت قد يتم اتخاج قرارات رئا ية جديدق بشأن االنتخابات.
 11/3/2019القدس، القدس، 

 
 بموقف رسمي حول المشاركة هاتظر ردًا من عباس حول إجراء االنتخابات فتح تطالبتن حماس .18

حركة سحماسس، أكدت أمس، أنةا تنتظر ردا من أن  ،9/3/2019 ق،غ   ،الين أونفلسطين قال موقع 
م الحركة، وقال النابق با  رئيس ال لبة محمود عباس، حول إجرام االنتخابات التشريعية والرئا ية.

عبد اللبي  الةانوع: سحماس أبلغت رئيس لجنة االنتخابات المرك ية حنا ناصر خةل  يارتب نةاية 
األ بوع الماوي لغ ق أنب ليس لديةا أي مشكلة في إجرام االنتخابات مرحليا، عل  أن تكون المرحلة 

انتخابات المجلس الوبني األول  إجرام انتخابات المجلس التشريعي والرئا ة، والتوافق عل  مووع 
جابة  الحةاس. وأوا : سهجا موق  فصائلي ومتفق عليب بين كل الفصائل، وافن حماس تنتظر رد وا 

وشدد النابق با م  وموق  من حنا ناصر من قبل رئيس ال لبة لتع ي  هجا الموق  الحاونس.
 سحت  لو كانت غداس.حركة حماس، عل  أن حركتب جاه ق لخوض االنتخابات التشريعية والرئا ية 

جمال محي ن،  ، أنأشر  الةور من غ ق اعن مرا لة، 10/3/2019 القدس العربي، لندن،وجام في 
عوو اللجنة المرك ية لحركة فتح، قال إن الرئيس عباس كل  رئيس لجنة االنتخابات التوجب إل  

الحية، أعلن أن  قباع غ ق ألخج موق  من حركة حماس، مشيرا إل  أن الةيادي في حماس، خليل
 حركتب جاه ق للمشاركة في االنتخابات، مويفا: سلكن هجا كةم شفوي، ونحن نريد موقفا ر مياس.

جا لم  وأوا  محي ن في تصريحات لتلف يون فل بين الر مي: سشعبنا لن يبة  أ يرا لحماس، وا 
من دائرق واحدق، تأت للمشاركة، فكل الفصائل أجمعت عل  أن تكون االنتخابات عبر الوبن كلب و

 وانتخابات قائمة ن بية بالكاملس.
 

 : عباس يريد تشريعي "على مقاسه""الجهاد" .19
اتةمت حركة الجةاد اإل ةمي رئيس ال لبة محمود عباس بال عي إل  مجلس  نبيل  نونو: - غ ق

 تشريعي سعل  مةا بس حت  ُيبةي كل ال لبات بيده، مؤكدق أنب يتعين عل  عباس رفع اإلجرامات
العةابية عن قباع غ ق وتشكيل حكومة وحدق وبنية وعةد اإلبار الةيادي المؤقت لمنظمة التحرير؛ 

وقال الةيادي في الجةاد  للتمةيد إلجرام انتخابات لرئا ة ال لبة والتشريعي والمجلس الوبني.
جوام اإل ةمي خور حبيف، لصحيفة سفل بينس، ال بد أن يتخج عباس هجه الخبوات حت  تتةيأ األ



 
 
 
 

 

ص           16   4885 العدد:             3/11/2019 اإلثنين التاريخ:  

                                    

وبالف رئيس ال لبة برعادق رواتف الموظفين في غ ق سألن قبع  إلجرام انتخابات شاملة ومت امنة.
األر اق من قبع األعناقس، وبعد جلك يتم تشكيل حكومة وحدق وبنية تعمل عل  ترتيف البيت 
 الفل بيني وتحور لةنتخابات وتشر  عليةا، عل  أن يكون هناك تعةد من عباس بةبول نتائق

 االنتخابات للتشريعي ورئا ة ال لبة والمجلس الوبني.
أعرف حبيف عن أ فب، قائة: عباس أر ل رئيس لجنة االنتخابات المرك ية د. حنا ناصر ليتشاور و 

ورأى أنب يمكن المبادرق والبدم  مع قادق الفصائل حول انتخابات سالتشريعيس فةب، وهجا غير مةبول.
ل لبة وبعد جلك يتم تشكيل لجنة إشرا  عل  انتخابات سالوبنيس ألنةا بانتخابات التشريعي ورئا ة ا

تحتا  جةدا كبيرا، لكنب ربب جلك بتعةد عباس بمر وم واحد برجرام االنتخابات سللتشريعيس 
وتابع حبيف: رئيس لجنة االنتخابات أخبرنا بأن انتخابات سالوبنيس  وسالوبنيس ورئا ة ال لبة.

لجا من الممكن تشكيل لجنة تشر  وترتف وتحور النتخابات هجا لي ت من اختصاا لجنتب، 
 المجلس.

 10/3/2019، فلسطين اون الين
 

 غزة قطاع حراك دولي لتثبيت التهدئة وتلبية احتياجات " تكشف عنقراطيةو الديم" .20
كش  عوو المكتف ال يا ي للجبةة الديمةرابية لتحرير فل بين، بةل أبو  جمال غي : - غ ق

قليمي خةل اليومين الةادمين من أجل تأمين الم تل مات األ ا ية ألهالي  ظريفة، عن حراك دولي وا 
وقال أبو ظريفة لصحيفة سفل بينس: إن الحراك الدولي واإلقليمي من شأنب أن ي ةم في  الةباع.

 بغ ق. اإلن انيةإنعاا الووع االقتصادي واالجتماعي في الةباع، وجلك من خةل تنفيج المشاريع 
أكد أن  لبات االحتةل تحاول بشكل م تمر مع كل جةود تبجل للتةدئة خلب األوراق في محاولة و 

منةا لفرض أمر واقع ولتحديد  ة  متبلبات محددق، وبمأنة م توبنيب في الم توبنات الةريبة من 
يب في غ ق، بأن سيد الجيا بويلة وقادرق للدفاع عن أمنةا، ومحاولة من نتنياهو، لك ف أصوات ناخب

وبين أن الفصائل الفل بينية تبلع بشكل م تمر الوفد المصري عل   الجولة االنتخابية المةبلةس.
وأشار إل  مواصلة  خروقات االحتةل، محمًة األخير نتائق وتداعيات اعتداماتب عل  الةباع.

، 2014قعة في الجةود المصرية لتثبيت حالة الةدوم في الةباع ا تنادًا إل  تفاهمات التةدئة المو 
مشيرًا إل  أن الوفد المصري نةل التفاهمات المتوافق عليةا فل بينيا إل   لبات االحتةل من أجل 

 تببيةةا.
 10/3/2019، فلسطين اون الين
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 مثل هذه األعمال اإلجراميةلاغتياله: التحريض الذي تمارسه حماس يؤدي عن محاولة  حلس .21
حركة فتح أحمد حلس، إن محاولة اغتيالب تأتي في  ياق قال عوو اللجنة المرك ية ل: رام هللا

مشروع قديم جديد ال تةدا  األمن ووحدق شعبنا، مشيرا إل  إن المتوربين بالمحاولة  يدفعون الثمن 
جام جلك في رواية حلس إلجاعة صوت فل بين، تفاصيل ما جرى معب  ولن يجنوا منب إال الخراف.
عة، مشيرا إل  أنةا وقعت في منبةة ال وايدق أثنام عودتب من الجم يوممن محاولة اغتيال فاشلة 

وقال حلس إن مركبة ال تحمل لوحة اجتا ت المركبة التي  المحافظة الو ب  باتجاه مدينة غ ق.
كانت ي تةلةا، وخر  منةا م لح مكشو  الوجب وأبلق النار صوبب بشكل مباشرق، إال أنب نجا 

 م لحين. 10ركبة أخرى كانت خل  مركبتب وفيةا نحو وتوررت مركبتب، مشيرا إل  وجود م
وأوا  حلس أن حركة سحماسس تتحمل م ؤولية الكش  عن الجريمة، وأشار إل  امتةكب الكثير 
من المعلومات بشأنةا، مووحا أن سحماسس فرغت الت جيةت من كاميرات المراقبة في مكان 

ين واألشخاا الجين أعبوا األوامر وبالف باإلعةن عن أ مام الفاعل محاولة االغتيال.
 ومحا بتةم.

وأووح حلس أن التحريض الجي تمار ب سحماسس وحالة االحتةان والوخ اإلعةمي ال لبي، يؤدي 
 إل  مثل هجه األعمال اإلجرامية وي اهم في خلق حاونة العن  واإلرهاف.

 9/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 وسقوط األنظمة العربّية الرجعّية مسألة وقت  "..صفقة القرن" مالمح التطبيع أحد"الشعبية":  .22
أك د نائف األمين العام للجبةة الشعبية لتحرير فل بين أبو أحمد فؤاد   هير أندراوس: - الناصر

في  أن الجماهير العربية مبالبة اليوم بالخرو  ،خةل لةاٍم عل  قناق اإلخبارية ال ورية، م ام ال بت
الشوارع والميادين إلجبار أنظمتةا عل  وق  الخووع للةيمنة األمريكية ووق  الةرولة إل  التببيع 

. وحول صفةة الةرن األمريكية، قال أبو أحمد فؤاد إن  معالم الصفةة باتت  مع الكيان الصةيوني 
دس واعتبارها عاصمة واوحة، سوج م أ ا ي منةا ُنفج وُترِجم عمليًا، والموووع الرئي ي كان فيب الة

للكيان، وبةجا ألغي موووع الدولتين والدولة الفل بينية وعاصمتةا الةدس، ثم إنةام موووع حق 
وتابع: سالصفةة تةوم أيوًا عل  فصل غ ق عن  العودق، وُيترجم هجا من خةل محاوالت التوبينس.

والةرى تحت إدارق ال لبة، فل بين، والمبروح في صفةة الةرن هو حكم إداري أو روابب بين المدن 
 كما أنةا تةد  إل  إخةم األراوي المحتلة من كل من هو غير يةوديس.

وفي  ياق  خر، قال أبو أحمد فؤاد إن سالمصيبة حاليًا تكمن في النظام العربي الرجعي بشكل 
حةوق  رئي ي وهو المةيمن عل  الةرار العربي بشكٍل عام، وهو الجي هاجم  ورية ألنةا تحافظ عل 
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الشعف الفل بيني األ ا ية ورفوت التخلي عنةاس. وشدد عل  أن ساألنظمة العربية الرجعية 
  ت ةب، والم ألة م ألة وقت فةبس.

 10/3/2019، لندن، رأي اليوم
 

 مب ونتنياهو يتحمالن مسؤولية ونتائج قراراتهمافتح: إدارة تر  .23
 اإلن انيةن م ؤولية ونتائق الووع شددت حركة فتح عل  أن ترامف ونتنياهو يتحم: رام هللا

راوي المحتلة، بعد قراراتةم المتتالية بمعاقبة شعبنا الفل بيني من خةل خنق األالصعف في 
 ومنع الدوام عن الم تشفيات. األبفالالووع االقتصادي وتجويع 

ف أخج وأكد عوو المجلس الثوري والمتحد  با م حركة سفتحس أ امة الةوا مي، أن ترامف من جان
قرارات متتالية لخنق الشعف الفل بيني، وجلك من خةل قبع الم اعدات عن الم تشفيات في 

وكالة التنمية األمريكية، وقبع ثماني مائة مليون دوالر عن الشعف الفل بيني،  وا غةقالةدس، 
ي في وقال الةوا م س بمبلغ ثة  مائة وخم ين مليون دوالر.األونرواووق  م اهمتةا في وكالة س

بيان يوم ال بت، إن نتنياهو من الجانف افخر أخج قرارا ب رقة وقرصنة أموال شعبنا الفل بيني 
باقتباع مبلغ مئة وخم ين مليون دوالر، مؤكدا أنةما يتحمةن الم ؤولية الكاملة وما يمكن أن 

 يحد .
 9/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 على إطالق صاروخ وبالونات حارقة رداً  ويستهدف موقعًا للقسام تين على غزةغار  االحتالل يشنّ  .24

ت بائرات ع كرية إ رائيلية، األحد، غارتين عل  موقعين في قباع غ ق، دون أن يتم غ ق: شن  
وا تةد  الةص  موقعا ع كريا لحركة سحماسس، شمالي الةباع،  اإلعةن عن وقوع إصابات.

ولم ت جل و ارق الصحة الفل بينية وقوع أي  ة دير البلح، و ب الةباع.ومينام الصيادين في مدين
 إصابات جرام الةص .

من جانبب، قال الجيا اإل رائيلي، في بيان، إنب سقص  موقعا ع كريا لحركة حماس وقاربين 
و عم الجيا أن الةص  جام ردا عل  إبةق صاروخ من الةباع وبالونات حارقة  يتبعان للحركةس.

