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 عن الضفة وغزة والجـوالن "االحتالل"واشنطن تسقط صفة  .1

ن غيرت وزارة الخارجية األميركية وصفها المعتاد لهضبة الجوالن السورية، م: هبة القدسي-واشنطن
، في تقريرها السنوي حول «منطقة تحت سيطرة إسرائيل»إلى « منطقة محتلة من قبل إسرائيل»

، ولم «المحتلة»أوضاع حقوق اإلنسان، الصادر صباح أمس األربعاء. كما لم يستخدم التقرير عبارة 
 لعادة.كما درجت ا« المناطق المحتلة من قبل إسرائيل»يشر إلى مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة بـ

حول أسباب تغيير التسمية، إن « الشرق األوسط»وقال مسؤول بوزارة الخارجية في رده على أسئلة 
كما ذكرنا في العام الماضي، قمنا »األمر يتعلق بالرغبة في أن يكون التقرير أكثر وضوحًا، مضيفًا: 

ة االستخدام في المنطقة بإعادة تسمية تقرير حقوق اإلنسان، لإلشارة إلى األسماء الجغرافية الشائع
ولفت إلى أن هذا «. التي يغطيها التقرير، ومنها إسرائيل ومرتفعات الجوالن والضفة الغربية وغزة

يتوافق مع ممارساتنا بشكل عام، ونعتقد أنه يصبح أكثر وضوحًا وأكثر فائدة للقراء الذين »األمر 
 «.االت المحددةيسعون للحصول على معلومات حول حقوق اإلنسان في تلك المج

وشدد المسؤول في الخارجية األميركية مرة أخرى، على أن الهدف من هذه التسميات هي أن تكون 
 أكثر وضوحًا وأكثر فائدة للقراء، وأن تعكس الممارسات األميركية الحالية في وزارة الخارجية. 

المناطق »مصطلح  بينما قال مايكل كوزاك، سفير الواليات المتحدة لشؤون حقوق اإلنسان، إن
 لم يتم استخدامه ألن التقرير يركز على حقوق اإلنسان، وليس على القضايا القانونية. « المحتلة

 وتمارس إسرائيل ضغوطًا على اإلدارة األميركية لالعتراف بمرتفعات الجوالن كأراٍض إسرائيلية. 
، أن األجواء مشجعة في اإلدارة ونقلت عدة تقارير عن السفير األميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان

األميركية التخاذ خطوة االعتراف بضم إسرائيل لهضبة الجوالن، وهو أيضًا ما صرح به السيناتور 
السيطرة على « حزب هللا»األميركي ليندسي غراهام، معربًا عن مخاوفه من محاوالت إيران و

 ية إلسرائيل، وال يمكن التنازل عنها.المنطقة. وشدد على أن منطقة الجوالن منطقة حيوية واستراتيج
 14/3/2019، الشرق األوسط، لندن
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 والجوالن الضفة والقطاعإسقاط صفة االحتالل عن  ينتقد قرار أبو ردينة .2
، إن القـــرار األمريكـــي ةنبيـــل أبـــو ردينـــالســـلطة الفلســـطينية قـــال النـــاطق الرســـمي باســـم رئاســـة  :رام هللا

الفلســطينية والجـوالن، هــو اســتمرار لــنه  اإلدارة الســلطة راضــي المتعلـق بإســقاف صــفة االحــتالل عـن أ
وأضــاف فــي تصــريح  األمريكيــة المعــادي لشــعبنا الفلســطيني، والمخــالا لكــل قــرارات الشــرعية الدوليــة.

، إن هذه التسميات األمريكية لن تغير من حقيقة أن األرض 13/3/2019 صحفي، مساء يوم األربعاء
والجـــــوالن العربـــــي المحتـــــل هـــــي أراض تقـــــع تحـــــت االحـــــتالل  1967لعـــــام الفلســـــطينية المحتلـــــة منـــــذ ا

إن القـرار األخيـر ينـدر   ة قـائاًل:وتابع أبو ردين اإلسرائيلي وفق قرارات األمم المتحدة والقانون الدولي.
 ضمن المخطط األمريكي لتمرير ما يسمى "صفقة القرن" لتصفية القضية الفلسطينية. 

 13/3/2019 ،ت الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلوما
 

 : سنتقاسم لقمة العيش في األزمة المالية الحاليةاشتية .3
شـتية، اقال رئيس الـوزراء الفلسـطيني المكلـا تشـكيل الحكومـة الجديـدة، محمـد : كفاح زبون  -رام هللا 

ع خطــة أن يضــ إنــه ســيعمل علــى تقاســم لقمــة الجــي  بــين الجميــع فــي األزمــة الماليــة الحاليــة، متعهــداً 
وأضـاف أشـتية: "أدرك صـعوبة ال ـرف السياسـي واالقتصـادي، فـي  حكومية للتعامل مـع هـذه األزمـة.

نا لـدفعنا لقبـول مسـار سياسـي ال يمكـن ها لواليـات المتحـدة ورسـرائيل ضـد  الحرب الماليـة التـي تشـن   ظل  
بتـزاز المـالي بـأي قبوله بأي شكل من األشكال، هذه الحرب عنوانهـا االبتـزاز، ولكـن نحـن لـن نقبـل اال

وتابع في حديث لإلذاعة الرسمية: "مثلما هزمنا نتنياهو في بوابات القدس، فنحن  شكل من األشكال".
قادرون علـى أن نصـبر قلـياًل كـي نخـر  مـن عنـق الزجاجـة، وقـدرنا أن نصـبر علـى هـذه األرض وأال 

مــوال العوائــد الضــريبية بعــدما جميــع أ "إســرائيل"أن الســلطة أعــادت إلــى  وأكــد أشــتية مجــدداً  نستســلم".
منها، وهو ما تسبب في أزمة حادة للسلطة. وأردف: "األمر غير متعلق بحجم األموال،  اقتطعت جزءً 

 لها اقتطاع أي قرش". إسرائيل تجبيها عنا، وال يحق  
 14/3/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 للمطالبة بقرض ماليو ة" يلتقيان أبو الغيط لتفعيل "شبكة األمان المالي بشارةو  المالكي .4

، أن القــاهرة سوســن أبــو حســين، نقــاًل عــن مراســلتها فــي 14/3/2019 ،الشــرق األوســط، لنــدننشــرت 
طلبـت مـن الجامعـة العربيـة تفعيـل شـبكة األمـان الماليـة المقـدرة بقيمـة مائـة مليـون  الفلسطينية السلطة

أو إلغـــاء اتفـــاق بـــاريس االقتصـــادي  دوالر، ومقاطعـــة البضـــائع اإلســـرائيلية والعمـــل مـــع فرنســـا لتعـــديل
 على سرقة أموال الضرائب. "إسرائيل"إضافة إلى الذهاب للمحاكم الدولية لمحاسبة 
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وبدأت وزارة المالية الفلسطينية تطبيق خطة تقوم على االقتراض من البنوك وزيادة اإليرادات المحلية، 
عباس رئيس البنك اإلسالمي للتنمية في  إضافة إلى ترشيد اإلنفاق. والتقى الرئيس الفلسطيني محمود

 عمان كما التقى وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة محـاف  البنـك المركـزي األردنـي، بصـفته مشـرفاً 
والتقـــى بشـــارة أمـــس كـــذلك أمـــين عـــام الجامعـــة  بنـــوك عاملـــة فـــي األراضـــي الفلســـطينية. 7علـــى نحـــو 

ريـاض المـالكي. وأطلـع بشـارة، األمـين العـام علـى  العربية أحمد أبو الغـيط إلـى جانـب وزيـر الخارجيـة
 األرقام المالية الخطيرة في فلسطين، بعد اقتطاع أموال المقاصة من الجانب اإلسرائيلي.

وطالب المالكي بضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة واالجتماعات الوزارية بتفعيل شـبكة األمـان 
فــي هــذه المرحلــة مــن قبــل الــدول لإليفــاء  تكــون جــادة وأكثــر التزامــاً ضــرورة أن  الماليــة العربيــة، مؤكــداً 

وأكـد المـالكي  بالتزاماتها حيال شبكة األمان المالية نتيجة قرصنة إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية.
أن أبو الغيط سيرسل رسائل إلـى وزراء الخارجيـة ووزراء الماليـة العـرب، ليحـثهم علـى االلتـزام والوفـاء 

ة الشــبكة الماليــة، باإلضــافة إلــى إرســال رســائل إلــى األمــين العــام لظمــم المتحــدة، والمن مــات بتغطيــ
 اإلقليمية، لوضعهم في صورة خطورة ما تقوم به إسرائيل واآلثار المترتبة على هذه الخطوات.

ضــرورة التواصــل مــع األردن، والمغــرب، ومن مــة التعــاون اإلســالمي والــدول  المــالكيأكــد  ،إلــى ذلــك
مـن الـدفع تجـاه حـرب دينيـة  "إسرائيل"األخرى في المرحلة المقبلة، لكي تأخذ مواقا حيال ما تقوم به 

لالجتماعــات  أن اللقــاء مــع األمــين العــام تطــرق أيضــاً  واالعتــداءات علــى المســجد األقصــى، مضــيفاً 
 التحضيرية للقمة العربية المقبلة في تونس نهاية الشهر الحالي.

إلى أننـا ال نعتقـد أن  ن عباس وجه الدعوة للرئيس البرازيلي لزيارة فلسطين، مشيراً ولفت المالكي إلى أ
يقــدم الــرئيس البرازيلــي علــى خطــوة نقــل الســفارة، مؤكــدًا علــى ضــرورة أن يقــوم وزراء الخارجيــة العــرب 

 بإرسال رسائل إلى الجانب البرازيلي لحثهم على االلتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي.
مصــادر  ، أنعلــي صــالح لنــدن، نقــاًل عــن مراســلها فــي 14/3/2019 ،القــدس العربــي، لنــدنأضــافت و 

أحمـد أبـو  طالبا رياض المالكي، وشكري بشارة، الوزيرين"القدس العربي" أن ذكرت لـ فلسطينية مطلعة
 الغيط، بقرض مالي مسترد لم يكشا عن تفاصيله، جراء العجز المالي الذي تواجهه السلطة.

 
 لنائب أحمد عطون ليجدد اعتقال يعتقل النائب المقدسي محمد أبو طير و حتالل اال .5

قــــال مكتــــب "التغييــــر واإلصــــالح" فــــي رام هللا، إن ســــلطات االحــــتالل جــــددت، يــــوم  :القــــدس المحتلــــة
لنائـب المقدسـي أحمــد ا، االعتقـال اإلداري لعضـو المجلـس التشـريعي الفلسـطيني 13/3/2019 األربعـاء

 شهر، وللمرة الثانية على التوالي.أ 4عطون، مدة 
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النائـب المقدسـي المبعـد للضـفة الغربيـة، محمـد أبـو األربعـاء وكانت قوات االحتالل، اعتقلت فجر يـوم 
فـي  10طير، من منزله في حي أم الشرايط جنوبي مدينة البيرة، وهو ما رفع عدد النواب المعتقلـين لــ 

 سجون االحتالل.
 13/3/2019 ،عالموكالة الرأي الفلسطينية لإل

 
 تنتقد موقف المجتمع اإلسرائيلي من الجرائم بحق الفلسطينيين "الخارجية الفلسطينية" .6

رام هللا: قالــت وزارة الخارجيــة والمغتــربين فــي الســلطة الفلســطينية، أمــس األربعــاء، إن موقــا المجتمــع 
وعـد ت الـوزارة،  سـور السـالم".الفلسـطينيين "ال يسـاعد فـي بنـاء ج بحـق   "إسـرائيل"اإلسرائيلي من جرائم 

في بيان، نقلته وكالة األنباء األلمانية، أن "صمت المجتمع اإلسرائيلي على جرائم االحتالل ال ُيساعد 
فــي بنــاء جســور الســالم، فــي وقــت يعــاني فيــه المجتمــع الــدولي مــن صــمت ُمطبــق وال مبــاالة خطيــرة 

 القية والقانونية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني".ُتدخله في خانة التواطؤ، والتخلي عن مسؤولياته األخ
وتساءلت الوزارة عما إذا "كان المجتمع اإلسرائيلي على دراية بما ترتكبه مؤسسته السياسية والعسكرية 

المواطنين الفلسـطينيين  ورذا كـان علـى درايـة فمـا هـي ردود فعلـه الحقيقيـة تجـاه  من جرائم يومية ضد  
تقي إلى مسـتوى جـرائم ضـد اإلنسـانية  وهـل ُيـدرك مخـاطر ارتـداداتها عليـه ". تلك االنتهاكات التي تر 

وحــذرت الخارجيــة الفلســطينية مــن "مغبــة التعامــل مــع حــاالت اإلعــدام الميــداني والقتــل خــار  القــانون 
التي ترتكبها سلطات االحتالل كأرقام أو كأمور مألوفة ومعتـادة يـتم المـرور عليهـا مـرور الكـرام، دون 

ــــدان أبنائهــــا".التوقــــ ــــاة األســــر الفلســــطينية جــــراء فق ــــد أبعادهــــا المفجعــــة ومعان ــــوزارة  ا عن ــــت ال وطالب
المؤسســـات والجمجيـــات الحقوقيـــة اإلنســـانية بــــ"سرعة توثيـــق تفاصـــيل تلـــك الجـــرائم تمهيـــدا لرفعهـــا إلـــى 

 المحاكم الدولية المختصة؛ وفي مقدمتها )الجنائية الدولية(". 
 14/3/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 أبو هولي: محاوالت إلغاء تفويض "األونروا" ستبوء بالفشل .7

أكد عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمن مـة التحريـر الفلسـطينية، رئـيس دائـرة شـؤون الالجئـين أحمـد أبـو  :غزة
األونــروا يــأتي فــي إطــار حشــد الــدعم المــالي  وكالــة هــولي، أن تحــرك من مــة التحريــر الفلســطينية مــع

وشـدد أبـو  عـادل وشـامل لقضـية الالجئـين. حفـا  علـى وجودهـا حتـى إيجـاد حـل  والسياسي من أجل ال
طالبة من حاف ات القرآن الكريم ن مته مدرسة بنات المغازي اإلعداديـة  40خالل حفل تكريم  ،هولي

عـام مصـيري وهـام  2019علـى أن العـام  ،، بمخيم المغازي وسط قطـاع غـزة13/3/2019 يوم األربعاء
األمريكيـة وحكومـة  اإلدارةالتي تواجه قضية الالجئين ومحـاوالت تصـفيتها مـن قبـل ومليء بالتحديات 
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، واسـتبدالها 302لغـاء تفويضـها الممنـوح لهـا بـالقرار رعمـل األونـروا و  إنهـاء، عبـر اإلسرائيلياالحتالل 
 بالمفوضية السامية لشؤون الالجئين.

