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 لى تل أبيبإالصاروخين  إطالقعتقل المسؤولين عن ي ": األمن في غزةهيئة البث اإلسرائيلي" .1

ففففط ع فففاا تففف   اع  يفففت الميسففف ي يم سفففي ات العفففن أن الجمعفففم كشفففمت مصفففادر إسفففراءيييم مسفففا  يفففوم 
الماضيم ب ريق الخ أ م صفم إ ف ق الصفواريل الموج  فم الخميس الجمعم الع اصر ال ط شغيت لييم 

جأ السكان حماس أكثر مما فاحركم إلى م   م  ل أبيب. وعالت المصادر إن إ  ق الصواريل فاجأ 
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حمفاس ففط  رءيسالصاروخين وعع ع دما كان  إ  ق أنالمصدر  وأضاف اإلسراءيييين فط الم   م.
 "إسفففراءيل"الوففففد المصفففرن الفففنين ي ومفففون بال وسففف  بفففين  أعضفففا ال  فففاا يحيفففى السففف وار يج مفففع مفففع 

 اإلسراءييطالصاروخين بدعاءق لي يعوا الجا ب  إ  قالمصريين ا صيوا بعد  إنو ابع ي ول  وحماس.
حمففاس الففنين كففا وا يعميففون عيففى صفففيا م  أفففراد مففت ب ريففق الخ ففأ حيفف  عففام  اإل فف قن عمييففم أبفف

 خ ًأ. اإل  قالصواريل بكبس  ر 
 لكفان الفرد   كفان م عمفداً  الصفاروخين ف ق إمعيومفات بفان  "إسفراءيل"واكد المصفدر ا فل لفو كا فت لفد  

السفف وار مع ففط بال  دءففم ال ففط سفف ع   مكا  ففل فففط  أن. واع بففر المصففدر أضففعافاعففو  عففد   اإلسففراءييط
ا مفاق ح فى   ايفم الشف ر الحفالط. وعالفت مراسفيم صفوت  إلفىال وصفل  إلفى فل يسفعى أو  ،الشارا الغ ن

الوضففع ا يفف ال عففاب  ل  مجففار فففط حففال  أنالمصففادر اإلسففراءيييم ا  فف ال  ع بففر  إنبالعبريففم  إسففراءيل
 ااع صاديم الحاد  ال ط يمر ب ا ال  اا. مم لأل فشل المساعط المصريم  ظراً 

 15/3/2019 (،مكان)هيئة البث اإلسرائيلي 
 

 خارجة عن اإلجماع الوطني التي أطلقت من القطاعغزة: صواريخ في  "الداخلية" .2
أ  فا "  فابع إ ف ق صفواريل مفن ع فاا تف    ففط ع فاا تف   أعي ت و ار  الداخييم واألمن الو  ط: ت  

 وشفففد دت الفففو ار  ففففط بيفففان، أ  فففا سففف  خن إجرا ا  فففا بحفففق   لفففو  ط والمصفففاءيط".خفففارن عفففن اإلجمفففاا ا
 الُمخالمين.

 15/3/2019 ،فلسطين أون الين
 

 من يفرق المتظاهرين بالقوةاألو  ...احتجاجات رفض الغالء في غزة تتواصل لليوم الثاني .3
والط،  ظم مءات الشبان لييوم الثا ط عيى ال  ، أ لت  ، من 16/3/2019 ،القدس العربي، لندن شرت 

خشفففن مفففن عبفففل األج ففف    ليغففف   وال فففدهور ااع صفففادن، عوبيفففت بفففرد   ففففط ع فففاا تففف    ظفففاهرات رفضفففاً 
األم يم، بالرتم من اا   فادات الواسفعم مفن المصفاءل والمتسسفات الح وعيفم، ل ري فم  عامفل األمفن مفع 

