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 غزة ردًا على إطالق صاروخين.. حماس والجهاد تنفيان مسؤوليتهماعلى  غاراتتشن  "إسرائيل" .1

الجيش اإلسرائيلي بدأ فجر اليوم )الجمعة( ، أن غزة، من 14/3/2019، الشرق األوسط، لندنذكرت 
اإلسالمي" في غّزة، رّدًا على صاروخين  شّن ضربات عسكرّية ضّد مواقع لحركَتي "حماس" و"الجهاد

وكتب  تّم إطالقهما في وقت متأخر من يوم أمس على إسرائيل انطالقًا من القطاع الفلسطيني.
الجيش اإلسرائيلي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "يشّن جيش الّدفاع في هذه الساعة غارات 

 ضّد أهداف إرهابّية في قطاع غّزة".
، أّن مواقع عّدة لألجنحة المسّلحة الفرنسيةمصدر أمني في غّزة لوكالة الصحافة من جهته، أكد 

وأشار المصدر إلى  التابعة لحماس والجهاد اإلسالمي في أنحاء القطاع قد اسُتهدفت بتلك الضربات.

 أّن الضربات تسّببت بأضرار كبيرة، من دون اإلبالغ عن سقوط جرحى أو قتلى.
قد أكد في بيان أن صاروخين أطلقا مساء اليوم )الخميس( من قطاع غزة  وكان الجيش اإلسرائيلي

 على منطقة تل أبيب، نافيًا سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.
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ونشرت وزارة الخارجية اإلسرائيلية شريطًا مصورًا قالت إنه يظهر منظومة "القبة الحديد" المضادة 
كما أظهر الشريط صاروخين يحلقان في  للصواريخ تدمر أحد الصاروخين "فوق منطقة تل أبيب"،

 األجواء فوق مبان عالية مع سماع صفارات اإلنذار.
وقال رئيس بلدية تل أبيب رون هولداي لقناة تلفزيونية عامة: "يبدو أن أحد الصواريخ سقط في البحر 

وردًا على ذلك، استهدفت إسرائيل عشرين  وسقط اآلخر في مكان ما، ولكن ليس في تل أبيب".
 موقعًا في غزة. وأغلقت معابرها مع غزة ما زاد من عزلة القطاع المحاصر.

وعلى رغم نفي حماس إطالقها الصاروخين، إال أن كبير المتحدثين العسكريين اإلسرائيليين حملها 
 المسؤولة، معتبرًا أن الحركة مسؤولة عما يحدث في غزة وما ينطلق منها.

وساط المؤسسة السياسية والعسكرية، وأخلت مؤسساتها وأعلنت حركة حماس حالة التأهب في أ
 الحكومية والمدنية المختلفة فور إعالن إسرائيل سقوط الصواريخ من غزة على تل أبيب.

وتشير المصادر إلى أن هناك خالفات بين حماس وبعض الفصائل أو الجماعات المتطرفة التي 
 قت هذه الصواريخ.اعتقل بعض عناصرها في األيام األخيرة وقد تكون أطل

وأعلنت بلدية تل أبيب عن فتح المالجئ تحسبا ألي تصعيد، دون صدور أي تعليمات خاصة من 
 الجبهة الداخلية أو الجيش اإلسرائيلي.

كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ، أن غزة، من 14/3/2019، فلسطين أون الينوقالت 
ما عن إطالق صاروخين زعم جيش االحتالل إطالقهما من مسؤوليته اوحركة الجهاد اإلسالمي، نفت

وأكدت كتائب عز الدين القسام في تصريح، عدم مسؤوليتها عن  غزة تجاه )تل أبيب( مساء اليوم.
وقالت: "تؤكد كتائب الشهيد عز الدين القسام عدم  الصواريخ التي أطلقت باتجاه دولة االحتالل.

الليلة باتجاه العدو، خاصة وأنها أطلقت في الوقت الذي كان مسؤوليتها عن الصواريخ التي أطلقت 
يعقد فيه اجتماع بين قيادة حركة المقاومة اإلسالمية حماس والوفد األمني المصري حول التفاهمات 

 الخاصة بقطاع غزة".
داوود شهاب اتهامات االحتالل للجهاد بإطالق  اإلسالميكما نفى المتحدث باسم حركة الجهاد 

وقال في بيان له نشر مساء أمس: "إن اتهامات االحتالل باطلة وال  خ على )تل أبيب(.الصواري
 لها من الصحة". أساس
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 على تصريح مسبق.. والشرطة تؤكد أنها لم تحصل القطاعبالغالء  أمن غزة يقمع تظاهرتين ضد   .2

أن  واود عيرران أفررادشرربكة المنظمررات األهليررة الفلسررطينية وشرره، أن 14/3/2019 ،48عــرب نشررر موقررع 
اعتقررل عشرررات النشررطاء خررالل تظرراهرة دعررت إليهررا فرري جباليررا فرري  الفلسررطيني فرري قطرراع غررزةاألمررن 

 شمال قطاع غزة، وفرق تظاهرة أخرى في جنوب القطاع، تطالب بتحسين األوضاع المعيشية.
ة دعرا إليهرا وذكر الشرهود أن عشررات مرن عناصرر األمرن والشررطة التابعرة لداخليرة غرزة، منعروا تظراهر 

 الغالء" وشارك فيها المئات في جباليا. نشطاء يطلقون على أنفسهم "الحراك الشبابي ضدّ 
، إنهرررا "تسرررتنكر بشررردة حملرررة لهرررا وقالرررت الشررربكة التررري تضرررم أكثرررر مرررن مئرررة منظمرررة أهليرررة، فررري بيررران

ت المواطنين عشرا االعتقاالت واالستدعاءات التي شنتها األجهزة األمنية في جباليا شمال قطاع بحقّ 
وأكررد البيررران  علررى خلفيررة الرردعوة لتجمررع سررلمي مطلبرري لتحسرررين األوضرراع الحياتيررة فرري قطرراع غررزة".

"ضررررورة اإلفررررار الفررروري عرررن كافرررة المعتقلرررين ووقرررة االسرررتدعاءات علرررى خلفيرررة الحرررق فررري التعبيرررر 
 والتجمع السلمي المكفول وفقًا للقانون".

المواطنين في تظاهرة مماثلة، وأشعلوا إطارات السيارات وفي دير البلح جنوب القطاع، شارك عشرات 
أثنراء  فري وأشار الشهود إلى أن أفراد األمن أطلقوا النار في الهواء على الطرقات العامة، وفق شهود.

محاولة تفريق المتظاهرين الذين رفرع عردد مرنهم الفترات كترب علرى إحرداها "نريرد أن نعريش مثرل أبنراء 
 "ال للغالء، نريد أن نعيش بكرامة".المسؤولين" وعلى أخرى 

 من المتظاهرين رشقوا الحجارة تجاه أفراد الشرطة. وقال شهود إن عدداً 
وقررال التجمررع اإلعالمرري الررديموقراطي، التررابع للجبهررة الديموقراطيررة لتحريررر فلسررطين، إن أجهررزة األمررن 

حمرراد، بعرد نشرره منشررورًا  ( رئرريس التجمرع، حمرزة10/3/2019التابعرة لحمراس "اعتقلرت منررذ يروم األحرد )
 عبر فيسبوك يدعو لحراك شعبي ضد السياسات الضريبية وغالء المعيشة في قطاع غزة".

حراك "بدنا نعيش" تقة وراءه شربكة تضرم نحرو مئرة  ، أن16/3/2019 ،القدس العربي، لندنوأضافت 
ترهرق كاهرل المرواطن الغالء الفراحش والضررائب المتنوعرة والباهظرة، التري  من المنظمات األهلية ضدّ 

تحرت عنروان "بردنا نعريش"  وأصردر الحرراك بيانراً  في قطاع غزة، كما يقول القرائمون علرى هرذا الحرراك.
 موجها لحماس باعتبارها القوة المسيطرة على غزة، وقيادة السلطة الفلسطينية وبقية الفصائل.

انتقرردت طريقررة تعامررل مراكررز حقوقيررة  ، أنغررزة، مررن 15/3/2019 ،الشــرق األوســط، لنــدنوجرراء فرري 
"بردنا نعريش". وقرال المركرز الفلسرطيني لحقروق اإلنسران،  حرراكالشرطة الفلسطينية في قطراع غرزة مرع 

إنره يتررابع بقلرق قيررام األجهرزة األمنيررة فري قطرراع غرزة باعتقررال عردد مررن المرواطنين، علررى خلفيرة الرردعوة 
برالكة نهائيرًا عرن أعمرال االعتقرال لتجمع سلمي في جباليا شمال قطاع غزة. وطالب األجهزة األمنية 
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واسرررتنادًا لتحقيقررات المركرررز، نفرررذت  واالسررتدعاءات علرررى خلفيررة االنتمررراء السياسرري، أو حريرررة التعبيررر.
مواطنررًا شررمال قطرراع غررزة، علررى خلفيررة دعرروتهم وتنظرريمهم  12األجهررزة األمنيررة حملررة اعتقرراالت طالررت 

 ياع"، و"يسقط الغالء".لحراك شعبي تحت عناوين: "يال نعمرها"، و"ثورة الج
مواطنررًا علررى  13كمررا أكرردت الهيئررة المسررتقلة لحقرروق اإلنسرران "ديرروان المظررالم" أن األمررن بغررزة اعتقررل 

خلفيرررررة إطالقهرررررم حملررررررة علرررررى مواقررررررع التواصرررررل االجتمررررراعي، مسررررررتخدمين وسرررررمي: ) يال نعمرهررررررا، 
فرري مخرريم جباليررا،  و يسررقط الغالء(، يرردعون مررن خاللهمررا لتنظرريم تجمررع سررلمي، عنررد مفترررق الترررنس

 ، للمطالبة بتحسين األوضاع المعيشية في قطاع غزة. 2019-3-14بتاريخ 
مسرررؤول حركرررة  ، أنغرررزة، مرررن 14/3/2019 ،وكالـــة األنبـــاء والمعلومـــات الفلســـطينية  وفـــا وأوردت 

 فري التجمرع والتظراهر المبادرة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة عائد ياغي قال إن أي انتهراك للحرقّ 
فري غرزة علرى المتظراهرين يروم الخمريس، والرذين  األمنأن االعتداء من قبل أجهزة  وأضاف مرفوض.

خرجرروا احتجاجررا علررى ترردهور األوضرراع االقتصررادية وفرررض الضرررائب، ومطررالبين بحيرراة كريمررة، هررو 
عمرل مسرتنكر ومرفرروض بغرض النظررر عرن أي مبررررات واهيرة، كمررا أنره يررأتي فري سررياق التعردي علررى 

 العامة التي كفلها القانون.الحريات 
وطالرررب  الشرروا، قمررع االحتجاجرررات الشررعبية فررري القطرراع. أمجرررد األهليررةودان رئرريس شرربكة المنظمرررات 

 االعتبار لهم ولمن تعرض لالعتداء. وا عادةباإلفرار الفوري عن المحتجزين  له،في بيان  ،الشوا
شدة ما تقوم به أجهزة أمن في غزة كما دان مستشار الرئيس لشؤون الشباب مأمون سويدان واستنكر ب

شباب الوطن الباحثين عن حياة كريمة، والمطالبين بأبسرط حقروقهم اإلنسرانية، فري ظرل شرعورهم  بحقّ 
 باإلحباط واليأس وضياع مستقبلهم وتدهور أحوالهم المعيشية على نحو غير مسبوق.

 ي قطررراع غرررزة علرررى حررررقّ فرررر األمرررن أجهرررزةونرررّدد المرصرررد األورومتوسرررطي لحقررروق اإلنسرررران، باعترررداء 
المررواطنين فرري التجمررع السررلمي، وحريررة الرررأي والتعبيررر، واعتقررال واسررتدعاء عشرررات مررنهم فرري منرراطق 

 مختلفة من القطاع على خلفية الدعوة للتظاهر ضد الفقر واألوضاع االقتصادية الصعبة.
ليررومين الماضرريين ّن فريقرره وثّررق خررالل اإوقررال المرصررد الحقرروقي الرردولي فرري بيرران لرره يرروم الخمرريس، 

أشخاص على األقل بشكل تعسفي، فضراًل  10احتجاز جهاز األمن الداخلي، وجهاز المباحث العامة 
 عن استدعاء آخرين على خلفية الدعوة للمشاركة في التظاهرة.

المتحرررردث باسررررم الشرررررطة  ، أنغررررزة، مررررن 14/3/2019 ،وكالــــة الــــرأي الفلســــطينية لإلعــــالموذكرررررت 
لررم  الخمرريس العقيررد أيمررن البطنيجرري، قررال إن التظرراهرات الترري خرجررت يررومغررزة فرري قطرراع الفلسررطينية 

وأكررد البطنرري  فرري  تحصررل علررى أي تصررريح مسرربق مررن الشرررطة، كمررا هررو معمررول برره حسررب القررانون.
الحصررار واإلغررالق، لكررن دون أي  أي مرواطن التظرراهر ضرردّ  ، أن مررن حررقّ الخمرريستصرريح لرره مسرراء 
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اسرتعداد الشررطة  إلرىونروه  أو أي مرن أفرراد الشررطة بالفعرل أو القرول.اعتداء على الممتلكرات العامرة، 
 للتعامل والتشاور مع كافة الجهات، حسب القانون واآلليات المتبعة في مثل هذه المواقة.

وأضاف البطنيجي أن الشرطة في منطقة دير البلح وسط قطاع، تعاملت مع مجموعة من المرواطنين 
شعال   إطارات، مساء يوم الخميس.عملوا على إغالق طرق وا 

 وتم إعادة الهدوء والنظام، كما تم توقية بعض المخالفين.
 

 اشتية: الحكومة الجديدة حكومة الكل الفلسطيني والمشاورات مستمرة لتشكيلها .3
المكلرررة محمررررد اشرررتية، "إن الحكومرررة الجديرررردة حكومرررة الكررررل  الفلسرررطيني قرررال رئررريس الرررروزراء :رام هللا

 مفتوحررة للجميررع، وسرريتم تشرركيل البرنررام  بعررد االسررتماع ألولويررات المررواطنين".الفلسررطيني، وسررتكون 
الحكومرة ستضرم أعضراء  أنفري حرديث لبرنرام  "ملرة اليروم" عبرر تلفزيرون فلسرطين:  ،وأضاف اشتية

، ورجررال أعمررال، وأعضرراء مررن كافررة محافظررات الرروطن، وستشررهد مرردنياً  مررن فررتح والفصررائل، ومجتمعرراً 
يروم حركرة فرتح جررت لأشرار إلرى مشراورات فري المجلرس الثروري واللجنرة المركزيرة و  مشاركة من المررأة.