 13/3/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 النشاط الدبلوماسي يتواصل في غزة لضمان تنفيذ تفاهمات الهدوء"القدس العربي":  .8
تؤكد مصادر مطلعة أن حركة الوفود الدولية وكذلك العربية التي لها عالقة : أشرف الهور -غزة 

بترتيبات إعادة الهدوء في قطاع غزة، ستستمر خالل الفترة المقبلة، لضمان استمرار الحالة القائمة، 
ومنع انزالق األمور والعودة إلى مربع التصعيد، خاصة مع اقتراب إحياء ذكرى مرور عام على 

، حيث يترقب أن يصل من جديد الوفد األممي المصري للقطاع، وأن يعود «مسيرات العودة»
 مسؤولون آخرون إليه، للبحث مع قيادة حماس آخر تطورات المشاريع اإلغاثية التي سيتم تنفيذها.

تلك المصادر الفصائلية، فإن الوفد األمني المصري الذي أنهى الجمعة الماضية زيارته إلى وحسب 
قطاع غزة، يستعد للعودة من جديد خالل األيام المقبلة، بعد أن أنجز مهمته األولى خالل لقاءات 

من جانب في غزة وتل أبيب، تمثلت في إعادة الهدوء إلى الحدود، والتوافق مبدئيا على العودة للعمل 
إسرائيل بتفاهمات الهدوء السابقة، التي جرى إقرارها في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 
وتشمل مرحلتين، يتم خاللهما تقديم مساعدات ورقامة مشاريع في غزة، من أجل التخفيف عن كاهل 

ى مطالب حركة وعلى خالف ما يتردد بإن الوفد سيحمل ردودا إسرائيلية عل السكان ورنهاء الحصار.
، أشارت إلى ان الوفد المصري سيطلع على «القدس العربي»حماس، فإن المصادر التي تحدثت لـ 

سير تطبيق االتفاق، خاصة المرحلة األولى منه، التي تشمل تقديم مساعدات لظسر الفقيرة، وهو 
ألا  55نين الى أمر جرى إنجازه، من خالل المنحة القطرية التي قدمت مساعدات أول من أمس اإلث

دوالر لكل منها، وكذلك مراقبة تنفيذ باقي البنود األخرى مثل زيادة مساحة الصيد  100أسرة، بواقع 
 البحري، وبدء عملية التشغيل المؤقت آلالف العاطلين عن العمل.

 13/3/2019، لندن، القدس العربي
 

 عن سكان غالف غزة تفاهمات مع غزة بوساطة مصرية للتخفيف": االحتالل يريد الجهاد" .9
« مسيرات العودة»قال جميل عليان القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، إن : أشرف الهور -غزة 

ستتواصل، ورن الفصائل ستستمر بها حتى كسر الحصار. وأكد في سياق تصريحات لفضائية 
ا العدو نحن ندرك أن هذ»على المسيرات، وقال « شروف سياسية»أنه ال توجد  ،«فلسطين اليوم»

 «.يريد التنصل من كل االتفاقيات كما فعل في االتفاقات السابقة
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العدو يريد تفاهمات مع غزة بوساطة مصرية، للتخفيف عن سكان غالف غزة وعن »وأضاف 
نتنياهو نفسه وعن الخريطة السياسية اإلسرائيلية، ومحاولة منع المزيد من التفكك في المجتمع 

 «.اإلسرائيلي
بالتالي التفاهمات مرتبطة بهدف آني للعدو الصهيوني، ولكن نحن بدورنا نرى أن »وتابع يقول 

 «.التخفيف عن شعبنا واجب إنساني وأخالقي ووطني، وهذا أساس التفاهمات
ال عالقة لها باستمرار المسيرات، ورنما ببعض »وأكد أن تلك التفاهمات التي يجري العمل بها 

، «، وسنقايض على بعض األدوات مثل البالونات )الحارقة(المسيرات ستستمر»وقال «. األدوات
 «.التفاهمات اآلنية»التي قال إنها تخضع لـ 

 13/3/2019، لندن، القدس العربي
 

 حماس: تصريحات غرنبيالت عن العاروري تؤكد االنحياز األمريكي للمشروع الصهيوني .10
ب السياسي للحركة األستاذ قالت حركة "حماس" إن تصريحات غرينبالت بحق نائب رئيس المكت

صالح العاروري ال يمكن سلخها عن المسار الذي تنتهجه اإلدارة األمريكية في الدعم المفتوح للعدو 
ووصفت الحركة في تصريح صحفي إن ما قاله غرينبالت عن إعادة التأكيد على رصد  الصهيوني.

خ العاروري هو شخصية قيادية مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عنه ليس له قيمة، ذلك أن األ
 وطنية فلسطينية معروفة، ويشارك في قيادة المسارات السياسية للحركة.

وأكدت الحركة أن الدفاع عن المشروع الوطني ودفع ضريبة من أجل استمرار جذوة المقاومة في 
ي قامة من فلسطين لن تثني قادة حماس وأبناءها عن مواصلة مشوارهم المقاوم، وأن القيادي العارور 

 قامات المقاومة التي لم تهزها سجون االحتالل، ولن تهزها تصريحات غرينبالت.
وشددت الحركة على أن تصنيف قادة المقاومة الفلسطينية على قوائم ما يسمى "اإلرهاب"، ورصد 
مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عنهم تقوم بدور تكميلي ألجهزة أمن العدو، هو دليل على أال 

 صلة للسياسة األمريكية في المنطقة سوى أمن االحتالل.بو 
 13/3/2019موقع حركة حماس، غزة، 

 
 : المساس بـ"األقصى" سيكلف االحتالل ثمًنا باهًظا"الجهاد" .11

حذر القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي الشيخ خضر حبيب، االحتالل اإلسرائيلي من : غزة
رار في االعتداء على باحاته، مشددًا على أن المساس المساس بالمسجد األقصى المبارك واالستم
جاء ذلك خالل وقفة تضامنية ن متها حركة الجهاد  باألقصى سيكلا االحتالل ثمنًا باه ًا.
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اإلسالمي نصرًة للمسجد األقصى المبارك ورسنادًا للمرابطين، تحت عنوان "المسجد األقصى عقيدة 
  وهوية".

في الوقفة: "المسجد األقصى خطٌّ أحمر، وأي اعتداء على باحاته  وقال الشيخ حبيب خالل كلمة له
 سيتسبب باندالع حريق كبير في جميع أصقاع األرض دفاعًا عنه".

وأضاف: "إن الهدف من الهجمة الشرسة التي يشنها االحتالل اإلسرائيلي تجاه المسجد األقصى هو 
 ة المقدسة".تغيير الواقع، من أجل فرض مشروعه التهويدي على المدين

وحمل، األمة العربية واإلسالمية مسؤولية ما يجرى في مدينة القدس والمسجد األقصى المبارك من 
وطالب المجتمع الدولي ومن مات حقوق االنسان . تهويد وسيطرة واعتداءات واضحة من االحتالل

 مما يحدث في القدس.واألمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها 
 13/3/2019، المالمركز الفلسطيني لإلع

 
 تنفيذ مخططاته التهويديةلإلى السيطرة على األقصى قيادي في "الجهاد": االحتالل يهدف  .12

قال مسؤول ملا القدس في حركة الجهاد اإلسالمي فؤاد الرازم: "إن ما يجرى في مدينة القدس غزة: 
إلى السيطرة  والمسجد األقصى من اعتداءات واضحة من قوات االحتالل، هو جريمة مركبة تهدف

 على األقصى، والشروع في تنفيذ مخططاته التهويدية".
: "إن االحتالل يخترع أحداًثا ميدانية إلشعال بغزة وأضاف الرازم، في كلمة له خالل وقفة تضامنية

الساحة في المسجد األقصى، وكان آخرها إحراق مقر الشرطة بصحن قبة الصخرة، وأثبتت الدالئل 
 قتحام المسجد األقصى المبارك بأعداد كبيرة من جنود االحتالل".أن الحريق مفتعل ال

وطالب الرازم، الجماهير الفلسطينية بااللتفاف حول قضية القدس والمسجد المبارك والدفاع عنها 
بجميع الوسائل المشروعة، داعيًا الشعوب العربية التحرك العاجل في الشوارع للضغط على الحكام 

دعا جميع المؤسسات اإلعالمية في العالم العربي أن تكون قضية القدس  كما للدفاع عن القدس.
 واألقصى الواجهة على الدوام لفضح اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي.

 13/3/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 شكل أصيل من أشكال المقاومة: مسيرات العودة حبيب .13
القيادي في  ليا لمسيرة العودة وكسر الحصار،أكد عضو الهيئة الوطنية الع أحمد المصري: - غزة

خضر حبيب، استمرار المسيرة حتى تحقيق أهدافها بشكل كامل، مشدًدا  حركة الجهاد اإلسالمي،
 على أن ها بدأت بقرار وطني شعبي انسجاًما مع ما يحاك ضد القضية الفلسطينية.
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لتي يجريها الجانب المصري، تتعلق وذكر حبيب في تصريحات لـ"فلسطين"، أن  النقاشات والحوارات ا
باستخدام بعض األدوات "الخشنة" التي يوظفها المت اهرون السلميون، ومقابلة إيقاف هذه األدوات 

وأشار حبيب إلى أن  االحتالل اإلسرائيلي وفي مقابل ذلك ال يلتزم مطلقا  بتسهيالت على قطاع غزة.
ام مستمر لهذه األدوات، والبعد عنها مرهون بأي ما يقطعه على نفسه "ولذلك اآلن هناك استخد

 بالتزام االحتالل بالتفاهمات التي رعتها القاهرة".
وأكد أن  مسيرة العودة قرار وطني ال يمكن القبول بالمساومة عليه، وهي شكل من أشكال المقاومة 

هناك في هذه المرحلة، وحق مشروع للشعب الفلسطيني ما وجد االحتالل على أرضه، "وما دام 
 احتالل فالقانون هو مواجهته بكافة أشكال المقاومة والتي منها مسيرة العودة".

 وكشا عن خطوات لتصعيد عمل المسيرة في قادم األيام مع دخول فعالياتها العام الثاني.
 13/3/2019فلسطين أون الين، 

 
 : دعم الجرحى استحقاق وطني وعلى السلطة إعادة مخصصاتهم"الجهاد" .14

الناطق االعالمي باسم حركة الجهاد االسالمي في فلسطين مصعب البريم يوم األربعاء،  أكد: غزة
في يوم الجريح الفلسطيني أن طريق التضحية والنضال سيستمر حتى دحر االحتالل وتحرير 

 المسجد األقصى وتحقيق الحرية واالنعتاق لشعبنا المقاوم.
د جرحانا كونه استحقاق وطني وأخالقي وشدد البريم خالل بيان صحفي على ضرورة دعم صمو 

وانساني، مطالبًا السلطة الفلسطينية بإعادة حقوق ومخصصات الجرحى المناضلين الذين تم قطع 
 مخصصاتهم مؤخرا وتكريمهم بدال من إدارة ال هر ألوجاعهم ونضالهم.

لسطين البواسل ووجه البريم في يوم الجريح الفلسطيني التحية لدرة تا  التضحية والفداء جرحى ف
 الذين يشهدون على جرح األمة النازف في فلسطين.

 13/3/2019فلسطين أون الين، 
 

 االحتالل يعتقل خلية بالقدس بزعم إلقاء عبوات ناسفة .15
أشخاص في  7أعلنت قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقال خلية مكونة من : الرأي –القدس المحتلة 

تزعم قوات االحتالل أن الخلية شاركت خالل الشهرين الماضين، و  مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.
العبري، عن أجهزة أمن  0404ونقل موقع " بإلقاء عبوات ناسفة وقنابل مولوتوف صوب جنودها.

 .2000االحتالل أن الخلية يرأسها الشاب مصطفى خالد شحادة صبيح من مواليد عام 
 13/3/2019، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 غانتس يهدد بالعودة إلى سياسة االغتياالت في غزة .16
هدد رئيس تحالا "كاحول الفان"، بيني غانتس، يوم األربعاء، بالعودة إلى سياسة االغتياالت ضد 
القيادات الفلسطينية في غزة، ووصا السياسة التي اعتمدها رئيس الحكومة اإلسرائيلي في القطاع 

 أنه سيعمل على تغييرها.المحاصر بـ"الضجيفة"، مؤكًدا 
جاء ذلك خالل جولة لقيادة "كاحول الفان" في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة والمعروفة إسرائيلًيا 
بـ"غالف غزة"، تأتي في ظل التراجع المستمر لـ"كاحول الفان" في نتائ  استطالعات الرأي، وتقليص 

 الفارق عن حزب الليكود الحاكم برئاسة نتنياهو.
انتس: "إذا لزم األمر، سنعود إلى االغتياالت في قطاع غزة"، وادعى أنه "خالل الثالث وقال غ

(، 2014سنوات ونصا التي انقضت على عملية الجرف الصامد )العدوان اإلسرائيلي على غزة عام 
كان هناك هدوء تام على الحدود مع غزة، ال بالونات حارقة وال صواريخ وال قنابل وال عبوات ناسفة 

 ال طائرات ورقية... ال شيء".و 
وأضاف غانتس، الذي شغل منصب رئيس أركان الجي  اإلسرائيلي بالعدوان المذكور، "لسوء الح ، 

الهام حول غزة، لم يتم فعل شيء هنا لتحسين الوضع األمني"، وتابع "عندما  "العائق"عدا عن بناء 
ارمة للغاية، وسنطالب أواًل بعودة نشكل الحكومة، سنغير هذه السياسة البطيئة وننفذ سياسة ص

 الجثث وعودة المفقودين" )في إشارة إلى الجنود اإلسرائيليين المعتقلين لدى حماس(.
وتابع "سوف نبحث عن طرق لتعزيز الشؤون المدنية داخل قطاع غزة، وعدم المساومة على 

د حازمة ومستمرة، إذا كنا المطالب األمنية، ورذا هاجمونا أو انتهكوا سيادتنا، فسوف نتبع سياسة ر 
بحاجة إلى العودة إلى سياسة االغتياالت، سنفعل ذلك"، واستطرد "حماس تفهم بالضبط ما قلته 

 اآلن. نطالب بالهدوء ونحن غير مستعدين تماًما للتسوية على أمن سكان غالف غزة".
ابق أنه من أجل وهاجم غانتس رئيس حزب "اليمين الجديد"، نفتالي بينيت، الذي صر ح في وقت س

إلحاق الهزيمة بحماس، يجب تقييد المحكمة العليا، وقال: "وراءنا غزة وحماس، وعلينا أن نهزمهم، 
وليس المحكمة العليا التي يحاولون العبث معها. لسوء الح ، ليس من المستغرب أن يسمح وزير 

بالتحريض ضد مؤسسات  التعليم لنفسه في حكومة تتبنى إجراءات متطرفة وأن يسمح ألتباع كهانا،
 الدولة. في حكومتي، سيتعامل وزير التعليم مع التعليم، وليس مع التحريض".