 من اإلصابات. العديد 14/3/2019الم ظاهرين، النن أوعع ليل أول من أمس الخميس 
و ظاهر حشد من الموا  ين ظ ر أمس فط مخيمط دير البيح وال صيرات، حي  عال ش ود عيفان إن 
صففدامات وععففت بففين الشففبان وعففوات األمففن بعفف، ع اصففرها ميففثم، ال ففط  واجففدت بكثافففم فففط المكففان، 

ن الم ظفففاهرين بالحجفففار  بفففي كمفففا شففف د المكفففان  راشففف اً  وأ ي فففت ال فففار ففففط ال فففوا  ل مريفففق الم ظفففاهرين.
 الم ددين بالغ  ، وبين أ صار من حماس وصيوا إلى المكان، فط إ ار السعط لوعف ال ظاهرات.
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وعالفففت   فففارير إن  ظفففاهرات مماثيفففم شففف د  ا مدي فففم خفففا يو س، وجفففا ت ال ظفففاهرات بعفففد سفففاعات مفففن 
خشفن  ت بفرد   ظاهرات مماثيم، فط مخيم دير البيح وكنلك فط مخيم جباليفا شفمال ال  فاا، حيف  عوبيف

مفففن األج ففف   األم يفففم، أسفففمر عفففن إصفففابم عفففدد مفففن الم ظفففاهرين برضفففو، وكفففدمات جفففرا   عرضففف م 
 ليضرب، كما عام أفراد األمن باع  ال العديد من الم ظاهرين.

ويففأ ط   ظففيم ال ظففاهرات  يبيففم لففدعوات عيففى مواعففع ال واصففل ااج مففاعط  حففت ع ففوان "بففد ا  عففي "، 
 الغ   وفر، الضراءب المر معم عيى السيع. اً دعت ليخرون فط  ظاهرات رفض

و الب ااء  ف من أجل ال  اهفم والمسفا لم "أمفان" يفوم أمفس و ار  الماليفم ففط تف   بوعفف اإلجفرا ات 
الضفففريبيم الجديفففد  ال فففط عالفففت إ  فففا "أره فففت كاهفففل الشفففعب المسفففحوق أصفففً   حفففت م رعفففم الحصفففار 

 وس ديان الع وبات". 
شففف ود عيفففان عفففال إن أمفففن تففف    اع فففد  عيفففى الصفففحمط ، أن 15/3/2019 ،48عررررب وأضفففاف موعفففع 

محمففود اليففوا مراسففل "صففوت الشففعب"، خفف ل  غ ي ففل لمسففيرات ديففر الففبيح، واع  ففل الصففحمط أسففامم 
الكحيففوت، بعففد اع حففام م  لففل و كسففيرا وأج   ففل الخاصففم بالعمففل، فففط المدي ففم، باإلضففافم إلففى اع  ففال 

وق اإل سففان، بكففر ال ركمففا ط، ومففدير عففام ال يءففم المسفف  يم لح ففوق المحففامط فففط ال يءففم المسفف  يم لح فف
أث فا  م ابعفم المظفاهرات ففط ديفر الفبيح، وااع فدا  عيفى عضفو المك فب ففط اإل سان، جميل سفرحان، 

 الحركط لجامعم األ هر، شريف البحيصط، و جيل.
  

 في فلسطينعريقات يشّبه الجريمة اإلرهابية بنيوزلندا بمذبحة المسجد اإلبراهيمي  .4
)األ اضفففولن:  فففدد صفففاءب عري فففات، أمفففين سفففر اليج فففم ال  مينيفففم لم ظمفففم ال حريفففر الميسففف ي يم بالجريمفففم 

فففففط مسففففجدين فففففط  يو يي ففففدا، وعففففال إ  ففففا "  يجففففم األيديولوجيففففم  مسففففيماً  49اإلرهابيففففم ال ففففط أودت بحيففففا  
 ر هفففنا جريمفففم ضفففد  ففففط بيفففان صفففحمط: " ع بففف ،وأضفففاف الم  رففففم ال فففط  ففف را بفففنور الحفففروب الدي يفففم".