أن حركررة فررتح موحرردة وداعمررة للحكومررة  حررول مررا يريرردون مررن الحكومررة، مؤكررداً  12/3/2019الثالثرراء 
مرع الفصرائل، وأنره سريتم  14/3/2019الخمريس  عن بردء المشراورات واالجتماعرات يروم الجديدة، كاشفاً 

 قترحات من األسماء للرئيس، والعمل بروح الجماعة والفريق.تقديم مجموعة م
وحول مشراركة حمراس فري الحكومرة قرال اشرتية، "إذا لرم تشرارك حمراس فري الحكومرة، سرتبقى األبرواب 

وحرول دور الحكومرة فري قطراع غرزة، قرال:  مفتوحة، حال انتهى االنقسرام، فالكرل سريكون جرزءًا منهرا".
نهرراء االنقسررام،  سررنعمل بخطررين مترروازيين بتوجيهررات مررن الرررئيس، وهمررا مسرراعدة أهلنررا فرري القطرراع، وا 

وأكد أن هموم  في هذا اإلطار، وتسخير كافة الجهود إلنهاء االنقسام. أن الجهد سيكون موحداً  مؤكداً 
 مفتاح هذا الموضوع إنهاء االنقسام وبأسرع وقت ممكن. أهلنا في غزة أولوية بالنسبة للحكومة، معتبراً 

االنتخابرررات، شرررردد علررررى ضررررورة االحتكررررام إلرررى الشررررعب ومشرررراركة الكرررل الفلسررررطيني فرررري  وحرررول إجررررراء
 صندوق االقتراع المخررر الرئيسري لمواجهرة حكومرة االحرتالل و"صرفقة القررن"، مشريراً  االنتخابات، معتبراً 

  لكي تسمح بإجراء االنتخابات في القدس. "إسرائيل"إلى التوجه إلى المجتمع الدولي للضغط على 
فيمررا يتعلررق باألزمررة الماليررة الراهنررة، كشررة اشررتية عررن اجتمرراع عقررده مررع البنررك الرردولي بهررذا الشررأن، و 

 إلى وجود مشاورات مع المانحين وبعض الدول العربية من أجل توفير شبكة أمان مالية. مشيراً 
مررر وحررول مسررألة دفررع رواتررب المرروظفين، أشررار إلررى أنهررا لررم تصرررف كاملررة، وقررال "باعتقررادي هررذا األ

 سيكون إطاره الزمني ليس طويال".
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من القانون األساسي الفلسطيني التي تنص علرى عردم  80أعلن اشتية التزامه بالمادة وبالسياق نفسه، 
أو  جررواز جمررع رئرريس الحكومررة أو أي مررن وزرائرره بررين منصرربه وأي وظيفررة أخرررى يتقاضررى عنهررا راتبرراً 

أنرره سيسررتقيل  ،ه الرسررمية علررى موقرع الفيسرربوكفرري منشررور لرره عبرر صررفحت ،وأكررد اشرتية مكافرأة ماليررة.
 من منصبه كرئيس للمجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار )بكدار(.

 14/3/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 شعبنا تبرير جرائم االحتالل بحق   إلىيهدف  "حقوق اإلنسان"تقرير األمريكي حول العشراوي:  .4
وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، تقرير حقوق اإلنسان الصادر  :رام هللا
، عررن وزارة الخارجيررة األمريكيررة حررول وضررع حقرروق اإلنسرران فرري العررالم بأنرره 14/3/2019 األربعرراء يرروم

تبيررررريض االحرررررتالل العسررررركري اإلسررررررائيلي وانتهاكاتررررره الممنهجرررررة  إلرررررىنررررره يهررررردف أعنصرررررري، مؤكررررردة 
وقالت فري بيران لهرا، يروم  والقانونية والوطنية لشعبنا الفلسطيني األعزل. اإلنسانيةاصلة للحقوق والمتو 

ويقررروم علرررى إنكرررار الحقيقرررة المتمثلرررة فررري احرررتالل  ،الخمررريس: "إن هرررذا التقريرررر ال يمرررت للواقرررع بصرررلة
ن إصررداره بطريقررة منافيررة للواقررع يرردلل ع إسرررائيل لررى توظيررة لفلسررطين ومرتفعررات الجرروالن السرروري، وا 

نه يعكس تبنيهرا أهذه اإلدارة ألذرعها الحكومية المختلفة لتجميل الموقة اإلسرائيلي االستعماري، كما 
صرارها على مواصلة سياستها التي تتناقض مع الواقع والشرعية".  للرواية اإلسرائيلية وا 

الوطنيررررة للشررررعب  أن قيررررام التقريررررر بنفرررري الوجررررود الفلسررررطيني وبأنكرررراره للهويررررة إلررررىوأشررررارت عشررررراوي 
الفلسطيني المتجذر في هذه األرض من خالل اإلشارة إلى أن الفلسطينيين مجرد سكان "مقيمرين" هرو 

مرب كمرا يبردو تبرذل قصرارى جهردها ا"إدارة تر  أن إلى. ونوهت في بيانها وأخالقياً  أمر مستهجن سياساً 
واطؤ مرع إسررائيل واالنتقراص مرن واالستقرار فري المنطقرة برالت األمنإلثبات دورها الرئيسي في زعزعة 

مكانة منظومة القوانين والمعاهدات الدوليرة التري تعنرى بحقروق اإلنسران". وختمرت: "مرن الواضرح عردم 
 ". اإلدارةجدوى التعامل مع هذه 

 14/3/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 لحملة نتنياهو  مديراً غرينبالت أصبح و عريقات: واشنطن غيرت سياستها بشكل جذري  .5
رام هللا: عبرررر الفلسرررطينيون عرررن غضررربهم بعرررد إسرررقاط اإلدارة األمريكيرررة تعريرررة "ُمحتلرررة" عرررن الضرررفة 

وقررال صررائب عريقررات أمررين سررر  القرردس وقطرراع غررزة، فرري تقريررر الخارجيررة األخيررر.شرررقي الغربيررة و 
فري سياسرة إدارة الررئيس األمريكري  اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن هناك تغييرًا جذرياً 

أن إسرقاط اصرطالح ُمحتلرة لريس مجررد  اإلسررائيلي. مضريفاً  -دونالد ترامرب تجراه الصرراع الفلسرطيني 



 
 
 
 

 

 10 ص             4889 العدد:             3/15/2019 جمعةال التاريخ:  

                                    

نمرررا تغييررررر فررري السياسرررات، يضرررراف إلرررى االعتررررراف بررر  "القدس الشرررررقيةر"تغييرررر فررري االصررررطالحات، وا 
ريكيرة فرري القرردس، وا غررالق مفوضررية منظمررة ، ونقررل السررفارة، وا غررالق القنصررلية األم"إسرائيلر"عاصرمة لرر

سقاط مبدأ الدولتين على حدود  ، وقطع المسراعدات 1967التحرير في واشنطن، وشرعنة االستيطان وا 
 .األونروا..وخاصة عن وكالة 

إيراه بأنره  كما هاجم عريقات بشدة مبعوث الرئيس األمريكري لعمليرة السرالم جيسرون غررينبالت، متهمراً 
وغرد  للحملة االنتخابية لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزبه الليكود". ساً رئي أصبح "رسمياً 

عريقرررات علرررى موقعررره علرررى "ترررويتر": "يبررردو أنررره ولرررد لخدمرررة المسرررتوطنين والمتطررررفين اإلسررررائيليين، 
ل تحقيرق ولتدمير المعتدلين من الفلسطينيين واإلسرائيليين الذين كرسوا حياتهم لألمن والسالم من خال

 ".1967الدولتين على حدود 
 15/3/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 كل خطوات إدارة ترامب تجعل منها شريكة لالحتالل وتنزع الثقة والمصداقية عنها :مجدالني .6

غيرررررررت وزارة الخارجيررررررة األمريكيررررررة وصررررررفها المعترررررراد لألراضرررررري الفلسررررررطينية  مهنررررررد حامررررررد: -رام هللا 
ة من أرض "تحتلها إسرائيل" إلى "التي تسيطر عليها إسررائيل"، فري تقريرهرا ولمرتفعات الجوالن السوري

 .2018السنوي العالمي لحقوق اإلنسان لعام 
إن "كرل الخطروات  ،في بيان صحفي ،أحمد مجدالني .وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د

قررة والمصررداقية عنهررا وعررن فريقهررا الترري تقرروم بهررا إدارة ترامررب تجعررل منهررا شررريكة لالحررتالل وتنررزع الث
وأكررد مجردالني أن التقريررر األمريكرري  للعمليرة السياسررية، وبالترالي فقرردان أهليتهرا لرعايررة عمليررة السرالم".

 "فاقد للمصداقية، وهو تعزيز لعنصرية إدارة ترامب ضد القضية الفلسطينية".
فري حرديث لرر"القدس العربري" إن واصرل أبرو يوسرة،  .قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمرة التحريرر، دو 

تصرفية  إلرىالهادفرة  "صرفقة القررن "ما قامت به الواليات المتحدة األمريكية يؤكد أنها ماضية في تنفيرذ 
هررذه الخطررة برراألمر الخطيررر الررذي يتسرراوق مررع االحررتالل ويعطيرره الضرروء  القضررية الفلسررطينية، واصررفاً 

 حتلة مما يعيق قيام دولة فلسطينية.باالستمرار في فرض سيادته على األراضي الم األخضر
 14/3/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 من مصادرنا المائية %85تستولي على  "إسرائيل"الفلسطينية:  سلطة المياه .7

إن العررالم يرفررع ، 14/3/2019الخمرريس يرروم  ،مررازن غنرريمالفلسررطينية قررال رئرريس سررلطة الميرراه  :نررابلس
مررن الميرراه برراقتراب   يبقررى أي شررخص فرري العررالم محرومرراً شررعار الميرراه للجميررع فرري خطرروة تعنرري أن ال
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اليوم العالمي للمياه، ونحن هنا في فلسطين هذا البلد الزاخر بالموارد المائية محرومرون مرن االسرتفادة 
مررن  %85منهرا نتيجرة االحرتالل اإلسررائيلي الرذي حرمنرا مرن حقوقنرا المائيرة باسرتيالئه علرى أكثرر مرن 

أن االحررتالل وضررع  ،افتررتح مشرراريع مائيررة فرري جمرراعين وروجيرربخررالل  ،فوأضررا المصررادر المائيررة.
العراقيل والمعيقات أمام مساعينا وجهودنا لتحسين وضعنا المائي من خرالل تنفيرذ المشراريع، وتطروير 
الخرردمات المقدمررة للتجمعررات السرركنية الفلسررطينية، لكسررر صررمود شررعبنا الفلسررطيني وتنفيررذا لسياسررات 

 على التهجير والسلب لألرض والموارد الطبيعية لصالح مخططاتها التوسعية.االحتالل القائمة 
 14/3/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 قراطية: ال يمكن مقابلة التظاهرات السلمية في غزة بالقمع واالعتقالو الديم .8

لمية المطالبة بحق المواطنين في قالت الجبهة الديمقراطية إنه ال يمكن أن تقابل التظاهرات الس: غزة
 العيش الكريم ووقة الضرائب والغالء، بالقمع واالعتقال والمالحقة من األجهزة في قطاع غزة.

وكانت أجهزة حماس اعتدت بالضرب على عشرات الشبان المشاركين في وقفة رفض الغالء 
 والمطالبة العيش بحياة كريمة، واعتقلت العشرات منهم.
 14/3/2019، ء والمعلومات الفلسطينية  وفا وكالة األنبا

 
 يوسف: محاولة االحتالل إفشال الكتلة بانتخابات بير زيت ستفشلحسن  .9

قال القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" حسن يوسة إن حملة االعتقاالت التي نفذها 
قبل االستحقاق االنتخابي  االحتالل الليلة بحق طلبة بيرزيت تهدف إلى ضرب الروح المعنوية للطلبة

المقرر الشهر المقبل، لكن أهداف االحتالل لن تتحقق، فطلبتنا أكثر وعًيا وقدرة على التصدي 
 ألهداف االحتالل الخبيثة، والرد عليها.

وأشار يوسة في تصريح صحفي إلى أن االحتالل حاول على مدار سنوات عديدة أن ينال من 
لما يقدمونه من عطاء متواصل لصالح الطلبة وقضايا شعبنا، إال أنهم عزيمة أبناء الكتلة اإلسالمية 

 أظهروا ثباًتا على الحق والمنه ، وهم ماضون في مشروعهم رغم الصعاب.
وأكد أن انتهاكات االحتالل ومداهماته اليومية بحق الضفة وأهلها لن تكسر من عزيمة شعبنا، ولن 

 إلى أبناء الكتلة اإلسالمية على بذلهم وعطائهم. تثنيه عن خياره في الحرية، موجًها التحية
 14/3/2019، موقع حركة حماس
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 فتح: قمع حماس للمتظاهرين السلميين في غزة انتهاك للقيم الوطنية .10

أدانت حركة فتح قمع أجهزة حماس للمواطنين المسالمين، وجاء في تعقيب للمتحدث باسم الحركة 
بهذه الطريقة البشعة وقمعهم بأقسى درجات العنة  سية: إن التعرض للمتظاهرين أبوعاطة 

واالعتداء على الصحفيين واختطاف عشرات المواطنين يشكل انتهاكا فاضحا لكل القوانين واألعراف 
 وخروجا صارخا عن القيم الوطنية.

يصبو  إذوأضاف: "إن شعبنا العظيم الذي يسطر كل ثانية ملحمة من مالحم الصمود والبطولة 
من لحظات نضاله االجتماعي لم يستحق هذه المعاملة القاسية  أخرى مة ويسطر لحظة لحياة كري

 ".اإلنسانيةوغير 
 14/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 جبهة النضال الشعبي تدين قمع التظاهرات الشبابية في قطاع غزة .11

دانت ها لقمع أمن حماس التظاهرات أعربت جبهة النضال الشعبي في قطاع غزة عن رفضها وا 
الشبابية المطلبية للشباب الفلسطيني والتي انطلقت للتعبير عن غضب الشباب للواقع البائس الذي 
يغمر قطاع غزة وتحديدا البطالة المتوحشة وحالة الغالء الفاحش والجباية التي تنهش أجساد الفقراء 

 والبؤساء في قطاع غزة.
الخميس، أن محاولة حركة حماس تجير حالة الغضب الشعبي تجاه وأكدت، في بيان لها، اليوم 

حكمها بالدعوة لمسيرات ضد االحتالل باتت مفضوحة وال تتساوق بالمطلق مع حالة القمع ألي 
كما طالبت  حراك شعبي مطلبي يتسم بالسلمية ويرفع شعارات حياتية تمس الكل الوطني الفلسطيني.

ن الشباب الفلسطيني وناشدت كافة القوى السياسية والمنظمات الجبهة بإطالق سراح المعتقلين م
 سراحهم من سجون حماس في غزة. إلطالقالحقوقية بالسعي الجاد 

 14/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 الغول: ما جرى من اعتداء يفاقم األزمة الداخلية في القطاع .12
عبية كايد الغول إن ما يجري في غزة من اعتداء على وقفة قال عضو المكتب السياسي للجبهة الش

رفض الغالء، من شأنه أن يفاقم األزمة الداخلية في قطاع غزة، ويضعة الصمود في مواجهات 
وأضاف الغول في تصريحات صحفية: "ندعو األجهزة للتوقة عن القمع فورا  المخططات الُمعادية.

، ويجب االستماع إلى رأي الناس والعمل على حل لكل من خرر ليعبر عن رأيه رفضا للغالء
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وشدد على أنه ال يمكن دعوة الناس غدا للحدود، وفي نفس الوقت  قضاياهم بأسرع وقت ممكن".
 يجري قمع األصوات التي تنادي برفض الغالء.

في وتابع: "رسالتنا للشباب عدم االعتداء على الممتلكات العامة، وتوحدوا من أجل أن تفرضوا حقكم 
 التعبير عن آرائكم في إطار نضال مطلبي ديمقراطي عادل".

 14/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 الجبهة العربية الفلسطينية: االعتداءات على الحراك الشعبي مرفوضة ومدانة .13

طاع غزة، هي قالت الجبهة العربية الفلسطينية إن اعتداءات أجهزة حماس على الحراك الشعبي في ق
اعتداءات مرفوضة ومدانة، وهي انتهاك لحق المواطنين في التعبير عن رأيهم فيما يخص أحوال 

ودعت الجبهة في تصريح صحفي، إلى نبذ سياسة العصا والقمع في مواجهة احتجاجات  حياتهم.
حتالل الشارع، واالستماع لصوت الجماهير التي كانت دوما وستظل الذخر الحقيقي في مواجهة اال

ومؤامراته، وعدم التعامل مع ما يحدث بنظرية المؤامرة أو االصطفاف، فأوضاع الناس الصعبة 
 تدفعهم إلعالء الصوت والتعبير عن رأيهم في ظل األزمات الخانقة التي يعيشونها.