في حين، قال رئيس حزب "ي  عتيد" والرجل الثاني بتحالا "كاحول الفان" إن "الردع يتحقق بالقوة 
نتس ووزير وبالقوة فقط. المجلس األمني المصغر الذي كنا ثالثتنا أعضاء فيه )باإلشارة إلى غا

 األمن األسبق، موشيه يعالون( حقق هذا الردع لمدة ثالث سنوات ونصا، وسنحققه من جديد".
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وبدوره، قال يعالون: "أولئك الذين يقفون وراءنا في قطاع غزة، وخاصة قادة حماس، يعرفوننا، وأنا 
متبجًحا ومتغطرًسا على واثق من أنهم ال يشتاقون إلينا، هم لم يسمعوا منا وال مواطنو إسرائيل كالما 

نحن فعلنا وسنفعل"، وتابع: "عندما بدأت هجمات البالونات في إحراق  "سندمر ونقضي وننذر"غرار 
أشهر من التصعيد؛ بالنسبة لنا خرق السيادة هو خط أحمر. وفي  10الحقول، االستهتار أدى إلى 

 ناك".الوقت نفسه سوف نقوم باالستجابة إنسانية ألولئك الذين يجيشون ه
فيما قال قائد أركان الجي  األسبق، غابي أشكنازي إن "الواقع في الغالف ال يطاق وأنه ليس من 
الممكن بقاء منطقة بأكملها رهينة بيد حماس". وأضاف أن "ذلك يعتبر فشاًل سياسًيا"، مدعًيا أن 

 تحالفه "سيستبدل األقوال باألفعال القوية".
 13/3/2019، 48عرب 

 
 "الدكتاتور"على أردوغان ويصفه بـنتنياهو يرد  .17

)أ ف ب(: رد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ليل الثالثاء األربعاء، على االتهامات -القدس
 ”.الدكتاتور”بالعنصرية التي وجهتها له تركيا واصفا رئيسها رجب طيب إردوغان بـ

العنصرية الصارخة “ثالثاء ما أسماه وكان إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي، دان ال
فقط للشعب “بل ” لجميع مواطنيها“، ردا على تصريح نتنياهو بأن اسرائيل ليست دولة ”والتمييز
إردوغان الدكتاتور التركي “ورد  مكتب نتنياهو بالقول إن  مستثنيا بذلك عرب اسرائيل.” اليهودي

ونه بالصحافيين والقضاة األتراك. ما هذه يستهدف الديموقراطية اإلسرائيلية، بينما تمتلئ سج
 ”.المزحة!

 13/3/2019القدس العربي، لندن، 
 

 المتحدة أشار الرتكابها ما يرقى لجرائم حرب في غزة لألممتهاجم تحقيقًا  "سرائيل"إ .18
هاجم مسؤولون اسرائيليون كبار األربعاء تحقيق األمم المتحدة الذي اشار الى ارتكاب  :جنيف

ئيلي ما يرقى إلى جرائم حرب في غزة مشددين على أن المحققين تجاهلوا عامال الجي  االسرا
 أساسيا هو دور حركة حماس.

لكن وفدا اسرائيليا كبيرا توجه إلى جنيف قبل أيام من تبني التقرير من قبل مجلس حقوق االنسان في 
 األمم المتحدة، وقدم المزيد من الحج  واالنتقادات األربعاء.

مع الصحافيين اتهم الوفد محققي األمم المتحدة بـ "التقليل من حجم أعمال العنا" خالل لقاء 
 وبتجاهل وقوف حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة وراء هذه الت اهرات. 
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وقال مسؤول إسرائيلي طلب عدم كشا هويته "بالنسبة إلى اللجنة حماس غائبة تماما من التقرير. ال 
الوفد االسرائيلي ما قال انها أدلة تثبت تورف حماس في الت اهرات بما في  وقدم يرون حماس بتاتا".

وأضاف "أشرفت حماس تماما على هذه  ذلك تنسيق "أعمال عنا" ضد الجنود االسرائيليين.
 األحداث".

 13/3/2019القدس، القدس، 
  

 "شطب األحزاب العربية"المحكمة العليا اإلسرائيلية تنظر في  .19
واء صاخبة وتوتر شديد، باشرت المحكمة العليا اإلسرائيلية، أمس األربعاء، تل أبيب: وسط أج

شطب ترشح الدكتور عوفر  21أبحاثها في قرار لجنة االنتخابات المركزية النتخابات الكنيست الـ
برئاسة أيمن عودة « الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة »كاسيف، المتحالا مع العرب ضمن قائمة 

الحركة اإلسالمية »برئاسة أحمد الطيبي، والقائمة العربية األخرى المؤلفة من « للتغيير العربية»و
 برئاسة مطانس شحادة.« التجمع الوطني»برئاسة منصور عباس، و« الجنوبية

وانتهت الجلسة دون إصدار قرار فوري، ومن المقرر أن تصدر المحكمة قراراتها حتى يوم األحد 
 المقبل.

  14/3/2019لندن، الشرق األوسط، 
 

 احتدام المنافسة بين أحزاب المستوطنين في االنتخابات اإلسرائيلية .20
انشغلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية في تقاريرها حول االنتخابات البرلمانية : برهوم جرايسي-الناصرة 

طالعات نيسان )ابريل( المقبل، ب هور أحد األحزاب اليمينية المتطرفة في است 9التي ستجري يوم 
. بزعامة العنصري الشرس موشيه فيغلين، من قادة % 3.25الرأي، كحزب سيجتاز نسبة الحسم 

 العصابات التي تقتحم المسجد األقصى، ومن أشد العنصريين ضد العرب. 
هذا ال هور المفاجئ لفيغلين، يطرح عالمات استفهام، حول مدى صحة استطالعات الرأي، التي 

 وتبرزه كقوة قادمة لقيادة المجتمع االسرائيلي. الستيطاني،اُتضخم من حجم اليمين 
فقد أظهرت استطالعات الرأي، أن ثالثة قوائم تمثل مباشرة اليمين االستيطاني، وتعد المستوطنات 
قاعدتها االنتخابية الرئيسية، ستحصل على عدد من المقاعد مبالغ به، وقبل احتساب قوة حزب 

على ثلث أصوات المستوطنين، الذين شكلوا في االنتخابات  2015ات الليكود، الذي حصل في انتخاب
 من اجمالي المصوتين.  % 6السابقة 
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ويجري الحديث عن تحالا وحدة أحزاب اليمين، الذي يضم ثالثة أحزاب، تخوض االنتخابات 
وتم  المقبلة في قائمة واحدة، يقا على رأسها، حزب يعتبر امتدادا طبيجيا لحركة كاخ اإلرهابية،

ضمه للتحالا بضغط مباشر من بنيامين نتنياهو، كي ال يتم حرق عشرات آالف المستوطنين، في 
حال خاض هذا الحزب االنتخابات، ولم يجتاز نسبة الحسم. وتمنح استطالعات الرأي هذا التحالا 

 مقاعد.  8إلى  5ما بين 
ينيت، ووزيرة القضاء أييليت شكيد، وتأتي قائمة اليمين الجديد، التي شكلها وزير التعليم نفتالي ب

 الثانية،المنشقان عن تحالا البيت اليهودي، الذي كان يجمع ثالثة أحزاب مستوطنين، في المرتبة 
 مقاعد. 7إلى  6وتمنحها استطالعات الرأي ما بين 

وفيما يأتي حزب زهوت )هوية( بزعامة العنصري اإلرهابي موشيه فيغلين، الذي تمنحه استطالعات 
مقاعد، وهي تمثيل الحد األدنى في الكنيست، بموجب نسبة الحسم. وكان فيغلين قد تمث ل  4رأي ال

، ضمن حزب الليكود، إال أن منافسته لبنيامين نتنياهو على 2015 -2013في الكنيست بين العامين 
فانشق  رئاسة الحزب في حينه، جعلت األخير يقا سدا منيعا لمنع تمثيله مجددا عن قائمة الليكود.

 الحقا وأقام حزبه زهوت.
ويتأرجح حزب يسرائيل بيتينو بزعامة افيغدور ليبرمان، عند نسبة الحسم، )التي ساهم شخصيا 

 (. 2014في العام  % 3.25إلى  % 2بالضغط الشديد في الكنيست لرفعها من 
قترعين فيها، وعلى الرغم من تطرفه اليميني، إال أنه ضجيف في المستوطنات، التي تبلغ نسبة الم

 من اصوات المقترعين. % 78 حواليمن التيار الديني الصهيوني، والتيار الديني المتزمت الحريديم 
ومن الواضح أن قوة اليمين االستيطاني ليست فقط في المستوطنات، التي قد يشكل عدد المصوتين 

مقاعد برلمانية، بل  8 من اجمالي المصوتين، وهو ما يعادل أكثر بقليل من % 7فعليا فيها حوالي 
 % 15، وهم يشكلون حوالي 48أيضا هناك التيار الديني الصهيوني المنتشر في كافة انحاء فلسطين 

 من اجمالي السكان. % 13من اجمالي اليهود، و
وهناك أحزاب صغيرة أخرى تخوض االنتخابات، وقد يقرر بعضها االنسحاب من المنافسة تحت 

ني، منعا لحرق األصوات، لكن كل حزب مرشح الجتياز نسبة الحسم، ضغط قادة اليمين االستيطا
لن يقبل باالنسحاب من المنافسة، وهذا ما يقلق أكثر، قادة اليمين االستيطاني، بمن فيهم بنيامين 
نتنياهو؛ إذ أن سقوف قائمتين أو أكثر، من القوائم المحسوبة على اليمين، من شأنه أن يقلب موازين 

 اني، بشكل يضر باليمين االستيطاني.التمثيل البرلم
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يذكر ان هذه القوة التي ت هر في استطالعات الرأي، تعكس أجواء التطرف في الشارع اإلسرائيلي. 
فحينما ستصدر النتائ  النهائية، سنقرأ نتائجها، ليس فقط بموجب تقاسم مقاعد الكنيست، ورنما 

 الحسم، من هذا المعسكر أو ذاك.  سنأخذ بالحسبان أيضا، القوائم التي لم تجتاز نسبة
وفي حال اجتاز فيغلين نسبة الحسم، وتمثل مجددا في الكنيست، مع ثالثة نواب آخرين على األقل 
من قطيعه، فإننا سنكون امام تركيبة برلمانية، أشد تطرفا مما شهدناه في الوالية البرلمانية المنتهية، 

اب اليمين المتطرف اإلرهابي، بات مضمونا تمثيلهم ألن فيغلين وزمرته سينضمون الى قطيع من نو 
في الكنيست، وسيكونون في حالة تنافس أشد على المواقا العنصرية واالقتالعية، إذ أن دعاة الطرد 
الجماعي للفلسطينيين )الترانسفير( يزداد عددهم في كل واحدة من جوالت االنتخابات اإلسرائيلية في 

 العقود الثالثة األخيرة.
 14/3/2019د، عّمان، الغ

 

 المهاجرون الروس: صوت داعم لليمين اإلسرائيلي .21
يواجه حزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، أزمة في االنتخابات العامة للكنيست، التي 
ستجري في التاسع من نيسان/أبريل المقبل، تتمثل بتراجعه في استطالعات الرأي، واحتمال عدم 

لحسم. ومنذ تأسيسه، اعتبر هذا الحزب أنه بيت المهاجرين من دول االتحاد السوفييتي تجاوزه لنسبة ا
السابق إلى إسرائيل، المعروفين باسم "المهاجرين الروس". لكن مع مرور الوقت، حدثت تغيرات 
 وتحوالت، أبرزها أن أبناء هؤالء المهاجرين ال يؤيدون ليبرمان بغالبيتهم، رغم أنهم يمينيون، بينما
كبار السن من المهاجرين الروس ما زالوا يؤيدون ليبرمان، لكن قسما كبيرا منهم توفى في هذه 

 األثناء.
ويبدو أنه في االنتخابات الحالية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوم الجمعة الماضي، 

ا، إذ أن مع م األحزاب تراجع اهتمام األحزاب بجمهور المهاجرين الروس، ألول مرة منذ ثالثين عام
لم تشمل قوائم مرشحيها مرشحين من هذا الجمهور، وحتى أن ثالثة مرشحين فقط بين المرشحين 

 الستة األوائل في قائمة "يسرائيل بيتينو" هم من المهاجرين الروس.  
"الصوت الروسي" هو يميني باألساس. وقال رئيس معهد استطالعات الرأي "ديالوغ"، البروفيسور 

يميل فوكس، لصحيفة "هآرتس" يوم الجمعة الماضي، إن "المهاجرين في سنوات التسعين كان ك
القاعدة األساسية لحزب ليبرمان. قسم منهم كانوا يصوتون لنتان شيرانسكي. وهم يمينيون قبل أن 
يهاجروا إلى إسرائيل وبحثوا عن شخص بدا كزعيم قوي، وليبرمان استجاب لهذا التعريف. وهذه 



 
 
 
 

 

 17 ص             4888 العدد:             3/14/2019الخميس  التاريخ:  

                                    

موعة بقيت مخلصة لليبرمان وليس بسبب اللغة، ورنما ألن حزبه ساعدهم من خالل وزارة المج
 استيعاب الهجرة وبالميزانيات أيضا. والسؤال هو كم بينهم بقوا مؤيدين لليبرمان".