 وحمل البيان حركة سحماسس الم ؤولية عن هجه األعمال. ه البلدات اإل رائيلية.باتجا
 10/3/2019القدس العربي، لندن، 
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 تتهرب من استحقاقات التهدئة بالتصعيد على قطاع غزة "إسرائيل"حماس:  .25
اد ف أ : اتةمت حركة سحماسس إ رائيل األحد، بالتةرف من ا تحةاقات التةدئة وتعمد  - غ ق
وقال النابق با م حماس،  ير أ ماتةا الداخلية للفل بينيين عبر التصعيد اليومي في قباع غ ق.تصد

عبد اللبي  الةانوع، إن سالتصعيد الع كري المتكرر يوميا عل  قباع غ ق يعبر عن أ مة داخلية 
 ةر المةبل.إل رائيل وتعمدها تصدير أ ماتةا تجاه الةباع قبيل انتخاباتةا البرلمانيةس المةررق الش

وأوا  الةانوع أن سإ رائيل تحاول ك ر إرادق الجماهير الفل بينية في ظل مواصلتةا حراكةا 
 من الشةر الجاريس. 31الشعبي في م يرات العودق ومحاولة التأثير عل  مليونية العودق المةررق يوم 

اهمات وق  إبةق وأشار النابق با م حماس إل  وجود سجةود مصرية مواعفة إلل ام إ رائيل بتف
النار ودفع ا تحةاقاتةا، كما  يبدأ في األيام المةبلة حراك دبلوما ي من األمم المتحدق وأبرا  دولية 

 لدعم الجةود المصريةس.
 10/3/2019القدس العربي، لندن، 

 
 : القصف اإلسرائيلي على غزة محاولة لفرض "األمر الواقع""الجهاد" .26

 م حركة الجةاد في فل بين، مصعف البريم: إن الةص  قال النابق با جمال غي : - غ ق
اإل رائيلي عل  غ ق محاولة إ رائيلية لفرض  يا ة األمر الواقع، وللوغب عل  فصائل المةاومة 

وأكد لصحيفة سفل بينس أن شعبنا وفصائلب المةاومة عل  دراية  ال تدراجةا لع كرق م يرات العودق.
ت والتةليل من أهميتةا، ومواصلة جرائمب بحق المشاركين بمحاوالت االحتةل ع كرق الم يرا

وأشار إل  أن قص  االحتةل ينم عن حالة ه تيريا وتخبب يعيشةا بعد أن أربكت  ال لميين فيةا.
م يرات العودق الم تمرق منج مارس العام الماوي، ح اباتب وعرتب عالميًا ب بف الجرائم التي يرتكبةا 

وأكد تواصل الجةود المصرية من أجل تةدئة األوواع في الةباع،  .بحق المتظاهرين ال لميين
وحماية الدم الفل بيني بما ين جم مع حجم التوحيات التي يةدمةا شعبنا عل  مدار اللحظة، مشددًا 

ل امعل  ورورق وق  الجرائم اإل رائيلية عل  شعبنا   االحتةل بتنفيج كل الت امات التةدئة. وا 
 10/3/2019، الين أونفلسطين 

 
 نتنياهو يحاول طمأنة جمهوره الداخلي بأنه قادر على كبح غزة وضربها متى شاء": الشعبية" .27

رأى عوو اللجنة المرك ية للجبةة الشعبية جو الفةار  ويرجو، أن الةص   جمال غي : - غ ق
ابات اإل رائيلي عل  غ ق، محاولة من نتنياهو؛ لك ف أصوات الناخبين اإل رائيليين في االنتخ

 المةبلة.
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وقال  ويرجو لصحيفة سفل بينس: إن نتنياهو يحاول بمأنة جمةوره الداخلي بأنب قادر عل  سكبح 
غ ق، ووربةا مت  شام، وأن م يرات العودق ال قيمة لةا، والعمل عل  افشالةا واالعتدام عل  

المشاركين في م يرات وتوقع ا تمرار جرائم االحتةل بحق  المشاركين فيةا، دون التوجب لةنفجارس.
وأكد  العودق، الفتًا إل  أن نتنياهو لن يجر المنبةة إل  انفجار لومان  ير االنتخابات المةبلة.

 ويرجو أن مصر تبجل جةودا مكثفة لمنع التصعيد، ولتثبيت تفاهمات التةدئة بين االحتةل 
 والفصائل في غ ق.

 10/3/2019، الين أونفلسطين 
 

 مسيرة العودة مستمرة وهي خيار شعبنا أدواتقيادي بحماس:  .28
قال عوو المكتف ال يا ي لحركة حماس، روحي مشتة : إن أدوات م يرق  بةل النبيب: - غ ق

العودق وك ر الحصار م تمرق، حت  تحةيق الحياق الكريمة لشعبنا الفل بيني، مؤكدا ا تمرار الوفد 
ووح مشتة  في تصريح لصحيفة سفل بينس، وأ المصري برجرام مفاوواتب مع االحتةل اإل رائيلي.

أن لةامات الةيئة الوبنية العليا لم يرق العودق وك ر الحصار وحركة حماس والفصائل الفل بينية 
وأوا : سقوايا الكةربام  مع الوفد المصري في غ ق، تةد  إل  الوصول لحياق كريمة لشعبنا.

ون االتفاق عل  أي تفصيةت حت  والصيد وغيرها من متبلبات شعبنا، مبروحة للنةاا، د
وتابع: ننتظر عودق اإلخوق المصريين إل   اللحظةس، مشيرًا إل  أن االحتةل ي عم أنب ي ع  للةدوم.

قباع غ ق، بعدما ا تمعوا من الفصائل الفل بينية والةيئة الوبنية لما يريده شعبنا، الفتًا إل  أن 
 ار عبر إواعة الوقت والمراوغة.االحتةل يحاول التملا من تفاهمات ك ر الحص

 9/3/2019، الين أونفلسطين 
 

 عملية خان يونسالمقاومة  إفشالبعد  تضطر لعمل تغييرات عميقة "إسرائيل" :"هآرتس" .29
كشفت صحيفة عبرية أن تداعيات ونتائق تورب الوحدق اإل رائيلية الخاصة شرقي  الةدس المحتلة:

وأخبر من أي عملية أخرى، وأن فشةا  يجبر جيا مدينة خانيونس جنوف قباع غ ق هي أعمق 
وأووح المحلل الع كري في صحيفة سهآرتسس عامود هرئيل،  االحتةل عل  إجرام تغييرات سعميةةس.

في عددها الصادر يوم ال بت، أن سعملية خانيونس هي أعمق وأخبر من أي عملية أخرى مثل 
 أو  ةوب شبكات التج س في لبنانس.عملية اغتيال الةيادي في الة ام محمود المبحوح، 

ويرى أن فشل العملية  يوبر جيا االحتةل إل  إحدا  تغييرات عميةة، من بينةا إعادق النظر 
 في البريةة التي من خةلةا يتم تشغيل الةوات الخاصة في عمليات ح ا ة خل  سخبوب العدوس.
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في تة يم المةام والتن يق بين أجة ق  ويتوقع المحلل الع كري أن يةوم جيا االحتةل برعادق النظر
 اال تخبارات المختلفة، وفي حدود الصةحيات داخل ق م اال تخبارات.

 10/3/2019، الين أونفلسطين 
 

 جريمة قتل الشاب كعابنة: شعبنا لن يسكت وسيدفع االحتالل ثمن جرائمه تدين حماس .30
 إل رائيلي و يدفع ثمن جرائمب.أكدت حركة سحماسس أن شعبنا لن ي كت عل  جرائم االحتةل ا

ودانت الحركة في تصريح صحفي، جريمة االحتةل اإل رائيلي اليوم األحد بةتل الشاف  ةمة 
كعابنة عل  حاج  احتةلي قرف مدينة أريحا، مشيرًق إل  أن الجريمة هي الثانية بعد أقل من أ بوع 

م الصةيونية تصوف رصاصةا مجددًا إل  وقالت إن يد اإلجرا عل  جريمة قتلب لشابين في رام هللا.
صدور شبابنا لتةتلةم بدم بارد، في مشةد بات يتكرر كثيرًا في الوفة المحتلة، لتوي  دولة 

 االحتةل عبر قتلةا الشةيد كعابنة اليوم جريمة جديدق إل   ل لة جرائمةا.
ر  ي يد شعبنا وأووحت حماس أن ما تةوم بب قوات االحتةل من إجرام ي تةد  البشر والحج
 إصرارًا عل  التم ك بحةوقب بالتخلا من االحتةل بكل ال بل والو ائل المشروعة.

 10/3/2019موقع حركة حماس، 
 

 "الشعبية": "إسرائيل" ُتحول الضفة إلى ساحة للدعاية االنتخابية .31
 احة للدعاية  قالت سالجبةة الشعبيةس: إن االحتةل اإل رائيلي ُيحول الوفة الغربية إل : رام هللا

وحجرت الشعبية، في  االنتخابية عبر عمليات الةتل والجرائم المتواصلة بحق الشعف الفل بيني.
تصريح صحفي لةا يوم األحد، من محاوالت االحتةل تحويل الوفة إل   احة لرساال تثمارس 

جريمة قتل  وأكدت أن ال يا ي والدعاية االنتخابية عبر تشريع عمليات الةتل وتصعيد العدوان.
الشاف  ةمة كعابنة فجر اليوم قرف أريحا، والةجمة سالصةيونيةس المتواصلة عل  الةدس والحركة 
األ يرق والةرصنة عل  األموال الفل بينية ال يمكن فصلةا عن الببيعة اإلجرامية لةجا الكيان 

كم في وتائر وتوقيت وأردفت: سيجري داخل الدوائر ال يا ية الصةيونية التح اال تئصالي العنصري.
تصعيد هجا العدوان؛ ا تثمارًا لألوواع ال يا ية، وللتأثير عل  الناخف الصةيوني جي الفبرق 

 المتبرفة واإلجراميةس.
 10/3/2019المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 حماس تستنكر اعتداء أجهزة السلطة على جنازة الشهيدة سماح مبارك .32
 ق ال لبة في الوفة المحتلة عل  جموع المشيعين في جنا ق ا تنكرت حركة سحماسس اعتدام أجة
وقالت حركة حماس تصريح صحفي ال بت، إنةا ت تنكر بأشد  الشةيدق  ماح مبارك في رام هللا.

العبارات اعتدام جةا  األمن الوقائي التابع ل لبة عباس في الوفة الغربية عل  جموع المشيعين 
 رام هللا، واعتةال عدد منةم ومصادرق رايات الحركة وتم يةةا.في جنا ق الشةيدق  ماح مبارك في 

وأكدت أن هجا ال لوك المشين لةجه األجة ق يعكس مةمتةا البولي ية ومدى الببا والةمع الجي 
وبالبت حركة حماس الفصائل الفل بينية ومكونات شعبنا المختلفة  يعيشب أهلنا في الوفة.

ي من أجل وق  هجا التغول والت لب الممنةق لةجه األجة ق، والمؤ  ات الحةوقية بالتدخل الفور 
 والعمل عل  إبةق  راح المعتةلين ال يا يين كافة من  جون ال لبة.

 9/3/2019موقع حركة حماس، 
 

 قوى رام هللا تدعو إلى المشاركة في سلسلة فعاليات وطنية .33
بيرق، إل  المشاركة في الوقفة التي دعت دعت الةوى الوبنية واإل ةمية لمحافظة رام هللا وال: رام هللا

إليةا الحركة األ يرق، يوم األحد، ال اعة الثانية ظةرا عل  دوار المنارق برام هللا رفوا ألجة ق 
 التشويا الم ربنة، والةمع اليومي لأل رى في  جون االحتةل.

دا االثنين تحية لموقفةا ودعت الةوى في بيان، إل  المشاركة في الوقفة أمام ممثلية جنوف افريةيا غ
 بحفظ التمثيل الدبلوما ي مع دولة االحتةل، وتةديرا لموقفةا الداعم لنوال شعبنا المشروع.

وأشارت إل  أن يوم الجمعة المةبل  يكون يوما للتصعيد الميداني عل  جميع نةاب االحتكاك في 
الشعبية، ورفوا لواقع اال تيبان  الري ان، والمغير وبلعين، ونعلين، تأكيدا عل  حةنا في المةاومة

 16/3المةرر ال بت  BDSودعت إل  المشاركة في مؤتمر حركة المةابعة  اال تعماري فوق أرونا.
وشددت عل  أهمية االنخراب الوا ع في التحويرات الجارية إلحيام يوم األرض  في الةةل األحمر.

ومن البرنامق الوبني  48 في أراوي الر هجا العام بشكل نوعي، وممي  بالتن يق مع جماهير شعبنا
 الجي  يتم االعةن عنب خةل األيام المةبلة.

 9/3/2019، الين أونفلسطين 
 

 ليست دولة كل مواطنيها ولألقليات تمثيل في دول أخرى "إسرائيل"نتنياهو:  .34
ية ومعاداتب تفوق رئيس الحكومة اإل رائيلية، بنيامين نتنياهو، عل  نف ب في م توى تفوهاتب العنصر 

للموابنين العرف، عندما  عم خةل اجتماع حكومتب األ بوعي يوم األحد. ونةلت عنب قناق سكانس 
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التلف يونية الحكومية، قولب إن سدولة إ رائيل لي ت دولة قومية لجميع موابنيةا، ولألقليات األخرى 
 يوجد تمثيل قومي في دول أخرىس.

، الممثلة والمجيعة اإل رائيلية، روتيم يوم ال بتنشرتب،  وكان نتنياهو يعةف بجلك عل  س توريس
 يلع، في ح ابةا في موقع التواصل سان تغرامس، وتحدثت عن حةوق الموابنين العرف ال يا ية، 

 عل  خلفية االنتخابات العامة للكني ت.
: سالع ي ق األحدلكن نتنياهو بدأ يعةف عل  ما كتبتب  يلع، وكتف في ح ابب في سان تغرامس، صباح 

روتيم، ثمة تصحيح هام: إ رائيل لي ت دولة جميع موابنيةا. وبموجف قانون أ اس الةومية الجي 
 مررناه، إ رائيل هي الدولة الةومية للشعف اليةودي، ولب فةبس.

وأوا  نتنياهو أنب سال توجد أية مشكلة مع موابني إ رائيل العرفس،  اعما أنةم سمت اوو الحةوق مثلنا 
وحكومة الليكود ا تثمرت في الو ب العربي أكثر من جميع الحكومات األخرىس. وتابع مروجا  جميعا

للدعاية االنتخابية لح بب، أن سالليكود بلف فةب التركي  عل  الم ألة المرك ية في هجه االنتخابات: 
ربية. وال توجد حكومة يمين قوية برئا تي أو حكومة ي ار يشكلةا يائير لبيد وغانتس بدعم األح اف الع
 للبيد وغانتس بريق أخرى لتشكيل حكومة، وحكومة كةجه  تةوض أمن الدولة وموابنيةاس.

وكانت  يلع عل ةت في الرس توريس الجي نشرتب عل  مةابلة أجرتةا الصحافية رينا مت ليح مع و يرق 
أن سميري ريغ   التلف يونية، م ام أمس. وكتبت 12الثةافة اإل رائيلية، ميري ريغ ، في الةناق 

شرحت لرينا مت ليح أن عل  الجمةور أن يحاجر، ألنب في حال انتخف بيني غانتس، فرنب  يكون 
ألفا، أن  824مل ما بتشكيل حكومة مع العرفس. وأوافت  يلع، التي يتابع ح ابةا في سان تغرامس 

المشكلة مع العرف؟؟؟  سرينا مت ليح صمتت. وأنا أت امل لماجا لم ت ألةا رينا با تغراف عن ما هي
 يا رف العالم، يوجد موابنون عرف في هجه الدولةس.        

أن إ رائيل هي دولة جميع ر وتابعت  يلع أنب سمت   يب  أحد ما في هجه الحكومة للجمةو 
 موابنيةا. وجميع البشر ُولدوا مت اوين.

ين عةبوا عل  ما كتبتب والعرف أيوا هم بشر. والدرو  كجلك...س. بعد جلك كتبت لة م من الج
بعبارات بجيئة، وكتبت أن ستعةيباتكم المرفووة لن تمنعني أبدا من قول رأيي. جيل كامل من األوالد 
نشأ في دولتنا من دون أمل بال ةم. وهجا مح ن ويدعو لليأس. لي ت ال يا يين الجي تصمع 

 ف بدال من التحريض والتة يمس.أصواتةم بةوق بالغة يمنحون أمة حةيةيا بال ةم، الم اواق والح
 10/3/2019، 48عرب 
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 بغزة تطلق القذائف وحماس تتحمل المسؤولية "عناصر مارقة"نتنياهو:  .35
ناصر مارقةس هي ع‘اعتبر رئيس الحكومة اإل رائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم األحد، أن من وصفةم بر

د، لكنب حمل حركة حماس الم ؤولية التي أبلةت قجائ  صاروخية من قباع غ ق باتجاه جنوف البة
 عما يحد  في قباع غ ق.