 14/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 ة في محافظات غزة  حزب الشعب يدين قمع االحتجاجات الشعبي .14
الواقع في قطاع غزة،  األمرالخاصة بسلطة  األمنية األجهزةدان حزب الشعب الفلسطيني، قمع 

للتجمعات الجماهيرية التي احتشدت اليوم الخميس، في مخيم جباليا بمحافظة شمال غزة، ومخيم دير 
ورفع الضرائب وتردي  عن سخطها لرفع األسعار رفح للتعبيرالبلح بمحافظة الوسطى، وبمحافظة 

الرافض لألوضاع  الرأي والتعبيرواعتبر الحزب، هذا القمع تعديا صارخا على حرية  عامة. األوضاع
 الصعبة والبائسة التي يعانيها قطاع غزة بفعل االنقسام وتداعياته.

وشدد الحزب في بيان صحفي "على رفض هذه األساليب داعيا إلى ضمان حق الجماهير في 
ليه الوضع في إما وصل  أنعن مواقفها، والدفاع عن كرامتها وحقها بالعيش الكريم، مضيفا التعبير 

شعبنا  أبناءوالظلم الذي يعيشه غالبية  واإلحباطقطاع غزة لم يسبق له مثيل من حيث واقع البؤس 
تواجه مطالب المواطنين المحقة بالقمع لمجرد تحركهم  أنفي قطاع غزة، وال يجوز فوق كل ذلك 
 إلعالء الصوت ضد هذا الواقع المزري".

 14/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
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 إردان: لن نسمح بمواصلة فتح مصلى باب الرحمة .15
قال وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، غلعاد إردان، يوم الخميس، إن دولة االحتالل لن تسمح 

الرحمة في الحرم القدسي، الذي تمارس الشرطة  بمواصلة الفلسطينيين الصالة في مصلى باب
اإلسرائيلية قمعا شديدا ضد الشخصيات الدينية والسياسية والمواطنين المقدسيين إثر افتتاحه قبل 

 أسابيع.
قامة مسجد آخر، ال  واعتبر إردان أنه "لن نسمح بأي تغيير في جبل الهيكل )المسجد األقصى( وا 

 آخر على الجبل". عند باب الرحمة وال في أي مكان
 15/3/2019، 48عرب 

 
 : استعدوا الستمرار المسيرات والبالوناتفي غالف غزة ضابط إسرائيلي لـ المستوطنين .16

أبلغ قائد فرقة غزة في المنطقة الجنوبية بالجيش  -ترجمة خاصة  -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 
تعداد الستمرار المسيرات على طول اإلسرائيلي، اليوم الخميس، سكان مستوطنات غالف غزة باالس

ويأتي ذلك قبل ساعات من وصول الوفد األمني المصري إلى  الحدود خالل األيام والفترة المقبلة.
 قطاع غزة، كما هو مقرر، لحمل رد إسرائيلي على المطالب الفلسطينية.

 14/3/2019، القدس، القدس
 

 تقرير إسرائيلي: إيران اخترقت هاتف بيني غانتس .17
ترقت المخابرات اإليرانية الهاتة الخلوي الخاص برئيس أركان الجيش اإلسرائيلي األسبق، ورئيس اخ

تحالة "كاحول الفان"، بيني غانتس، المنافس األبرز لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في انتخابات 
 اإلسرائيلية. 12الكنيست المقبلة، وذلك وفًقا للقناة 

الخميس، أن مسؤولين في جهاز األمن العام اإلسرائيلي )الشاباك(، التقيا  وذكرت القناة، مساء اليوم،
قبل نحو أسبوعين بغانتس، وأخبراه أن أجهزة المخابرات اإليرانية قد اخترقت هاتًفا خلوًيا كان في 

 حوزته.
وبحسب القناة، فإن المخابرات اإليرانية تمكنت من الوصول إلى جميع محتويات الهاتة الخاص 

تس، بما في ذلك المعلومات الشخصية والمراسالت الخاصة إلى جانب المرسالت التي تتعلق بغان
بطبيعة دوره السياسي، مؤكدة بذلك أن جميع هذه المعلومات أصبحت اآلن في أيدي المخابرات 

 اإليرانية.
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اء بالتزامن ولفتت القناة إلى أن اللقاء الذي جمع غانتس بالمسؤولين الكبيرين في جهاز "الشاباك"، ج
مع بداية طريق غانتس السياسية، وا عالنه عن تشكيل حزب "مناعة إلسرائيل" للمنافسة في انتخابات 

 الكنيست المقبلة المقررة في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل.
 14/3/2019، 48عرب 

 
 الجيش اإلسرائيلي يفقد جهاز اتصاالت "مشفر" على حدود لبنان .18

ذكر موقع "والال" العبري، اليوم الخميس، أن الجيش اإلسرائيلي فقد جهاز  :ترجمة خاصة -رام هللا 
 اتصاالت سري مشفر خالل عمليات روتينية لقوة عسكرية على الحدود اللبنانية.

وبحسب الموقع، فإنه تم فتح تحقيق في ظروف فقدان الجهاز، خاصًة وأن حادثة مماثلة وقعت منذ 
 أشهر في تلك المنطقة.

ى أن الجهاز يعتبر من المعدات العسكرية الحساسة لقوات الجيش، وأنه فقد بعد أن تعطل وأشار إل
جيب هامر في منطقة حدودية، ونزل الجنود منه الستدعاء قوات إضافية لتشغيل الجيب، قبل أن يتم 

 إصالحه والعودة لنقطة عسكرية، حيث تبين حينها أن الجهاز مفقود.
 14/3/2019، القدس، القدس

 

 داخليالشأن التدخال في  واشنطن بشأن الجوالن تقرير د  ساط إسرائيلية تعأو  .19
وديع عواودة: قالت مصادر في إسرائيل إن الرئيس األمريكي دونالد ترامب قدم هدية لها  -الناصرة

وتحديدا لرئيس حكومتها بنيامين نتنياهو قبيل االنتخابات العامة، بإقدام وزارة الخارجية على شطب 
 عن هضبة الجوالن والضفة الغربية المحتلتين.” راضي المحتلةاأل“صفة 

قال وزير المخابرات، والقائم بأعمال وزير الخارجية اإلسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه يأمل باعتراف و 
آمل أن “الواليات المتحدة األمريكية بالسيادة اإلسرائيلية على مرتفعات الجوالن السورية، وأضاف: 

 ”.زيارة نتنياهو المرتقبة للواليات المتحدة نهاية الشهر الجاري يحدث هذا خالل 
بقيادة  بيني غانتس يأن يعلن ترامب خالل لقائه مع ” أزرق  -أبيض“كما توقع الحزب المنافس 

نتنياهو، عن اعتراف الواليات المتحدة األمريكية بالضم اإلسرائيلي لمرتفعات الجوالن السورية 
 ذا اعتراف، سيمثل دفعة سياسية قوية لنتنياهو عشية االنتخابات اإلسرائيلية.المحتلة، واعتبروا أن هك

ذلك تدخال خارجيا في االنتخابات اإلسرائيلية. ونوهت لزيارة ” يديعوت أحرونوت“واعتبرت صحيفة 
مرتقبة للبالد سيقوم بها وزير الخارجية مايك بومبيو ستتم في األسبوع القادم. منوهة إلى أن ذريعة 

يارة هي دفع مشروع قنوات الغاز من إسرائيل إلى أوروبا، واستذكرت أن الواليات المتحدة تحفظت الز 
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في الماضي من زيارة ساستها إلسرائيل عشية كل انتخابات عامة تحاشيا التهامها بالتدخل بشأن 
 إسرائيلي داخلي.

 14/3/2019القدس العربي، لندن، 
  

 «بالخطأ»في غزة فلسطينيًا  11اعتراف إسرائيلي بقتل  .20
تل أبيب: بعد عدة شهور من اإلنكار والتفنيد، اعترف مسؤول إسرائيلي عسكري كبير بأن هناك 

في قمع مسيرات العودة األسبوعية « أخطاء»معلومات موثقة تدل على أن الجيش اإلسرائيلي ارتكب 
شبهات في سبع حادثة قتل، وهناك تحقيقات حول  11على الحدود مع قطاع غزة، على األقل في 

 قضايا مماثلة.
وقال هذا المسؤول إن هذه الملفات تحتوي على بنود شبهات بارتكاب جرائم جنائية تقتضي محاكمة 

 مرتكبيها.
 15/3/2019الشرق األوسط، لندن، 

 

 تطالب األمم المتحدة بالسعي إللغاء قانون القومية اإلسرائيلي« عدالة» .21
قانون »ي إلى مؤسسات األمم المتحدة، للمطالبة بإدانة القانون« عدالة»تل أبيب: توجه مركز 

اإلسرائيلي، والسعي إللغائه باعتباره قانونًا خطيرًا يتم فيه دوس حقوق الفلسطينيين في « القومية
 إسرائيل.

، خالل خطابها أمام المقرر الخاص لحقوق «عدالة»وقالت المحامية ميسانة موراني، عضوة إدارة 
إن قانون القومية اإلسرائيلي »متحدة في مجلس حقوق اإلنسان بجنية السويسرية، األقليات باألمم ال

. هو فرض فوقي 2018يوليو )تموز(  19الذي صادق عليه البرلمان اإلسرائيلي )الكنيست( في 
ال توجد دولة ديمقراطية في العالم تعّرف هويتها اإلثنية والدينية في دستورها »وأضافت: «. متغطرس
 «.دم مجموعة إثنية واحدةبفوقية تخ

وتطرقت موراني في حديثها إلى المخاوف التي عبر عنها المقررون الخاصون في المجلس، الذين 
قانون القومية تمييزيًا في طبيعته وعلى صعيد تطبيقه ضد المواطنين غير اليهود وأبناء »اعتبروا 

 «.أساسي في أنظمة الحكم الديمقراطية األقليات، إذ ال يطبق مبدأ المساواة بين المواطنين، وهو مبدأ
  15/3/2019الشرق األوسط، لندن، 
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 من الضفة الغربية %60حزب إسرائيلي يدعو لضم  .22
شّجع حذف وزارة الخارجية األمريكية، لمصطلح "محتلة" : القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / األناضول

من تقرير سنوي لها، حزبا إسرائيليا، عند إشارة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والجوالن السوري، 
 من مساحة الضفة الغربية إلى إسرائيل. %60على الدعوة لضم 

ورأى حزب "اليمين الجديد" برئاسة وزيري التعليم نفتالي بنيت، والعدل ايلييت شاكيد، أن هذا التطور 
ة الضفة من مساح %60يفسح الطريق أمام اإلعالن عن ضم إسرائيل للمنطقة )ر( التي تشكل 

 الغربية.
وقال بنيت في تصريح نقلته صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية، يوم الخميس: "اآلن بعد أن أصبحت 
الواليات المتحدة ال تعتبر يهودا والسامرة )الضفة الغربية( أرًضا محتلة، لم يعد هناك سبب لالنتظار، 

 لقد حان الوقت لتطبيق السيادة في المنطقة )ر(".
عالن الواليات المتحدة، يلزم دولة إسرائيل على اتخاذ قرارات حقيقية وجريئة تساعد وأضاف بنيت: "إ 

أمن إسرائيل والمساواة الكاملة في الحقوق لجميع مواطنيها"، في إشارة إلى المستوطنين في الضفة 
 الغربية.

 14/3/2019، لألنباءوكالة االناضول 
 

 لسياسية اإلسرائيلية"األناضول" تستعرض البرامج السياسية لألحزاب ا .23
تستعرض وكالة األناضول، فيما يلي مواقة األحزاب : القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / األناضول

اإلسرائيلية المرجح أن تتمثل في البرلمان اإلسرائيلي )الكنيست(، نتيجة لالنتخابات العامة المقررة في 
 التاسع من إبريل / نيسان المقبل. 

 
  أبيض" -"تحالف أزرق  -

يخوض التحالة الوسطي بين حزب "مناعة إلسرائيل" برئاسة الرئيس السابق ألركان الجيش 
اإلسرائيلي بيني غانتس، وحزب "هناك مستقبل" برئاسة يائير لبيد االنتخابات ألول مرة، ويتوقع أن 

 يحصد أعلى المقاعد في االنتخابات.
اليمين المتطرف، التي تتحالة عادة  لكن تشكيل الحزب للحكومة، غير مضمون، نظرا لقوة أحزاب

 مع حزب الليكود المنافس.
سرائيل  ويستهل الحزب برنامجه السياسي بالقول إن "إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي وا 

 هي وطننا جميعا".
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ويقول: "في مواجهة األخطار والتحديات من حولنا، سنستخدم القبضة الحديدية ضد من يضمرون 
 ي الوقت نفسه، سنتصرف بحكمة ومسؤولية من أجل االستفادة من أي فرصة قد تسنح".الشر لنا، ف

 ويدعو التحالة إلى "تعاون فعال مع العناصر المعتدلة في العالم العربي وفي الدول الغربية".
 ويلفت في هذا الصدد إلى أن "إيران، قوة إقليمية تعلن صراحة نيتها تدمير إسرائيل".

الفلسطينيين، فيقول البرنام  السياسي: "سوف نعزز الكتل االستيطانية )في الضفة أما فيما يتعلق ب
الغربية( )..( سيكون غور األردن هو الحدود األمنية الشرقية إلسرائيل، سوف نسمح بالتنمية 
االقتصادية المتسارعة في السلطة الفلسطينية وسنحتفظ بأفق مفتوح للتسوية السياسية في المستقبل، 

القدس الموحدة العاصمة األبدية إلسرائيل، وفي ضوء هذه المبادئ سوف ندرس خطة الرئيس  ستكون 
 األمريكي دونالد ترامب للسالم )صفقة القرن(، عندما يتم تقديمها".

أما بخصوص قطاع غزة، فيقول: "يجب أن نقود خطوة مزدوجة: من ناحية، سنرد بقوة على أي 
أخرى، سنتحرك مع العناصر اإلقليمية التي ستقدم لسكان استفزاز وعنة على أرضنا، ومن جهة 

 غزة إمكانية حياة طيبة".
ويشير إلى أن "مرتفعات الجوالن هي جزء ال يتجزأ من دولة إسرائيل، وهذه القضية غير قابلة 
للتفاوض"، و"سيتم تكثية العملية المستمرة والناجحة ضد إيران وحزب هللا إلبعاد إيران ووكالئها من 

 راضي السورية".األ
، وضمتها الحقا ألراضيها، عبر قانون سنه 1967واحتلت إسرائيل مرتفعات الجوالن السورية عام 

 "الكنيست". 
 
 حزب "الليكود"  -

الحزب اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتوقع أن يحل ثانًيا في 
 يل الحكومة المقبلة.االنتخابات دون استبعاد نجاحه في تشك

، ويبدي استعداًدا لمنح الفلسطينيين كياًنا أقل 1967يعارض الحزب قيام دولة فلسطينية على حدود 
من دولة، وأكثر من حكم ذاتي على أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة، مع إبقاء المستوطنات 

منية على المنطقة من البحر إلى اإلسرائيلية، والسيطرة على غور األردن، واالحتفاظ بالمسؤولية األ
 النهر باعتبارها أرض إسرائيل.

ويؤيد الحزب ويدعم االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة، ويعتبر القدس بشطريها الشرقي 
 والغربي عاصمة إلسرائيل.
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دولي  ويعتبر حزب "الليكود"، أن إيران تشكل خطًرا وجودًيا على إسرائيل؛ كما يسعى لتأمين اعتراف
 بضم إسرائيل لمرتفعات الجوالن السورية المحتلة. 

 
 "اليمين الجديد"  -

يختصر الحزب، الذي يترأسه وزير التعليم، نفتالي بنيت، ووزيرة العدل إيليت شاكيد، الموقة، بأنه 
يدعو إلى "التمسك بأرض إسرائيل"، وأنه "لن تتم إقامة دولة فلسطينية"، وأن "إسرائيل هي الدولة 

ن "القدس الكبرى والموحدة )بشقيها الشرقي والغربي( هي عاصمة دولة ال قومية للشعب اليهودي وا 
 إسرائيل".