. 2015ووفقا لتقرير "هآرتس"، فإن ليبرمان ح ي بتأييد واسع في انتخابات الكنيست السابقة، عام 
في بات  %12في بئر السبع،  %13في أشدود،  %13من األصوات في أشكلون،  %15فقد فاز بـ

في نتسيريت عيليت. وكانت بلدة بني عاي  الصغيرة، التي يسكنها  %21في كرميئيل، و %27يام، 
 5500مهاجرون من أصول روسية أو يمنية، تلقب بـ"عاصمة يسرائيل بيتينو"، حيث حصل على 

 صواتا تقريبا.
ط في "يسرائيل بيتينو"، ليئون كورتوف، الذي يقطن في بلدة بني عاي ، إلى أن "السكان ولفت الناش

هنا يكبرون، وتريد التصويت ألحد ما من وسطهم"، لكنه أشار إلى أن ابنتيه، اللتين ستصوتان 
مختلفة.  لـ"يسرائيل بيتينو" إال أنهما "ليستا روسيتان بعد اآلن، ورنما أصبحتا إسرائيليتين ولديهما قيما

 وهما ال تفكران بمصلحة جمهور المهاجرين الروس ورنما بجيبهما".
عاما، ويدفعون أجرة  80والمالمح العامة للروس في بني عاي ، هي أن غالبيتهم الع مى في سن 

، ألن السكن مدعوم من الحكومة، ويتقاضون مخصصات من التأمين القومي بمبلغ 950شقة بمبلغ 
الروسية، وبالكاد يعرفون اللغة العبرية، ويقضون أوقاتهم على المقاعد بين  شيكل، ويتحدثون  3500

 البنايات التي يسكنوها، ويصوتون لليبرمان فقط.  
وفي معرض الحديث عن حزب "يسرائيل بيتينو"، أشارت "هآرتس" إلى أن ليبرمان يح ى بتأييد واسع 

من األصوات في قرية ساجور،  %22على  في القرى العربية الدرزية، حصل في االنتخابات السابقة
كفر سميع. وكانت النتائ   –في كسرى  %41جت، و –في يانوح  %28في بيت جن،  17%

 .2013مشابهة في انتخابات العام 
وقال أحد الذين التقتهم الصحيفة، إنه "ال ننسى أن ليبرمان هدد بالتدخل في الحرب في سورية إذا 

ى. وقد منع بنفسه حدوث مجزرة بالدروز خلا الحدود. وكدرزي، تعرض الدروز في قرية حضر ألذ
 فهذا وحده يكفيني كي أصوت له".

 13/3/2019، 48عرب 

 
 : باب الرحمة جزء ال يتجزأ من األقصىفي القدس مجلس األوقاف .22

أكد مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية في القدس المحتلة، اليوم األربعاء، مجددا تمسكه 
المسلمين وحدهم في المسجد األقصى، بجميع مصلياته وساحاته ومرافقه، وما دار عليه السور  بحق
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فوق وتحت األرض، بما في ذلك مصلى باب الرحمة، الذي يعتبر جزءا ال يتجزأ من المسجد 
 األقصى.

وقد عقد مجلس األوقاف اجتماعا طارئا في إطار انعقاده الدائم، استعرض فيه االعتداءات 
واصلة من قبل قوات االحتالل على الـمسجد األقصى، والتي كانت آخرها يوم أمس، الثالثاء، المت

"إثر الحادث الـمفتعل، حيث قامت أعداد كبيرة من القوات الخاصة والشرطة اإلسرائيلية باقتحام 
ء مسجد قبة الصخرة الـمشرفة بأحذيتهم واالعتداء بصورة وحشية على الـمصلين من الرجال والنسا

وكبار السن والـمقعدين، كذلك االعتداء على الشخصيات الدينية واقتحام الـمكاتب وتفتيشها ورخرا  
الـمصلين بالقوة ورفراغ الـمسجد من جميع العاملين والـموظفين والحراس ورغالقه ومنع رفع األذان 

 ورقامة الصالة فيه".
ويشجب بأشد الجبارات هذا العدوان  وأكد المجلس في بيان صدر عنه، اليوم، أنه يستنكر ويدين

الـمبيت والـمخطط له والذي يعتبر انتهاكا واضحا لحرمة الـمسجد األقصى، واستفزازا لـمشاعر 
 الـمسلمين، واعتداًء على حرية الجبادة.

وأكد المجلس في البيان على مواقفه السابقة بالتمسك بحق الـمسلمين وحدهم في الـمسجد األقصى 
 يع مصلياته وساحاته ومرافقه وما دار عليه السور فوق األرض وتحت األرض.الـمبارك بجم

كما أكد موقفه الثابت باعتبار مبنى مصلى باب الرحمة جزءا ال يتجزأ من الـمسجد األقصى، 
ومواصلة فتحه ألداء الصالة فيه، والعمل الفوري على تعميره وترميمه من قبل دائرة األوقاف 

ر الـمسجد األقصى، باعتبارهما الجهة الـمسؤولة وصاحبة االختصاص في ذلك اإلسالمية ولجنة إعما
 دون تدخل من قبل سلطات االحتالل بأي شكل من األشكال.

وأشار البيان إلى دور الملك األردني، عبد هللا الثاني، كما أكد قناعته بأنه "لن يتوانى في تحم ل 
اف ة على الـمسجد األقصى الـمبارك/ الحرم القدسي مسؤولياته الدينية التاريخية في الدفاع والـمح

الشريف، والعمل على إلغاء جميع أوامر اإلبعاد واالعتقال التي طالت عددا من مسؤولي وموظفي 
 األوقاف اإلسالمية وحراس الـمسجد األقصى الـمبارك والـمرابطين والـمرابطات".

قفتهم ودفاعهم وتصديهم للعدوان على ووجه البيان التحية ألهل القدس وعموم فلسطيني على و 
الـمسجد األقصى، و"التي كان لها أكبر األثر في إلزام سلطات االحتالل على إعادة فتح الـمسجد 
األقصى الـمبارك ليهيب الـمجلس بهم إلى مواصلة رباطهم وشد  الرحال إلى الـمسجد األقصى الـمبارك 

الفرصة على االحتالل ومستوطنيه من تحقيق  لـما يشكله هذا الرباف في أثر بالغ في تفويت
 مخططاتهم العدوانية التي تحاك ضد الـمسجد األقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف".

 13/3/2019، 48عرب 
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 خبير: التصعيد باألقصى.. مخطط "إسرائيلي" للسيطرة وإقامة كنيس .23

، األكاديمي جمال عمرو، أن أكد الخبير في شؤون مدينة القدس: فلسطين عبد الكريم-الرأي-غزة
االحتالل بدأ خطوة بخطوة حتى وقع باب الرحمة وأصبح في قبضته، موضحا أننا في طريقنا إلى 

 كارثة حقيقية وهي إقامة كنيس يهودي تفكر جماعة يهودية في إنشائه عند باب الرحمة".
ى على مراحل، وأن وقال عمرو في حديث خاص لـ"الرأي": إن االحتالل يريد السيطرة على األقص

ونكبة أوسلو"، الفتا إلى أن ما يقوم به  67ونكبة  48ذلك يعتبر نكبة حقيقية أشد قسوة من نكبة عام 
 االحتالل عند باب الرحمة، هو أشد خطورة ودمارا على األقصى.

ولفت في حديثه إلى أن االحتالل يمنع دخول أي شخص أو أي موظا للمسجد األقصى اال بإذن 
وقت يدخل فيه قطعان المستوطنين بشكل يومي إلى باحات األقصى صباحا ومساء، إلى  مسبق، في

جانب دخول الجمجيات النسائية اليهودية وحاخامات ومتطرفين يهود، وهذا دليل على أنهم استطاعوا 
 وضع يدهم على ن ام المعمار باألقصى.

ى، أضاف عمرو:" إن عدد من وفيما يتعلق باألسباب التي تعزز اعتداءات االحتالل في األقص
الدول العربية واإلسالمية تقوم بالتطبيع مع االحتالل أسوة بما تفعله السلط في رام هللا، إلى جانب 
التفكك في الدفاع العربي المشترك، في وفت يفتخر فيه نتنياهو بستة دول عربية تقوم بالتطبيع 

 العلني مع االحتالل، وحالة التردي العربي الكبير".
ما يدعم االحتالل في اعتداءاته واقتحاماته اليومية في مدينة القدس وباحات المسجد األقصى، هو و 

الرئيس األمريكي دونالد ترامب مدينة القدس عاصمة إلسرائيل، وهو ما أثار وقتها غضب  إعالن
 الفلسطينيين.

 13/3/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 ن األقصى ويقومون بجوالت استفزازيةمستوطًنا يقتحمو139 القدس:  .24
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح يوم األربعاء، باحات المسجد األقصى المبارك  القدس المحتلة:

 من قوات االحتالل الخاصة. مشددةبحراسة 
مستوطنًا اقتحموا األقصى خالل الفترة الصباحية، عبر  139وبحسب إفادة مصادر مقدسية، فإن 

ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته، برفقة حاخامات قدموا شروحات عن "الهيكل" باب المغاربة، 
وذكرت المصادر أن شرطة االحتالل فرضت إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين  المزعوم.

 لساحات الحرم القدسي.
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قامت يذكر أن المقدسيون تمكنوا من أداء صالة الفجر اليوم األربعاء في باحات األقصى بعد أن 
قوات الحتالل بإغالقه يوم أمس وطرد المصلين والعاملين فيه من المكان، وانتشار عشرات األفراد 

 من قوات االحتالل فيه.
 13/3/2019، فلسطين أون الين

 
 سيدة الشهر الماضي 13طفال و 78مواطنا بينهم  569مؤسسات األسرى: االحتالل اعتقل  .25

اإلنسان )نادي األسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية  أشارت مؤسسات األسرى وحقوق : رام هللا
رين(؛ ضمن ورقة حقائق أصدرتها اليوم  األسير وحقوق اإلنسان، هيئة شئون األسرى والمحر 

( فلسطينيا من األرض الفلسطينية 569األربعاء، إلى أن سلطات االحتالل اعتقلت قوات االحتالل )
 ( من النساء.13( طفال، و)78، من بينهم )2019المحتلة، خالل شهر شباف/ فبراير 

 وفيما يلي أبرز ما جاء في ورقة الحقائق:
 التضييق على األسرى في النقب

رصدت المؤسسات سلسلة تصعيدات من قبل سطات االحتالل ومصلحة السجون اإلسرائيلية، 
عيدات إلى استهدفت التضييق على ظروف حياة األسرى الفلسطينيين في السجون. أد ت هذه التص

حسبما رصدت المؤسسات وما أفاد به ممثلو -ارتفاع التوتر الذي ما يزال مستمرًا، ويمكن أن يتطور 
 إلى حالة انفجار لظوضاع في السجون. -األسرى 

 أغذية فاسدة وطعام بكميات ونوعيات سيئة تقدم للمعتقلين
، إلى تعم د إدارة سجون االحتالل تفيد تقارير الرصد والمتابعة في المؤسسات العاملة بشؤون األسرى 

اإلسرائيلية تقديم أطعمة سيئة من حيث الكمية والنوعية لظسرى الفلسطينيين في المعتقالت ومراكز 
التوقيف والتحقيق، وتكون غير مطابقة للقوانين الدولية والمعايير الصحية الغذائية، ما يضطر 

 اتهم الشخصية من "الكانتينا" )مقصا السجن(.األسرى لشراء احتياجاتهم وطعامهم الجيد على حساب
كما رصدت مؤسسات األسرى خالل شباف/ فبراير المنصرم، أن معاناة األسرى بهذا الخصوص 
تزداد مأساوية في مراكز التوقيف، ال سيما )عصيون، حوارة، الجلمة(، حيث ال توجد فيها مقاصا 

 سجن السيئة والرديئة."كانتينا"، ويجبر األسرى على تناول وجبات إدارة ال
 ( مقدسيًا على خلفية فتح المقدسيين مصلى باب الرحمة170االحتالل اعتقل )

حملة اعتقاالت  2019شباف/ فبراير  28 –20نف ذت شرطة االحتالل في القدس في الفترة الواقعة بين 
ًا، على خلفية قيام المقدسيين فتح مصلى باب الرحمة، في مواجهة مخططات ( مقدسي170طالت )

ووفقًا لمتابعة المؤسسات الحقوقية فقد أصدر االحتالل أكثر من  االحتالل في المسجد األقصى.
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( أمر إبعاد عن المسجد األقصى بحق المقدسيين، كان من ضمنهم شخصيات دينية، وقد 130)
 أيام إلى ستة أشهر.تراوحت فترات اإلبعاد من 

ومن خالل رصد االعتقاالت ومتابعتهم في جميع محطات المواجهة، كان مصير غالبية المعتقلين 
اإلفرا  بشروف أبرزها: دفع غرامات مالية عالية والتوقيع على كفاالت مالية، عالوة على الحبس 

 المنزلي واإلبعاد عن المسجد األقصى.
 13/3/2019، طينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلس

 
 تظاهرة غضب في حيفا: لن نترك األقصى وحيداً  .26

شهد حي وادي النسناس في مدينة حيفا، مساء أمس األربعاء، ت اهرة غضب : حيفا ــ ناهد درباس
ونصرة للقدس المحتلة والمسجد األقصى تحت شعار "لن نترك القدس وحيدة، ولن نترك األقصى 

دة باالعتداء على مسجد األقصى ورفع المت اهرو  وحيدًا". ن العلم الفلسطيني والالفتات المند 
واالستفراد بأهل القدس، والمؤكدة على أن "القدس لنا ويسقط االحتالل"، كما هتفوا ورددوا شعارات 
منها "بيت المقدس في العيون ارحل عنها يا صهيون"، "جاي جاي الحرية لظقصى حرية"، "هبوا 

 دس بخطر"، "عالمكشوف عالمكشوف صهيوني ما بدنا نشوف".وثوروا يا بشر المق
وجاء في بيان الحراك والدعوة إلى الم اهرة، والذي ن مته مبادرة حراك حيفا، أن المسجد األقصى 
والقدس يتعرضان لـ"اعتداء صهيوني مستمر، نرى ذروته هذه األيام، اعتقال العشرات، وربعاد المئات 

 يدين".بهدف ترك القدس واألقصى وح
 14/3/2019، العربي الجديد، لندن

 
 أربعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام .27

قالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى اليوم األربعاء، إن أربعة أسرى من حركة  :رام هللا
وأوضحت  الجهاد اإلسالمي يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفًضا لسياسة االعتقال اإلداري.