وقال نتنياهو، في بداية اجتماع حكومتب األ بوعي، ح ف بيان صادر عن مكتبب، إنب سشةدنا في 
األيام األخيرق ا تف ا ات من قباع غ ق. عناصر مارقة قامت بةا ولكن هجا ال يعفي حماس من تحمل 

ت. حماس تتحمل الم ؤولية عن كل ما يخر  من قباع غ ق، ونحن نرد الم ؤولية عن تلك اال تف ا ا
 عل  جلك كما ي توجف من خةل غارات تشنةا بائرات  ةح الجو عل  أهدا  تابعة لحماسس.

وأوا  أنب س معت أشخاصا في غ ق يةولون إنب بما أننا في حملة انتخابية فرن عملية ع كرية 
  حماس أال تعتمد عل  هجا، ف نفعل كل ما يل م من أجل وا عة النباق غير واردق. أقترح عل

ل  الجنوف بشكل عامس.  ا تعادق األمن والةدوم إل  محيب غ ق وا 
وقال نتنياهو إن و ير الخارجية األمريكي، مايك بومبيو،  ي ور إ رائيل في نةاية األ بوع، واصفا 

 إياها بأنةا سب يارق مةمةس.
 10/3/2019، 48عرب 

 

 تنياهو رفض خطة اقترحتها الغتيال قادة حماس والجهادليبرمان: ن .36
دور ليبرمان، أنب كان قد اقترح عل  رئيس جتل أبيف: كش  و ير الدفاع اإل رائيلي ال ابق، أفي

الو رام، بنيامين نتنياهو، عدق مرات، اغتيال قيادات من سحماسس وسالجةاد اإل ةميس في قباع غ ق، 
برمان، في تصريحات أمام نخبة من مؤيديب الليلة قبل الماوية، أنب وأووح لي لكنب رفض االقتراح.

، مشيرًا إل  أنب  ع  كثيرًا 2018قدم اقتراحاتب بةجا الشأن  خر مرق في شةر يوليو اتمو   من عام 
لمحاولة إقناع نتنياهو بمثل هجه الخبوق، إال أنب كان يرفوةا با تمرار، وقال: سبداًل من إحباب 

بوا و ير الدفاع، ورفووا كل المخببات والمةترحاتس، وأكد أنب كان با تمرار ي ع  اإلرهاف، أحب
 لتوجيب وربات ود البنية التحتية لرسحماسس وسالجةادس في قباع غ ق.

واتةم ليبرمان نتنياهو برهمال الموووع األمني الحةيةي، وقال: سعليب أن ي فر لنا، ليس فةب إصراره 
ًا إهمالب الووع األمني عل  الجبةة الشماليةس. وتوقع ليبرمان أن يكون عل  تةوية احماس ، بل أيو

الووع عل  الجبةتين الشمالية والجنوبية في غوون عامين من افن سمعةدًا جدًا، وأكثر خبورق من 
  س، مبينًا أن سهناك فوو  أمنية عل  الجبةتينس.1973حرف يوم الغفران اأكتوبر | تشرين األول  
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ولب إن سحركة حماس تبور مئات الصواريخ التي  تورف منبةة غوا دان اأي وف ر جلك بة
منبةة تل أبيف ، وما  الت تنتق صواريخ دقيةة. وفي المةابل، الحكومة ت مح للةبريين بنةل م يد 
من الدوالرات، عبر حةائف أو بوا بة البنوك، التي تصل إل  احماس ، و تنةل بوع مةيين منةا 

أوا  ليبرمان أن سكل من يةول إنب يعر  أين تجهف األموال إنما يتحد  هرام، فةد هجا األ بوعس. و 
ميًة، دون أن نحةق أي شيم، أو نعيد  12ا دادت إمدادات الكةربام، وتم تو يع م احة الصيد 

 أ رانا وجنودنا المفةودينس.
  11/3/2019الشرق األوسط، لندن، 

 

 سطيني وابنه القاصرجنود نكلوا بمعتقل فل أحكام مخففة بحقّ  .37
يومًا  190جنود من جيا االحتةل اإل رائيلي مدق  3قوت محكمة ع كرية، يوم األحد، بح ف 

أشةر مع وق  التنفيج، بتةمة  3باإلوافة إل  تخفيض رتبتةم الع كرية إل  رتبة سفردس والحبس 
ةم المحكمة الع كرية التنكيل بمعتةل فل بيني وابنب الةاصر، وجلك بموجف صفةة ادعام، حي  أدانت

 في يافا، نةاية األ بوع الماوي.
كما توصل جندي رابع، والمتةم بالتنكيل بفل بينيين كانا معتةلين ومكبلي  األيدي، في إبار الةوية 
جاتةا، إل  صفةة ادعام مع النيابة الع كرية، اليوم األحد، ي جن بموجبةا لمدق شةرين وتخفيض 

 جندي نفج فترق محكوميتب، وعليب ف يتم إبةق  راحب.رتبتب الع كرية، يجكر ان ال
وكانت متةم خامس في الةوية جاتةا قد توصل إل  صفةة ادعام مع النيابة الع كرية، نةاية شباب/ 
فبراير الماوي، ي جن بموجبةا لمدق  تة أشةر ونص ، باإلوافة إل  معاقبتب بال جن مدق إوافية 

  كرية.مع وق  التنفيج، وتخفيض رتبتب الع
 10/3/2019، 48عرب 

 
 جيش االحتالل يفرض على جنوده زيارة حائط البراق .38

، النةاف عن قرار جديد بجيا االحتةل األحد كشفت الةناق ال ابعة العبرية، صباح يوم: الةدس المحتلة
ن الةرار وقالت الةناق العبرية، إ يل م الجنود ب يارق حائب البراق في الةدس، واألماكن الدينية المةد ة.

الجديد، يفرض عل  كافة الجنود في الخدمة االجبارية،  يارق حائب البراق، لمرق واحدق عل  األقل قبل 
وبح ف الةناق ال ابعة، جام هجا الةرار، ومن خبة تعليمية جديدق  انةام خدمتب اإلل امية بالجيا.

ةناق، أن الجيا  يةوم بمتابعة وأوافت ال لجنود االحتةل تفرض عليةم التعر  عل  األماكن المةد ة.
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وأشارت الةناق  كل جندي خةل هجه الخبة، وأي جندي  يتةرف من تببيق هجا الةرار،  يتم محا بتب.
 ال ابعة، ال  أن هجا الةرار، يحل كجلك عل  الجنود العرف، الجين يتةدمون للخدمة اإلجبارية بالجيا.

 10/3/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 2014كوماندوز القسام كاد يصل "تل بيب" بـ .. ينيت: يجب أن تنتهي سياسة االحتواء تجاه غزةب .39
نفتالي بينيت و ير التعليم اإل رائيلي و عيم  ، من رام هللا، أن10/3/2019القدس، القدس، جكرت 

اج قرار ح ف اليمين الجديد، قال إنب يجف أن تنتةي  يا ة االحتوام الفاشلة تجاه قباع غ ق واتخ
وشدد في مةابلة مع إجاعة ريشت كان، عل  ورورق أن يتم معاملة  كان  بتحديد مصير حماس.

عاما، كانت  20واعتبر أن  يا ة إ رائيل تجاه غ ق منج  بلدق  ديروت كما  كان مدينة تل أبيف.
وأوا  سلو كان  فاشلة، وقال سيجف أن ننتةل من  يا ة االحتوام، إل  اتخاج الةرار المصيريس.

وقال سلو  تنةيب الصواريخ عل  تل أبيف وليس  ديروت، لكنا قررنا منج وقت بويل مصير حماسس.
كنت و يرا للدفاع، لكانت  يا تي واوحة أن  ديروت مثل تل أبيف، وعل  جلك األ اس  أتصر  

 بالرد الةوي والشديد ود حماسس.
يوم األحد، إن كتائف  قال نفتالي بينيت، أن 10/3/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالموأوافت 

الة ام خببت إلر ال وحدات كوماندو  بحري إل  مدن جنوبي سإ رائيلس وحت  وواحي ستل أبيفس 
وأوا  بينيت في معرض مةاجمتب أعوام سالكابينتس، وقائد  .2014إبان العدوان األخير بغ ق عام 

 30وم ح بًا مناف ًا لليمين اإل رائيلي، أن سأنفاق حماس الر األركان وقتةا بيني غانتس الجي يت عم الي
 كانت قادرق عل  إخرا  المئات من عناصر حماس عبر دراجات نارية لمةاجمة مدن الجنوفس.

وح ف بينيت فرنب كان أول من حج ر من خبورق األنفاق ودعا لتدميرها خةل الحرف ال ابةة، بينما 
 ن من هكجا خبوق.خشي نتنياهو وغانتس وموشي يعلو 

وأشار إل  أنب سلوال العملية ود األنفاق في حينةا أل تيةظ اإل رائيليون عل  عمليات فظيعة في 
 نتي  هع راه وأ دود وع ةةن وأيوًا مدينة ريشون لت يون في وواحي تل أبيفس.

لت لل وقتل نفةًا عابرًا للحدود وبرمكانةم عبر دراجات نارية ومركبات ا 30وتابع سكان لدى حماس 
 افال  من اإل رائيليين باإلوافة لخب  العشراتس، ح ف قولب.

وردًا عل   ؤال حول جكر ا م مدينة سريشون لت يونس وهل من الواقعي وجود هكجا برح، قال بينيت: 
سأقول وبشكل قبعي إن خبة حماس كانت وا عة جدًا وتشمل وحدق كوماندو  تابعة لةا، ولم يكن 

 مووعية بل عملية يوم الغفران، وكل ما هو جنوبي تل أبيف كان هدفًا لحماسس. الحدي  عن عملية
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 : تحذيرات أمنية من انهيار السلطة الفلسطينية"هآرتس" .40
جكرت صحيفة هآرتس العبرية، يوم األحد، أن ممثلين عن جميع األجة ق  :ترجمة خاصة -رام هللا 

ات في األراوي الفل بينية خاصًة بعد تنفيج قرار األمنية والع كرية ناقشوا في جل ات مغلةة التبور 
وبح ف الصحيفة، فرن تحجيرات أمنية شديدق خرجت من بعض تلك  خصم أموال المةاصة الفل بينية.

 األجة ق حول مخاو  انةيار ال لبة الفل بينية في غوون أشةر في حال ا تمرت الخصومات.
ما قد يةوض ا تةرار النظام الحالي برئا ة وحجر المشاركون من االنةيار االقتصادي لل لبة، 

محمود عباس، حي  تجد ال لبة صعوبة في دفع رواتف موظفيةا، وفي غوون شةرين قد تنةار 
 تماما بح ف الصحيفة.

ووفةا للصحيفة، فرن جةا  الشاباك والجيا ينتةدان الم توى ال يا ي بشكل مت ايد عل  خلفية قرار 
ل  أن كبار الم ؤولين من الشاباك والجيا خةل الجل ات المغلةة خصم أموال الورائف. مشيرًق إ

أعربوا عن قلةةم من عدم وجود ثغرات في قانون خصم األموال ت مح بتحويلةا أل باف أمنية، حت  
 إجا كان جلك وروريا لمنع التصعيد، وأن الكابنيت يجد صعوبة في جلك.

ن الةانون أدى إل  قيام ال لبة الفل بينية وقال أحد المشاركين في الجل ة األ بوع الماوي إ
 بتحويل األموال الموجودق لديةا لعوائل منفجي العمليات بدال من أن تدفعةا ألجة ق األمن وموظفيةا.

ع ال ي تبيع محمود عباس وقال شخا  خر شارك في المناقشات األخيرق حول الةوية سهجا مووو 
هجه األموال، ألن هجه م ألة ح ا ة يمكن أن تكلفب من الواوح للجميع أنب لن يلمس  ..أن يلم ب

ووفةا للصحيفة، فرن رئيس الشاباك ندا  أرغمان حجر في  ال لبة وتنةل الناس إل  الشارعس.
 المحادثات جاتةا من انةيار ال لبة الفل بينية.

 10/3/2019القدس، القدس، 
 

 هبوط في شعبية غانتس لفشله في طرح نفسه بدياًل لنتنياهو .41
% من الناخبين اإل رائيليين لم يةرروا بعد لمن 43أبيف: قال ا تبةع إ رائيلي، أمس، إن  تل

نب في حين يبلغ الواثةون بأنةم  يصوتون لليكود  %، فرن ن بة الواثةين بأنةم 69 يصوتون، وا 
%. وبجلك تتجب شعبية غانتس إل  الةبوب ألن الجمةور ال يرى 38 يصوتون لغانتس ال ت يد عل  

 ب مثابر في برح نف ب بديًة لنتنياهو.أن
في الوقت الجي تتصاعد فيب االنتةادات ألجوام المعركة االنتخابية اإل رائيلية، التي تتجاهل قوية 

الفل بيني، وتجعل م ألة الف اد قوية أ ا ية أمام الجمةور  -أ ا ية مثل الصراع اإل رائيلي 
ا تبةعات الرأي التي نشرت، أمس األحد، إل   الجي يمةت الشربة صاحبة هجه الملفات، أشارت
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تراجع في قوق ح ف الجنراالت بةيادق بيني غانتس وتةلا الةوق بينب وبين رئيس الو رام، بنيامين 
 .31:30إل   36:29مةاعد، من  5 - 3نتنياهو، 

ي أيلون، وقال الرئيس األ بق لرسالشاباك اجةا  المخابرات اإل رائيلي س وقائد  ةح البحرية، عام
أمس، إن سمن يراقف المعركة االنتخابية من بعيد يح ف أن إ رائيل تعيا في إقليم ال يوجد فيب 
فل بينيون وال يوجد فيب صراع قوميس. وأوا : سلم نتعلم من أخبام الماوي. مرشحا الرئا ة 

ا ال يدركان المتناف ان بشكل حاد وفظ، متفةان في الواقع عل  أن يخفيا الموووع الفل بيني. وهم
ما تعلمناه من تجارف الماوي، وهو أن تجاهل الصراع لن يبول. فبعد االنتخابات  ينفجر في 
وجوهنا جميعًا. وعندها تبدأ مرحلة ا تعراض العوةت والتةتيل المتبادل، وال ي أل أحد ماجا حد  

 ةم مع  حت  تدهورنا إل  هنا. ال ي أل أحد عن الفرصة التي أوعناها مرق أخرى إلقامة
 الفل بينيين يفوي إل   ةم كامل وشامل مع الدول العربية بأ رهاس.