ويعارض الحزب بالمطلق، قيام دولة فلسطينية، ويدعو لالستيطان في "كل جزء من أرض إسرائيل 
 بما في ذلك يهودا والسامرة )الضفة الغربية(". 

 
 ب اليمين "البيت اليهودي" أو تحالف أحزا -

وهو تحالة يضم في عضويته عدًدا من األحزاب اليمينية اإلسرائيلية الصغيرة بما فيها نشطاء 
سابقون في حزب "كاخ" اإلرهابي المحظور في إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية واالتحاد 

 األوروبي وكندا.
 ل وشعب إسرائيل، وفًقا للتوراة".ويقول التحالة في برنامجه السياسي إنه "يلتزم بمبدأ أرض إسرائي

 كما يشجع الحزب "االستيطان في كافة أنحاء أرض إسرائيل والقدس عاصمة إسرائيل". 
 
 حزب "شاس"  -

الحزب اليميني الديني، الذي يقوده وزير الداخلية أرييه درعي، يركز على القضايا الدينية، وتعزيز 
 العدالة االجتماعية.

ض في القضايا السياسية؛ ولكنه يؤمن بوجود دولة إسرائيل كدولة للشعب ويتجنب في برنامجه الخو 
 اليهودي. 

 
 حزب "كلنا" -

يخوض رئيس الحزب، ووزير المالية اإلسرائيلي موشيه كحلون االنتخابات المقبلة على أساس أن 
ن كان برنامجه يركز على القضايا االجتماعية.  الحزب "يميني حقيقي"، وا 
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كحلون، يتبنى مواقة متشددة فيما يتعلق بالقضايا األمنية، إال أن الحزب يصّور  وعلى الرغم من أن
 نفسه على أنه حزب وسطي.

وكغيره من األحزاب في الحكومة الحالية، فإنه أّيد قانون القومية ويعتبر "القدس الموحدة" عاصمة 
 إلسرائيل ويرفض حق العودة لالجئين الفلسطينيين. 

 
 حزب "هوية"  -

 هذا الحزب اليميني القيادي السابق قي حزب "الليكود" اليميني، موشيه فايغلين.يرأس 
واستناًدا إلى برنام  الحزب، فإن "أرض إسرائيل هي ملك لشعب إسرائيل بمفرده بقرار إلهي"، 

 ويقول:" يعترف القانون الدولي بأن إقليم يهودا والسامرة )الضفة الغربية( مخصص لدولة يهودية".
لحزب مواقة متشددة تجاه مدينة القدس، والمسجد األقصى الذي يسميه اليهود المتشددون ويحمل ا

 "جبل الهيكل". 
 
 حزب "يهودوت هتوراه"  -

حزب يميني ديني، يقوده نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان، ويميل إلى دعم معسكر اليمين في 
 مواقفه السياسية.

حريدية" في إسرائيل في مجاالت التعليم والرعاية يعمل الحزب على تمثيل مصالح الطائفة "ال
 االجتماعية. 

 
 حزب "العمل"  -

برئاسة آفي غاباي، يطرح حزب "العمل" االنفصال عن الفلسطينيين بعد أن كان لسنوات يدعو إلى 
 قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.

قول الحزب:" بصفتنا حزب رفع راية وفي برنامجه الذي يخوض على أساسه االنتخابات المقبلة، ي
المبادرة السياسية، والسعي إلى السالم، نحن ملتزمون بالعمل لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية 
وديمقراطية، والعمل من أجل االنفصال عن الفلسطينيين، على أساس مبدأ دولتين لشعبين، كجزء من 

 بية المعتدلة".بناء نظام إقليمي واسع، بالتعاون مع الدول العر 
وبشأن المواطنين العرب في إسرائيل، يقول إن "قانون القومية في صيغته الحالية ينتهك بشدة قيم 

 المساواة".
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ُيذكر أن حزب العمل، هو الذي توصل، إّبان حكمه إلسرائيل، إلى اتفاقيات السالم مع منظمة 
 .1993التحرير الفلسطينية عام 

 
 حزب "ميرتس" -

قامة دولة فلسطينية إلى في المجال الس ياسي، يدعو "ميرتس" إلى إنهاء االحتالل واالستيطان وا 
 جانب إسرائيل.

ويقول: "نحن نعتقد أنه على إسرائيل أن تتبنى مبادرة الجامعة العربية )المبادرة العربية للسالم(، وأنه 
ياسية تقوم على أساس على حكومة إسرائيل أن تعلن من تلقاء نفسها، التزامها بالتوصل إلى تسوية س

 "، و"ميرتس" يدعو إلى تجميد فوري للمستوطنات. 1967تقسيم البالد على أساس حدود 
 
 األحزاب العربية -

تعارض األحزاب العربية مجمل المواقة التي يطرحها اليمين والوسط اإلسرائيلي تجاه القضية 
 .1967شرقية على حدود الفلسطينية، وتدعو إلى قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس ال

وتتماثل األحزاب مع مواقة منظمة التحرير الفلسطينية بوجوب تطبيق قرارات الشرعية الدولية، 
 ومبادرة السالم العربية إلحالل السالم بين إسرائيل والعرب.

يذكر أن ثمة أحزاب صهيونية أخرى ستخوض االنتخابات، ولكن استطالعات الرأي العام ال تتوقع 
مثل حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني برئاسة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، وحزب نجاحها 

 "غيشر" )جسر( اليميني برئاسة أورلي ليفي أبكسيس التي انشقت عن حزب "إسرائيل بيتنا".

 14/3/2019، لألنباءوكالة االناضول 
 

 نتنياهو: "ضالع ماليا بقضية الغواصات" تحقيق جديد ضد   .24
ة قائمة "كاحول الفان"، بيني غانتس ويائير لبيد وموشيه يعالون وغابي أشكنازي، يوم اتهم قاد

الخميس، رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأنه ضالع ماليا في قضية الغواصات، بعد 
التلفزيونية، أمس، عن أنه كانت بحوزة نتنياهو أسهما لشركة تزود خدمات لحوض  13كشة القناة 

 اء الغواصات األلماني "تيسنكروب"، الذي في مركز قضية الفساد.بن
وقال قادة "كاحول الفان" إن "قضية الغواصات بعيدة عن نهايتها، وحقيقة أنه كان لنتنياهو مصلحة 

 مالية مباشرة في القضايا األكثر مصيرية ألمن إسرائيل، تتجاوز حدوده أيضا".
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، وسوية مع قريبه نتان 2010وزة نتنياهو، في العام ، أمس، عن أنه كان بح13وكشفت القناة 
ميليكوفسكي، أسهما في شركة قدمت خدمات لشركة "تيسنكروب"، التي في مركز قضية الفساد 

 المتعلقة بصفقة الغواصات، التي ما زالت الشرطة اإلسرائيلية تحقق فيها.
التي كانت بحوزة نتنياهو وقضية  ، فإن الشرطة تحقق حاليا في العالقة بين األسهم13ووفقا للقناة 

الغواصات، ويمكن لهذا التحقيق أن يربطه بالقضية. ويذكر أن المستشار القضائي للحكومة 
 1000اإلسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، نشر قبل أسبوعين الئحة شبهات ضد نتنياهو في الملفات 

 وة وخيانة األمانة.، ونسب إليه فيها شبهات بمخالفات فساد تتعلق بالرش4000و 2000و
 14/3/2019، 48عرب 

 
 مقعدا 64استطالع: "كاحول الفان" يتصدر وتحالف نتنياهو يصل إلى  .25

اإلسرائيلية ونشرته مساء اليوم، الخميس، أن حزب تحالة  12أظهر استطالع للرأي، أجرته القناة 
رئيس الحكومة، "كاحول الفان" يحصل على أكبر عدد من المقاعد، إال أن االئتالف المرتقب ل

 مقعدا. 64بنيامين نتنياهو، يحصل على 
وحصل نتنياهو على أعلى نسبة في السؤال حول هوية الشخص األنسب لرئاسة الحكومة، كما أن 

 غالبية المستطلعين عبروا عن تأييدهم في تشريع بيع الماريحوانا )الكنابس/ القنب(.
مقعدا، بينما يقتصر تمثيل  31يحصل على وأظهرت نتائ  االستطالع أن تحالة "كاحول الفان" 

مقاعد في انتخابات  10مقعًدا، فيما يحل حزب العمل بالمرتبة الثالثة ويحصل على  28الليكود على 
 تجري اليوم. 

( 7مقاعد، ومثلها ) 7وبحسب نتائ  االستطالع، يحصل تحالة الجبهة والعربية للتغيير على 
مين المتطرف )"البيت اليهودي"، "االتحاد القومي" و"عوتسما لر"يهدوت هتوراه" ولتحالة أحزاب الي
 مقاعد. 6يهوديت"(، فيما يحصل "شاس" على 

في المقابل يحصل كل من "كوالنو" و"اليمين الجديد"، و"ميرتس" وتحالة الموحدة والتجمع، 
 مقاعد. 4و"يسرائيل بيتينو" و"زيهوت" على 

يمين والحريديين على معسكر أحزاب ما يسمى وبموجب االستطالع، سيتفوق معسكر أحزاب ال
 مقعدا. 56مقعدا واآلخر على  64اليسار واألحزاب العربية، بحيث سيحصل األول على  –الوسط 

وبّين االستطالع أن "غيشر" بقيادة أورلي ليفي أباكسيس، لن تتمكن من تجاوز نسبة الحسم 
 من أصوات الناخبين. %2.3( وستحصل على 3.25%)
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من المستطلعين إن نتنياهو هو  %40ى سؤال بشأن األنسب لرئاسة الحكومة القادمة، قال وردا عل
بأن أًيا من  %18من المستطلعين، وأجاب  %31األنسب، في حين حصل بيني غانتس على دعم 

 إنهم ال يعرفون. %11االثنين غير مناسب للمنصب، فيما قال 
ان، والتي تعتبر القضية األبرز في الحملة االنتخابية وحول شرعنة المخدرات الخفيفة، مثل الماريحوان

من المستطلعين إنهم يؤيدون  %42الحالية، حيث تستخدم كعامل جذب للناخب اإلسرائيلي، قال 
 إنهم ال يعرفون. %20عن معارضتهم لشرعنتها، وقال  %38ذلك، فيما عّبر 

 .%4.4ل إلى أشخاص، بنسبة خطأ تص 510يذكر أن االستطالع شمل عينة مؤلفة 

 14/3/2019، 48عرب 
 

 "الهيكل"لكنيس يهودي يكون مقدمة لبناء  "باب الرحمة"مخطط لتحويل  .26

جماعات المعبد أو »نفذت مجموعات يهودية متطرفة من أنصار : ، وكاالت«الخلي »رام هللا: 
المزعوم، أمس، اقتحامات واسعة للمسجد األقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من « الهيكل

 «.باب الرحمة»ناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل، بهدف منع االستمرار في فتح مصلى ع
مستوطنًا اجتاحوا  150وقال مسؤول اإلعالم في األوقاف اإلسالمية فراس الدبس، إن أكثر من 

فلسطينيًا بالضفة الغربية وقطاع غزة،  20األقصى خالل ساعة واحدة، في حين اعتقل االحتالل 
 طالب. 6بينهم 

وقال شهود عيان، إن مجموعات المستوطنين التي تقتحم األقصى من باب المغاربة تغادره بعد جولة 
استفزازية من باب السلسلة، ثم عاود مرة ثانية وثالثة اقتحامه من باب المغاربة لتسجيل رقم قياسي 

 بعدد الُمقتحمين. 
، قد جددت «حاد منظمات المعبدات»المنضوية في إطار ما يسمى « جماعات الهيكل»وكانت 

دعواتها في األيام األخيرة ألنصارها وجمهور المستوطنين للمشاركة الواسعة فيما أسمته اجتياح 
 «.معًا من أجل منع المسلمين السيطرة على باب الرحمة»األقصى، تحت شعار 

فشلت عقب وصرح رئيس هذا االتحاد المتطرف في وقت سابق، بأن مخططاتهم عبر ثالث سنوات، 
، الفتًا إلى أنه كان مخططًا اقتطاع هذه المنطقة، «باب الرحمة»فتح األوقاف اإلسالمية مصلى 
قامة كنيس يهودي يحمل اسم  مكان « الهيكل الثالث»، ليكون مقدمة إلقامة «كنيس باب الرحمة»وا 

 مسجد قبة الصخرة المشرفة في األقصى المبارك.
 15/3/2019، الخليج، الشارقة
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 "إسرائيل"ورد والزغاريد.. غزة تستقبل أسيرة أفرجت عنها بال .27

أفرجت إسرائيل، الخميس، عن فلسطينية بعد عامين من اعتقالها بتهمة تهريب : غزة/ محمد ماجد
 متفجرات لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس".

ت حانون ، في حاجز بي2017عاما(، في أبريل/ نيسان  60واعتقلت إسرائيل، ابتسام عيد موسى )
"أيرز" شمالي غزة، أثناء مرورها برفقة شقيقتها التي تتلقى العالر من مرض السرطان بمستشفيات 

 الضفة الغربية، واتهمتها آنذاك بتهريب متفجرات لحركة "حماس".
وما إن وصلت "موسى"، إلى منزلها غرب مدينة خانيونس، جنوبي القطاع، حتى علت أصوات 

وتجمع المئات من أبناء الحي أمام  ، وسالت دموع الفرحة من الحاضرين.الزغاريد وتناثرت الورود
 منزل "موسى"، مقدمين لها التهاني باإلفرار عنها.

وقالت "موسى"، لألناضول، "فرحتنا اليوم كبيرة باإلفرار عني من السجون اإلسرائيلية، وهذا ما تتطلع 
وأضافت أن "األسيرات في السجون اإلسرائيلية يطالبن بتكثية الجهود  له األسيرات الفلسطينيات".

ودعت "موسى"، األمة اإلسالمية إلى حماية األسرى واألسيرات داخل المعتقالت  لإلفرار عنهن".
 اإلسرائيلية".

 14/3/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 م المعتقالتابنا وابنة تحرمهم سلطات االحتالل من أمهاته 79نادي األسير:  .28

ابنا وابنة من  79قال نادي األسير، اليوم الخميس، إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تحرم : رام هللا
 ( أسيرة يقبعن في معتقل "الدامون".46أما فلسطينية، من بين ) 22أمهاتهم المعتقالت البالغ عددهن 

من آذار/ مارس من كل  21وأوضح نادي األسير، في بيان صدر لمناسبة يوم األم، الذي يصادف 
عام، أن إدارة معتقالت االحتالل تحرم بعض األسيرات األّمهات من زيارة أبنائهن، كما تحرم 
األسيرات األمهات من الزيارات المفتوحة، ومن تمكينهن من احتضان أبنائهن، إضافة إلى منع 

 قالت االحتالل.التواصل الهاتفي معهم، وتمنع لقاء األسيرات بأبنائهن األسرى في معت
 14/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 قبل موعد اإلفراج عنه بيوم: االحتالل يصدر أمر اعتقال إداري بحق األسير عبد هللا البرغوثي .29

أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر بحق األسير عبد : رام هللا
وبين نادي األسير أن األسير البرغوثي  برغوثي، وذلك قبل موعد اإلفرار عنه بيوم.هللا محمد ال

عاما( وهو من بلدة دير غسانة، أنهى محكوميته البالغة أربعة أشهر، وقبل  35والبالغ من العمر )
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اإلفرار عنه بيوم صدر بحقه أمر اعتقال إداري، علما أنه قضى سابقا عشر سنوات في معتقالت 
ُيشار إلى  .2018، وأعيد اعتقاله في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2016ل حيث ُأفرر عنه عام االحتال

 أن األسير يقبع في معتقل "عوفر".
 14/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 جمعية إسرائيلية: الجيش حول أراض فلسطينية صادرها إلى مستوطنات .30

جمعية إسرائيلية غير حكومية في تقرير أن إسرائيل استولت خالل  ذكرت: ا ف ب-القدس المحتلة
آالف هكتار من األراضي الفلسطينية بذرائع أمنية، لكن نصة تلك األراضي في  10سنة على  50

 نهاية المطاف تحّولت إلى مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. 
ألة  450، ويعيش في تلك األراضي الفلسطينية 1967وتحتّل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 

 مستوطن. ويعتبر القانون الدولي تلك المستوطنات غير قانونية.
وفي تقريرها، قالت جمعية كيريم نافوت التي تقوم بأبحاث متعلقة بمصادرة األراضي في الضفة 

أساسًا ملكية  هي 1969آالف هكتار من األراضي منذ  10الغربية، إن الجيش اإلسرائيلي صادر 
 خاصة لفلسطينيين.