عاًما( وعلي إسماعيل محمد  29ة في بيان لها، أن األسيرين إبراهيم هاني إبراهيم صومان )المؤسس
عاًما( من بيت لحم، يواصالن إضرابهما المفتوح عن الطعام منذ الرابع من الشهر  21البطاف )

 41أحمد حسين داود موسى ) األسيرينوأضافت أن  الجاري، رفًضا العتقالهما اإلداري التعسفي.
ا( وشقيقه عدال موسى من بلدة الخضر في بيت لحم، يواصالن إضرابهما منذ نهاية الشهر عامً 

 الماضي.
 13/3/2019، القدس، القدس
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 جمعية رجال األعمال: اقتصاد غزة وصل حد اإلفالس ويجب إنقاذه .28

 الحايك لوضع خطة إنقاذ عاجلة دعا رئيس جمجية رجال األعمال الفلسطينيين علي  : الرأي –غزة 
للقطاع االقتصادي في قطاع غزة الذي يعاني من حالة انهيار شاملة تنذر بكارثة تزيد من معاناة 

 سكانه.
وقال الحايك في تصريح اليوم األربعاء إن "هذه الحالة المزرية تلقي على جميع األطراف المسؤولية 

تجاوزها تصل لحد للتدخل والتنسيق فيما بينها من أجل اقتصاد غزة، الذي وصل لنقطة ال يمكن 
اإلفالس، مع توقا مؤشرات النمو كلًيا بفعل تعمق األزمات، وتواصل االنقسام والحصار اإلسرائيلي 

 ".13للعام الـ
وشدد على ضرورة تدخل جميع األطراف سواء األمم المتحدة أو جامعة الدول العربية أو السلطة 

رها سيما مع استمرار ارتفاع معدالت الفلسطينية وحتى الفصائل والقوى الوطنية لالضطالع بدو 
البطالة والفقر واالنعدام الغذائي، التي ترتكز مؤشراتها بشكل أساسي على نشاف المصانع والمنشآت 

 االقتصادية، والتجارة في األسواق.
وأوضح الحايك أن المسؤولية تقع أيضا بشكل أساسي على االحتالل اإلسرائيلي الذي يواصل 

 رار االنقسام الفلسطيني الذي ترتب عليه كوارث وأزمات داخلية.حصاره لغزة، واستم
ودعا الحكومة الجديدة للعمل على وقا مسلسل الخسائر اليومية للقطاعات االقتصادية التي 
 ستكشا عن تضخم في األزمات هو األخطر واألشد قسوة منذ بداية االنقسام والحصار اإلسرائيلي.

 13/3/2019، موكالة الرأي الفلسطينية لإلعال
 

 "مركز حقوقي": االحتالل يتذرع بمحاولة الطعن لتبرير جرائم القتل ضد الفلسطينيين .29

استنكر مركز اإلنسان للديمقراطية والحقوق، جريمة االحتالل اإلسرائيلي بقتل الشاب : الرأي -غزة
ن قبل قوات عام" خالل تأدية مهامه الوظيفية، جراء إطالق النار عليه م 27"ياسر فوزي شويكي 
 االحتالل اإلسرائيلي.

إلى أن قيام سلطات االحتالل بجريمة قتل الفلسطينيين بدم بارد، ودون وجه حق،  المركز ولفت
بحجة محاولة القيام بعمليات طعن، ما هي إال ذرائع واهية يتخذها في محاولة منه للتهرب من 

 مة والعقوبة.المسؤولة القانونية على جريمته، ورفالت الجناة من المحاك
وأفاد المركز أن شقيق الشهيد، أكد أنه سمع إطالق نار على شاب، تبين له أنه شقيقه، وذكر أنه 
كان يقوم بعمله بتسليم البالغات، ولم يالح  أي شيء كما يزعم االحتالل بأنه ينوي ارتكاب عملية 
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مة قتل خار  نطاق وعد مركز اإلنسان للديمقراطية والحقوق قتل الشاب الشوبكي، بجري طعن.
القانون ترقى لتكون جريمة وفقًا لن ام روما وهي، ومخالفة لالتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكفل 

لجنة  وررسالوطالب بضرورة فتح تحقيق في الجريمة،  لإلنسان حقوقه ومن أهمها الحق في الحياة.
لمسؤولية، لوضع حد لجرائمه ضد تحقيق مستقلة لمعاينة الحادثة، ويحمل المركز االحتالل كامل ا

 الفلسطينيين.
 13/3/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 يروين انطباعاتهن عن زيارة غزة 48طبيبات فلسطينيات من أراضي  .30

عن صدمتهن  48عب رت مجموعة من الطبيبات الفلسطينيات من أراضي  ”:القدس العربي“ -الناصرة
االجتماعية في غزة بعد مشاركتهن في وفد إغاثة طبي عاد منها من تردي األوضاع االقتصادية و 

 بعد زيارة دامت يومين برعاية من مة أطباء لحقوق اإلنسان.
أن ” القدس العربي”وأوضحت رئيسة من مة أطباء ألجل حقوق اإلنسان الدكتورة مشيرة أبو دية لـ

طبيبا قدم مساعدات  11شمل سبع طبيبات فلسطينيات من الداخل شاركن هذه المرة في وفد طبي 
 طبية ألهالي غزة.

وشددت  %50بنسبة  للنقص باألدويةوكذلك  %40ونوهت إلى وجود نقص بالمعدات الطبية بنسبة 
شخص مريض في  2,500-2,700على الحالة اإلنسانية المأساوية في ظل الحصار بقولها إن هناك 

كان باإلمكان أن “ار  القطاع. وتابعت: غزة ال يجدون كل شهر عالجا هناك ويحتاجون للتداوي خ
 ”.يعال  ثلثهم داخل مستشفيات القطاع لو توفرت الجرعات الدوائية الحيوية لهم

وقالت الدكتورة أبو دية إن األوضاع اإلنسانية في غزة تنطوي على كارثة وأشارت التساع مساحة 
ن أدنى متطلبات الحياة األساسية أغلب البيوت التي دخلناها كانت خاوية م“الفقر والجوع وتابعت: 

 وسكانها يكابدون بؤسا وشقاء ال أعرف كيف ومن أين يستمدون القدرة والصبر عليها.
 13/3/2019، العربي، لندنالقدس 

 

 لجنة برلمانية تحّمل الحكومة مسؤولية انتهاكات "األقصى": األردن .31
ردني )الغرفة األولى للبرلمان(، حم لت "لجنة فلسطين" في مجلس النواب األ: ليث الجنيدي-عمان 

جاء ذلك في  األربعاء، حكومة البالد "المسؤولية الكاملة" عن انتهاكات إسرائيل للمسجد األقصى.
بيان صادر عن رئيس اللجنة، النائب يحيى السعود، عقب اجتماع عقدته مع وزير األوقاف عبد 

ألردنية ورئيس الوزراء عمر الرزاز، وقالت اللجنة إنها "تحم ل الحكومة ا الناصر أبو البصل.
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واعتبرت أن "جميع  المسؤولية الكاملة عما يحدث من انتهاكات لالحتالل في المسجد األقصى".
 االنتهاكات ممنهجة ومبرمجة من قبل االحتالل، لغايات انتخابية لدولة العدو".

ر فايسبورد(، وسحب السفير وفي البيان نفسه، طالب السعود بطرد السفير اإلسرائيلي من عم ان )أمي
وشدد السعود على أن "القدس ستبقى  األردني من تل أبيب )غسان المجالي(، ورلغاء اتفاقية الغاز.

إسالمية عربية هاشمية أبى من أبى، رغم بعض الخذالن العربي واإلسالمي تجاه القدس والقضية 
غوف على شعوبهم لعدم نصرة وأشار إلى وجود "حكام )لم يحددهم( يمارسون الض الفلسطينية".

وتابع: "فلتذهب  األقصى"، الفتا إلى أن "اللجنة ستطالب بعقد جلسة نيابية مفتوحة حول القدس".
 اتفاقية وادي عربة إلى الجحيم"، واصفا إياها بـ"اتفاقية الذل والعار".

ت، مطالبا وأعلن السعود أن لجنة فلسطين في حالة انعقاد دائم لحين الوقوف على آخر التطورا
 باجتماع طارئ لمجلس النواب، وبتخصيص الجلسة المقبلة لهذه القضية.

 13/3/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 ونرفض التوجه لمحاكم االحتالل "األقصى": ال يمكن فصل باب الرحمة عن يوزير األوقاف األردن .32
ور عبد الناصر أبو البصل أن أكد وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية الدكت: بترا -عمان

رصد مخصصات  األردن إنباب الرحمة جزء من المسجد األقصى، وال يمكن فصله عنه، وقال 
 مالية لترميم باب الرحمة العام الحالي.

أبو البصل قال إن الذي يقا في الميدان اليوم حقيقة هو مجلس األوقاف وردارة أوقاف القدس 
ون المغتربين، بتوجيهات من جاللة الملك عبدهللا الثاني والحكومة ووزارتا األوقاف والخارجية وشؤ 

 تنفيذا للوصاية الهاشمية.
لمجلس الوزراء، بالتوسع في تشكيل مجلس  األوقافإلى أنه وبتنسيب من وزارة  أبو البصل وأشار

عمال به، بتفقد باب الرحمة والصالة به ومتابعة األ أعمالهأوقاف القدس أخيرا، باشر المجلس باكورة 
ما أثار غضب سلطات االحتالل، وأدى لنجاح المجلس في إعادة فتح الباب، بعد سنوات طويلة 

وأكد الوزير أن مجلس األوقاف وبتوجيهات من الوزارة، سيرمم باب الرحمة، بحيث  على إغالقه.
ى، وال يمكن رصد المبالغ المطلوبة في موازنة العام الحالي، وأن باب الرحمة جزء من المسجد األقص

وشدد أبو البصل على أن األوقاف  فصله عنه؛ بحيث تكون الصالة موحدة داخل األقصى كامال.
ترفض مطلقا التوجه لمحاكم االحتالل اإلسرائيلية، ألن اإلدارة لظردن واألوقاف األردنية في القدس، 

 للتعامل مع األحداث. أعدتضمن خطط  األوقافكاشفا عن سير وزارة 
 13/3/2019، انالغد، عمّ 
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 ألهالي المخيمات حقوق مدنية.. سلطة على وثيقة الحواررد النتقد تأخير يلرئيس بري ا .33

حذر رئيس مجلس النواب اللبناني بخشونة وفدا قياديا يمثل السلطة : خاص –راي اليوم  -بيروت
ع رسميا على عبر التأخير في التوقي” بلجبة  غير محمودة“الفلسطينية من اإلصرار على ما أسماه 

الفلسطيني التي أنجزت مؤخرا بعد توافق شامل عليها بين القوى اللبنانية  –وثيقة الحوار اللبناني 
 والفلسطينية.

بري في زيارته األخيرة لعمان بان لهجته كانت  شاركت الرئيسوعلمت رأي اليوم من مصادر لبنانية 
ومغلقة مؤخرا مطالبا ” سرية“بصورة  األردنيةلوفد رسمي فلسطيني قابله في العاصمة  واتهاميةقاسية 

ويبدو أن بري كان منزعجا من  وبإلحاح بتقديم موقا رسمي واضح على الوثيقة لسلطات بالده.
 أصالالمماطلة الفلسطينية في تقديم إجابة لحكومة بالده على ما تتضمنه تلك الوثيقة التي صيغت 

 .األحمدنان ومفوض حركة فتح عزام بمشاركة وحضور ممثل الرئيس محمود عباس في لب
مشيرا إلن مسألة ” المسخرة”وطلب الرئيس بري من الوفد الفلسطيني بخشونة وقا ما أسماه ب 

فلسطيني بموقا واضح ومحدد يخدم  إبالغقابلة للعبث ملحا على  أو” لجبة سياسية“الوثيقة ليست 
 قاش.لم بان بري كان حادا في بعض مواقع النوعُ  مصلحة الشعبين.

وتلقى بري رسالة مفصلة وواضحة من الرئيس محمود عباس بان الرد الفلسطيني الرسمي على 
 ”.ال يطول هذا الوقت“وقت ممكن فيما طلب بري بان  أقربمضمون الوثيقة سيصل إلى بيروت في 

الفلسطينية في لبنان وتناق   والسياسي للمخيماتوتتعلق الوثيقة حصريا بملا الوضع االجتماعي 
 بالتفصيل مشكالت الوجود الفلسطيني في الساحة اللبنانية.

الوثيقة ح يت بموافقة غالبية القوى والفصائل في الساحة الفلسطينية في لبنان كما تح ى  أنويبدو 
بدعم الرئيس اللبناني والبرلمان والحكومة وبقية المؤسسات اللبنانية الرسمية والحزبية المهمة بما في 

 ركة أمل وكبار صناع القرار والنخب.ذلك حزب هللا وح
توصي به مقررات صفقة القرن  أنما يمكن  استباقويعتقد على نطاق واسع بان الوثيقة الهدف منها 

توطين الالجئين الفلسطينيين ألنها تتضمن معالجات شاملة لكل  بشأنوالضغوف المحتملة على لبنان 
 أنويفترض  والمجيشية للوجود الفلسطيني في لبنان.من ومة المشكالت المدنية والحقوقية والخدماتية 

حقا من  23السلطات اللبنانية بموجب الوثيقة وافقت على منح الفلسطيني المقيم في لبنان نحو 
 .الحقوق المدنية والخدماتية التي كانت مح ورة

 13/3/2019، لندن، ي اليومأر 
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 معاريف: مصنع إلنتاج الصواريخ الدقيقة في سورية .34
وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، مساء األربعاء، صوًرا التقطت عبر األقمار الصناعية لشركة نشرت 

ImageSat International ( اإلسرائيليةisi وادعت أن الصور تؤكد الشكوك التي وردت بتقارير ،)
أرض دقيقة قرب بلدة صافيتا شرق -استخباراتية بأنه تم "إنشاء مصنع متطور إلنتا  صواريخ أرض

 دينة طرطوس الساحلية في سورية".م
وبحسب موقع صحيفة "معاريف" اإلسرائيلية، فإن الصور التي التقطت، الثالثاء، تؤكد التقرير الذي 

اإلسرائيلية، مطلع شباف/ فبراير الماضي، والذي زعمت خالله أن "المخابرات  12أوردته القناة 
أرض  -إلنشاء مصنع إنتا  صواريخ أرضالعسكرية اإلسرائيلية رصدت محاوالت إيرانية جديدة 
 ُمتطورة ودقيقة، على األراضي السورية بشكل سري". 