وقال أيلون إن البريةة التي تدار بةا المعركة االنتخابية منج عةدين تتخج منح  خبيرًا يجعل 
إ رائيل دولة عالم ثال ، بعيدق عن الديمةرابية وعن الليبرالية وعن احترام حةوق األقلية وحةوق 

بشكل عام. وتوجب أيلون بالنصح إل  غانتس قائًة: سلم يفْت الوقت بعد. ابرح بديًة  لميًا  اإلن ان
أمام البرح األهو  الجي يةدمب اليمين برئا ة نتنياهو. ابرح مشروعًا  لميًا يكون مةبواًل عل  

 ملس.الفل بينيين وفيب شروب أمنية تحفظ إل رائيل األمن، فالجمةور يريد قائدًا يأتيب باأل
وكانت صحيفة سهآرتسس قد نشرت، أمس،  خر ا تبةع أجرتب شركة األخبار اإل رائيلية سديالو س، 

مةعدًا، وحافظ الليكود عل   36مةعدًا، بينما حصل األ بوع الماوي عل   31الجي منح غانتس 
ف شعبيتب وعادت كتلة اليمين إل  الصدارق. وجامت نتائق اال تبةع عل  النحو التالي: ح  

مةاعد، وتحال   10مةعدًا، وح ف العمل  28مةعدًا، وسالليكودس  31الجنراالت ساأل رق واألبيضس 
الجبةة والعربية للتغيير برئا ة أيمن عودق وأحمد البيبي وكجلك اليمين الجديد برئا ة نفتالي بنيت 

مةاعد،  8اليميني  مةاعد، واالتحاد 7وح ف اليةود الغربيين المتدينين ايةدوت هتوراه ، لكل منةا 
مةاعد، والعربية الموحدق والتجمع بةيادق  4مةاعد، وسكلناس  5وح ف اليةود الشرقيين المتدينين سشاسس 

 مةاعد لكل منةا. 4منصور عباس ومبانس شحادق وكجلك سميرتسس وسالةوية فيغلينس، 
خبير، ود نتنياهو، تةش  ويرى معدو اال تبةع أن تأثير الئحة االتةام الشديدق بممار ات الف اد ال

الي ار، وكانت النتيجة هي أن قائمة بيني  -كأنب لم يكن، كما تةشت أصدام التحال  في الو ب 
أبيضس، فةدت  خمةا، كما فةدت مةاعد عدق، بينما واصل الليكود الحفاظ  -غانتس ويائير لبيد سأ رق 

ألح اف الحالية في االئتة  الحكومي عل  قوتب. وبجلك بات واوحًا أن مع كر اليمين المؤل  من ا
 مةعدًا. 58مةابل  62وغيرها من أح اف اليمين عادت لتتفوق عل  مع كر الو ب والي ار والعرف: 
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% من الناخبين اإل رائيليين لم يةرروا بعد لمن  يصوتون، 43ويتوح من اال تبةع المجكور أن 
%، فرن ن بة الواثةين بأنةم  يصوتون لغانتس 69وأنب في حين يبلغ الواثةون بأنةم  يصوتون لليكود 

 %، مما يعني أنةم يمكن أن ينتةلوا إل  ح ف  خر الحةًا.38ال ت يد عل  

 11/3/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 استطالع: أغلبية اإلسرائيليين تؤيد شطب تحالف الموحدة والتجمع .42

ن شبف قائمة تحال  الموحدق والتجمع أظةر ا تبةع ُنشر يوم األحد، أن أغلبية الم تبلعين يؤيدو 
ومنعةا من خوض انتخابات الكني ت، التي  تجري في التا ع من ني ان/أبريل المةبل، وجلك بعد 
أن قررت لجنة االنتخابات المرك ية، المؤلفة من مندوبي األح اف، منعةا من خوض االنتخابات، 

 األ بوع الماوي.
% من الم تبلعين  عموا أن 54يديعوت أحرونوت، فرن وبح ف اال تبةع، الجي نشرتب صحيفة س

% إنب ليس مبررا. ويواجب ح ف التجمع خصوصا حملة 18شبف هجه الةائمة مبرر، بينما قال 
 تحريض وده في الحلبة ال يا ية اإل رائيلية.

وكانت لجنة االنتخابات المرك ية صادقت عل  خوض الفاشي ميخائيل بن  ري االنتخابات في إبار 
% في اال تبةع الحالي إن شبف بن  ري 38ائمة ساتحاد أح اف اليمينس الكةانية الفاشية. واعتبر ق

 % قالوا إنب ليس مبررا.28مبرر، لكن 
وفيما أظةر هجا اال تبةع، وكجلك ا تبةع نشرتب صحيفة سهآرتسس، أن  عيم ح ف الليكود 

يتمتع بشعبية أعل  من خصمب، رئيس قائمة ورئيس الحكومة اإل رائيلية، بنيامين نتنياهو، ما  ال 
% في ا تبةع سيديعوتس إنةم يفولون نتنياهو في رئا ة 38سكاحول الفانس، بيني غانتس. وقال 

% عن اعتةادهم بأن 53% إنةم يفولون غانتس في المنصف. كما عبر 31الحكومة، بينما قال 
 يشكلةا.  وتبين من كة اال تبةعين  % إن غانتس27نتنياهو  يشكل الحكومة الةادمة، بينما قال 

 ي ار ومعةم الةوائم العربية. –أن مع كر أح اف اليمين  يتفوق عل  مع كر أح اف الو ب 
؛ الليكود 33وجامت تو يعة المةاعد في الكني ت وفةا لرسيديعوت أحرونوتس كالتالي: سكاحول الفان 

؛ 6؛ ساتحاد أح اف اليمينس 6؛ شاس 7لتغيير ؛ الجبةة والعربية ل7؛ سيةدوت هتوراقس 10؛ العمل 29
. وبجلك 4؛ تحال  الموحدق والتجمع 4؛ سكوالنوس 4؛ سي رائيل بيتينو 5؛ اليمين الجديد 5ميرتس 

 مةعدا. 11مةعدا، والةوائم العربية  48ي ار  –مةعدا، الو ب  61 يكون تمثيل اليمين والحريديين 
مةعدا، بينةم ح ف س يةوتس  63ن  يكون ممثة بروبح ف ا تبةع سهآرتسس فرن مع كر اليمي

؛ الجبةة 10؛ العمل 28؛ الليكود 31اهوية  برئا ة اليميني المتبر  موشيب فايغلين: سكاحول الفانس 
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؛ سكوالنوس 5؛ شاس 7؛ سيةدوت هتوراقس 7؛ ساليمين الجديدس 8؛ ساتحاد أح اف اليمينس 8والعربية للتغيير 
% واثةون 57. وبح ف هجا اال تبةع، فرن 4؛ س يةوتس 4دق والتجمع ؛ تحال  الموح4؛ ميرتس 4

% إنةم متأكدون بشكل كا  34من أنةم  يصوتون للةائمة التي قالوا إنةم  ينتخبونةا، بينما قال 
 من تصويتةم للةائمة التي أعلنوا أنةم  ينتخبونةا.

 10/3/2019، 48عرب 
 

 "باب الرحمة"تستهدف مصلى  "إسرائيلية"خطة  .43

اقتحمت قوات االحتةل أمس األحد، مصل  باف الرحمة وأخجت قيا اتب والتةبت صورًا ت: وكاال
وقال مصدر فل بيني أن قوات  داخلب، بالت امن مع تدنيس م توبنين باحات الحرم الةد ي.

االحتةل اقتحمت مصل  باف الرحمة، وقامت بتصوير جدرانب الداخلية، وأخجت قيا ات المبن . 
حد حراس األقص  للجنود بحجائب ومنعةم من الدخول إل  المصل  مرق أخرى، وتمرك ت وتصدى أ

 الةوات عدق دقائق عل  بابب ثم ان حبت من المكان.
م توبنا وبالبا من المعاهد الدينية الم جد األقص  عبر باف المغاربة، وقاموا بجولة  129واقتحم 

اصة. وجددت جماعات الةيكل الم عوم، دعواتةا في  احاتب، بحرا ة مشددق من قوات االحتةل الخ
 عبر و ائل التواصل االجتماعي، القتحام مصل  باف الرحمة في الم جد األقص  الخميس المةبل.

كما أعلن جيا الحرف  واعتةلت قوات االحتةل فتيين مةد يين فور خروجةما من الم جد األقص .
 اعتةال  تة فل بينيين بالوفة الغربية.

 11/3/2019، الشارقة ،الخليج

 
 بحذائه مصلى باب الرحمة خلشرطي إسرائيلي يد .44

اقتحم شربي إ رائيلي مصل  الرحمة في الم جد األقص  ودن ب بحجائب، رافوا مبالبات بعض 
وتجول الشربي لدقائق داخل الم جد  الموجودين في الم جد بخلع حجائب واحترام مشاعر الم لمين.

وعدا المصلين، وهو جاتب الجي تجول في الم جد األقص   ابةا وبيده بصورق ا تف ا ية مةددا ومت
وأكدت دائرق األوقا  اإل ةمية وشؤون الم جد األقص  رفوةا التام لتصرفات أفراد   جاجة خمر.

شربة االحتةل داخل األقص  من ا تف ا  لمشاعر الم لمين، وتدنيس لباف الرحمة عبر الدخول 
 ق داخل مصل  باف الرحمة.بأحجيتةم عل   جاد الصة

 10/3/2019، نت، الدوحة الجزيرة
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 استشهاد شاب برصاص االحتالل قرب أريحا .45
عاما   22أعلنت و ارق الصحة، صباح يوم األحد، عن ا تشةاد موابن يبلغ من العمر ا: أريحا

شةيد وقالت الو ارق في بيان مةتوف، أن ال برصاا جيا االحتةل اإل رائيلي قرف مدينة أريحا.
 هو الشاف  ةمة صةح  ةمة الكعابنة.

 10/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 2011الجئًا فلسطينيًا قضوا في سورية منذ  3,920: "مجموعة العمل" .46
 نوات من الحرف الدائرق في  ورية، قال فريق الرصد والتوثيق في  7بعد : لندن –مجموعة العمل 
وحية من الةجئين الفل بينيين ال وريين قووا من  3,920 ، إنب ا تباع توثيقمجموعة العمل

 الجئة. 478أماكن مختلفة في  ورية، بينةم 
وشةد مخيم اليرموك جنوف العاصمة دمشق وأبنامه أكبر معدالت  ةوب الوحايا، فةد تم توثيق 

وحية، ثم مخيم خان  263وحية، يليب أبنام مخيم درعا جنوف  ورية حي  تم توثيق  ةوب  1,422
 168وحية من أبنائب، ثم مخيم النيرف في حلف حي  ُوثق  202الشيح بري  دمشق حي   ةب 

وحية غير  188وحية، فيما تم توثيق  124وحية من أبنائب، ثم مخيم الح ينية و ةب من أبنائب 
 معروفي ال كن.

الجئًا قووا ب بف  1,198أن  ومن حي   بف الحادثة، كش  فريق الرصد والتوثيق في المجموعة
قووا ب بف بلق ناري، فيما يأتي التعجيف حت  الموت في المعتةةت ال ورية  1,069الةص ، و

 فل بينيًا بينةم ن ام وأبفال وكبار في ال ن. 572في المرتبة الثالثة حي  وثةت المجموعة 
ت تةدفةم من قص  وقنا فيما أصيف  ال  الةجئين الفل بينيين جرام األعمال الحربية التي 

وتجدر  بعج  أو بتر أو فةد عينيب. أصابتبوخةل مشاركتةم في الةتال الدائر، ومنةم من ت ببت 
معتةل فل بيني  1,733اإلشارق إل  أن األجة ق األمنية ال ورية الت ال تتكتم عل  مصير أكثر من 

 في  جونةا.
 9/3/2019، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

 
 أسرى يشرعون في إضراب رفضًا ألجهزة التشويش 8: ن "النقب"سج .47

شرع ثمانية أ رى في  جن سالنةفس، بروراف مفتوح عن البعام؛ رفَوا  جمال غي : - غ ق، رام هللا
وأفاد مدير  ألجة ق التشويا التي ووعتةا إدارق  جون االحتةل اإل رائيلي أخيرًا داخل ال جن.
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فاخوري، بأن ثمانية أ رى شرعوا في خوض إوراف مفتوح عن البعام؛ مكتف إعةم األ رى ناهد ال
 رفوًا ألجة ق التشويا التي ثبتتةا إدارق ال جون في أق ام وغر  ال جن دون االكترا  لمخابرها.

وقال الفاخوري لصحيفة سفل بينس، أمس، إن إدارق  جن سالنةفس تجري تدريف عل  اقتحام أق ام 
ية كرشراك عدد كبير من  يارات اإل عا  واإلبفام ووحدات الةمع مع ال جن في ظرو  غير ببيع

إبةق صفارات اإلنجار في كل األق ام، األمر الجي ينجر بأن األ رى عل  موعد مع هجمة 
ودعا الفاخوري الكل الفل بيني لم اندق األ رى في معركتةم ود أجة ق التشويا  إ رائيلية شر ة.

 جون بشكل عام بحةةم.خاصة وود ممار ات إدارق ال 
من جةتب، أكد رئيس هيئة شؤون األ رى والمحررين قدري أبو بكر، أن حالة من التوتر والغليان 
يشةدها  جن سالنةفس المتناع إدارق ال جون عن اال تجابة لمبالف األ رى بر الة أجة ق التشويا 

إن األ رى في مختل   وقال أبو بكر، لصحيفة سفل بينس، أمس، الخبيرق التي ثبتتةا مؤخرا.
ال جون عل  موعد للتصعيد في حال لم ت تِجف إدارق ال جون لمبالبةم، الفتًا إل  أن عددًا منةم 

وجكر أن  أورف عن البعام رفوًا ألجة ق التشويا اإللكترونية الم روعة في غر  وأق ام ال جن.
واألجنين، الفتًا إل  أن األ رى أجة ق التشويا المركبة تت بف في صداع م من و الم حادق في الرأس 

أبلعوا إدارق ال جون عن األمراض التي تعرووا لةا عل  إثر تركيف أجة ق التشويا لكنةا لم ترد 
 وصعدت إجراماتةا بحةةم.

أ يرق في ظرو  مأ اوية تخال  كل  50أ ير، بينةم  6,000وتواصل  لبات االحتةل اعتةال نحو 
أ يرًا ا تشةدوا  63شةيدًا، بينةم  218لغ عدد شةدام الحركة األ يرق وب األعرا  والمواثيق الدولية.