من هذه األراضي المصادرة استخدمت في  %47وبحسب درور إتكس كاتب التقرير، فإن حوالي 
نهاية المطاف في تشييد مستوطنات أو فتح طرق للمستوطنين وبناء منشآت عسكرية استخدمها 

 المستوطنون الحقًا.
أنه لم يكن يعلم بهذا التقرير، مضيفا أنه  وأكد الجيش اإلسرائيلي في حديث لوكالة فرانس برس

 سيجري التحقق منه من قبل المختصين.
هو من وضع  1977و 1967وأوضح درور إتكس في تقريره أن حزب العمل )يسار(، بين عامي 

مفهوم مصادرة األراضي لبناء مستوطنات، مضيفًا أن غالبية عمليات المصادرة حصلت بعد تلك 
 .1983و 1979زب ليكود )يمين( السلطة بين عامي المرحلة أي لدى تسلم ح

 15/3/2019، الغد، عم ان
 

 اقتصاد غزة في الرمق األخير :مسؤولون وخبراء .31
حّذر مسؤولون وخبراء من مأساوية الواقع االقتصادي الذي يمر به قطاع غزة : غزة رر عالء الحلو

أثر وبشكل ملحوظ على مختلة نتيجة تواصل الحصار اإلسرائيلي منذ ثالثة عشر عامًا، والذي 
 تفاصيل جميع القطاعات اإلنتاجية المنهكة.
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وأشاروا إلى وصول األوضاع االقتصادية إلى مراحل غير مسبوقة، بفعل األوضاع السياسية التي 
انعكست بظاللها على الواقع الفلسطيني الُمعاش في غزة، داعين إلى التحرك بشكل فوري من أجل 

 ، والذي ينذر بكارثة حقيقية، وال سيما من قبل الحكومة الفلسطينية الجديدة.وقة النزية المتواصل
عامًا،  13ويعاني أهالي قطاع غزة من أوضاع معيشية واقتصادية غاية في السوء منذ ما يزيد عن 

جراء تواصل الحصار اإلسرائيلي، واالنقسام الفلسطيني، حيث ازدادت نسبة الفقر بين سكان القطاع 
، في حين وصلت نسبة البطالة إلى معدالت غير مسبوقة، في ظل عدم انتظام %65ى ووصلت إل

دفع الرواتب من السلطة الفلسطينية، ورفع نسب الضرائب التي تفرضها حكومة غزة على البضائع 
 الواردة.

الحايك، لر"العربي الجديد"، إّن هناك  وقال رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيين في غزة، عليّ 
انهيارا خطيرا يضرب أساسات االقتصاد الفلسطيني، ما ينذر بكارثة حقيقية في الجانب الصناعي 
اإلنتاجي، الُمشغل لنسبة كبيرة من األيدي العاملة، كذلك التجاري االستهالكي، والذي يرفد السوق 

 بالسيولة النقدية ويعزز القيمة الشرائية.
عالقات العامة في الغرفة التجارية في غزة، ماهر من جهته، ذكر الخبير االقتصادي، ومدير ال

الطباع، أن اقتصاد قطاع غزة وصل منذ سنوات لحالة الموت السريري، إال أنه وصل في المرحلة 
وقال الطباع لر"العربي الجديد"، إّن تلك النتيجة  الحالية إلى الرمق األخير من حالة الموت السريري.

كافة المؤشرات الصادرة عن المؤسسات المحلية والدولية العاملة  وصل إليها الواقع االقتصادي وفق
 في قطاع غزة، مشددًا على أهمية التحرك بشكل عاجل إلنقاذ ما يمكن إنقاذه.

، وهو رقم كارثي وغير مسبوق %52وصلت إلى نحو  2018وأوضح أن معدالت البطالة في عام 
مدينة فلسطينية في يوم من األيام، بينما في قطاع غزة وفي فلسطين عمومًا، ولم تصل إليه أي 

ألة عاطل، مضيفًا: "لم نصل إلى هذه األرقام حتى  300وصل عدد العاطلين من العمل إلى نحو 
، وهو عام الحرب اإلسرائيلية على القطاع". وتابع بالقول "كذلك ارتفعت نسبة البطالة 2014في عام 

"، مشيرًا إلى أن %69ام األمن الغذائي لنحو بين فئات الشباب والخريجين، ووصلت نسبة انعد
حسومات رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة انعكست على حالة السيولة النقدية وانعدام القدرة 

مليون دوالر عام  86الشرائية، ما أثر على حجم الشيكات المرتجعة، والتي وصلت قيمتها إلى نحو 
2018. 

 14/3/2019، العربي الجديد، لندن
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 "الهيئة الوطنية" تطلق فعاليات مليونية "العودة واألرض" .32
مليونية »أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، أمس، عن : كفاح زبون  -رام هللا

، واعتباره يوم إضراب شامل في جميع 2019في الثالثين من مارس )آذار( « األرض والعودة
ليونية ستكون سلمية وذات طابع شعبي وفي النقاط الخمس محافظات الوطن، مشددة على أن الم

 المحددة داخل مخيمات العودة.
ودعت الهيئة الوطنية، الجميع في قطاع غزة للمشاركة في المسيرات الشعبية السلمية في مخيمات 
العودة الخمسة شرق قطاع غزة، كما دعت المواطنين في الضفة للنزول واالحتشاد أمام المفترقات 

للتظاهر ضد االحتالل وسياساته، « 48»اط التماس وعلى الطرق االلتفافية، ودعت جماهير ونق
 والمقدسيين للرباط في ساحات األقصى وعلى بواباته وأسواره.

لقد »وقال رئيس الهيئة التنسيقية للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار خالد البطش: 
هي، ولقد آن األوان لهذا العدوان أن يتوقة، ولقد آن األوان أن يحيا آن األوان لهذا الظلم أن ينت

الشعب الفلسطيني حياة كريمة ينعم فيها بالحرية واالستقالل ويبيت ليله دون تهديد بالقصة أو القتل 
ننا لن نتخلى عن هذا الحق ولن نتنازل عنه ولن »وأضاف:  «.أو االعتقال إننا أصحاب حق، وا 
 «.نفاوض عليه

اءت هذه الدعوات في ذكرى يوم األرض وكذلك مرور عام على انطالق مسيرات العودة وكسر وج
 الحصار.

مسيرات العودة وكسر الحصار تحولت إلى نهٍ  وباتت برنام  عمل وطنيا واعتلى »وقال البطش إن 
 ، وجاءت ردا على«صوتها ووقعها على كل أشكال المساومة ومؤامرات تصفية القضية الفلسطينية

 «.صفقة القرن »
 15/3/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 توتر أمني في مخيم عين الحلوة .33

توتر الوضع األمني في مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين في صيدا في جنوب لبنان،  بيروت:
إثر سماع إطالق رصاص متبادل في حي الصفصاف على الشارع الفوقاني، أدى إلى سقوط ثالثة 

 دهم خطرة.جرحى إصابة أح
بعدما أقدم فلسطيني « عصبة األنصار»ووقع تبادل إطالق النار بين مجموعة مسلحة وأفراد من 

على إطالق النار باتجاه ابن مطلوب للسلطات اللبنانية، ما أدى « عصبة األنصار»محسوب على 
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ب ما إلى إصابته في بطنه، وذلك على خلفية اإلشكال الذي حصل قبل يومين داخل المخيم، بحس
 الرسمية اللبنانية.« الوكالة الوطنية لإلعالم»أفادت 

إلى « عصبة األنصار»وكان تالسن قد تطور قبل يومين بين ابن الشخص المطلوب وأحد كوادر 
إلى جانب شخصين آخرين، « فتح اإلسالم»إشكال تدخل على إثره أحد العناصر السابقين في 

ارع حي الصفصاف، ما أدى إلى إصابة مدنيين وعمدوا إلى إطالق النار بكثافة في أحد شو 
 فلسطينيين بجروح.

 15/3/2019، الشرق األوسط
 

 عامًا وتتحول لإلعالم الرقمي 22غزة: صحيفة "الرسالة" توقف نسختها الورقية بعد  .34
توقفت النسخة الورقية من صحيفة "الرسالة" التي تصدر نصة أسبوعيًا في : غزة رر يوسة أبو وطفة

اليوم الخميس، بسبب األزمة المالية التي تعصة بالمؤسسة التابعة لحركة "حماس" منذ قطاع غزة، 
 عدة أشهر، إذ كتبت الصحيفة في إصدارها الورقي األخير "جفت الصحة".

عددًا، وثقت بها مراحل فاصلة في الحياة الفلسطينية، فتتبعت  1,678وأصدرت المطبوعة الفلسطينية 
تفاضة األقصى، وواكبت االنسحاب اإلسرائيلي من غزة، ورصدت فوز جرائم االحتالل، وشهدت ان

حماس في االنتخابات التشريعية، ونقلت آثار الحصار، وكانت حاضرة بين دخان ثالث حروب على 
 القطاع، وفق رسالة الوداع التي نشرتها على الصفحة األولى من العدد األخير، اليوم.

م الصحافي رامي خريس لر "العربي الجديد" إن الصحيفة وقال مدير عام مؤسسة الرسالة لإلعال
عامًا حيث  22أصدرت الخميس العدد األخير من النسخة الورقية للصحيفة التي انطلقت قبل 

 ستتوجه نحو العمل عبر المنصات اإللكترونية والرقمية المختلفة.
لية الكبيرة التي وأوضح خريس أن السبب الرئيس والمباشر لتوقة الصحيفة هي الضائقة الما

انعكست على الصحيفة خصوصًا أنها تتزامن مع تردي الوضع االقتصادي في القطاع نتيجة 
وأكد الصحافي الفلسطيني أن الرسالة ستواصل عملها من  للحصار وتراجع المبيعات واإلعالنات.

ذاعتها اإللكترونية وقناة "يو  تيوب"، باإلضافة خالل منصات اإلعالمي الرقمي كالموقع اإللكتروني وا 
 إلى منصات مواقع التواصل االجتماعي، الفتًا إلى أن هذا التوجه كان حاضرًا منذ مدة.
 14/3/2019، العربي الجديد، لندن
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 الصدفة تقود فلسطينيا الكتشاف بالستيك "قابل لألكل" .35
ي تجربة لم يتوقع الكيميائي الفلسطيني إبراهيم سعد أن يقوده خطأ بسيط ف: غزة-حنين ياسين

كيميائية إلى ابتكار مادة جديدة قد توفر حال جزئيا لمشكلة بيئية معقدة يعاني منها العالم منذ 
 سنوات، وتزداد خطورتها بشكل متسارع.

عاما( المتخصص في الكيمياء التطبيقية يعمل في مختبره البسيط داخل منزله  23وبينما كان سعد )
أ في تفاعل بين مادتين لمادة ثالثة مختلفة عما يسعى إليه بمدينة غزة على تجربة جديدة أوصله خط

 ليكتشة الحقا أنها مادة "بالستيك حيوي" البديل الطبيعي والصحي لر "البالستيك البترولي".
( التي تستخدم في فصل خليط من TLCويقول للجزيرة نت "كنت أقوم بتجارب لتحضير شرائح )

سية، وكل مرة كنت أغير الوسط الكيميائي مع تثبيت المادة المواد الكيميائية إلى مكوناتها األسا
حدى هذه التجارب نت  عنها مادة بيضاء  األساسية وهي "السليولوز" الطبيعي، وأسجل مالحظاتي، وا 

 جديدة".
ويضية: بعد فحص المادة الجديدة اكتشفت أنها بالستيك حيوي وهي بديل لمادة البالستيك 

ه قابل للتحلل وحتى لو أكله اإلنسان فإنه ال يتسبب له بأي أضرار المصنوع من البترول، إال أن
 صحية.

ويرفض الكيميائي الحديث عن جميع مكونات هذه المادة التي يقول إنه أول من ابتكرها بفلسطين، 
 حتى ال يفقد حق براءة اختراعها.

وز الطبيعي الموجود فإن المكون الرئيسي لمادة "البالستيك الحيوي" هو السليول -بحسب سعد-ولكن 
 في جميع أنسجة النباتات.

ويتميز "البالستيك الحيوي" بأنه قابل للتحلل، وبالتالي ال يشكل أي خطر على البيئة، وعند حرقه 
ينت  غاز ثاني أكسيد الكربون، بخالف البالستيك البترولي الذي ينت  عن احتراقه غازات سامة مثل 

 أحادي أكسيد الكربون.
 

يائي فإن مادته الجديدة يمكن إعادة تدويرها مئات المرات دون أن تفقد خواصها وبحسب الكيم
الكيميائية، كما أنها تقوم بتعقيم نفسها من خالل إطالق حمض الخليك بتركيز ضعية جدا ال يمكن 

 مالحظته بالعين المجردة، ليعمل على القضاء على أي ميكروبات وجراثيم توجد على سطحها.
الستيك الحيوي" إلى حرارة لتشكيله ألنه يكون في حالته السائلة بعد تصنيعه، ويحتار وال يحتار "الب

 فقط إلى قوالب يوضع فيها حتى يأخذ شكلها عندما يجة.
 14/3/2019، الجزيرة نت، الدوحة
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 "إسرائيل""الشرق األوسط": المصريون قريبون من اتفاق على مرحلتين بين غزة و .36

الوفد األمني المصري، إلى قطاع غزة أمس من أجل استكمال مباحثات  عاد: كفاح زبون  -رام هللا
التهدئة. ووصل الوفد الذي يترأسه اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملة الفلسطيني، إلى غزة، عبر 

 في وقت متأخر.« إيرز»معبر بيت حانون 
من أجل تثبيت تهدئة  ويفترض أن يكون الوفد قد توصل إلى أجوبة إسرائيلية على طلبات فلسطينية

 في القطاع.
، إن ثمة تقدما في بعض الملفات وتأجيال ألخرى. «الشرق األوسط»وقالت مصادر فلسطينية لر

يوجد اتفاق مبدئي على استئناف إدخال األموال إلى غزة ويمكن تمديد الفترة، إلى جانب »وأضافت: 
قامة مشروعات من أجل ذلك، وتوسيع م ساحة الصيد وزيادة عدد البضائع تحسين وضع الكهرباء وا 

 «.المسموح لها بالدخول إلى القطاع
لكن يوجد رفض إسرائيلي للبدء في إقامة مشروعات صناعية أو ممر مائي من دون أن »وتابعت: 

طالق البالونات الحارقة، وشرط أن تشمل  تتحقق تهدئة كاملة تشمل وقة كل أشكال المظاهرات وا 
دة جنود ومواطنين إسرائيليين في غزة )تقول إسرائيل إن الجنود جثث هذه المرحلة اتفاقا على عو 

 «.والمواطنين أحياء(
وكانت حماس طلبت إدخال األموال إلى القطاع من دون ابتزاز، وتوسيع مساحة الصيد وحل 
نشاء مناطق صناعية ومشروعات كبيرة في  مشكالت الكهرباء والسماح بتدفق بضائع أكثر للقطاع وا 

 ممر مائي إلى الخارر.القطاع و 
ويتوقع أن تعود مصر إلى صيغة قديمة تقوم على البدء الفوري بتطبيق مرحلة أولى، ثم االنتقال إلى 

 مرحلة ثانية تشمل المشروعات وممرا مائيا وصفقة تبادل.
 15/3/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 "إسرائيل"نائبة أردنية: الحكومة توسع شراكتها مع  .37

 اإلصالحانتقدت النائبة ديمة طهبوب )من كتلة  :منير عبد الرحمن -دوت كوم "القدس" -عمان
الستمرارها في توثيق  األردنية(، الحكومة اإلسالميالبرلمانية الذراع البرلمانية لحزب جبهة العمل 

قامةعالقاتها   .اإلسرائيليالمشاريع مع االحتالل  وا 
ضد  اإلسرائيليورغم التصعيد  األردنيةومة وقالت طهبوب لر "القدس" اليوم الخميس، أن الحك

( كافة اإلسرائيلي، ورغم التعدي المستمر على السيادة األردنية، وانتهاكه )االحتالل األقصى
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( ماضية في تنفيذ مشروع جسر بوابة السالم مع األردنية)الحكومة  أنها إالاالتفاقيات الموقعة معه، 
لتنفيذ المشروع الذي يتضمن بناء مصانع  اإلسرائيليل عبر تأجير أراض أردنية لالحتال إسرائيل

 اإلسرائيليوبتمويل منه، مؤكدة أن هذا المشروع يخدم المشروع  اإلسرائيليومنطقة حرة مع االحتالل 
 االقتصادي في المنطقة وعلى حساب مصالح األردن.