وبحسب "معاريف" فإن المصنع يبعد ثمانية كيلومترات فقط شمال الحدود اللبنانية، ورجحت الصحيفة 
 أن اختيار موقع المصنع، يعود إلى تسهيل نقل الصواريخ إلى حزب هللا في لبنان.

المزعوم، وفًقا للصحيفة، في منطقة خاضعة لسيطرة الن ام السوري، بالقرب من منطقة  ويقع المصنع
 االنتشار العسكري الروسي.

( أنه "تم رصد حافالت وشاحنات عند مدخل الموقع في األشهر isiوجاء في تقرير صدر عن )
، ما يدل على أن األخيرة الماضية، باإلضافة إلى أنه تم مؤخًرا بناء خزان مياه جديد في الموقع

 الموقع نشط وفعال".
 13/3/2019، 48عرب 

 
 أردوغان: سنواصل نضالنا من أجل الدفاع عن القدس حتى النفس األخير .35

وصا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"ال الم : أنقرة
جاء ذلك في  نوات"، ودعاه إلى أن يعود لرشده.الذي يقتل األطفال الفلسطينيين وهم بعمر السبع س

 كلمة ألقاها أردوغان، األربعاء، خالل افتتاح مشاريع خدمية بالعاصمة التركية أنقرة.
"نتنياهو.. عد إلى رشدك، فأنت ال الم الذي يقتل األطفال الفلسطينيين وهم بعمر السبع  وقال:

سينا قضية القدس، ما دامت هذه األمة قائمة على وأضاف: "بإذن هللا لن يستطيع أحد أن ُين سنوات".
 قدميها".

واستنكر الرئيس التركي، اعتداءات إسرائيل على المسجد األقصى، قائاًل: "سيجدوننا أمامهم في كل 
وتابع:  اعتداء يتعرض له مسجدنا المبارك، ولن نلتزم الصمت مع شعبنا حتى لو صمت الجميع".
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عن القدس حتى النفس األخير، بما يليق بمكانتها لدى العالم  "سنواصل نضالنا من أجل الدفاع
 اإلسالمي".

أردوغان، أعلن أيضا أنه أصدر توجيهات في هذا السياق إلى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش 
وأضاف مشددا: "لن نرضى  أوغلو، "الذي يواصل مداوالته مع المجتمع الدولي بشأن قضية القدس".

وأردف:  األقصى وقبة الصخرة باألحذية، مثلما لن نتجاهل قلة االحترام لظذان".بتدنيس المسجد 
"نحن لم ن لم أي يهودي ولم نعتد على أي كنيس في تركيا، فال تستفزونا ألننا نربأ بأنفسنا عن مثل 

 هذه الممارسات، كما أننا سنحاسبكم أمام المجتمع الدولي".
 13/3/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 الجامعة العربية تدين اقتحام األقصى وتطالب بدعم فلسطين ماليا .36

األناضول: أدانت جامعة الدول العربية، األربعاء، االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة بحق  -القاهرة
ما “وقالت الجامعة، في بيان، إن  المسجد األقصى، ودعت إلى دعم صمود الفلسطينيين ماليا.

ى على مدى األيام األخيرة يمثل استفزازا إسرائيليا متعمدا وغير مسبوق في يجري في المسجد األقص
اقتحام المسجد األقصى على هذا النحو ُيشكل مخالفة للوضع القائم في “وشددت على أن  ”.فجاجته

 ”.المدينة المقدسة منذ عقود طويلة، وُيهدد بإشعال شرارة التوترات الدينية
ب لقاء جمع أمينها العام، أحمد أبو الغيط، ووزيري الخارجية وأصدرت الجامعة هذا البيان عق

والمالية الفلسطينيين، رياض المالكي، وشكري بشارة، اللذين وصال القاهرة األربعاء، لبحث تأمين 
المسؤولين الفلسطينيين جاءا حاملين لرسالة من “وكشفت الجامعة عن أن  دعم مالي لفلسطين.

ة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، بسبب ما قامت به إسرائيل الرئيس محمود عباس حول خطور 
وشدد المالكي وبشارة، خالل  ”.من حجز تعسفي ألموال من عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين

، ”أهمية تأمين دعم مالي من جانب الدول العربية، لمواجهة هذا ال رف الصعب“اللقاء، على 
 بحسب البيان.

مليون دوالر )سنويا( من عائدات  139فبراير الماضي، االستيالء على نحو  17ي وقررت إسرائيل، ف
الضرائب )المقاصة(، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية جزءا من تلك اإليرادات لدفع 

 رواتب للمعتقلين وعائالت الشهداء.
ما عربيا ينبغي الوفاء به، لدعم تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ُيَعد التزا“وقالت الجامعة العربية إن 

اإلرادة الفلسطينية في مواجهة ما ُيمارسه االحتالل من استيالء غير مشروع أو مبرر على عوائد 
 ”.الضرائب المستحقة للفلسطينيين، بموجب اتفاق باريس
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 14/3/2019، القدس العربي، لندن
 في العالم"العدالة والتنمية" التركي: نتنياهو.. الديكتاتور رقم واحد  .37

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، األربعاء، إن : أنقرة / بوكيت غوفن
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو السياسي الذي يستحق بامتياز صفة الديكتاتور، بين 

تخدم عبارة الديكتاتور وقال جليك في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة: "نتنياهو اس كل ساسة العالم.
بحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورنني أُعيد هذه الكلمة له فهو أكثر من يستحق هذه 
الصفة بين كل ساسة العالم". وأضاف جليك أن مديح نتنياهو ألي شخص أو وصفه بالديمقراطي، 

غان سبب كاف ليكون ذلك الشخص موضع شبهة وشكوك، وأن وصا نتنياهو للرئيس أردو 
وأردف قائال: "عندما يتفوه هذا العنصري الذي يمي ز حتى  بالديكتاتور، دليل على ديمقراطية أردوغان.

 بين مواطنيه، بكلمة "ديكتاتور" بحق رئيسنا بصورة مجحفة وال أخالقية، فهذا شرف لنا".
ا عبر وأشار إلى أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي مستاء من وصول أردوغان إلى السلطة في تركي

 انتخابات ديمقراطية، ودفاعه عن الم لومين في فلسطين.
ن في سجل  وتابع قائاًل: "نتنياهو مستاء من إرادة أردوغان، ونتنياهو أدلى قبل أيام بتصريح قد يدو 
 التصريحات األكثر عنصرية، حيث قال "إسرائيل ليس لكل من يجي  فيها، بل هي بلد لليهود فقط".

 13/3/2019 ،باءلألن األناضولوكالة 
 

 رئيس مجلس الشورى السعودي: القضية الفلسطينية في مقدمة اهتمامات المملكة .38
في كلمة  رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ عبد هللا بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ : قالالرباف

مة التعاون المملكة التي ألقاها أمام الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء بمن 
اإلسالمي في المغرب، إن مواقا المملكة تجاه القضايا اإلقليمية والدولية ثابتة وواضحة، حيث تعد 
القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها، وذلك استشعارا لمكانة القدس الشريف، مسرى نبينا محمد 

ْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل مِ َن صلى هللا عليه وسلم، وريمانا بقول هللا عز وجل في كتابه الكريم: "سُ 
مِ   يُع اْلَبِصير".اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَّ
ي الدفاع عن حقوق وشدد على أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت هاجس المملكة األول ف

الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه كاملة على أراضيه، و"بالدي تستند في دعمها للقضية 
الفلسطينية إلى موقفها الثابت تجاه استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها 

 .، وعاصمتها القدس الشرقية1967إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 
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وأكد عبدهللا آل الشيخ أن القضية الفلسطينية تحتل مكانة خاصة لدى قيادة المملكة وعلى رأسهم 
خادم الحرمين الشريفين، مشيرا إلى أن تسمية الملك للقمة العربية التاسعة والعشرين التي عقدت في 

أهمية ومركزية  ال هران بقمة القدس، ما هي إال ترجمة حقيقية وواقجية لما تمثله هذه القضية من
جوهرية بالنسبة لظمتين العربية واإلسالمية، مستشهدا بما أشار إليه في كلمته خالل االفتتاح بقوله: 

 "ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين".
 13/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 قيود المفروضة على الفلسطينيين بالقدسالخارجية األمريكية تقر بال .39

أقرت وزارة الخارجية األمريكية، األربعاء، باالعتقال التعسفي والقيود المفروضة على : واشنطن
وأصدرت الوزارة األمريكية، األربعاء، تقريرها السنوي لحقوق اإلنسان لعام  الفلسطينيين بالقدس.

 ة.، الذي رصد أوضاع حوالي مئتي بلد ومنطق2018
ولفت التقرير إلى أن القيود المفروضة على الفلسطينيين بالقدس، تشمل التدخل التعسفي أو غير 
 القانوني في الخصوصية واألسرة، وفرض قيود كبيرة على حرية الحركة، بحسب قناة "الحرة" المحلية.

اقبة المسؤولين وأشارت الوزارة األمريكية إلى أن الحكومة اإلسرائيلية، اتخذت خطوات لمقاضاة ومع
وأكد التقرير أن  الذين ارتكبوا انتهاكات داخل إسرائيل، بغض الن ر عن رتبة المتهم أو أقدميته.

واشنطن اعترفت بالقدس عاصمة إلسرائيل، وأن الموقا األمريكي هو أن الحدود المحددة للسيادة 
 فلسطيني واإلسرائيلي(.اإلسرائيلية في القدس، تخضع لمفاوضات الوضع النهائي بين الطرفين )ال

 ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية ال تمارس أي سلطة على القدس.
 14/3/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 ةتناشد المانحين عدم نسيان فلسطينيي سوري "األونروا" .40

الدول المانحة التي ستجتمع في بروكسل اليوم الخميس عدم نسيان « األونروا»ناشدت وكالة : كونا
 نة الالجئين الفلسطينيين في سوريا ومواصلة التبرع بنفس المستوى التي تعهدت به العام الماضي.مح

سأكون »بيير كراهينبول في مقابلة مع وكالة األنباء الكويتية « األونروا»وقال المفوض العام لوكالة 
مر لدعم األونروا ممتنًا للغاية إذا استطاع كل متبرع الحفا  على مستوى مساهمته خالل هذا المؤت

وقال كراهينبول الموجود في العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في مؤتمر بروكسل «. بشكل عام
طلبنا المتواضع لصانعي القرار وصناع الرأي هو أن »الثالث حول دعم مستقبل سوريا واإلقليم 

وأشار إلى أن الصراع «. نستمر في الن ر في وضع الالجئين الفلسطينيين في سوريا باهتمام كبير
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السوري تسبب في معاناة وصدمات هائلة على مدار السنوات الثماني الماضية. وأوضح أن الالجئين 
ألفًا في سوريا يتمتعون باالكتفاء الذاتي إلى حد كبير قبل الصراع،  560الفلسطينيين البالغ عددهم 

نات ويستخدمون خدمات الوكالة وكانوا يرسلون أطفالهم إلى مدارس األونروا منذ فترة الخمسي
 الفتًا إلى أن فئة قليلة هي التي كانت تعتمد على المساعدات اإلنسانية الطارئة. الصحية،

 14/3/2019، الخليج، الشارقة
 

 كبار قادة الجيش البرازيلي يعارضون نقل سفارة بالدهم إلى القدس .41
قادة في الجي  البرازيلي يعارضون كشا تقرير، نشر اليوم الخميس، أن كبار ال: ووكاالت 48عرب 

 نقل سفارة بالدهم في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة.
وقال مصدر في الحكومة البرازيلية، بحسب "رويترز"، إنه من المتوقع أال يتمكن الرئيس البرازيلي، 

بة إلسرائيل في جايير بولسونارو، من اإلعالن عن نقل سفارة بالده إلى القدس خالل زيارته المرتق
 نهاية الشهر الجاري.

وكان قد تعهد بولسونارو لرئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بنقل السفارة إلى القدس، إال 
 أنه يواجه معارضة كبار قادة الجي  منذ ذلك الحين.

ارة، مشيرا إلى وأشار المصدر الحكومي البرازيلي إلى أن الحكومة لم تتخذ بعد قرارها بشأن نقل السف
 أن بولسونارو سيكون مضطرا للتطرق لهذه المسألة خالل زيارته إلى إسرائيل.

يذكر أن تعهدات بولسونارو بنقل السفارة إلى القدس كانت قد رفًضا فلسطينًيا وعربًيا ورسالمًيا، 
زيل إلى ودعت كل من السلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية ومن مة التعاون اإلسالمي، البرا

التراجع عن هذا القرار، فيما أوعزت الجامعة العربية إلى السفراء العرب لدى البرازيل التحرك 
 دبلوماسًيا وسياسًيا إلبالغ رسالة الجامعة بهذا الخصوص.