فففط  مسففيماً  مصففيياً  29اإل سففا يم، مثففل الجريمففم ال ففط  مففنها المسفف و ن اإلرهففابط اإلسففراءييط الففنن نبففح 
 ."، ومثل جراءم داع  اإلرهابيم1994المسجد اإلبراهيمط الشريف فط مدي م الخييل بميس ين فط عام 

 15/3/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 وقف التصعيد في غزة "ائيلإسر "منصور لمجلس األمن: على  .5
بع  الم دوب المراعب لدولم فيس ين فط األمم الم حد  السمير ريا، م صور، يوم الجمعفم،  :رام هللا

مففارس )فر سففا وألما يففان، واألمففين  ثفف   رسففاءل م  اب ففم لكففل مففن رءيسففط مجيففس األمففن لشفف ر  نار/
مففن مغبففم  ففدهور األوضففاا و ثففارا عيففى العففام لألمففم الم حففد  ورءيسففم الجمعيففم العامففم، يحففنرهم في ففا 
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تفففار  جويفففم عيفففى ع فففاا تففف   خففف ل السفففاعات  100المفففد يين الميسففف ي يين ع فففب شفففن  إسفففراءيل  حفففو 
بفالكف  "إسفراءيل"ودعا م صور مجيس األمن إلى اال مات ل نا ال صعيد الخ ير، وم البم  الماضيم.

ضففرور   حففر ك المج مففع الففدولط  وشففدد السففمير م صففور عيففى عففن هجما  ففا ل ج ففب  ففدهور األوضففاا.
 لم ع أن  صعيد وأن اع دا  وحشط يش ل ااح  ل ضد المد يين الع ل.

 15/3/2019 ،القدس، القدس
 

 غزة ردًا على إطالق صاروخين" بلجهاد"احماس و قواعد لحركتيمئة غارة على  يشنّ االحتالل  .6
ًا فجر يوم الجمعم  حو مءم تار  أعين الجي  اإلسراءييط أ ل  من باكر : أ ف ب -ال دس المح يم 

 عيى مواعع لحركم "حماس" فط ع اا ت  ، ردًا عيى إ  ق صاروخين من ال  اا  حو  ل أبيب.
وأفاد الجي  فط بيان بأن " اءرات حربيم ومروحيات هجوميم و اءرات ل وات الدفاا اإلسراءيييم 

 بيم فط ع اا ت  ".الجمعم  حو مءم هدف لم ظمم حماس اإلرها -هاجمت ليل الخميس 
وعال الجي  إن األهداف  ضم ت مجمعًا  س خدمل "حماس" وفق البيان ل  سيق عمييا  ا فط الضمم 

 الغربيم المح يم، إضافم إلى "موعع  ص يع أساسط ليصواريل" فط ع اا ت  .
الج اد اإلس مط ت اس  دفت عواعد لحرك ط حماس و وعال مصدر أم ط فط ت   إن عشرات الضربا

ضربم. وأصيب رجل  100موععًا بأكثر من  40ال  اا. و ابع المصدر أ ل  م اس  داف أكثر من  فط
 وامرأ  لد  إصابم م  ل ما فط رفح ج وب ت  ، وفق المصدر  مسل.

وعال ال ا ق باسم و ار  الصحم فط ع اا ت   أشرف ال در : "أصيب أحد الموا  ين و وج ل الحامل 
 م  ل ما برفح )ج وبن وحال  ما صعبم". بجراا مخ يمم جرا  اس  داف

 15/3/2019الحياة، لندن، 
 

 باسم نعيم يكشف عن آليات لمواجهة التطبيع ويتحدث عن عالقات حماس الخارجية .7
-كشف باسم  عيم، عضو مك ب الع عات الدوليم فط حركم حماس، ورءيس حميم الم ا عم: ت  

ال ط ي ودها ااح  ل اإلسراءييط مع دول عربيم،  فيس ين، عن  ليات جديد  لمواج م حميم ال  بيع
وعال  عيم، فط حوار شامل  وع عات حركم حماس مع اا حاد األوروبط ودول عربيم م  ا سوريم.