والتنفيذ العملي ووصفت طهبوب استمرار الحكومة في استكمال إجراءات اتفاقية ناقل البحرين، 
واستمالك أراضي األردنيين ألجل ذلك يعتبر مخالفة للدستور والقانون،  اإلسرائيليلمشروع خط الغاز 

العليا  األردنية، ويعرض المصالح اإلسرائيليواستمرار في تجاهل الوجدان األردني تجاه االحتالل 
 للخطر.

لحكومة األردنية واسرائيل، وأن تكة الحكومة وطالبت بوقة كافة المشاريع واالتفاقيات المبرمة بين ا
األردنية عن استحداث مشاريع جديدة ُتقيد األردن وترهنه للمشروع االسرائيلي وتجبر مواطنيه على 

 التطبيع القسري.
يمثل قنبلة موقوتة يمكن لها  اإلسرائيليواعتبرت طهبوب أن تشغيل األردنيين لدى االحتالل 

 إضافيمواطن أردني  500ي لحظة، وأن ما أعلن مؤخرا عن تشغيل استثمارها ضد األردن في أ
( يشكل تماهيا مع خطط إسرائيلأردني يعملون في  1500 إلى، )إضافة إسرائيلكعمال جدد في 

 به، والسيطرة عليه، والتأثير على الداخل األردني بشكل مباشر. األردنفي ربط اقتصاد  إسرائيل
 14/3/2019لقدس، القدس، ا

 
ر قدسية األقصى بالنسبة لناأردو  .38  غان: نتنياهو ال يقد 

قال الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، "ال : أنقرة
وأضاف أردوغان، في مقابلة بثتها عدة قنوات  يكّن أدنى احترام لقدسية المسجد األقصى بالنسبة لنا".

 يس، أن نتنياهو "خسر االنتخابات في إسرائيل قبل أن تبدأ".تلفزيونية تركية، مساء الخم
وتابع بهذا الصدد: "نتنياهو أصيب بالجنون حالًيا مع اقتراب االنتخابات )العامة( في إسرائيل )مقررة 

 في أبريل/ نيسان المقبل(، وبدأ يطرح أسئلة من قبيل؛ ماذا سيحدث؟".
يل(، وتحدثنا معهم حول هذه المسائل )االنتهاكات بحق وتابع: "رأيت سابًقا رؤساء وزراء )في إسرائ

 األقصى(، لكن لم أر مثل هذا )في إشارة إلى نتنياهو(".
وأردف قائاًل: "هذا الرجل )نتنياهو( ال يملك أدنى حساسية أو احترام حيال قدسية المسجد األقصى 

 يهود( في بلدنا، لكننا لن ننجر".بالنسبة لنا، وربما يحاول يائًسا تحريضنا ضد الكنس العائدة لهم )ال
 14/3/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 "علماء المسلمين" يحم ل "دول التطبيع" مسؤولية العدوان اإلسرائيلي على األقصى .39

حّمل "االتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، اليوم الخميس، دواًل عربية "مهرولة للتطبيع"، : األناضول
إلسرائيلية المتصاعدة التي تستهدف المسجد األقصى، واصفًا إغالق شرطة مسؤولية االعتداءات ا

للمسجد واالعتداء على المصلين بأنه "تعٍد صارخ على المقّدسات، وتحدٍّ سافر لألمة يوجب  االحتالل
 الّتحرك".

وطالب االتحاد، في بيان، "األمة اإلسالمية قادة، شعوبًا، وحكومات، بنصرة القدس وفتح أبواب 
نقاذه والوقوف مع أهله بكل الوسائل المشروعة"، مناشدًا الخطباء لتخصيص خطب يوم ا ألقصى وا 

 غٍد، الجمعة، للقدس واألقصى.
ورأى أن "لألنظمة التي تهرول للّتطبيع مع الكيان الّصهيوني مسؤولّية كبيرًة في تجرؤه على عدوانه 

حذرًا الدول اإلسالمية من "مغبة الصمت الذي هذا، وا عطائه الّضوء األخضر للمزيد، نوعًا وعددًا"، م
 سيؤول إلى تكريس التقسيم الّزمانّي والمكانّي للمسجد األقصى المبارك".

وطالب "علماء المسلمين" منظمة التعاون اإلسالمي بر"الّتحرك العاجل لمنع هذا العدوان الخطير، 
ملكة األردنّية الهاشمّية بوصفها راعية وفي مقدمتها الجمهورية التركية بوصفها رئيسًا للمنظمة، والم

 األوقاف والمقّدسات اإلسالمّية في القدس، والمملكة المغربية بوصفها رئيسًا للجنة القدس".
 14/3/2019، العربي الجديد، لندن

 
 القضية الفلسطينية تستأثر باهتمام أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي .40

ة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة الرباط: وضع المشاركون في الدورة الرابع
آذار/مارس الجاري،  14و 11المغربية الرباط ما بين  العاصمةالتعاون اإلسالمي، المجتمعون في 

 القضية الفلسطينية في صلب نقاشاتهم.
وجاء في البيان الختامي للدورة، الخميس، أن المشاركين أعادوا التأكيد على مركزية القضية 
الفلسطينية في اهتمامات اتحادهم، وكذلك لدى بلدانهم وشعوبهم، معلنين تضامنهم مع الشعب 

إلقرار حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، طبقا لقرارات األمم “الفلسطيني 
لشعب ندين بقوة ممارسات سلطات االحتالل الصهيوني بحق ا“وقال البيان:  ”.المتحدة ذات الصلة

أعمال االستيطان واالنتهاكات التي تمارسها سلطات االحتالل ضد “وأدان المشاركون  ”.الفلسطيني
 ”.المعالم اإلسالمية والمسيحية وبحق سكان المدينة بهدف تغيير طابعها وهويتها
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لب االنتهاكات واالعتداءات اإلسرائيلية اليومية على الشعب الفلسطيني، وطا“كما أدان بيان الرباط 
المشاركون األمم المتحدة ووكاالتها الرمختصة بتوفير الحماية الالزمة للشعب الفلسطيني وللمآثر 
والمعالم العمرانية والثقافية في األراضي المحتلة والعمل على إطالق األسرى والمعتقلين الفلسطينيين 

 ”.ورفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني
، مطالبا ”هو جوهر الصراع في الشرق األوسط وأصل مشكالته االحتالل يظل“وذكر البيان أن 

ضرورة إنهاء االحتالل الصهيوني لما تبقى من األراضي اللبنانية والجوالن “المجموعة الدولية بر 
 ”.السوري 

 15/3/2019، القدس العربي، لندن
 

 قطر تدين بشدة االقتحامات اإلسرائيلية للمسجد األقصى .41
االقتحامات المتكررة لباحات المسجد األقصى من ” بأشد العبارات“نت الدوحة األناضول: أدا -الدوحة

 ”.تحت سمع وبصر قوات االحتالل اإلسرائيلي“قبل مجموعات إسرائيلية متطرفة 
ترى أن مثل هذا االستفزاز الفّ  لمشاعر مليار “وقالت الخارجية القطرية في بيان، الخميس أنها 

 ”.ياسة ممنهجة لقوات االحتالل اإلسرائيليونصة المليار مسلم، بمثابة س
وحذرت الوزارة من مغبات السكوت عن التوجه اإلسرائيلي القائم على تجاوز جميع األطر القانونية 

قطر تضم صوتها إلى صوت الجامعة العربية في الدعوة لدعم صمود “وأضافت أن  واإلنسانية.
المجتمع الدولي، السيما القوى اإلقليمية والدولية كما دعت الخارجية القطرية  ”.اإلخوة الفلسطينيين

وكّة يد قوات االحتالل اإلسرائيلي عن التعدي على “الفاعلة للقيام بمسؤولياتهم القانونية واإلنسانية، 
 ”.المقدسات اإلسالمية والمسيحية

 14/3/2019، القدس العربي، لندن
 

 "إسرائيل"ا بسبب طرد نهائي.. نقابة الموسيقيين التونسيين تعاقب فنان .42
غنى في إسرائيل، وهتة بحياة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، ثم : تونس-آمال الهاللي

اعتذر باكيا للجمهور التونسي، وتحج  بإجباره على التطبيع الفني في عهد الرئيس المخلوع زين 
ل مجددا، بعد زيارات متكررة العابدين بن علي، لكن الفنان التونسي محسن الشرية عاد ليثير الجد

 إلسرائيل، تصدت لها نقابة قطاع الموسيقى مؤخرا بإلغاء عضويته.
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قرار وصفه رئيس النقابة مقداد السهيلي بالنهائي خالل تصريح له للجزيرة نت، مشددا على أنه ال 
والسفر  مجال بعد اليوم للتسامح مع أي فنان تونسي "تسول له نفسه التطبيع مع الكيان الصهيوني

 إلحياء حفالت فنية".
وأضاف السهيلي "هذه ممارسات مشينة ومسيئة ليس فقط للفنان نفسه، بل لكل الفنانين التونسيين؛ 
فالرقص على جراح الشعب الفلسطيني تحت أي ظرف كان ليس من شيم الشعب التونسي المناصر 

 للقضية الفلسطينية العادلة".
مارس/آذار الجاري، قرر  11ي لنقابة قطاع الموسيقى، في وكان بيان صادر عن المكتب التنفيذ

 شطب محسن الشرية من قائمة المطربين بشكل نهائي.
 14/3/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 
 منسق "تيكا" التركية يحصل على ميدالية اإلنجاز الفلسطينية .43

جاز بالنيابة عن الرئيس قدم السفير الفلسطيني بأنقرة فائد مصطفى، ميدالية اإلن: أنقرة/ زحل دميرجي
 الفلسطيني محمود عباس، إلى المنسق السابق للوكالة التركية للتعاون والتنسيق )تيكا(، في فلسطين.
وفي حفل بمقر السفارة الفلسطينية بأنقرة األربعاء، قدم السفير الفلسطيني ميدالية اإلنجاز، إلى منسق 

 تيكا السابق في فلسطين، بولنت كوركماز.
حفل سفير القنصلية العامة لتركيا بالقدس غورجان تورك أوغلو، وونائب رئيس تيكا سركان وحضر ال

 كاياالر، وسفراء الدول العربية بأنقرة، وعدد كبير من المدعوين.
وفي كلمته بالحفل قال السفير الفلسطيني فائد مصطفى، إن تركيا وتيكا قدما الكثير من المساعدة 

 عب الفلسطيني.من أجل تخفية العبء عن الش
وأكد أن تيكا تعتبر بين الوكاالت الرائدة العاملة في فلسطين، وأشار أن اإلرادة السياسية التركية تولي 

 .الفلسطينيةأهمية كبيرة للقضية 
وقدم مصطفى الشكر لتركيا وشعبها وللرئيس رجب طيب أردوغان ولوكالة تيكا، مشيرا أنها نفذت 

 .2018و 2015بين عامي مشروعا في أنحاء فلسطين،  553
 14/3/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 2019األونروا: لن يكون هناك تمويل أمريكي في  .44

قال المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا"، بيير : غزة
لقرار األمريكي بإيقاف الدعم كرينبول، إن األونروا واجهت أزمة كبيرة جدًا العام الماضي بعد ا
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وأشار إلى أن هذا القرار أعقبه حراك عالمي من كل بلدان العالم في الخلي   وتمويل المنظمة.
 وأوروبا وأسيا وآخرون لمساعدة "األونروا".

وأضاف كرينبول في لقاء له على فضائية الغد االخبارية، أنه برغم هذا التوقيت العصيب إال أن 
، معربًا عن أمله في 2018هدت بها الدول لدعم المنظمة األممية تم احترامها بنهاية الوعود التي تع

 أن تحافظ األطراف الدولية على دعمها لألونروا على مستوى التمويل.
مليون دوالر من دعمها  300وأوضح كرينبول أن الواليات المتحدة قامت العام الماضي بتقليل 

يون يورو، لذا فلن يكون هناك أي تمويل أمريكي لألونروا خالل مل 60لألونروا، وهذا العام بنحو 
2019. 

وأكد كرينبول أن الضغط المالي أثر بشكل كبير على "األونروا "، وأن المنظمة واجهت العام 
الماضي أكبر أزمة تمويلية على االطالق، إال أنه يجب أن الحفاظ على كرامة الشعب الفلسطيني 

 األونروا يجب أن تستمر ألنها تساهم أيضا في استقرار المنطقة. وحقوقه، الفتا أن خدمات
 14/3/2019، فلسطين أون الين

 
 يورو 479,000تدعم األونروا بـ  حكومة فالندرزبلجيكا:  .45

وقع الوزير الرئيس لفالندرز )االقليم االكبر في مملكة بلجيكا( غيرت بورجوس، والمفوض  :بروكسل
إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى )األونروا( بيير كرينبول العام لوكالة األمم المتحدة 

يورو لدعم خدمات األونروا  479,000( بقيمة 2021-2019في بروكسل، اتفاقية مدتها ثالث سنوات )
 وتضمن حكومة الفالندرز العمل على الصرف المبكر لهذا التمويل. الرئيسة.

شعشع، ان االتفاقية الجديدة متعددة السنوات، وهي الثالثة بين وقال الناطق الرسمي لألونروا سامي م
، نقطة انطالق هامة نحو طريق تأمين تمويل قابل 2010"األونروا" وحكومة الفالندرز منذ عام 

للتوقع يسمح لألونروا بمواصلة توفير خدمات غير متقطعة لالجئي فلسطين، بما في ذلك التعليم لما 
مدرسة تابعة لألونروا في الشرق  715اة من الجئي فلسطين في صبي وفت 532,000مجموعه 
 األوسط.

وفي معرض تعليقه على توقيع االتفاقية متعددة السنوات، قال الوزير الرئيس بورجوس، إن "التزامنا 
يعد اعترافا واضحا بالفارق الكبير الذي تحدثه األونروا في حياة الجئي فلسطين قليلي الحيلة وفي 

شرق األوسط. إنه لمن المهم للغاية االستثمار في التعليم من أجل تجنب ضياع جيل استقرار ال
 بأكمله. وبالنسبة ألطفال الجئي فلسطين".
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وباإلضافة إلى توقيع اتفاقية متعددة السنوات مع األونروا، ستقوم حكومة الفالندرز بدعم نداء 
 يورو. 100,000وبمبلغ  2019األونروا الطارئ من أجل األزمة اإلقليمية السورية لعام 

وقال بورجوس بأن "أثر النزاع السوري أكثر سوءا على الجئي فلسطين في ضوء األزمة المالية التي 
من كل من جوالت توزيع المعونات  %50تعاني منها األونروا والتي أدت إلى تقليص ما نسبته 

ل واضح، فإنه من المرجح أن النقدية والغذائية وقيمة مبلغ المساعدة المقدمة لكل شخص. وبشك
 يكون لهذا أثر ضار على صمود الجئي فلسطين وعلى آليات تأقلمهم".