 نتيجة  يا ة اإلهمال الببي التي تمار ةا  لبات االحتةل ود األ رى.
 10/3/2019، فلسطين أون الين

 
 ـان منزليهمـا بأوامـر االحتـاللعائلـتان مقدسيتـان تهدم .48

ال بت، م من لةا جاتيًا في حي جبل المكبر  يومة، هدمت عائلة الجعابيا المةد ي :فل بين المحتلة
جنوف شرق الةدس المحتلة، بوغب من بلدية االحتةل في الةدس، والتي أخبرتةا بةرار الةدم بحجة 

ولجأت عائلة الجعابيا إل  هدم من لةا جاتيًا تجنبًا لدفع بدل  عدم الترخيا والبنام غير الةانوني.
 ل في المدينة.أجرق هدم فليات بلدية االحتة

في ال ياق، واصلت عائلة الموابن عبا هللا عليوات، أمس، عملية هدم من لةا الكائن في بلدق 
 لوان، والتي كانت شرعت بةا، م ام أمس األول الجمعة، بوغب من بلدية االحتةل في الةدس، 

قرارا يةوي وح ف صاحف المن ل عليوات فرن بلدية االحتةل أصدرت  بحجة البنام دون ترخيا.
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بةدم المن ل، رغم محاولتب خةل ال نوات الماوية ترخيصب، ودفع غرامات مالية بلغت قيمتةا 
 نوات، بعد  8مترا مربعا، وتم تشييده قبل  80أل  شيكل، علمًا بأن  م احة المن ل تبلغ  100حوالي 

 هدم من لب األول، وتعيا في المن ل أ رق مكونة من  بعة أنفار.
 10/3/2019، ّمانالدستور، ع

 
 الفلسطينيون يشيعون شهيدتهم الطفلة بعد أربعين يوما من احتجاز جثمانها لدى االحتالل .49

شيع عشرات الموابنين الفل بينيين، أمس، جثمان الشةيدق البفلة  ماح  :نادية  عد الدين -عمان
عند الحاج   عاما  التي ارتةت برصاا االحتةل ب عم محاولة تنفيجها عملية بعن 16مبارك ا

وتةابر المشاركون في تشييع جثمان الشةيدق البفلة،  الع كري اإل رائيلي في شرق الةدس المحتلة.
وجلك بعدما أفرجت ال لبات اإل رائيلية عنب عةف احتجا ه لديةا لمدق أربعين يوما، من إجمالي 

ن الةتافات المنددق جثمان ثةثين شةيدا محتج ا عندها، حي  رفعوا األعةم الفل بينية، مرددي
 بجريمة االحتةل، والمبالبة بالرد عل  عدوانب المتواصل ود الشعف الفل بيني.

وكانت البفلة  ماح مبارك، قد ا تشةدت بعد إبةق جنود االحتةل النار باتجاهةا، أثنام مرورها عند 
ناير  الماوي، بحجة شرق مدينة الةدس المحتلة، في نةاية شةر كانون ثاني اي الع كريحاج  ال عيم 

وتواصل  لبات االحتةل احتجا  جثامين أكثر من ثةثين شةيدا  محاولتةا تنفيج عملية بعن.
 فل بينيا في الثةجات ومةابر األرقام ممن ا تشةدوا جرام العدوان اإل رائيلي في األراوي المحتلة.

 10/3/2019، الغد، عّمان
 

 عتقلتهما في سيناءمصر تطلق سراح إسرائيليين اثنين كانت ا .50

د ف أ: أفادت صحيفة سجيرو اليم بو تس اإل رائيلية األحد، بأن ال لبات المصرية  - تل أبيف
وكانت الخارجية  أبلةت  راح إ رائيليين اثنين كانت اعتةلتةما في معبر بابا الحدودي ال بت.

عل  رصاصات بندقيةس، اإل رائيلية جكرت أن ال لبات المصرية أوقفتةما سبعد أن عثرت بحو تةما 
 ووصفت الصحيفة هجا بأنب سخبأ متكرر يةع فيب كثير من اإل رائيليين عند ال فر للخار س.

وحثت الو ارق اإل رائيليين عل  سفحا حةائبةم قبل ال فرس، ولفتت إل  أن ست ايد الظاهرق التي يتم 
ن الموابنين أن يكونوا فيةا توقي /اعتةال إ رائيليين في الخار  ب بف حمل رصاصات تتبلف م

ووفةا للو ارق، فرن الكاميرات التي يتم ا تخدامةا في  حجرين وأن يفحصوا أمتعتةم قبل ال فرس.
 ال يارات أو المثبتة عليةا محظورق أيوا في  ينام.

 10/3/2019، القدس العربي، لندن
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 تهدئة مشروطة بين غزة واالحتالل برعاية مصرية .51
وقائع الميدانية عل  األرض، والت ريبات المتتالية إل  برو  اتفاق جديد تشير ال: ويام خليل -غ ق 

برعاية مصرية، بين الةيئة الوبنية العليا لم يرات العودق وك ر الحصار في قباع غ ق واالحتةل 
اإل رائيلي، وتنا عل  تةديم م يد من الت ةيةت مةابل تخفي  الوغب الفل بيني عل  الحدود. 

ر تعامل الةيئة الوبنية مع فعاليات اإلرباك الليلي بشكل موقت، وفق ما جكرت عل  األرض، تغي  
 مصادر لرسالعربي الجديدس.

وجكرت المصادر أن  ساإلرباك الليليس وبعض الو ائل سالخشنةس  تتوق  بشكل موقت، بنام عل  
ات المبرمة بلف مصري، إلعبام الو يب فرصة للوغب عل  االحتةل اإل رائيلي، وتنفيج التفاهم

وأشارت  بين الجانبين، والتي تنا  عل   ل لة من اإلجرامات من شأنةا التخفي  من حصار غ ق.
المصادر إل  أن سما وصل إل  غ ق عبر الو يب المصري، هو تعةد إ رائيلي بالموي في 

وتو يع  التفاهمات بشكل تدريجي، ومنةا ا تمرار تدفق وقود المنحة الةبرية لمحبة توليد الكةربام،
دائرق تصدير البوائع من غ ق للوفة ولألراوي المحتلة والخار ، إوافة إل  بح  ملفات تبوير 

 الكةربام والبنية التحتيةس.
وأجرى وفد أمني مصري، لةامات مع أبرا  إ رائيلية، وقيادات فل بينية، بةد  ا تئنا  العمل 

ائيلية من إمكانية اندالع مواجةة شاملة بتفاهمات التةدئة في قباع غ ق، و ب تحجيرات أو اب إ ر 
 إبريل/ني ان المةبل. 9قبل موعد انتخابات الكني ت المةبلة في 

ووفق جات المصادر، فرن  سالةاهرق نةلت ر ائل للفصائل الفل بينية في غ ق تتعلق بتعةد االحتةل 
نتخابات الشةر المةبل، اإل رائيلي تنفيج بعض المشاريع الخاصة بالكةربام والبنية التحتية عةف اال

 وأن  هناك جدية إ رائيلية في التعابي مع الو ابة المصريةس.
غير أن  مصدرًا موثوقًا في سحماسس أكد  لرسالعربي الجديدس أن  سكل الفعاليات  تعود وبةوق إجا ما عادت 

، لكنب تةدم إ رائيل ل يا ة الت وي  والممابلةس، مووحًا أن  سالجةود المصرية أحر ت بعض التةدم
 غير كاٍ  حت  افن وننتظر الم يدس.

وقال المحلل محمد عبد الةادر، لرسالعربي الجديدس، إن  سالدور المصري مةي د ألن إ رائيل واإلرادق 
الدولية أقوى وهما الموجةان لةجه التحركاتس، غير أنب لفت إل  أن  سمصر ت ع  بكل قوق لمنع 

 ق المواجةة بين المةاومة وا  رائيلس.انةيار الةدوم في غ ق وتو ع دائر 
 11/3/2019، ، لندنالجديد العربي
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 بّري يحذر من التطبيع ويؤكد: كل القدس عاصمة فلسطين .52

جدد رئيس مجلس النواف اللبناني نبيب بري، يوم األحد، موقفب الداعم للةوية الفل بينية : بيروت
 ، وشدد عل  أن كل الةدس عاصمة فل بين األبدية.وقوية الةدس، عاد ًا جلك واجبًا أخةقي ًا ووبني اً 

جام جلك خةل  يارق نفجها وفد من مؤ  ة الةدس الدولية لبري في مكتبب في بيروت؛ لتةدير موقفب 
وت امل بري: سإجا لم تجمعنا الةدس ما الجي يجمعنا، فالةدس قبعة من  الداعم للةوية الفل بينية.

 أن نحافظ عليةا ونحميةا من االحتةل اإل رائيلي ومشاريعبس.ال مام موجودق عل  األرض، وعلينا 
وقال: سحاولت خةل اجتماع اتحاد البرلمانات العربية أن أبرح المشترك في ما يتعلق بالةوية 
الفل بينية، وأكدت أن ب من غير المةبول أن يصدر عن االجتماع المخصا لدعم الةدس بعنٌة في 

 ي فةو التحرير الكامل لكل فل بين بجميع الو ائل المتاحةس.صدر المدينة، أما موقفي الشخص
وأوا : ترأ ت اتحاد البرلمانات العربية مرتين، ولكن  ما لفت انتباهي هجه المرق الحوور الرفيع 
 والممي  من رؤ ام البرلمانات العربية، وهجا يؤكد أن الةدس ما ي ال لةا رصيد كبير في األمة.

 للتببيع مع االحتةل اإل رائيلي وعدِ ه كيانًا ببيعيا في منبةتنا.وحجر من محاوالت البعض 
من جةتب ثم ن وفد مؤ  ة الةدس مواق  الرئيس بري الداعمة للةوية الفل بينية وقوية الةدس ال 
 يما موقفب األخير في مؤتمر االتحاد البرلماني العربي في عم ان، الجي أعلن فيب التم ك الكامل 

صمة فل بين من دون الموافةة عل  تج ئتةا إل  شرقية وغربية في  ياق التنا الت بمدينة الةدس عا
 المجانية لةحتةل.

 10/3/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 تزيل السياج الشائك المحاذي للحدود اللبنانية "إسرائيل" .53

ي للجدار الفاصل الجي بيروت: باشرت الةوات اإل رائيلية، أمس، بر الة ال يا  الشائك الةديم المحاج
أقامتب قبل فترق قبالة سبوابة فابمةس وصواًل إل  بلدق العدي ة عند الحدود اللبنانية الجنوبية، في ظل 
إقفال الجيا اللبناني للبرق المةابلة لب. وقالت سالوكالة الوبنية لإلعةمس إن إ الة ال يا  الجي يبلغ 

مشددق اتخجها الجيا اللبناني وقوات ساليونيفيلس في  بولب نحو كيلومترين تتم و ب إجرامات أمنية
المنبةة، مشيرق إل  حوور قائد الةباع الشرقي في ساليونيفيلس الجنرال أنبونيو روميرو لو ادا 
لةبةع عل   ير األعمال. ولفتت إل  سا تئنا  الةوات اإل رائيلية أعمال شق البريق وتو يعةا 

 -الع كري ورفع  واتر ترابية في الجةة المةابلة لبلدق مركبا  في الحر  المؤدي إل  موقع هونين
 قوام مرجعيونس.

 11/3/2019، الشرق األوسط، لندن
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 العمادي في غزة وآلية جديدة لتحويل المنحة القطرية .54

وصل رئيس اللجنة الةبرية إلعادق إعمار غ ق، ال فير محمد العمادي، م ام اليوم، األحد، إل  
ر بيت حانون سإير س شمالي الةباع، وجلك في إبار ال يارات الدورية التي قباع غ ق عبر معب

وأفادت مصادر فل بينية بأن العمادي  يعةد لةامات  يجريةا لإلشرا  عل  تو يع المنحة الةبرية.
مع ممثلي الفصائل الفل بينية في قباع غ ق، لمناقشة مل  التةدئة مع االحتةل اإل رائيلي، ومن 

أل  أ رق فةيرق في  94دوالر والتي تشمل  100شر  العمادي عل  عملية صر  منحة الرالمةرر أن ي
 غ ق.

وجكرت صحيفة سهآرتسس، اليوم، أنب من المةرر أن تدخل دفعة جديدق من المنحة لةبرية إل  قباع 
 غ ق، قريبا، عبر حواالت بنكية ال عبر حةائف نةدية كما كان  ابةا.

ول جام بعد اتفاق بين األمم المتحدق وقبر، وأن المنحة حولت بالفعل ولفتت الصحيفة إل  أن التح
لألمم المتحدق و يجري تحويلةا لةائمة م تحةيةا. ونةلت الصحيفة أن هناك تغيرًا في بريةة تحويلةا، 
إج  تمنح مةابل سأعمال تبوعيةس، و يبلف من م تحةي المنحة التبوع لعدد من ال اعات، مةابل 

 دوالر، المخصصة لأل ر الفةيرق. 100 ة الرالحصول عل  منح
، إل  أن اعتماد  لية الحواالت البنكي ة، جام ببلف من األحد اإل رائيلية، م ام يوم 13ولفتت الةناق 

االحتةل لتجنف إحرا  الحكومة اإل رائيلية، عبر صور حةائف النةود الداخلة إل  الةباع مع كل 
 انتةادات وا عة بالت امن مع اقتراف موعد انتخابات الكني ت.دفعة تةدم لحركة حماس، والتي تثير 

وتأتي  يارق العمادق لمدينة غ ق بعد يوم واحد من مغادرق الوفد المصري الجي يلعف دور الو ابة في 
 محادثات التةدئة بين الفصائل الفل بينية في قباع غ ق واالحتةل اإل رائيلي.