مع "المرك  الميس ي ط لإلع م": إن الجميع يدرك خ ور  ال  بيع وال رولم الحاصيم مع ااح  ل 
فع األمور  حو  جاو  ال ضيم الميس ي يم لي  بيع مباشر  من عيادات عربيم رسميم، ومحاول  م لد

 دون أن يدفع ااح  ل ح ى ثم ًا ل نا ال  بيع.
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وأوضح ال يادن بحماس أن حرك ل أجرت ل ا ات وا صاات مس مر ، لمواج م   بيع ااح  ل مع 
   ك الم دسات الدول العربيم، أكدت خ ل ا أن "ال  بيع مرفو، وأن ااح  ل الماشط الع صرن ي

 وير كب الجراءم بحق شعب ا، وهو جريمم وخيا م لي ضيم واألمم ودما  الش دا  وأش   الجرحى".
وأضاف:  وكشف  عيم عن ل ا ت جرت مع عيادات خييجيم، لم اعشم ال  بيع وال حنير من خ ور ل.

س ميم إا كان موضوا ال  بيع حا ضرًا وب و ؛ ألن "فط كل ل ا ات و يارات حماس لدول عربيم وا 
وأشار إلى أن "ما يجرن هرولم تير مسبوعم عيى مس ويات كثير ، وأن عمم هنا  هنا أمر مرفو،".

ال رولم فط ل ا  وراسو ال ادف إلى اإلع ن الرسمط عن ال  بيع بين الكيان وبع، الدول العربيم 
   ك اإلع مط لمواج م  حت حجم  شكيل  حالمات جديد  فط الم   م"، متكدًا أن هنا ال دف ل س

 والحد من "ال مدد اإليرا ط".
واس  كر  عيم وجود مبررات لعدد من الدول العربيم، لوجود ال  بيع مع ااح  ل اإلسراءييط، م  ا: 
"محاولم إيجاد مخرن ليمأ ق الراهن فط فيس ين، و وعف ال ماو، بعد اإلع ن عن صم م ال رن، 

الي ا  مع األمريكان، فيما يبررا  خرون بال  ديدات ال ط   عر، ورف، ال رف الميس ي ط الرسمط 
 لل دول الم   م من إيران".

وكشف  عيم، عن  شكيل هيءات محييم وفصاءل و  يم فيس ي يم، لج م  حضيريم  عمل عيى  شكيل 
يعط "ال  سي يم الو  يم العييا لم اهضم ال  بيع وم ا عم ااح  ل"،  ضم  وابًا فط المجيس ال شر 

الميس ي ط، وعيادات من المصاءل الو  يم الميس ي يم، وهيءات شبابيم ومتسسات المج مع المد ط فط 
 ع اا ت  .

وردًا عيى ستال عن المساعط ال ط   ودها حماس، بعد وصف ا خان اا حاد األوروبط عرارًا بوضع ا 
م وموضوعيم، وا  ما لبع، عيى عواءم اإلرهاب، أوضح أ ل لم يكن مس  دًا إلى "أن حيثيات ح ي ي

ال  ارير اإلع ميم واألم يم من اليوبط والعدو الص يو ط عيى عياد  اا حاد األوروبط"، متكدًا "وجود 
  واصل مع عيادات أوروبيم رسميم أو عريبم من ص اا ال رار ل غيير هنا الموعف".

لم ر  األخير ، أوضح  عيم بأن ما ي اع  وفيما ي عيق بالوفود الدوليم واألوروبيم ال ط  صل ع اا ت   خ ل ا
مكا يم الوصول إلى   دءم أو حل.  فط  يك الي ا ات يدور حول األوضاا اإل سا يم فط ع اا ت  ، وا 

وعن ع عات حماس مع الجم وريم السوريم، وف ح مك ب ل ا، عال  عيم لف "المرك  الميس ي ط 
مم وحم فط الم   م، وكما ي ال ا يوجد فط السياسم لإلع م": "األمر م روا لي  ا  كب يم الميمات ال