 17/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا  
 

 مسؤول أممي يطلع على الوضع المعيشي لالجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة .46
لبنان يان كويش على الوضع المعيشي والحياتي  اطلع المنسق الخاص لألمم المتحدة في: بيروت

وزار كويش برفقة مدير عام األونروا في لبنان كالوديو  لالجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة.
كوردوني، وكان في استقباله قائد قوات األمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، 

 الشعبية. وممثلو الفصائل الفلسطينية واللجان
وعبر كوبيش عن تأثره البالغ لما رآه من عزم لدى الطلبة على التعلم والحصول على تعليم جيد، 
واعدا بنقل رسالتهم للمسؤولين اللبنانيين والدوليين، مشددا على حقهم في التحصيل العلمي والحصول 

 على مستقبل الئق.
 14/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا  

 

 وقرار نقل السفارة لم يحسم "إسرائيل"الرئيس البرازيلي يزور  .47
برازيليا: يزور الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إسرائيل نهاية الشهر، لكنه قد ال يتمكن من تنفيذ 

 وعده بنقل سفارة بالده إلى القدس، وهي الخطوة التي يعارضها ضباط بالجيش في حكومته.
يوم األربعاء، إنه لم ُيتخذ قرار بعد بشأن نقل السفارة الذي يمكن « رويترز»روقال مسؤول حكومي ل

 أن يعزز موقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل أسبوع من االنتخابات اإلسرائيلية.
يجب اإلدالء بتصريح ما عن السفارة »وذكر المسؤول المطلع على األمر وطلب عدم نشر اسمه: 

مارس  31أن اإلعالن الرسمي ربما ال يتم خالل الزيارة التي تستمر من وأضاف «. خالل الزيارة
 )آذار( إلى الثاني من أبريل )نيسان(، مثلما كانت تأمل إسرائيل.

 15/3/2019، الشرق األوسط، لندن
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 "االحتالل وموبقاته"تنظم رحالت للشباب اليهودي للتعرف على  "جي ستريت" .48
يرة التي ينظمها اليمين اإلسرائيلي واألميركي، وبموجبها يصل تل أبيب: في مقابل الرحالت الكث

، ترتيب «جي ستريت»عشرات ألوف اليهود األميركيين إلى إسرائيل لتعميق جذورهم، باشرت حركة 
رحالت شبيهة، لكنها تشمل جولة في الضفة الغربية في سبيل تعريفهم على االحتالل وموبقاته، 

 يين إلى النضال ضده.وضرورة انضمام اليهود األميرك
هي منظمة يسارية يهودية تعمل في مواجهة منظمات اليمين اليهودية في « جي ستريت»وحركة 

الواليات المتحدة، وقرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مقاطعتها بسبب انتقاداتها 
إلى رحلة في إسرائيل سياسته. وقد بدأت حملتها بين صفوف الطالب الجامعيين تدعوهم للتسجيل 

بال ديماغوغيا »أيام، يتعرفون خاللها على حقيقة إسرائيل وعالقاتها اإلقليمية بشكل متوازن  10لمدة 
شخصًا، يزورون  40وستقام الرحلة األولى في شهر يوليو )تموز( المقبل وستضم «. وال تضليل

حدى المستوطنات، وكذلك الخليل و  رام هللا. وسيتخللها لقاءات مع البلدات اإلسرائيلية الكبرى وا 
 أنصار السالم اإلسرائيليين والفلسطينيين.

 15/3/2019، الشرق األوسط، لندن 
 

 سرقونا وأفقرونا وسلطوا زعرانهم علينا .49
 عبد الستار قاسم
أخطر ما صنعته سلطة أوسلو ضد الشعب الفلسطيني هو االعتماد على الغير، بخاصة األعداء، 

ي توفير جزء كبير من رغية خبز الشعب بأموال مساعدات قدمتها أمريكا في توفير الرواتب، أ
ودول أوروبية وعربية، وأموال مسؤوٌل الكيان الصهيوني عن جمعها. كان في ذلك ما ولد عقلية 

 67التسول واالعتماد على غير الذات في كسب لقمة العيش. أخذ الناس في فلسطين المحتلة 
حسانهم وصدقاتهم لتغطية نفقاتهم وتعليم أبنائهم. ينتظرون هبات الغير المالية  وا 

 إصرار على إذالل الشعب الفلسطيني
وبهذا ارتضى الناس ألنفسهم أن يكونوا أصحاب اليد السفلى، وهي يد مسلوبة اإلرادة وعليها أن 
تنصاع ألوامر من يهب ويتصدق. فكان الكسل والشعور بالعجز هما عنوان مرحلة أوسلو، وفقد 

الناس الثقة بأنفسهم وقدراتهم، واستمرأوا الهوان وذل مد اليد. الشعوب األبية ال تقبل مثل هذه أغلب 
األوضاع، وكان من المفروض أن يتحرك الشعب الفلسطيني منذ البدء ضد القادة الذين مرغوا 
كرامتهم بالتراب. لكن المؤسة أن ما حصل في عهد السلطة لم يكن إال امتدادا لسيرة منظمة 

 لتحرير التي طالما تبنت سياسة شراء الذمم بأموال تسولتها في الغالب. ا
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في هذه المعمعة اإلعالمية التي تواكب تشكيل حكومة فلسطينية غير شرعية جديدة، قال لي أحد 
اإلعالميين في معرض تفاؤله بهذه الحكومة: إن الدكتور محمد اشتية يعرف مداخله إلى المؤسسات 

خبرة في هذا المجال، وسيتمكن من جمع المال لسد العجز المالي الذي  األجنبية وهو صاحب
يضرب ميزانية السلطة. أي أنه "شاطر في التسول أو الشحدة"، وكان هذا الطرح في قمة اإلصرار 
على بقاء أيدي الشعب الفلسطيني دونية وذليلة. لقد اعتاد الناس على ذلك، وسرعان ما يقولون إن 

 قدرة على تمويل نفسها، وال مفر من اللجوء إلى اإلحسان والتسول. فلسطين ال تملك ال
فكان أن قلت لهذا اإلعالمي: إن معيار النجاح والفشل هو سياسات االعتماد على الذات. 
المساعدات الخارجية هي ثمن الوطن، وعندما اطمأن األعداء إلى استهتار القيادات الفلسطينية 

شعب فقطعوا عنه األموال. فإذا كان اشتية يبغي النجاح فإن عليه بالوطن الفلسطيني، جاء دور ال
وضع استراتيجية لالعتماد على الذات لكي تتحرر اإلرادة السياسية للشعب الفلسطيني. وعليه أن 
ينتبه إلى أن تحرير اإلرادة السياسية الفلسطينية يتناقض مع اتفاقية أوسلو وما تبعها من اتفاقيات. 

ال فسينتهي  أي عليه أن يخلع عن نفسه رداء أوسلو تدريجيا لكي يتمكن من السير بخطط ناجحة. وا 
 بحكومة فاشلة ال تختلة عن الحكومات السالفة.

من المفهوم أنه من الصعب على الشعب الفلسطيني تحقيق االكتفاء الذاتي، واالعتماد على الذات 
 ريتنا السياسية. كليا، لكن علينا أن نعرف كية نتدبر أمورنا دون المساس بح

 شروط استقالل القرار الوطني
ال يكفي أن نبقى نطلق شعارا كاذبا اسمه القرار الوطني الفلسطيني المستقل، بل علينا أن نترجم ذلك 
واقعا. ومن السبل التي أراها أمامنا هي االعتماد بقدر اإلمكان على االستثمارات التي أقامتها منظمة 

عد نسمع عنها. المفروض فتح ملفات منظمة التحرير لنعرف مصير هذه التحرير قديما والتي لم ن
 67االستثمارات ومصير األموال التي ترتبت عنها. وعلينا أن نستثمر أيضا في األرض المحتلة 

بخاصة في مجال الزراعة ومجاالت السياحة والتي من المفروض أن تكون مدينة نابلس أحد 
ال، علينا أن نفتح المجال للمستثمرين الفلسطينيين القادمين من عناوينها الرئيسية. وفي هذا المج

 الخارر، وأن نجنبهم ابتزازات األجهزة األمنية والرئاسة الفلسطينية. 
من المعروف أن العديد من المستثمرين هربوا من الضفة وغزة ألن مؤسسات فلسطينية كانت تشترط 

ل. ثم علينا أن نبحث عن مساعدات لدى أثرياء الدخول معهم كشركاء بدون المساهمة في رأس الما
فلسطينيين وهم منتشرون فعال في أنحاء العالم. لكن علينا أن نقابلهم باحترام وليس بتكبر ونفس 

سالمية لديها االستعداد للدعم بدون شروط.  ثوري زائة، وأيضا قد نجد دوال عربية وا 
 أسوا ما يمكن فعله
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ى الممارسات المستمرة على مدى سنين السلطة الفلسطينية وهي أسوأ ما يمكن عمله هو العودة إل
إثقال الناس بالضرائب الباهظة والرسوم المتصاعدة على معامالتهم الرسمية. من خالل ممارسات 
السلطة المالية، يضطر الناس لدفع أتاوات وخاوات قضت على قدراتهم في استثمار ممتلكاتهم، 

ضاعهم االقتصادية والمالية. وهنا ال بد من اإلشارة إلى تطوير وتوفير أموال من أجل النهوض بأو 
 ظاهرة الزعران التي غزت الشوارع الفلسطينية وأشاعت الرعب واإلرهاب والخوف في صفوف الناس. 
لقد اعتمد العديد من المتنفذين على الزعران البتزاز الناس وتكليفهم بدفع الخاوات، أو إسكاتهم 

هم بما يؤدي إلى عزلهم. الزعران ما زالوا موجودين، وهم يمارسون إرهابهم ضد سياسيا ومن ثم انزوائ
الناس بالكثير من الصمت، وبطريقة مختلفة عما شهدناه سابقا. ولهذا مطلوب من الدكتور اشتية أن 
يقضي على ظاهرة الزعران علما أن أغلبهم يحملون سالحا تحت سمع وبصر االحتالل، واالحتالل 

ألنه يعلم أن سالحهم موجه إلى صدور الفلسطينيين وليس إلى صدور جنوده. ومطلوب ال يالحقهم 
 أيضا إخرار يد السلطة من جيوب الناس. السلطة أفقرت الناس وسلبتهم أموالهم وما زالت تقوم بذلك.
لي حساب عند الدكتور اشتية، لكن تصحيح البوصلة الفلسطينية والخرور من أوسلو وتبعاته 

 دفع كثيرين غيري للتعاون من أجل الوطن.سيدفعني وي
 14/3/2019، "21موقع "عربي 

 
 عن خالفات القيادات الفلسطينية .50

 عبدالعزيز المقالح د.
فلسطينية، -هو تعبير مغلوط ذلك الذي يتردد في الكتابات وعلى ألسنة كثيرين عن خالفات فلسطينية

ة الفلسطينية بريئة منها وال عالقة لها بها إشارة إلى خالفات القيادات، في حين أن األوساط الشعبي
من قريب أو بعيد. وقد كثر الحديث في السنوات األخيرة عنها وعن ردود األفعال، كما تكاثرت 

بعد أن بلغ الخالف بين تلك القيادات درجة ال تحتمل، « المصالحة»اللقاءات حول ما يسمى ب  
عضها أشد من العداء بينها وبين العدو وصار البعض يقول إن العداء بين هذه القيادات وب

الصهيوني، وهي حالة لم يشهد العالم لها مثياًل في وطن خاضع لالحتالل االستيطاني، وفي مرحلة 
تستدعي من جميع أبنائه، فضاًل عن قياداته، االلتفاف والوقوف الموحد من أجل تقرير المصير، 

فشال كل محاولة لشق الص ة أو االنحراف بالخط الوطني عن المسار واسترجاع الحق المسلوب وا 
 الذي يتطلبه التحرير وتفرضه األولويات الوطنية.

لم تكن فلسطين الغالية هي البلد الوحيد الذي سطا عليه األغراب واستوطنوه بقوة الحديد والنار 
وا في وبالتواطؤ الدولي، بلدان أخرى عربية وغير عربية عانت المصير نفسه، إالَّ أن أبناءها كان
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مستوى التحدي والمنازلة ولم تذهب بهم رياح الخالفات واالنتماءات المختلفة بعيدًا عن الهدف 
األساس، لذلك فقد تمكنوا من استرداد السيادة لبلدانهم وضمنوا لها الحرية واالستقالل بعد عشرات 

ياداتها واحتراب هذه السنين من االحتالل وسيطرة العدو. إالَّ أن فلسطين تكاد وحدها تعاني تأخر ق
القيادات، وسقوط ضحايا أبرياء من مواطنيها خارر ميدان المعركة المطلوبة، ووصلت الحال بعدد 
من عقالء هذا البلد األسير إلى القول إن المحنة الناتجة عن الخالفات بين القيادات قد أعطت العدو 

الستيطاني على حساب ما كان قد مساحة من الوقت ومساحة من األمان ليتمدد ويتوسع في نشاطه ا
 تبقى من أراض طليقة ومحررة.

ويبدو أن هذه الحالة المحزنة قد أوجدت لبعض المتفرجين إزاء ما يحدث فرصة إلظهار مواهبهم في 
الدعوة إلى اللقاءات واالجتماعات بحثًا عن وسائل للمصالحة وا عادة األلفة المفقودة إلى تلك القيادات 

ارعة. وألن النوايا لدى كل األطراف غير مخلصة، فقد تكررت تلك اللقاءات دون المتنافرة والمتص
جدوى، وربما ساعدت على إذكاء نيران الخالف وفتحت الباب لمزيد من الجروح، ومزيد من 
التصدع. وتشير النتائ  إلى أن المختلفين ما يكادون يعودون إلى مواقعهم بعد لقاء المصالحة حتى 

ي االقتتال وتتعالى االتهامات واإلدانات المتبادلة وا عالن البراءة من كل اتفاق يمكن تتصاعد الرغبة ف
أن يكونوا قد توصلوا إليه. وقد يكون في إمكان أولئك المتفرجين إحصاء عدد االجتماعات الفاشلة 

 التي كانوا وال يزالون يدعون إلى إقامتها، وهم يعلمون مقدمًا عدم جدواها.
دري هل تعكس انقسامات القيادات الفلسطينية االنقسامات المعلنة في أكثر من قطر أخيرًا ال أحد ي

عربي، أم أن هذه االنقسامات العربية هي التي تعكس نفسها على الواقع الفلسطيني. فالحال هنا 
وهناك تكاد تكون واحدة في مضمونها وأشكالها وفي مبرراتها، وتعبيرها عن الخذالن، وغياب القدرة 

 مواجهة الحقائق في أبسط وأوضح صورها.على 
لقد انتهى أو كاد دور المؤسسات الفلسطينية، وعمل انشغالها أو باألصح إقحامها في بعض القضايا 
العربية من ارتفاع درجة االبتعاد عن الهم األساسي وبعثرة الجهد فيما ال طائل منه، فهل ال يزال 

صال ح ما أفسدته الظروف واألهواء؟ ذلك بعض ما يتمناه هناك وقت إلعادة النظر في هذه األمور وا 
 ويرجوه كل عربي حريص على القضية وأبنائها.