 14/3/2019، 48عرب 

 
 معركة الصمود والهوية 1948فلسطينيو  .42

 محسن محمد صالحد. 
ت في إسرائيل في ظل ارتفاع لهجة التحريض ضدهم من انتخابات الكنيس 1948يخوض فلسطينيو 

 قبل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو األمر الذي من شأنهم أن يضيق الخناق عليهم.
 معركة الصمود:
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ربما اختصرت قرية "العراقيب" قصة اإلصرار الصهيوني على اقتالع الشعب الفلسطيني، وقصة 
راس في األرض والصمود في وجه االحتالل. مائة وأربعون مرة يقوم اإلصرار الفلسطيني على االنغ

 .1948الصهاينة بهدم القرية، ومائة وأربعون مرة يعيد أبناء القرية بناءها، في منطقة النقب المحتل 
من أرض فلسطين ودمروا  %77، قام الصهاينة باحتالل 1948قبَل نحو سبعين عامًا، وفي حرب 

وفق تقديراِت سلمان أبو ستة"،  530نية على األقل "يصل العدد إلى نحو قرية وبلدة فلسطي 413
ألا فلسطيني؛  156سوى  1948ألا فلسطيني؛ حيث لم يبَق في فلسطين المحتلة  800وشردوا نحو 

سنة تحت الحكم العسكري وأن مة الطوارئ،  18وجدوا أنفسهم أقلية مستباحة في أرضهم، وظلوا نحو 
 1948لح المستوطنين اليهود الصهاينة، حتى لم يتبَق في أيدي فلسطيني وصودرت األراضي لصا

 من األرض. %4أكثر من 
تقريبًا؛ إذ يبلغ عددهم نحو  %17على نسبتهم السكانية حتى اآلن في حدود  48حاف  فلسطينيو 

مليون ونصا "مع عدم احتساب أعداد فلسطينيي شرق القدس الذين تضيفهم اإلحصاءات 
-2018". بالرغم من أن المشروع الصهيوني استجلب طوال السبعين عامًا الماضية )اإلسرائيلية

ألا مستوطن يهودي؛ حيث أسهمت نسبة الزيادة الطبيجية المرتفعة  260( نحو ثالثة ماليين و1948
 في الحفا  على نسبتهم. 48لفلسطينيي 

ت الصهيونية التي تعاملت في معركة الصمود على األرض، بالرغم من اإلجراءا 48نجح فلسطينيو 
معهم كغرباء في أرضهم وكرعايا، وأعطت األفضلية والمزايا المختلفة لليهود، فُضي قت عليهم سبل 
اإلقامة والمسكن والبناء واالستفادة من الخدمات، وسبُل التعبير عن هوي تهم الثقافية وانتمائهم 

قرى العربية في مساحات ضيقة، ومنعت الفلسطيني والعربي واإلسالمي، وبينما حصرت البلدات وال
بناء قرى وتجم عات فلسطينية جديدة، فإنها قامت ببناء أكثر من سبعمائة بلدة ومدينة ومستوطنة 

 .1948صهيوينة في األرض المحتلة 
ها االحتالل  137قرية عربية في النقب، يسكنها  46وفي المقابل، فما زالت هناك  ألا فلسطيني، يعدُّ

بها" ما يعني أنها محرومة من الخدمات األساسية والبناء فيها مح ور أو معر ضة "غير معترف 
للهدم واإلزالة؛ فقد قام الصهاينة مثاًل، إلى جانب هدم قرية العراقيب، بهدم قرى حرابا وعبدة وأبو 

 الصلب وأبو تلول وقرنوب.
 80-50ى وجود ما بين للبناء بدون ترخيص؛ حيث تشير التقديرات إل 48وهكذا، اضطر فلسطينيو 

ألا منزل بدون ترخيص، كلها معرضة للهدم، بمعدل منزل من بين كل سبعة منازل، مع احتساب 
 منازل فلسطينيي منطقة النقب.
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السياسات الصهيونية الممنهجة التي تسعى لتكريس الهوية المزيفة لظرض والشعب، ازدادت يمينية 
وبرزت بشكل فاضح في قانون القومية اليهودي الذي وعنصرية وانكشافًا في السنوات الماضية، 

، الذي أك د أن "إسرائيل" هي الدولة القومية "للشعب 2018أجازه الكنيست الصهيوني في صيف 
اليهودي"، وأن حق  تقرير المصير فيها هو لليهود فقط، وأن تنمية االستيطان اليهودي هو "قيمة 

متها، بينما استبعد اللغة العربية كلغٍة رسميٍة، وهو ما زاد وطنية"، سيتم توظيف الدولة وأجهزتها لخد
 .48من المخاطر والتحدي ات التي يواجهها الشعب الفلسطيني من أبناء الـ

 معركة الهوية:
في بيئة االحتالل الصهيوني، تسعى الحكومة اإلسرائيلية إلى تكريس هوية يهودية بثوب "علماني"، 

ديموقراطي"؛ كما تحاول تفتيت المجتمع الفلسطيني إلى هوي ات وتكريس عنصرية صهيونية بثوب "
طائفية أو اجتماعية، فتفصل الدروز عن غيرهم، وتفضل المسلم عن المسيحي، وكذلك تفعل مع 

ت غالبيتهم الساحقة 140البدو، ورذا كان ثم ة نجاحات في الوسط الدرزي )نحو  ألفًا(؛ حيث تصو 
ثير من أبنائهم في الجي  اإلسرائيلي؛ فإن هناك أغلبية عربية ألحزاب صهيونية، وحيث يتجند الك

متزايدة تشعر بقوة بهويتها الفلسطينية وانتمائها العربي واإلسالمي، ونجحت في كسر محاوالت 
التفتيت الصهيونية؛ وتكر ست لها روايتها الفلسطينية في مواجهة الرواية الصهيونية، وهي حالة 

أبناء البلد في خمسينيات القرن العشرين، مرورًا بالحركات ذات البعد ظهرت بقوة منذ ظهور حركة 
 الوطني والقومي واإلسالمي.

غير أن التعبير عن هذه الهوي ة واجهته صعوبات الجمع بين فكرة االنتماء لمؤسسات وطنية 
حياة تحت فلسطينية، وبين االضطرار لحمل الجواز اإلسرائيلي أو "الجنسية" اإلسرائيلية، ومتابعة ال

سقا أو سيف "القانون" اإلسرائيلي، وكذلك فك  التعارض بين الحاجة لتحقيق األمور المطلبية 
كن والعمل والتعلم والصحة والحياة اليومية وبين االنفكاك عن المشروع  المجيشية المرتبطة بالس 

الب السياسية الصهيوني وأدوات هيمنته، ومحاولة الجمع بين الحاجة للتعبير عن المواقا والمط
، وبين الحذر من الوقوع في "شرعنة" المن ومة السياسية الصهيونية، والدخول تحت 1948لفلسطينيي 

ق مشروعها العدواني اإلحاللي االستيطاني.  غطائها، ورعطائها ديكورًا "ديمقراطيًا"، ُيسو 
 الدور الوطني:

دورهم الوطني؛ فاشتركت مع م بأشكال مختلفة عن  48وبناًء على ما سبق، فقد عبر فلسطينيو 
التيارات في التعبير عن هويتها الفلسطينية، من خالل تأكيد االنتماء للشعب الفلسطيني، ودعم 
المشروع الوطني الفلسطيني، وأن تكون من مة التحرير الم لة الجامعة للفلسطينيين، وتأييد المقاومة 
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. كما اشتركت التيارات في دعم األنشطة الفلسطينية في الضفة والقطاع، ورقامة دولة فلسطينية
 الثقافية والتراثية التي تحف  الهوية الفلسطينية، والعمل من خالل البلديات لخدمة الشعب الفلسطيني.

غير أنها اختلفت في المشاركة في الحياة السياسية اإلسرائيلية؛ فاشتركت فيها تيارات كبيرة سجيًا 
، من خالل ما يمكن أن يتيحه الن ام السياسي ومحاولة توسيعه. لحماية "األقلية" العربية وخدمتها

ل تيار كبير  ورفعت التيارات شعارات المساواة الكاملة و"دولة لكل مواطنيها"، وغير ذلك. بينما فضَّ
تقوده الحركة اإلسالمية، في شمال فلسطين، إلى أن يقاطع انتخابات الكنيست، غير أنه نشط في 

ان له أداٌء مميٌز في الخدمات البلدية، وفي الحفا  على الهوي ة الوطنية، وفي المجاالت األخرى، فك
الدعوة اإلسالمية. وكان من أبرز إنجازاته المحاف ة على القدس والمقدسات، إلى جانب إخوانهم في 
ه، الحركة اإلسالمية، في الجنوب، فلعبوا دورًا بارزًا في رعاية المسجد األقصى وصيانته والمرابطة في

وتسيير قوافل المصلين إليه، كما ناضلوا في الحفا  على باقي المقدسات في فلسطين، وسعوا 
 الستعادة األوقاف وصيانة المساجد والمقابر وغيرها.

، وكان لهم دور بارز 30/3/1976في العمل االنتفاضي، فكان يوم األرض في  48وشارك فلسطينيو 
؛ 2017-2015، وكذلك في انتفاضة القدس 2000مبر/أيلولفي بداية انتفاضة األقصى في أواخر سبت

ل عدم الد خول في المواجهة المسلحة مع الصهاينة؛ ن رًا لل روف الخاصة  غير أن التيار العام فضَّ
. وكان لهم دور كبير كـ"رئة" إلخوانهم في الضفة والقطاع، مقدمين الدعم والرعاية 48بفلسطينيي الـ

 نسانية، فضاًل عن الدعم السياسي واإلعالمي.والخدمات االجتماعية واإل
في العمل المقاوم، وفي الد عم  48ومع ذلك فقد ظلت هناك دائمًا مبادرات من العديد من شباب الـ

اللوجيستي للمقاومة المسلحة؛ والتي كان من أبرزها مؤخرًا عملية "الجبارين" الثالثة في المسجد 
 .2017األقصى في صيف
 ابي:االستحقاق االنتخ

أبريل/نيسان القادم؛ وهي ُتعقد في أجواء ازداد فيها 9ستعقد االنتخابات اإلسرائيلية القادمة في 
أن تحقق المشاركة  48المشروع الصهيوني عنصرية وتطرفًا، وتراجعت آمال كثيٍر من فلسطينيي 

ية اليهودية؛ السياسية نتائ  تستحق األثمان المدفوعة من خاللها، خصوصًا بعد صدور قانون القوم
 ومجموعة القوانين واإلجراءات العنصرية، التي تم ت في السنوات القليلة الماضية.

مقعدًا، وُعدَّ ذلك إنجازًا كبيرًا  13حملت االنتخابات الماضية تكتاًل فلسطينيًا عربيًا موحدًا حصل على 
ة؛ غير أن هذه ، وظهرت كفاءات سياسية مميز 48على صعيد توحيد العمل السياسي لفلسطينيي 

الكفاءات لم تسلْم من المطاردة والمحاصرة ومحاوالت العزل والتشويه الصهيونية، وفي هذه 
مقعدًا؛ في ظروف ما زال 12االنتخابات تنزل قائمتان عربيتان ُيتوق ع أن تحصال مجتمعتين على 
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بما زاد عدد المقاعد يقاطع االنتخابات، التي لو شاركوا فيها جميعًا لر  48جانب كبير من فلسطينيي 
مقعدًا، وهي زيادة ال تؤثر في المن ومة السياسية اإلسرائيلية الصهيونية؛ حيث  20 العربية إلى نحو

مقعدًا؛ ورن كان هذا األمر محط  نقاش في الوسط الفلسطيني، وبشكل  120 إن عدد مقاعد الكنيست
كنيست كرافعة سياسية في ضوء عام فإن هناك بيئة واسعة محبطة من إمكانية االستفادة من ال

التجربة التاريخية، وفي ضوء األثمان السياسية، وفي ضوء تزايد التط رف العنصري والديني في 
 المجتمع الصهيوني.

 13/3/2019، موقع تي آر تي
 

 حكومة ومشكلة أساسية واحدة 18الفلسطينيون...  .43
 نبيل عمرو

م؛ ففي إدارة الرياضة يضح ى بالمدرب إلرضاء هنالك أمر مشترك بين إدارة الرياضة وردارة الحك
الجمهور المستاء من النتائ ، وفي أمر السياسة والحكم يضح ى برئيس الوزراء بعد تحميله المسؤولية 

 عن اإلخفاق، ويرو   لبديله على أنه األكثر تأهاًل للنجاح.
بيسه كل أسباب الفشل، مع معرفة االثنان؛ الُمقال والمكلَّا، يقع عليهما ظلم فادح، فالُمقال ُظلم بتل

 الجميع أن األمر ليس كذلك، وُي َلم المكلَّا بانت ار الناس نجاحات يحققها مع أنه ال حيلة له فيها.
الفلسطينيون ليسوا استثناًء من هذه القاعدة التي تعتمدها مع م؛ إْن لم أقل جميع، الن م السياسية في 

، إال إن الفلسطينيين يجيشون استثناًء صارخًا في «فداءكب  ال»العالم، وبفعل ذلك شاع مصطلح 
أمر آخر، وهو طبيعة أزماتهم األساسية التي ال حل لها؛ ال بجبقرية رئيس وزراء موهوب، وال 

 بقرارات إدارية ومالية.
ولو دققنا في مسيرة ودروس الحكومات الفلسطينية التي بلغ تعدادها ثماني عشرة، فلن يكون صجبًا 

كتشاف سر النجاح والفشل؛ فالمسؤول األساسي عن ذلك هو الحاضنة السياسية ألي حكومة علينا ا
فلسطينية، وكذلك بداهًة مدى وحجم تبني دعم العالم لها، وحين يتراجع الزخم السياسي ويتواضع 
الدعم المالي إلى أدنى مستوياته، فال أمل في النجاح مهما بلغت مواهب من يسَند إليه منصب رئيس 

 لوزراء.ا
لسوء ح  الدكتور محمد أشتية أنه ُكلا بالمهمة الصجبة في ظرف تبدو فيه المشكالت السياسية 
واالقتصادية والمالية بال حل، هذا إذا ما ن رنا إلى األمور من خالل ما هو قائم اآلن، غير أن هذا 

أميركية ستربط  ينبئ من خالل كثير من المقدمات، بأن هنالك اشتراطات سياسية« القائم اآلن»
، وبعد «صفقة القرن »الدعم المالي أو وقا الحصار بقرارات يراها األميركيون ضرورية لمرور 
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التسريبات التي عرفت واإلجراءات التي اتخذت، يبدو جليًا؛ بل ومؤكدًا، أن الفلسطينيين لن يلبوا 
ة في التعاون أو التواطؤ لتنفيذ صفقته.  رغبة ترمب الملح 

خ السياسي الملبد بالغيوم السوداء واالحتماالت السلبية، أقيل رامي الحمد هللا، وسبقته في هذا المنا
نضجت في أذهانهم فكرة أن « فتح»الئحة اتهام لها أول وليس لها آخر. أصحاب القرار والتأثير في 

أن سنوات موقعًا هو لهم بالميراث، وفوق ذلك هنالك تهمة أخرى هي  5الحمد هللا يحتل على مدى 
ق الفتحاويون المتحمسون إلنهاء دوره  الرجل األكاديمي بالغ في إظهار سجيه لخالفة عباس، ويسو 
أمثلة ال أستطيع الجزم بصدقيتها؛ منها مثاًل أنه أسس ميليشيا مسلحة لهذا الغرض، ومنها كذلك أنه 

لوضع السلطوي أوعز بتأليف أغنيات للتبشير به على أنه ُمخل ص. وأمور كهذه، ون رًا لهشاشة ا
 الفلسطيني، تكفي؛ بل واألقل منها، إلبعاد الرجل كما حدث مع سالم فياض.