 10/3/2019، 48عرب 
 

 وقف انتهاكاتها باألقصى "إسرائيل"تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل إللزام  الجامعة العربية .55
بالبت جامعة الدول العربية، يوم األحد، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وتحمل م ؤولياتب : الةاهرق

ي ، بوق  انتةاكاتةا الج يمة فاإل رائيليالورورية، إلل ام  لبات االحتةل  اإلجراماتواتخاج 
ودان األمين العام الم اعد لجامعة الدول العربية، رئيس قباع فل بين  المبارك. األقص الم جد 

واألراوي العربية المحتلة ال فير  عيد أبو علي، بأشد العبارات العدوان الةمجي الجديد ود الم جد 
ر عل  تدنيس األقص  المبارك، والجي ارتكبب أحد عناصر االحتةل في مصل  باف الرحمة واإلصرا

ليب بحجائب عمدا، األمر الجي يعكس الوجب الحةيةي إل رائيلا الةوق الةائمة إمكان للعبادق والدخول 
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باالحتةل ، التي ال تحترم المةد ات الدينية وتمارس أبشع أنواع االنتةاكات ود الشعف الفل بيني 
ي كفلت احترامةا جميع المواثيق ومةد اتب، في انتةاك صارخ لحرمة وقد ية أماكن ودور العبادق الت

 واألعرا  الدولية.
 10/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 رياضيون إسرائيليون يشاركون في بطولة دولية للجودو في مراكش .56

الرباب: قال ناشبون مغاربة مناهوون للتببيع مع الكيان الصةيوني، إن رياويين إ رائيليين 
راكا للمشاركة في مباريات للجودو، وقال المرصد المغربي المناهض للتببيع موجودون في م

سجريمة تببيعية جديدق في مراكا بيلة نةاية األ بوع الجاري في التظاهرق الدولية للجائ ق الكبرى في 
 صةاينةس. 10الجودو بحوور 

شاركة في ببولة العالم وقارن المرصد بين سالرفض التاريخي والحا م في مالي يا لدخول صةاينة للم
في مراكاس، وقال سيبدو أن المغرف أصبح سجنة تببيعية  اإل رائيليةلل باحة قبل أ ابيع والمشاركة 

للصةاينةس في المجال الرياوي بشكل مكث  بعد مشاركة  ابةة في ببولة الجودو في مدينة أكادير 
في قلف أكادير ألول مرق في تاريخ ال نة الماوية، حي  تم ع   نشيد الكيان الصةيوني اإلرهابي 

 المغرف، مما ت بف بغوف شعبي كبيرس.
و جل المرصد المغربي لمناهوة التببيع سبكل غوف إدانتب الةوية النتةاك  يادق ومشاعر ومواق  
الشعف المغربي بةكجا حوور إلرهابيين صةاينة في  ياق هجمة صةيونية إجرامية دموية بحق 

غ ق وفي  ياق هجمة تةويدية م عورق بحق الةدس والم جد األقص  مع  م يرات العودق عل  حدود
 حمةت تنكيل واوبةاد وقتل ميداني للشعف الفل بينيس.

 10/3/2019، ، لندنالقدس العربي
 

 واشنطن تتهم السلطة الفلسطينية بافتعال أزمة بعد رفضها استالم أموال الضرائب من "إسرائيل" .57
لمتحدق ال لبة الفل بينية باختةق أ مة مالية. وقالت اإلدارق األمريكية إن رام هللا: اتةمت الواليات ا

، 2019الفل بينيين خلةوا األ مة برفوةم أول مبالغ شةرية يتم تحويلةا من الورائف من إ رائيل في 
ندوني يا.  وجلك في جل ة لمجلس األمن الدولي ُعةدت لبح  هجه الةوية بناًم عل  بلف الكويت وا 

ي ون غرينبةت، المبعو  األمريكي الخاا لل ةم في الشرق األو ب، ألعوام مجلس وقال ج
إنب من غير المةئم تمامًا التركي  عل  إ رائيل بوصفةا  بف األ مة، وأن ال لبة »األمن 

وكانت ال لبة الفل بينية قد ردت هجا الشةر «. الفل بينية هي التي اختارت اختةق األ مة الحالية
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 42مليون شيكل، بعد خصم إ رائيل  800ال المةاصة إل  إ رائيل، والتي تةدر بنحو جميع أمو 
مليون شيكل مةابل األموال التي ُتدفع لعائةت الشةدام واأل رى. ورفوت ال لبة الةرار ودفعت هجا 

صة الشةر أموااًل لعائةت الشةدام واأل رى، مؤكدق أنةا لن تتخل  عنةم نةائيًا. وتشكل أموال المةا
 الدخل األكبر لل لبة الفل بينية اأكثر من النص  ، مما ت بف توقفةا في خلق أ مة مالية حادق.

ونةل دبلوما يون عن غرينبةت قولب إن ما يدفعب الفل بينيون أل ر النشبام االشةدام واأل رى  
س األمن ، وأوافوا أن غرينبةت دعا أعوام مجل«يوفر حواف  للةيام بم يد من أعمال اإلرهاف»

 في حثةا ال لبة الفل بينية عل  وق  دفع هجه األموال. واشنبنافخرين إل  االنومام إل  
 10/3/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 غرينبالت: خطة السالم األمريكية مفصلة سياسيا واقتصاديا وستعلن بعد انتخابات الكنيست .58

 ةم بالمنبةة، جي ون غرينبةت، أن أكد المبعو  األمريكي لعملية ال :عمان-نادية  عد الدين
خبة ال ةم األمريكية المعروفة با م صفةة الةرن  تكون مفصلة في ُبعديةا ال يا ي واالقتصادي، 
و ُتعلن بعد انتخابات الكني ت اإل رائيلية المةررق مبلع الشةر المةبل، وجلك خةل اجتماع مجلس 

وقال غرينبةت، ببةا للمواقع اإل رائيلية  بة.األمن الدولي الجي عةد أول أمس الجي ناقا الخ
االلكترونية التي نةلت عن دبلوما يين، إن خبة ال ةم األمريكية الم تةبلية للشرق األو ب  تكون 

وأوا  نعر  تبلعات الفل بينيين واإل رائيليين،  مفصلة للغاية في ُبعديةا ال يا ي واالقتصادي.
حديثب بالةول عندما  تصبح رؤيتنا علنية، لن نرغف في  ونحن نعمل في هجا اإلبار، م تكمة

ونوه غرينبةت، الجي يعمل  تنفيجها منفردين، و يكون هناك دور لألمم المتحدق واللجنة الرباعية.
عل  الخبة مع كل من صةر الرئيس األمريكي، جاريد كوشنر، وال فير األمريكي لدى ا رائيل، 

 9لن يتم إعةنةا إال بعد انتخابات الكني ت اإل رائيلية، في  ديفيد فريدمان، إل  أن خبة ال ةم
 ني ان اأبريل  المةبل، وتألي  حكومة جديدق، وهي عملية قد ت تغرق أشةرا عدق، بح بب.
 10/3/2019الغد، عّمان، 

 

 فرصة عمل بغزة خالل أيام 6,400ونروا" تعتزم توفير األ بتمويل قطري.. " .59
فرصة عمل لخريجين  6,400ونروا، األحد، إنةا تعت م توفير األلة ااألناوول : قالت وكا - غ ق

وقال عدنان أبو ح نة، المتحد  با م  مليون دوالر. 13وعمال، خةل أيام، بتمويل قبري يبلغ 
 ال  فرصة  6الوكالة في غ ق، بتصريح لرساألناوولس:  نبدأ خةل األيام المةبلة توفير أكثر من 

وبي ن أن فرا العمل  تتاح لفئات  ت النةائية لمشروع التشغيل.عمل، حي  تجري التحويرا
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وأشار أبو ح نة إل  أن سالعمل  سالخريجين والعمال المةرق في كافة الةباعات والمجاالت المختلفةس.
وأكد عل  أن بند العمل سمؤقتس،  في مشروع التشغيل المؤقت  يبدأ خةل مارس/  جار الجاريس.

أشةر، وفي  3اختة  التخصا فةد تصل في بعض األحيان سإل  حي  تختل  مدق العمل ب
ونرواس لمشروع التشغيل المؤقت نحو األوينتظر في  جةت س شةورس. 9أشةر أو  6بعوةا قد تصل 

 أل  بلف توظي ، بح ف أبو ح نة. 260
 11/3/2019القدس العربي، لندن، 

 
 "رائيلإس"ترامب: سأفوز حتمًا لو رشحت نفسي لمنصب رئيس وزراء  .60

أخبر الرئيس األمريكي، دونالد ترامف، مجموعة من المتبرعين للجنة الوبنية للح ف  واشنبن:
 لو رشح نف ب لمنصف رئيس و رام إ رائيل. %98الجمةوري، أنب  يحةق فو ا  احةا بن بة 

وجكر شةود عيان أن ترامف أدل  بةجه التصريحات بينما كان يتحد  إل  مجموعة من ممولي 
وكشفت مصادر أن حراس األمن بلبوا من الحاورين  الوبنية الجمةورية في سمار الغوس. اللجنة

 ووع هواتفةم الخلوية في اكياس مغنابي ية لمنع أي ت ريف محتمل لخباف ترامف.
وتفاخر ترامف، وفةا لموقع سأك يوسس، بما قامت بب إدارتب إل رائيل مشيرا إل  قرار نةل ال فارق 

ةدس المحتلة، ولفت انظار الحوور ب بف وحكاتب الم تمرق وهو ي لب الووم األمريكية إل  ال
و عم ترامف بأنب  يحصل عل  دعم وا ع النباق لو رشح  عل  حجم الدعم الجي قدمب إل رائيل.

 .2009نف ب لمنصف رئيس و رام إ رائيل، الجي يشغلب بنيامين نتنياهو منج عام 
خةل خبابب، حي   عم أنب ال يفةم كي  يمكن ألي شخا  قرابيينو وورد أن ترامف ا تةد  الديم
قرابيين يكرهون الشعف اليةودي اثنام و وقال ترامف إن الديم قرابي.و يةودي أن يصوت لصالح ديم

 تعليةب عل  الجدل الدائر حول تصريحات النائبة الم لمة، إلةان عمر.
 11/3/2019القدس العربي، لندن، 

 
 ال تشمل التنازل عن القدس للفلسطينيين "صفقة القرن"يليين: البيت األبيض ُيطمئن اإلنج .61

اجتماعا مع مجموعة من قادق  2019 جار  7عةد البيت األبيض الخميس،  : عيد عريةات -واشنبن 
ساالنجيليين التبشيريين الم يحيينس بمأنةم خةلب بأن خبة ال ةم األمريكية التي يعمل عل  إتمامةا 

ئيس األمريكي دونالد ترامف مع مبعو  ترامف للمفاووات الدولية جي ون جاريد كوشنر، صةر الر 
غرينبةت، و فير أمريكا في إ رائيل ديفيد فريدمان، لن ت اوم عل  قوية الةدس واعتبار المدينة 

 بشةيةا الغربي والشرقي مدينة موحدق وسعاصمة أبدية إل رائيلس.
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هاما من قاعدق ترامف ال يا ية، ومن كبار الم ؤولين  إلنجيليون التبشيريون الم يحيون ج ماً اويمثل 
في إدارتب، مثل نائف الرئيس مايك بنس وو ير خارجيتب مايك بومبيو، وكةهما ينتميان إل  هجه 
الةاعدق، ومن أشد مؤيدي اليمين اإل رائيلي حي  يعتةدون بأن سهللا أعب  هجه األرض إل رائيلس وال 

نف اعتةادهم بأن الم يح لن يعود إال بعد اكتمال إخةم هجه األرض حق للفل بينيين فيةا، إل  جا
 من غير اليةود سحي   يعبيةم الم يح خيارا باعتناق الم يحية أو الحرقس.

كما يعتبر هؤالم من أشد مؤيدي رئيس و رام إ رائيل بنيامين نتنياهو، ومن أشد حلفائب الجين يؤثرون 
 ي الكونغرس األمريكي، خاصة مجلس الشيوخ.بةوق عل  الح ف الجمةوري وأعوائب ف

وكش  موقع  ك يوس األمريكي ال بت أن من بين الحاورين كان الةس جون هاجي، والةس 
 جنت ن فرانكلين، والةس باوال وايت و خرين.

وعل  الرغم من أن االجتماع كان غير معلنا، إال إن العديد من الحاورين قام بنشر تغريدات عن 
أعربوا عن ل مصدر حور االجتماع فك يوس، إن العديد من ال عمام اإلنجيليين وقا االجتماع.

، سخاصة بشأن إمكانية منح الفل بينيين عاصمة في أج ام من الةدس قلةةم بشأن خبة ال ةم
وأوا  المصدر سلم يعبوا تفاصيل كثيرق عن الخبة، لكنةم كانوا يريدون  ماع المخاو   الشرقيةس.

، واإلجابة عل  أ ئلة الةادق اإلنجيليينس وأن غرينبةت أخبر المجموعة بأن خبة والخبوب الحمرام
 لكن كليةما  يتعين عليةما تةديم تنا الت. -ال ةم  تكون عادلة، ويمكن أن تفيد كة الجانبين 

وبح ف س ك يوسس، فةد رفض جويل رو نبر ، رئيس احدى المؤ  ات أإلنجيلية، وكان حاورا في 
 رفض إعبام أي تفاصيل عن محتوى اللةام.االجتماع، 

وأفاد رو نبر ، وهو أيوًا صديق شخصي لكل من بينس وبومبيو، أنب ارو نبر   أخبر ال عمام 
اإلنجيليين افخرين في االجتماع بأن ليس هناك ما يخشونب، النب وح ف اعتةاده فان الرئيس 

ل ألي اتفاق، سلجا فة داعي للةلق الشديد الفل بيني محمود عباس لن يةبل أبدًا بأي صفةة أو التوص
 من أن الةدس  و  يتم التوحية بةاس.

وقال رو نبر ، انب أكد للةادق اإلنجيليين افخرين سنحن بحاجة إل  ال ماح للرئيس اترامف  بحرية 
الحركة لتةديم خبة ت مح للدول العربية التي هي أكثر ا تعدادًا من أي وقت مو  للتببيع مع 

ل للموي قدمًا، ونحن بحاجة إل  أن تعبي الدول العربية الةدرق عل  دعم جلك، إجا كان إ رائي
ال عوديون والمصريون وغيرهم ي تبيعون الةول بأن هجه الخبة جات مصداقية،  يفتح الباف أمامةم 

 بعد أن يرفوةا الفل بينيونس وي مح لةم االدول العربية  بالموي قدما في ال ةم مع إ رائيلس.
 10/3/2019القدس، القدس، 
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 إصرار االحتالل على إغالق "باب الرحمة": األقصى ينتظر األخطر .62
 صالح النعامي
تبدو فرا نجاح االتصاالت التي يجريةا كل من األردن واالحتةل اإل رائيلي، بشأن التوصل إل  

 تفاهم ينةي األ مة بشأن مصل  سباف الرحمةس في الم جد األقص ، متدنية جدًا. 
وتصر  حكومة اليمين المتبر  في تل أبيف عل  تببيق قرار محكمة االحتةل المرك ية في الةدس 
المحتلة، التي أمرت برغةق المصل  أمام المصلين الم لمين؛ في حين أن األردن الجي يتول  

 اإلشرا  عل  المةد ات اإل ةمية في الةدس، ويدير األوقا  في المدينة، يدرك حجم
لجي يبديب المةد يون عل  عدم إغةق سباف الرحمةس، الجي يعد إحدى البوابات الرئي ة التصميم ا
 لألقص . 

وحاول األردن وا  رائيل التوصل لصيغ حل و ب تومن إنةام الةوية، إال أنب بدا بشكل واوح أن 
 مظاهر المرونة التي أبدتةا تل أبيف ال تمس تصميمةا عل  وجوف إغةق سباف الرحمةس.