 15/3/2019، الخليج، الشارقة
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ع مع مصر جنوباً  .51  غز ة وصفقة القرن... وحدة مع الضف ة شمااًل أم توس 
 عدنان أبو عامر

اإلسرائيلّي، والتي بدأت إدارة  -نّي يزداد الحديث عن قرب إعالن صفقة القرن لحّل الصراع الفلسطي
الرئيس األميركّي دونالد ترامب العمل بها منذ وصوله إلى البيت األبيض، لكّن كبير مستشاري دونالد 

شباط/فبراير عن بعض  25ترامب جيراد كوشنير كشة في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" عربّية بر
الواليات المّتحدة تريد رؤية الضّفة الغربّية وقطاع غّزة  تفاصيل الصفقة، كونه أحد عّرابيها، وقال: "إنّ 

تحت حكومة واحدة، من دون فصل جغرافّي بينهما، وآمل أن يتّم جمع حماس وفتح في بنية حكومّية 
 واحدة، ألّن االقتصاد الفلسطينّي سيبقى ضعيفًا وسط غياب السالم".

آذار/مارس، وشملت:  1شباط/فبراير و 25ن أتت تصريحات جيراد كوشنير خالل جولة إقليمّية له بي
السعودّية، اإلمارات العربّية المّتحدة، عمان، قطر، البحرين، وتركيا، في محاولة لتحشيد المزيد من 
التأييد والدعم لصفقة القرن، ولئن شملت الجولة دول الخلي  لحشد التمويل إلنجاح الصفقة، فإّن 

ت، رّبما الرتباط أنقرة بعالقات إيجابّية جّدًا مع السلطة وجود تركيا ضمن الجولة مثير للتساؤال
مكانّية إقناعهما بالصفقة.  الفلسطينّية و"حماس"، وا 

وقال المتحّدث باسم "حماس" حازم قاسم لر"المونيتور": "إّن كوشنير يتجاهل أّن سوء وضع غّزة نتيجة 
ّن 2006لتشريعّية خالل عام حصارها من قبل إسرائيل وواشنطن بعد فوز حماس في االنتخابات ا . وا 

حديث كوشنير عن توحيد غّزة والضّفة يتناقض مع مواقة بالده المعارضة دائمًا إلنهاء االنقسام 
الفلسطينّي، ألّنها تعّزز الشرخ بينهما إلضعاف الموقة الفلسطينّي. لن يستطيع أحد تغيير الواقع في 

حالل أخرى، وحماس قطاع غّزة، إاّل بإرادة شعبّية عبر االنتخابات ، وليس بإزاحة جهة فلسطينّية وا 
 ستقاتل من أجل منع فصل غّزة عن بقّية الوطن الفلسطينّي".

لعّلها المّرة األولى التي يتحّدث فيها مسؤول أميركّي بهذه الصراحة عن جمع "فتح" و"حماس" في 
رط لدم  "حماس" في أّي حكومة واحدة، من دون اشتراطات، ألّن الموقة األميركّي التقليدّي يشت

حكومة فلسطينّية االعتراف باالتفاقّيات مع إسرائيل ونبذ العنة، وآخرها اتفاق المصالحة في تشرين 
 .2017األّول/أكتوبر من عام 

ولذلك، يثير حديث كوشنير عن جمع غّزة والضّفة بقيادة واحدة سيناريوهات عّدة بين إتمام المصالحة 
، أو تنفيذ عملّية عسكرّية إسرائيلّية واسعة تطيح 2007طال أمدها منذ عام بين "فتح" و"حماس" التي 

 3بر"حماس" وتأتي بالسلطة الفلسطينّية الستالم القطاع، وهذا سيناريو مستبعد، ألّن إسرائيل شّنت 
 من دون القضاء على "حماس". 2014و 2008حروب سابقة على غّزة بين عامّي 
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جلس الثورّي لحركة "فتح" ورئيس اللجنة السياسّية في المجلس وفي هذا اإلطار، قال عضو الم
التشريعّي عبد هللا عبد هللا لر"المونيتور": "إّن تفسير حديث كوشنير يعني أّن حماس مرّشحة الستالم 
غّزة والضّفة الغربّية معًا بعد إقناعها أو الضغط عليها من مصر وقطر وتركيا للقبول بهذا الدور. أّما 

الفلسطينّية فلن تقوم بهذا الدور ألّن السلوك األميركّي واإلسرائيلّي يهدف إلى ضربها والقضاء السلطة 
 وفور صدور تصريحات كوشنير، خرجت ردود الفعل الفلسطينّية واإلسرائيلّية والعربّية. عليها".

 2طين" في فلسطينّيًا، أّكد عضو اللجنة التنفيذّية لمنّظمة التحرير أحمد مجدالني إلذاعة "فلس
آذار/مارس أّن "الرئيس محمود عّباس أحبط تحّركات مبعوثي واشنطن للمنطقة للتروي  للصفقة 
القائمة على الحّل االقتصادّي"، لكن مجدالني لم يذكر كيفية إحباط عباس لجهود كوشنير، وما الذي 

 قام به بالضبط.
ة الجنرال عاموس يادلين لصحيفة إسرائيلّيًا، قال الرئيس السابق لجهاز االستخبارات العسكريّ 

شباط/فبراير، إّن "حديث كوشنير للمّرة األولى عن وحدة غّزة والضفة بقيادة واحدة  25"معارية" في 
عامًا، من دون جدوى، لكّن  12قد ال ينجح، فالفلسطينّيون خاضوا مباحثات إلنجاح المصالحة منذ 

 واشنطن تحاول النجاح حيث فشلوا".
آذار/مارس، واّطلع  2أمين سّر اللجنة التنفيذّية لمنّظمة التحرير صائب عريقات قطر في عربّيًا، زار 

على نتائ  جولة كوشنير، وأكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وزير خارجيته محمد بن عبد 
الرحمن آل ثاني، خالل لقائهما مع عريقات، أنهما أكدا لكوشنير أن الحل السلمي للصراع الفلسطيني 

قامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية ا إلسرائيلي يتطلب إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، وا 
، تعيش بأمن وسالم بجانب إسرائيل، فيما أشاد عريقات بمواقة قطر على 1967على حدود حزيران 

ر مارس، والتقى وزي 1الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني، وقد وصل كوشنير إلى قطر يوم 
 خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحثا عملية السالم بين إسرائيل وفلسطين.

أّما عبد الخالق عبد هللا، وهو المستشار السابق لولّي عهد اإلمارات محّمد بن زايد، صديق كوشنير، 
ن، شباط/فبراير على "تويتر" هجومًا على السلطة الفلسطينية بسبب رفضها صفقة القر  28فشّن في 

 وحذر أنه إن لم تقبل بها، فإن إسرائيل ستعلن ضم الضفة الغربية إليها كليًا ونهائيًا.
وقال أستاذ العلوم السياسّية في جامعة "األّمة" بغّزة حسام الدجني لر"المونيتور": "إّن تصريح كوشنير 

جراء عن وحدة الضّفة وغّزة تحت حكومة موّحدة يعني موافقة واشنطن على حّل الدولتين  وا 
المصالحة بين فتح وحماس، األمر الذي ينعكس إيجابًا على إتمامها، ومطلوب من حماس االستفادة 
من التوّجه األميركّي الجديد بدعم المصالحة. حكم حماس مستهدف من دول المنطقة بمعظمها، 
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فشالها بحصارها في غّزة، لكّن السؤال: هل المجتمع الدولّي قاد ر على وتعمل على تقويضها وا 
 تقويض حماس ومن هو بديلها وما اآللّيات التي سيتّم إنهاء حكم حماس بها".

شباط/فبراير عن مصادر في واشنطن أّن كوشنير يسعى  27ونقلت صحيفة "القدس" الفلسطينّية في 
إلى إعطاء غّزة حكمًا ذاتّيًا وتحافظ على عالقات مع مناطق "أ" في الضّفة الغربّية وتواصاًل برّيًا 
ليها لألفراد والبضائع،  بينهما، وبناء ميناء كبير في غّزة، ووسائل خاّلقة للنقل الجوّي من غّزة وا 

سنوات،  10مليار دوالر في الضّفة وغّزة خالل  25واستثمار الدول الخليجية الغنية والواليات المتحدة 
 مليار دوالر في مصر واألردن ولبنان. 40و

صادّية" في غّزة محّمد أبو جياب لر"المونيتور": "إّن تصريحات وقال رئيس تحرير صحيفة "االقت
كوشنير تشير إلى أّن القضايا االقتصادّية والمشاريع االستثمارّية اإلقليمّية والفلسطينّية أبرز معالم 
صفقة القرن، عبر منظومة ربط اقتصادّي إقليمّية لتحقيق مصالح دول المنطقة ودم  إسرائيل فيها. 

ى إلى رؤية غّزة والضّفة تحت قيادة موّحدة، لكّنها قيادة ال تعارض واشنطن. ولذلك، كوشنير يسع
 فهو ال يرى حماس أو عّباس صورة القيادة التي ستمّرر الصفقة".

قد يكون منطقّيًا أن تشمل المنح المالّية األراضي الفلسطينّية واألردن ولبنان، سواء لتوطين الاّلجئين 
اقتصادها المتهالك، لكّن وجود مصر ضمن الدول المشمولة بهذه المنح يثير  فيها أو إلعادة ترميم

تساؤالت حول توسيع غّزة جنوبًا نحو سيناء تحت غطاء تنموّي كمدن صناعّية ومناطق حّرة مستأجرة 
عامًا، األمر الذي قد يعني أّن مصر ودواًل أخرى قد تضطلع بدور إلقناع "حماس" بالصفقة  99لر

ن لم تكن الموافقة عليها، على األقّل عدم معارضتها، رغم إعالن كونها مسيطر  ة على غّزة، وا 
 "حماس" الدائم رفض الصفقة.

 13/3/2019المونيتور، 
 

 البنود العشرة وهدوء ما قبل االنتخابات… بين إسرائيل وحماس .52
 ليكس فيشمانأ

الموعد األخير الذي تصل  نيسان ليس اليوم التالي لالنتخابات في إسرائيل فحسب، بل هو أيضاً  10
فيه إرسالية المال القطري إلى غزة. موعد انعطافة: في إسرائيل يشكلون حكومة، وفي غزة تحطم 
المافيا المحلية الرأس في ما تفعله كي تواصل جني المال من كل ما يمكن جنيه منه كي تواصل 

ذا لم تتلق  بدل السكوت ر فإنها ستحرق النادي. البقاء في الحكم. في المافيا، مثلما في المافيا، وا 
وبالتالي، من ناحية إسرائيل، فإن اليوم التالي لالنتخابات مثله كمثل الدخول في سباق ميراتون إلى 

 اإلستاد للجولة األخيرة. بمعنى، لحظة قبل المواجهة مع غزة.
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ع في المكان وأال تحاول إسرائيل ومصر في هذه األثناء إطالة المسار. من ناحيتهما، فليركض الجمي
نيسان. وعليه، فإنهم يتحدثون اليوم مع المافيا في قطاع غزة على  9يصلوا إلى مدخل اإلستاد قبل 

تخفيض شدة التحرش بسكان الغالف مقابل المال أو ما يساوي المال. رئيس الوزراء نتنياهو، الذي 
إلسرائيلي عما هو موضوع هو في سياق حملة انتخابات متالصقة، لن يروي للكابينت وللجمهور ا

تضر بصورته، ناهيك عن أنه ال  أنعلى الطاولة مع حماس. فالتسهيالت للفلسطينيين من شأنها 
يعتزم حقًا تنفيذ معظم البنود المقترحة هناك. كما أنه ال يوجد أي شرط جديد يظهر في الوثيقة 

ذا ما انتخبت الحكومة المصرية: معظم المواضيع سبق أن بحثت في السنوات األخيرة، لم تنف ذ، وا 
 في صيغتها الحالية مرة أخرى، فال يوجد أي سبب يجعلها تتغير.

غير أن الفلسطينيين ر وال سيما قادة الجبهة الشعبية الذين يشاركون في المباحثات إلى جانب حماس 
أن هناك ر يسعدهم أن ينشروا بنود المفاوضات. وفي المراجعة مع محافل األمن اإلسرائيلية يتبين 

وجه شبه بين ما ينشر في وسائل اإلعالم الفلسطينية وقائمة المواضيع التي طرحت بالفعل على 
جدول أعمال المباحثات، ولم ترفض رفضًا باتًا. ويمكن أن يفهم منها لماذا، بخالف ما نشر عن 

 جنوب.النجاح االستخباري في الشمال، يفضلون في إسرائيل إخفاء االستسالم لالبتزاز في ال
تقع الوثيقة في عشرة بنود، والبند األول والحرر يعنى صراحة بالمال. فحماس تطلب من قطر أن 
تواصل ضخ المال على مدى نصة سنة أخرى على األقل. أما إسرائيل ومصر فكانتا تفضالن أن 

ين في يأتي المال من السعودية كي ال تسمحان للقطريين بتعميق نفوذهم في المنطقة، ولكن السعودي
هذه األثناء ال يرغبون في الدفع. وهكذا توجد إسرائيل ومصر في معضلة سياسية والقطريون كفيلون 

مليون دوالر في الشهر بل  20بل وليس  15بأن يواصلوا كونهم الصندوق الفاعل. تريد حماس ليس 
ون دوالر للعائالت ملي 10مليون دوالر لمشاريع التشغيل برعاية األمم المتحدة،  10مليون دوالر:  30

مليون أخرى رواتب للموظفين. ولهذا السبب أيضًا يتواجد مندوب األمم المتحدة إلى  10الفقيرة و
الشرق األوسط نيكوالي ملدنوف في غزة اآلن، في محاولة لتحريك مشروع تشغيل فوري يتمثل بإقامة 

 حاويات كبرى لترسيم السوالر لمحطات توليد الطاقة في غزة.
الصيد يطلب من إسرائيل أن تنفذ تعهدها بتوسيع مجال الصيد من الجنوب إلى وادي غزة في بند 
مياًل. ومع ذلك، تأتي هذه المطالب على  12ر  6مياًل بحريًا، وشمال الوادي إلى عمق  15بعمق 

خلفية الخوف الشديد في إسرائيل من إخطارات بمحاوالت الذراع البحري لحماس للقيام بعمليات ضد 
 فات الغاز أمام عسقالن.طوا
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آالف تصريح لتجار غزيين للدخول إلى إسرائيل. وهنا  5بند آخر يتحدث عن اإلصدار الفوري لر 
بالذات توجد خدعة صغيرة إذ إن معظم هؤالء التجار يتوجهون في واقع األمر للعمل في بلدات 

 غالف غزة، والكل يغض النظر.
طق صناعية قرب معبري كارني وايرز، يشغل فيها ما ال يظهر في الوثيقة أيضًا موضوع إقامة منا

ألة غزي. وفي المستقبل األبعد يفترض بإسرائيل أيضًا أن تبحث في مشروع تمديد  15يقل عن 
أنبوب غاز إلى غزة وزيادة توريد الكهرباء، فيما أن مصر مطالبة بأن تستكمل حتى نهاية الشهر 

س فقط لعبور األشخاص، وكذا للتمويل الجزئي إلقامة تهيئة المعبر في رفح لعبور البضائع ولي
مستشفى لمرضى السرطان في القطاع. أما إسرائيل بالمقابل فتطالب بالعودة إلى الوضع الذي توجد 

متر، والتوقة التام عن كل األعمال  300فيه منطقة أمنية على طول الجدار الحدودي بعمق 
 العدائية على طول الجدار.

ن الوثيقة تستهدف كسب الوقت. فمنظمات المعارضة في القطاع تعارض كل تنازل واضح للطرفين أ
إلسرائيل بعملة التهدئة، وبالمقابل ليس في الوثيقة أي ذكر لموضوع األسرى والمفقودين. هكذا بحيث 
إنه إذا ما أعطيت التسهيالت لحماس، فإنها ستكون في الهوامش ولن تلبى ال مطالب حماس وال 

 ئيل األمنية. وما سيتبقى للحكومة الجديدة أن تفعله هو شحذ الحراب.مطالب إسرا
 14/3/2019يديعوت 

 14/3/2019، القدس العربي، لندن
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