لقد غادر الحمد هللا بعد أن ترك وراءه أزمة مالية تطلبت فرض تقشا خانق على خليفته، وترك 
وراءه مؤشرات مرعبة على أن االنقسام يمضي حثيثًا للتحول إلى انفصال، ورذا كان الحمد هللا غير 
مسؤول عن األزمات األكبر منه؛ بل واألكبر من السلطة، فإن خليفته سيكون مسؤواًل، ومعه حركة 

، عن إخرا  الجميع من المأزق، وقد يكون هذا ال لم األفدح الذي سينتجه الرهان على رئيس «فتح»
نها، الوزراء الجديد، فما هو منت ر منه؛ بحكم استفحال األزمات وعجز من سبقوه عن إخراجنا م

 يبدو كثيرًا وثقياًل... فهل يستطيع 
 14/3/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 الحرُب على حماس باتت وشيكة بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة وتهّيؤ إسرائيل للمواجهة .44

 فوزي بن يونس بن حديد
يع األطراف كل المؤشرات في المنطقة تدل  على أن حربا وشيكة على غزة باتت مؤكدة، واقتنعت جم

المعادية لحماس بأن الحرب ضرورة ولكن بنكهة مختلفة هذه المرة، واتفقت على إزالة حماس من 
غزة ومحاربتها في جحورها ورنهاء سيطرتها على القطاع وضمه للسلطة الفلسطينية لتبدأ مرحلة 

ييق الخناق ، ومرحلة جديدة من العداء لحركة حماس وتضاإلسرائيليجديدة من الصراع الفلسطيني 
 عليها باعتبارها حركة إرهابية ينبغي القضاء عليها نهائيا مثل داع  في سوريا.

ورذا علمنا األطراف التي تخطط لهذه المؤامرة ندرك جيدا أن المصالحة الفلسطينية انتهت وقبرها 
تح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد أن قدمت الحكومة السابقة استقالتها وكل ا عضو حركة ف

محمد اشتيه بتشكيل الحكومة الجديدة، وفي ذلك إيذان بدفن المصالحة الوطنية إلى األبد، واالعتماد 
على كوادر فتح وبعض التن يمات األخرى التي تسير في خط السلطة الفلسطينية، ورغم ما أبداه أبو 
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فلسطينية تحت مازن في بداية األمر من عدم خضوع لإلدارة األمريكية ورصرار على المصالحة ال
ضغط الشعب الفلسطيني إال أنه يبدو في النهاية رضخ للضغوف األمريكية التي لم ُتتح له الخيار 
ولم تتُرك له الفرصة السترجاع أنفاسه والتفكير جيدا في الموضوع، بل أملت عليه شروطها القاسية 

إغالق قنصليتها في وقامت بتضييق الخناق على السلطة الفلسطينية من جميع الجهات بدءا من 
واشنطن، إلى إعالن القدس عاصمة أبدية إلسرائيل، وقطع المعونة األمريكية، وغيرها من اإلجراءات 

 القاسية في حق الشعب الفلسطيني.
بينما تلقت إسرائيل الضوء األخضر لفعل ما تشاء للفلسطينيين، وقامت بما تريد، من إعالن نهائي 

التالي لها حق التصرف في المدينة، ورعالن الدولة اليهودية للشعب بأن القدس عاصمة إلسرائيل، وب
اليهودي فقط، وعدم االعتراف بالدولة الفلسطينية، إضافة إلى السرقة والنهب والسطو وقتل الشعب 
الفلسطيني بدم بارد كل ذلك يجري تحت ن ر الدولة الراعية لإلرهاب الصهيوني، الواليات المتحدة 

 األمريكية.
التوجه األمريكي نحو تضييق الخناق على حماس كما فعلت مع داع  لكونهما من متين  وبعد 

إرهابيتين في القانون األمريكي، فإن أمريكا تضع أبا مازن والسلطة أمام حل واحد ينبغي االستجابة 
 إليه ورال اإلقصاء كحل  أخير في انت اره، ويكمن الحل في الرضا بالموجود والسكوت عن المطالبة
بأي حق من الحقوق رغم االتفاقات والمعاهدات، ومعاملة حماس كمن مة إرهابية معادية إلسرائيل 
وأمريكا وبالتالي معادية للسلطة الفلسطينية وعدم الحديث عن حوار وطني، وبهذه المعادلة الجديدة 

 تصبح السلطة الفلسطينية في مهب  الريح.
تواجه وضعا جديدا في المنطقة، فبعد االنفصال ولكن الحديث اآلن منصب  على حماس ألنها س

الذي حصل مع السلطة ورقصائها من المشهد السياسي، يأتي الحسم العسكري الذي تستعد  له 
إسرائيل بموافقة فلسطينية ورعانة أمريكية تام ة، وينبغي على حماس أن تعلم حقيقة ما يجري في 

ي مستعدة فعال للمواجهة العسكرية ال سيما بعد خنق المنطقة وما ُيخب أ لها في قادم األيام، وهل ه
إيران وحزب هللا الداعمين الرئيسيين لها، وتجفيف منابع التمويل من أي جهة، حتى من مصر التي 
هي األخرى ستقفل حدودها مع غزة وستقطع كل حوار معها، وستضي ق عليها الخناق بدعوى تأمين 

 مصر والقيام بعمليات تفجيرية. الحدود في سيناء من دخول إرهابيين إلى
نحن اليوم أمام فوهة بركان سيشتعل في أي وقت، وأمريكا ورسرائيل عازمتان على المضي ُقدما في 
خطة صفقة القرن التي باتت واضحة وأكثر قبوال، بعد التشتت العربي العربي، وتحويل وجهة العالم 

وم، بعد أن حاولت أمريكا إقناع دول العالم إلى محور المقاومة الذي صار محور اإلرهاب األول الي
اإلرهابية كحزب هللا وحماس، وأن إسرائيل دولة  بأن إيران الخطر األول ألنها تدعم المن مات



 
 
 
 

 

 37 ص             4888 العدد:             3/14/2019الخميس  التاريخ:  

                                    

د نفوذها  مسالمة تدافع عن حقوقها المشروعة ومن حق ها أن تبدي مخاوفها من إيران الدولة التي تمد 
يا، فنحن اليوم أمام وضع جديد خطير إذا سار حسب في المنطقة من اليمن إلى لبنان إلى سور 

الوصفة األمريكية ولم يوقْفه الشعب الفلسطيني والشعوب العربية واإلسالمية، نحن أمام تحدٍ  كبير 
يبدأ بتصفية حماس وتوسيع الرقعة الجغرافية للدولة اإلسرائيلية وتأمين حدودها الشمالية من جهة 

دن وهما الدولتان اللتان تجيشان اضطرابات أيضا على مستوى الداخل لبنان وغزة وتبقى سوريا واألر 
 مما يضعا قدرتهما على الضغط على أي جهة من الجهات في الخار .

 13/3/2019، رأي اليوم، لندن
 

 أحداث الحرم وشرارة االنفجار في وجه إسرائيل! .45
 عاموس هرئيل

أمس، ورغم قرار الشرطة ردًا على ذلك رغم إلقاء الزجاجة الحارقة على مركز الشرطة في الحرم 
إغالق أبواب الحرم، فإن األمر ال اهر حاليًا في القدس هو محاولة الطرفين تهدئة المواجهة وليس 
 تصعيدها. إسرائيل بمساعدة األردن تريد منع التدهور في الحرم ورزاء ما يحدث اآلن في قطاع غزة.

سلم األولويات لحكومة نتنياهو يبدو واضحًا جدًا: غزة أواًل رغم أن هذه األمور ال تقال رسميًا، إال أن 
ـ وهناك تبذل اآلن جهود كبيرة لمنع مواجهة عسكرية قبل االنتخابات بعد أقل من أربعة أسابيع. 
تصعيد محتمل في القدس أمر مقلق بذاته، أيضًا بسبب الخلفية الدينية للتوتر هناك. ولكن خطره 

على االشتعال في غزة، مثلما حدث في مرات كثيرة في المواجهات بين  يزداد ألنه يمكنه أن يؤثر
إسرائيل والفلسطينيين في المنطقة. في المرة األخيرة حدث ذلك على خلفية نقل السفارة األمريكية إلى 

فلسطينيًا في المواجهات مع الجي  على  60القدس في أيار الماضي. في حينه قتل خالل يومين 
 حدود القطاع.

ا ت هر األمور اآلن، ال يوجد لظردن ورجال فتح في القدس، الجسمان المؤثران على مجلس كم
األوقاف، في المرحلة الحالية مصلحة في مواجهة في الحرم. من ناحيتهم، فإن قضية مبنى باب 
الرحمة تدار بنجاح. لقد خرقوا الوضع الراهن بصورة أحادية الجانب. وفي المقابل، إسرائيل ورغم 

تصريحات المتصلبة التي نشرتها، لم تعمل حتى اآلن من أجل طرد المسلمين من المبنى الذي فتح ال
سنة. في يوم الجمعة الماضي صلى في الحرم حوالي  16بعد أن كان مغلقًا بأمر من الشرطة مدة 

ألا مسلم، خالل حدوث عدد قليل من المواجهات فقط. محكمة الصلح في القدس أجلت أمس  40
أسبوع النقاش القانوني في موضوع إغالق المبنى بذريعة أن الطرفين ما زاال يتباحثان حول لمدة 

 التوصل إلى تسوية.
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على األجندة يقا اقتراح إلغالق المبنى بذريعة إعادة ترميم طويلة المدى. وفي الخلفية يقا الخبر 
الضطرابات في أوساف في إعادة إشعال المناطق ورثارة ا« األقصى في خطر»بشأن قوة التشبيه 

 العرب مواطني إسرائيل. وكذلك هناك توتر ما في الضفة في األيام األخيرة.
في األيام األخيرة قتل فلسطينيان بنار الجي  اإلسرائيلي، أحدهما من الخليل الذي حاول طعن 
جندي، واآلخر من سكان سلفيت أثناء م اهرة. في حادثة أخرى تم إطالق النار على سيارة 

 رائيلية في السامرة.إس
هدفها ردع حماس عن اللعب بالنار. الوزير يوآف غالنت، « حرب نفسية»في غزة هناك عملية 

عضو الكابنت، حذر أمس من أنه إذا اقتضى األمر سيعمل الجي  اإلسرائيلي بقوة في القطاع حتى 
ات عن إعداده لمواجهة قبل االنتخابات. أيضًا الجي  اإلسرائيلي مشغول في هذه األيام بنشر معلوم

محتملة في القطاع. أيضًا مصر تقوم بدورها: الوفد المصري إلى القطاع يعطي معلومات كثيفة 
لوسائل اإلعالم الفلسطينية بشأن تسهيالت وبوادر حسن نية يتم وعد الفلسطينيين بها إذا حاف وا 

 على الهدوء.
تخابات. ومع ذلك، الوعود كثيرة واضح للجميع أن هذه محاولة لكسب الوقت حتى موعد االن

ومختلفة، منها الحديث الدائر عن أموال مساعدة من قطر، وزيادة عدد تصاريح الدخول لرجال 
األعمال من القطاع إلى الضفة ورسرائيل، وزيادة مخزونات السوالر )التي تستخدمها شركة 

 الكهرباء(، وعن توسيع الحركة في معبر رفح.
النفسية واالستخبارات على الحدود السورية في هضبة الجوالن. صباح أمس إسرائيل تستخدم الحرب 

نشر الجي  تفاصيل موسعة عن شبكة مخابرات سرية يشكلها حزب هللا منذ أيار الماضي في 
، وبنية تحتية تمت إقامتها «ملا الجوالن»الجانب السوري من هضبة الجوالن. الحديث يدور عن 

في إيران وحزب هللا. من يديرها حسب االستخبارات في منطقة  بمعرفة عدد قليل من األشخاص
الشمال هو أبو حسين ساجد، ضابط قديم في إيران شارك في السابق في القتال ضد إسرائيل في 
جنوب لبنان، وفي تشغيل مليشيات شيجية في العراق، ضمن أمور أخرى، هو متهم بالمسؤولية عن 

في العراق، وقد قضى هناك عقوبة بالسجن مدة خمس قتل خمسة جنود أمريكيين في عمليات 
 سنوات قبل عودته إلى لبنان ومن ثم إلى سوريا.

هذه شبكة قامت على أنقاض شبكتين سابقتين شغلهما حزب هللا في الجوالن السورية، برئاسة جهاد 
دو أنه تقرر مغنية وسمير قنطار. االثنان قتال في عمليات اغتيال جوي نسبت إلسرائيل. هذه المرة يب

استخدام القوة الناعمة ـ نقل رسائل تهديد بدل القذائا. في الجي  اإلسرائيلي يقولون إن الرئيس 
السوري بشار األسد ال يعلم ما يقوم به حزب هللا تحت أنفه في هضبة الجوالن. بدءًا من هذا 
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ن جديد فحص سلوكه الصباح أصبح يعلم. ويبدو أن االفتراض في إسرائيل هو أن حزب هللا سيعيد م
 في الجوالن.

االستخبارات اإلسرائيلية تقدر بأن الشبكة التي تقوم على نشطاء محليين من قرى في جنوب سوريا 
استهدفت في المرحلة األولى جمع معلومات عن نشاطات الجي  اإلسرائيلي، لكن الهدف فيما بعد 

جبهة ثانية أمام إسرائيل في حالة مواجهة  هو استخدامها إلقامة بنية تحتية كبيرة، تستطيع أيضًا فتح
 في لبنان.

إحدى النقاف المهمة هنا هي ما يتبين حول أهمية التأكيدات الروسية. في الصيف الماضي وافقت 
إسرائيل على عدم التشوي  على خطوات الن ام، الذي بمساعدة روسية وريرانية أعاد السيطرة على 

السورية. موسكو في المقابل تعهدت بإبعاد اإليرانيين كل جنوب سوريا، ومن ضمنها الجوالن 
كم عن الحدود مع إسرائيل. وحتى نتنياهو تفاخر بهذا اإلنجاز،  80والمليشيات الشيجية حتى مسافة 

الذي نسبه لعالقته الجيدة مع الرئيس الروسي فالدمير بوتين. فعليًا، الروس مكنوا اإليرانيين من 
منطقة دمشق. اآلن يتضح أنهم لم يعملوا حتى من أجل وقا  مواصلة العمل دون إزعا  في

 نشاطات حزب هللا التي تتم قرب الحدود مع إسرائيل.
 13/3/2019هآرتس 
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