و ائل اإلعةم اإل رائيلية، فةد وافةت حكومة بنيامين نتنياهو عل  ال ماح لألوقا  بردخال  وبح ف
 مواد البنام الة مة لترميم المصل ، عل  أن يتم إغةقب أمام المصلين الم لمين.

ن كانت بعض المصادر الصحافية اإل رائيلية قد أشارت إل  أن تل أبيف تشترب موافةتةا عل   وا 
ف الرحمةس أيوا بوجود ممثلين عن دائرق افثار اإل رائيلية، ب عم أن مثل هجه الخبوق ترميم سبا

 تومن أال يؤدي الترميم إل  المس  بافثار في المكان.
وفي ظل غياف رواية أردنية ر مية إ ام ما يتم تداولب في االتصاالت الر مية ال رية مع االحتةل، 

قام بةا رئيس جةا  المخابرات الداخلية اإل رائيلية سالشاباكس والتي بلغت جروتةا في ال يارق التي 
ندا  أرغمان، لعمان، ولةائب بةادق األمن األردني، فرنب من الصعف التكةن بنتائق االتصاالت بين 

 الجانبين.
ويبة  الةفت أنب في الوقت الجي تتواصل فيب االتصاالت ال رية بين عمان وتل أبيف، فرن البرفين 

 تع ي  عةقاتةما االقتصادية. يواصةن
وقد حرصت تل أبيف، أمس ال بت، عل  الت ريف، عبر إجاعة الجيا اإل رائيلي، أنةا توصلت مع 
عم ان التفاق يومن  يادق عدد العمال األردنيين الجين يتم جلبةم للعمل في مينام سإيةتس 

في اإلجاعة، قد جكر أن سإ رائيل  اإل رائيلي، وقد كان الفتا أن جاكي حوكي، معلق الشؤون العربية
من خةل هجا االتفاق تريد تنبيب األردن إل  العوائد التي يجنيةا من االلت ام باتفاق ال ةم معةا حت  

 يراعي مصالحةا في المةابلس.
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وبغض النظر عن مآالت االتصاالت األردنية اإل رائيلية والظرو  المحيبة بةا، فرن أية صيغة ال 
باف الرحمةس مفتوحا أمام المصلين لن ت ةم في حل الةوية. فةادق األوقا  اإل ةمية تومن إبةام س

والةياديون ال يا يون الفل بينيون في الةدس يدركون تماما التداعيات بالغة الخبورق لةبول تنفيج قرار 
عني ت ليما محكمة االحتةل بشأن سباف الرحمةس، عل  اعتبار أن احترام الةرار من قبل الفل بينيين ي

 عمليا بال يادق اإل رائيلية عل  الم جد األقص .
ل  جانف محاوالتةا تجاو  المةد يين عبر محاولة التوصل إل  اتفاق مع األردن، فرن إ رائيل  وا 
تعمد إل  تكثي  اإلجرامات الةمعية الةادفة إل  المس بفاعلية الممانعة التي يبديةا المةد يون، عبر 

وقرارات اإلبعاد عن الم جد األقص  التي صدرت بحق قادق األوقا  اإل ةمية عمليات االعتةاالت 
 وحر اس الحرم.

ن من قدرق إ رائيل عل  مواصلة إجراماتةا الةمعية غياف ردق فعل عربية أو إ ةمية  ومما يح  
 جادق، وهجا الواقع ي يد من رهان تل أبيف عل  هجه اإلجرامات، التي يمكن أن تت ع دائرتةا.

بغض النظر عن مدى اإل ناد العربي وتعاظم وتيرق اإلجرامات الةمعية، فرن ما يفاقم خبورق أي و 
مظةر من مظاهر التراجع الفل بيني حةيةة أن األح اف والحركات التي تمثل اليمين الديني 
والعلماني في إ رائيل، التي  تشارك كلةا أو بعوةا في الحكومة التي  ُتشكل بعد االنتخابات 

ةادمة، قد تومنت برامجةا االنتخابية مبالف بفرض ال يادق ساليةوديةس عل  األقص ، وهجا يعني ال
أن هناك أ ا ا لةعتةاد بأن ح م مصير األقص  قد يكون عل  رأس أولويات الحكومة المةبلة، 
ا وهجا يعني أن نجاح إ رائيل في تمرير قرارها برغةق سباف الرحمةس قد يشجعةا عل  الموي قدم

 في مخبب ح م مصير األقص ، كما يجاهر بجلك قادق اليمين اإل رائيلي.
وفي المةابل، فرن إفشال تنفيج الةرار  يةنع رئيس الحكومة اإل رائيلية المةبلة بصد محاوالت قادق 

 اليمين إحدا  أي تحول في مكانة األقص  والةدس.
 10/3/2019، العربي الجديد، لندن

 

 قدان االتجاه والبوصلةالحالة الفلسطينية.. ف .63
 علي جرادات

، ووْرِف الركي ق األ ا ية للثورق الفل بينية، وتشتيت قواتةا، تمادى 1982غداق اجتياح لبنان عام 
االحتةل في األرض المحتلة، وتغبر ت قياداتب في ال يا ة والميدان، حدَّ الظن أن الفرصة باتت 

فيتةا بالمعن  الوجودي للكلمة. لكن ا تباحات  انحة إل دال ال تار عل  الةوية الوبنية وتص
االحتةل الشاملة،  نجاك، ووعت الحالة الشعبية والوبنية داخل الوبن في ووعية مرجل يغلي، وال 
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تحتا  ألكثر من شرارق حت  تنفجر كبركان. وهو ما تج د، ابعد  ت  نوات من اإلرهاصات ، في 
ات تلك االنتفاوة لم تكن لت تمر وتتصاعد وتدوم  نوات اندالع انتفاوة الحجارق المعج ق. لكن بداي

وتصبح نمب حياق لوال توافر شرب سالةيادق الوبنية الموحدقس، كشرب حال دون تعدد األجندات 
ال يا ة، والبعثرق في الميدان، والتشتت في الجةود والباقات واإلمكانات، ومنع، بالتالي، فةدان 

واعة الحلةة المرك ية، وغياف الةد  الناظم لكل المبالف الفرعية، المتمثل في: برد  البوصلة وا 
 االحتةل وانت اع الحرية واال تةةل.

المةصود من اإلشارق ال ريعة أعةه الةول: المواجةة الشعبية والوبنية مع االحتةل لم تنةبع، ولن 
حد، وهد   يا ي تنةبع، لكنةا تبة  مبعثرق، مشتتة، غير منظمة، بالما ظلت بة مرك  قيادي وا

د. وهجا هو الحال الةائم، فةناك يواجب المةد يون أعمال التبةير العرقي واالعتدام عل   د وموحِ  موحَّ
المةد ات، ومعركة سباف الرحمةس المفتوحة، وهناك يواجب قباع غ ق الحصار واإلفةار والتجويع 

 رى هجومًا غير م بوق والةتل والتدمير ومحاولة تكريس فصلب عن الوفة، وهناك يواجب األ
ي تةد   حف ما حةةوه، بالدم والجوع، من إنجا ات ومكت بات عل  مدار عةود، ومحاولة إعادتةم 
إل  معادلة الةتال الصفري، والمواجةة الشاملة، تمامًا كما كان عليب الحال في نةاية  تينات، وبداية 

 لبة الفل بينيةس إلجبارها عل  عدم  بعينات الةرن الماوي، وهناك محاولة الوغب عل  قيادق سال
صر  م تحةات الشةدام واأل رى عبر خصمةا من أموال المةاصة، وهناك يواجب الفةحون ال ح  
اال تيباني المتصاعد وغير الم بوق، وهناك تواجب الوفة ا تباحات عصابات الم توبنين المنفلتة 

الةتل واالعتةال وهدم البيوت التي ينفجها من عةالةا، عةوق عل  اال تباحات واالقتحامات وأعمال 
جيا االحتةل، وأفراد وحداتب الخاصة في كل يوم، وفي كل مدينة وقرية ومخيم، وهناك يواجب 

ترجمات قوانين التبةير العرقي، و ن  الم يد منةا، في إبار تنفيج ما ُي م  سقانون  48فل بينيو 
 الةوميةس لسسإ رائيلس اليةوديةس. 

جا شئنا االختصار فلنةل: تواجب الحالة الشعبية والوبنية الفل بينية، في الميدان، هجومًا شامًة،  وا 
متصاعدًا، متعدد األوجب، يشنب االحتةل بدعم أمريكي شامل ومفتوح، لتحةيق هد   يا ي معلن 

بينية واوح وصريح، عنوانب سصفةة الةرنس لتصفية الةوية والحةوق واألهدا  والرواية الوبنية الفل 
من جميع جوانبةا، وبالمعن  الوجودي للكلمة. لكن المواجةة، هنا، مبعثرق في الميدان، وتتناهشةا في 

عامًا وي يد من االنة ام، لم تنفع إلنةائب وبي صفحتب  11ال يا ة أجندات فئوية، هي وليدق 
بة الرو ية غير ال ودام، تفاهمات وتفاهمات، اتفاقات واتفاقات، و ابات وو ابات،  خرها الو ا

المفصولة عن الجةود المصرية، أما النتيجة ففشل جريع، بينما كان يمكن التةدم، هنا، خبوق إل  
األمام لو تم االلت ام بالبيان الجي تم التوافق عليب بين جميع الفصائل، لكن الت ريبات المخالفة للنا 
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األول، بل وأبلةت، من جديد، موجة  المتفق عليب، أعادت األمور، في اللحظة األخيرق، إل  المربع
من التخوين، التراشق اإلعةمي، ووصةت الردح، واالتةامات المتبادلة بين قيادتْي سفتحس وسحماسس، 
ففي حين تتةم قيادق األول  قيادق الثانية بالعمل عل  تمرير سصفةة الةرنس ترد الثانية لألول  التةمة 

ال سفتحس، وال سحماسس توافق عل  هجه الصفةة، وأن أيًا منةما ال  جاتةا، فيما نعلم، ويعلم الجميع، أنب
ت تبيع تمريرها حت  لو أرادت. ثم َمن قال إن التوافق عل  برنامق  يا ي وبني، قوامب الةوا م 
المشتركة، ُيجبر أيًا من الفصائل عل  التخلي عن برنامجةا الخاا، ثم ألم يتم االتفاق، في العام 

 و  االنة ام، عل  سوثيةة التوافق الوبنيس، وأ ا ةا سوثيةة األ رىس؟، أي قبل حد2006
هنا ثمة جرائع للتغبية عل  عدم وجود إرادق جدية إلنةام االنة ام، أما النتيجة فرواعة لةتجاه 
مكانات المواجةة الشعبية  والبوصلة والحلةة المرك ية، وا تمرار بعثرق وتشتت جةود وباقات وا 

 ق مع االحتةل، في الميدان وال يا ة، وفي محبة مصيرية ومفصلية.والوبنية الدائر 
 10/3/2019، الخليج، الشارقة

 
 الثمن الفلسطيني لحسابات ترامب الخاطئة .64

 عاصم عبد الخالق
الفل بينيون لي وا وحدهم المحببين من مواق  الرئيس األمريكي دونالد ترامف. هناك بائفة وا عة 

مريكيين يشاركون العرف رؤيتةم المتشائمة إ ام  يا ات اإلدارق الحالية في من الباحثين ال يا يين األ
الشرق األو ب. وفي أحيان كثيرق ال تنبلق معاروة هؤالم من مواق  أخةقية أو مشاعر نبيلة تملي 
عليةم التعاب  مع الحةوق العربية المةدرق. دوافعةم في األ اس براجماتية. البوصلة التي توجةةم 

صالح األمريكية أواًل ثم مصلحة سإ رائيلس. وهم يرون أن توجةات ترامف ال تحةق هي الم
 المصلحتين، وال تفيد المنبةة بل تورها.

ح مة من النتائق تصف في هجا االتجاه حملتةا  بور تةرير مةم أصدره في األ بوع الماوي 
خةصة ما أكده التةرير مجلس العةقات الخارجية، وهو مرك  أبحا   يا ية مرموق في واشنبن. 

أن ترامف لن يحةق ال ةم واال تةرار في الشرق األو ب، ولن تشةد المنبةة الخير عل  يديب، وأن 
 فرا نجاح مبادرتب الغاموة المعروفة با م صفةة الةرن تكاد تكون معدومة. 

س أعده الباح  فيليف التةرير الجي يحمل عنوان سإعادق التفكير في ال يا ة األمريكية تجاه الفل بينيين
جوردون، وهو خبير في قوايا المنبةة، وعمل م اعدًا خاصًا للرئيس ال ابق باراك أوباما، ومن ةًا 

 .2015إل   2013لشؤون الشرق األو ب بالبيت األبيض من 
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ي تةل الباح  تةريره بعرض مفصل لإلجرامات العةابية التي اتخجتةا إدارق ترامف ود الفل بينيين، 
، وهو التوجب الجي قلف رأ ًا عل  عةف ثوابت 2017ن دشنت توجةةا الجديد نحوهم أواخر منج أ

 ال يا ة األمريكية في المنبةة.
لم تفرق العةوبات األمريكية بين الشعف وقياداتب، فشملت قبع كل أشكال المعونة المالية بما فيةا 

تشفيات من العةوبات، فتم تجفي  منابع تمويل وكالة األونروا لغو  وتشغيل الةجئين. ولم ت لم الم 
تمويلةا. وتبنت اإلدارق كل المواق  ساإل رائيليةس إ ام قوايا الووع النةائي، وامتنعت عن إدانة 
اال تيبان. وتماهت مع  يا ات الليكود المتبرفة، بل  ايدت عليةا بحرمان الشربة الفل بينية من 

لجين يخشون أن يؤدي جلك إل  ت ةيل شن هجمات الم اعدات خةفًا لنصائح ساإل رائيليينس ا
م لحة عليةم. ثم كان الةرار المجح  باالعترا  بالةدس عاصمة لسإ رائيلس، ونةل ال فارق 

 األمريكية إليةا، وبعدها تم إغةق مكتف منظمة التحرير في واشنبن.
يين  يدفعةم إل  ويرفض التةرير المبررات التي  اقتةا اإلدارق، وهي أن الوغب عل  الفل بين

مواق  أكثر اعتدااًل، وتةديم تنا الت لتحةيق ال ةم؛ إج جامت النتيجة عك ية فلم يروخ 
 الفل بينيون، ولم يتحةق ال ةم، ولن يتحةق. 

يبدي التةرير دهشتب أيوًا من ح ابات اإلدارق الخابئة، فأي متابع مبتد  كان  يعر  أن قبع 
اناق  يؤجق المشاعر المعادية للواليات المتحدق بين الفل بينيين، الم اعدات بما يترتف عليب من مع

ويدعم العناصر المتشددق، ويشجع اللجوم إل  العن ، ال يما مع إوعا  الشربة الفل بينية. وهجا 
ليس في صالح سإ رائيلس وال أمريكا. كما أن تةويض حل الدولتين ال يومن بةام سإ رائيلس كدولة 

 الصة. ديمةرابية يةودية خ
األ وأ من وجةة نظر الكاتف أن ا تمرار معاناق الفل بينيين قد يؤدي إل  انفجار شامل، وانفةت 

 أمني، وبالتالي تةديد أمن سإ رائيلس.
ينتةي التةرير برصدار أربع توصيات رئي ية، األول  أن يوق  ترامف م اعيب لتببيق ما يعر  

لةا أي فرصة للنجاح. كما أن الحكومة ساإل رائيليةس بصفةة الةرن؛ ألن الظرو  الحالية ال تومن 
 ال تؤمن بحل الدولتين.

التوصية الثانية هي ا تئنا  تةديم الم اعدات للفل بينيين بنفس الم تويات التي كانت عليةا قبل 
، مع اإلقرار بأن قبعةا لم يجبرهم عل  اإلجعان للمبالف األمريكية. وال يوجد ما يشير 2017مي انية 

   أن إجعانةم  يحد  م تةبًة با تخدام  ةح الم اعدات. إل
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التوصية الثالثة هي إعةن واشنبن أن قيام دولة فل بينية وعاصمتةا الةدس الشرقية هو هد  
أمريكي رئي ي لتشجيع الفل بينيين عل  التفاوض والتوا ن مع قرار االعترا  بالةدس عاصمة 

 لسإ رائيلس. 
دخل لدى سإ رائيلس لتةييد النشاب اال تيباني، وتخفي  الةيود عل  حركة التوصية األخيرق هي الت

 الفل بينيين، وتبوير مؤ  اتةم االقتصادية.
أخيرًا، يلخا الكاتف رؤيتب في كلمات محددق، وهي أن توجةات ترامف لن ت فر عن تح ين 

الفل بيني،  -اإل رائيليساألوواع بالمنبةة بل  ت يدها تدهورًا. وأن إدارتب لن ت تبيع حل الصراع س
 وبالتالي عليةا أال ت يده اشتعااًل.

 11/3/2019، الخليج، الشارقة
 

 2019الحدود الغزية وحرب االستنزاف في نسختها  .65
 عاموس غلبوع

 نة عل  البداية الر مية لحرف اال تن ا  في الجبةة المصرية. وكان هدفةا  50قبل يومين مرت 
االن حاف، عل  األقل من قناق ال ويس. وقد انتةت، بو ابة   فك دمائنا إل  أن نوافق عل 

. هجه هي أبول حروف إ رائيل، األكثر 1970أمريكية، بوق  نار بعد نحو  نة ونص ، في  ف 
 15جريح وفةدنا  1,000قتيًة ونحو  376ن يانًا ولعل األصعف التي شةدها الجيا اإل رائيلي: 

 بائرق.
ر، أما لدى المصريين فةد خرف االقتصاد ودمرت مدن قناق ال ويس لم يكد اقتصادنا المدني يتأث

 وقتل افال . في منظور الخم ين  نة، بودي أن أبرح هنا أربع نةاب مرك ية.
األول ، اال تن ا  كشكل قتالي يتخجه العرف. في  جار من ال نة الماوية شرعت حماس بحرف 

لجي عل  جدار الحدود. وهي تواصلةا، بو ائل ا تن ا  مع بلدات غة  غ ق والجيا اإل رائيلي ا
مختلفة، وما  الت. ففيم تختل  هجه عن تلك التي وقعت في حينب؟ في حينب لم يكن هناك إشراك 
لل كان المدنيين اإل رائيليين ر الجيا اإل رائيلي فةب؛ الةوق البرية للجيا كانت صغيرق في وجب 

 الحجم الكبير للجيا المصري.
 رائيلي كل الوقت لحمةت برية، كبيرق وصغيرق، صاخبة وهادئة، كي يوق  النار بادر الجيا اإل

المصرية أو يةلصةا. أما األن ف كاننا المدنيون يعيشون تحت اال تن ا ، وعل  الجيا اإل رائيلي 
أن يمنع حماس من ا تن افةم، مثلما يعمل عل  إحباب الت لل إل  دولة إ رائيل. الجيا اإل رائيلي 
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المرق هو الوخم وحماس هي الصغيرق مةارنة بب. ولكن الجيا ال يبادر، يترك المبادرق لحماس، هجه 
 ال توجد محاوالت لوق  اال تن ا .

في ال نوات إياها كانت هناك حاجة للشرح للجنود لماجا يةتلون بعيدًا عن البيت، في مكان ما هناك 
   غ ق لماجا هم األببال.في إفريةيا. أما اليوم فةناك حاجة للشرح ل كان غة

النةبة الثانية تتعلق بالروس، قبل خم ين  نة كان االتحاد ال وفياتي عدوًا مريرًا لنا. وعل  مدى 
خم ة أشةر قاتل الجيا اإل رائيلي ود قوات قوق عظم ، ود تكنولوجيتةا التي ي تخدمةا رجالةا. 

عنةا أو نظرية قتالية ودها  قاتلت  ببارية صواريخ أرض جو حديثة الم يكن للغرف معرفة 25نحو 
ود  ةح الجو لدينا. وكل جاك الوقت رفوت الواليات المتحدق، صديةتنا، أن ت ودنا ببائرات 

 فانتوم. كانت م تعدق فةب ألن تورد بائرات بدل تلك التي  ةبت وبشروبةا.
تعر  كي  تةدر قوتنا في مكان االتحاد ال وفياتي توجد اليوم رو يا بوتين، وهي لي ت عدوًا لنا و 

جيدًا. وربما األهم: الواليات المتحدق هي اليوم حليفتنا. األيام التي رفوت فيةا توريد البائرات 
 المتبورق لنا تبدو افن مأخوجق من عالم األ ابير. بالفعل، ال من يتغير.

التكنولوجية ل ةح  النةبة الثالثة تتعلق بالتكنولوجيا العليا. مصادر هجه الصناعة توجد في الوحدات
اال تخبارات، التي تبورت في حرف اال تن ا  قبل خم ين  نة. كانت حاجة حيوية، وجودية حةًا، 
لمواجةة التكنولوجيا المتفوقة للةوق العظم  الشيوعية. العةل اليةودي اإلبداعي وجد التعبير العملي 

 لب.
بجور المفةوم المغلوب  رعت هنا في  من النةبة الرابعة، مع االختة ، تتعلق بحرف يوم الغفران. 

اال تن ا : االتحاد ال وفياتي لن يبع  بةوات من جيشب إل  مصر. ولكنب بع  بالفعل. وكل كلمة 
 إوافية بالن بة للدرس الم تةبلي  ائدق ال داعي لةا.

 10/3/2019معاريف 
 10/3/2019، القدس العربي، لندن

 

 نات لها في أراضي الضفة؟كيف تشّرع إسرائيل لذاتها زرع مستوط .66
 عميره هاس
في نةاية المبا  النتيجة هي جاتةا، الم يد من األرض الفل بينية التي  رقت وحولت لليةود 
لكونةم يةودًا امواليد إ رائيل والشتات  ومن أجلةم. ولكن الرأس اليةودي يخترع لنا االختراعات. 

ية من أجل الوصول إل  النتيجة النةائية، كثيرق والبرق التي أوجدتةا وتوجدها البيروقرابية الع كر 
 ومتنوعة، إل  درجة التشويا والحر  والخو  من كثرق التفاصيل.
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درور اتكس، باح   يا ة اال تيبان اإل رائيلية، يريد كالعادق عمل نظام. في بح  جديد  ينشره 
أصدرها قادق الجيا  في هجا األ بوع رك  عل  تاريخ وحاور أوامر ووع اليد عل  األراوي التي
أمرًا لووع اليد  1,150عل  أجيالةم في الوفة الغربية اال يشمل الج م الجي وم للةدس . أكثر من 

وحت  افن، وبعد خصم التي ألغيت والتي تتبابق مع أوامر أخرى يتبين أن  1969أصدرت منج 
 ينية.أل  دونم من األراوي الفل ب 100إ رائيل  يبرت بوا بتةا عل  أكثر من 

الةد  المعلن ألوامر ووع اليد هو االحتياجات األمنية والع كرية. في موقع النيابة الع كرية عل  
االنترنت يتم التأكيد عل  الجةة الم ؤولة عن التوجيب الةانوني لنشابات الجيا. في اقتباس بويل 

عرفي، يحظر عل  الدولة أبر  في البح ، كتف: سوفةًا لةوانين ووع اليد الحربية للةانون الدولي ال
المحتلة مصادرق أمةك خاصة لل كان المحليين في المنابق الواقعة تحت  يبرق حربية من 

، لكن في يد قائد المنبةة صةحية اال تيةم عل  األراوي الخاصة إجا كانت هناك حاجة …قبلةاس
ن  ا تخدام هجه الصةحية ال يصادر حق الملكية من أيدي أصحاف… ع كرية لجلك األرض، وا 

كان يمنعةم من ا تخدام هجه األرض بصورق مؤقتةس. مؤقت ألن االحتةل يمكن أن يكون مؤقتًا. 
 وكجلك أيوًا الحاجة الع كرية يمكن أن تتغير.

في المئة تةريبًا من األرض التي تم ووع اليد عليةا ر ميًا ألغراض ع كرية وأمنية  40ولكن ماجا؟ 
ن اربع  خر من المنبةة الشاملة التي تم ووع اليد عليةا خصصت خةل ال نين لة تيبا

ي تخدمةا الجيا وربع  خر الجدار األمني . حكومات العمل بدأت بةجا التةليد. لةد خصصت هجه 
أل  دونم التي تم ووع اليد عليةا  22في المئة من الر  28دونمًا،  6,280الحكومات للم توبنات 

متوقع، مع صعود الليكود كانت هناك قف ق كبيرق في تخصيا ع كريًا في تلك ال نين. كما هو 
وحت  نةاية  1977أراض تم ووع اليد عليةا ع كريًا لغرض اال تيبان. من فو  الليكود في أيار 

ألفًا  23أل  دونم. من بينةا  31م احة األراوي التي تم ووع اليد عليةا كانت أكثر من  1979
. إجا اعتةدنا أن هجه البريةة تم إلغاؤها فورًا مع قرار حكم في المئة 73خصصت للم توبنات. أي 

وقيد صةحية الةائد  1979المحكمة العليا في قوية الون موريب، الجي صدر في تشرين األول 
الع كري اإل رائيلي في الوفة الغربية عل  ووع اليد عل  األراوي من أجل بنام الم توبنات، 

   نوات واصل قادق المنبةة تحت حكم الليكود في إصدار أوامر يبدو أننا أخبأنا. ألنب خةل ثة
أل  دونم تم ووع اليد عليةا،  11ووع اليد ألغراض أمنية التي أفادت مشروع اال تيبان: من بين 

م توبنة جديدق اأوامر تاريخةا غير واوح، لجلك هي غير مشمولة في  12تم منحةا لر  7040
 ، الجي قام بب اتكس بنام عل  بلف هآرتس. ولكن هد  األوامر التة يم ح ف هجه الفترات الثة

 دونم . 2000واوح: اال تيبان، وهي ت ري عل  أراض تبلغ م احتةا 
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كما هو معرو ، بعد قرار المحكمة العليا حول سالون موريبس وجدت إ رائيل بريةة لل لف أكثر 
يةود ، بتف يرات مت اهلة جدًا ومانة: اإلعةن عن األراوي الفل بيني كأراوي دولة اأي لل

للةانون العثماني. المادق الخام في بح  اتكس هي خرائب رقمية وببةات معلومات تعبيةا لب اإلدارق 
المدنية اوهي تصك أ نانةا  ح ف قانون حرية المعلومات. ح ف هجه المعلومات يةدر اتكس أنب 

مليون دونم في الوفة  5.7دولة من بين  أل  دونم كأراوي 750منج الثمانينيات أعلنت إ رائيل عن 
اللتجكير: الكاتبة ال تعتر  بةانونية التعري  اإل رائيلي لألراوي الفل بيني كأراوي دولة، وأقل من 

 جلك بمشروعية نةلةا لليةود .
أل  دونم  40كعادتب، دخل اتكس إل  أعماق  يبرق إ رائيل عل  األراوي الفل بينية. من بين الر 

في المئة منةا ا تخدام فعلي،  43أمرًا، فةب لر  73م توبنة من خةل  45لتي خصصت لر تةريبًا ا
في المئة، ما  الت فارغة. تخيلوا حكومة  ةم إ رائيلية كانت  57منبةة مأهولة أو  راعية. الباقي، 

وال أنب كخبوق أول  لبنام الثةة، كل أرض تم ووع اليد عليةا من أجل اال تيبان،  1994تعلن في 
يوجد عليةا بنام، تعاد فورًا إل  أصحابةا الشرعيين امجالس محلية وبلديات فل بينية وأفراد . 

في المئة من إجمالي األراوي التي تم ووع اليد عليةا بوا بة كل األوامر ابما في  45بالمنا بة، 
م فةحتةا أو جلك ألغراض ع كرية حةًا  لي ت قيد اال تخدام. األ اس أن الفل بينيين ال يمكنة

 البنام فيةا أو الرعي فيةا أو التن ه واال تجمام فيةا.
لم يكن لةجه األوامر تاريخ انتةام، فةب تاريخ بداية  ريان. هجا الووع المؤقت تم  1989حت  نةاية 
، عندها التمس أحد  كان بيت لحم، نعيم جحا، ود ووع اليد عل  قبعة أرض 1989قبعب في 

عليا صادقت عل  أمر ووع اليد، لكنةا أمرت بتةييده بفترق. منج جلك الحين لعائلتب. المحكمة ال
األوامر الجديدق تظةر مع تاريخ انتةام، الجي يتم تمديده ح ف الحاجة. األوامر التي صدرت قبل 

 التماس جحا للمحكمة العليا بةيت مؤقتة بة نةاية.
 2012لمنظمة المدنية التي أنشأها اتكس في البح   ينشر بالعبرية والعربية واإلنجلي ية في موقع ا

 سكيرم نبوتس. عنوان البح  سإجا أم كت بالكثير فكأنك لم تم ك بأي شيمس.
 10/3/2019هآرتس 

 10/3/2019، القدس العربي، لندن

 
 
 
 



 
 
 
 

 

ص           50   4885 العدد:             3/11/2019 اإلثنين التاريخ:  

                                    

 :ركاريكاتي .67
 

 
 10/3/2019فلسطين اون الين، 