 محرمات".
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نا  وافق الشعب السورن بشكل أو بآخر  وأضاف: "سوريم بيد كبير وأصيل ومحورن فط الم   م، وا 
عيى شكل إدار  بيدا، فوجود ا فيل ضرورن وم م، و حن لن  كون  رفًا فط أن خ ف فط الم   م، 

 ".ولن  كون مع  رف عيى حساب  رف
 15/3/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 االحتالل حماس: ستظل المقاومة مع شعبها في قلب المعركة ضدّ  .8

يوم الجمعم، إن الم اومم س ظل مع شعب ا فط عيب المعركم ضد ااح  ل  عالت حركم حماس،: ت  
ل ضيم اإلسراءييط، و شكل مع الجماهير الم  مضم حاء  الصد األعو  ضد مشاريع  صميم ا

وأضافت حماس عيى لسان الم حد  باسم ا حا م عاسم: "بالرتم العدوان اإلسراءييط  الميس ي يم.
عيى ع اع ا الصامد، لن ي راجع شعب ا عن  ضالل ضد ااح  ل، وسي واصل كماحل لكسر الحصار 

ر المح ل و ابع عاسم فط  غريد  عبر )فيسبوكن إن "إراد  الشعب الم اوم أصيب مما ي صو  الظالم".
 العادن، وأن هنا اإلراد  عادر  عيى  ح يق ال صر".

 15/3/2019، الين أونفلسطين 
 

 اإلسرائيليحماس: عقوبات السلطة على غزة تتقاطع مع الحصار  .9
اع برت حركم حماس أن "اس مرار السي م الميس ي يم فط  جويع أهالط ع اا ت   عبر مواصيم : ت  

وعال الم حد   لحصار النن يمرضل ااح  ل اإلسراءييط عيى ال  اا".الع وبات    ا ع بال مام مع ا
باسم حركم حماس حا م عاسم فط  صريح صحمط إن: "ع وبات السي م ضد ال  اا، جريمم و  يم 
وأخ عيم وا  سا يم، ودليل إضافط عيى إصرار فريق السي م فط رام هللا عيى إضعاف الجب م الداخييم 

 الميس ي يم" وفق عولل.
 15/3/2019، الين أونفلسطين 

 
 حماس تستنكر الهجوم اإلرهابي على المصليين بنيوزيلندا .10

اس  كرت حركم "حماس" بأشد العبارات ال جوم اإلرهابط النن وعع صباا يوم الجمعم عيى المصيين 
وعالت حركم حماس فط بيان صحمط إن هنا  اآلم ين فط مساجد  يو يي دا فط مدي م كريست  شير .

جوم اآلثم يتكد مر  أخر  أن اإلرهاب ا دين وا و ن، وا  ما هو ع يد  يرعاها ويدعم ا كل من ال 
 ي شر خ اب الكراهيم والح د بين البشر، كما  معل اإلدار  األمريكيم الحاليم.
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وعدمت خالص ال عا ن ألسر الضحايا والدعا  بالشما  ليجرحى، م البًم السي ات ال يو ل ديم با خان 
جرا ات ال  مم إلي اا أعسى الع وبات عيى اإلرهابيين ومن ي ف ورا هم، وعمل كل ما يي م كل اإل

و البت المج مع الدولط من دول ومتسسات بإدا م هنا الحد  الخ ير، وا خان  لحمايم دور العباد .
 يو ط.كل الخ وات لمواج م ث افم الكراهيم وَمن ي شرو  ا حول العالم، وفط م دم  م الكيان الص 
 15/3/2019موقع حركة حماس، 

 
 رأفت مرة يحمل المنظومة الغربية مسؤولية مجزرة نيوزيالندا .11

عال ال يادن فط حركم حماس رأفت مر : إن الم ظومم السياسيم والمكريم واألم يم وااج ماعيم : بيروت
المسيمين والمساجد  الغربيم هط ال ط   حمل المستوليم المباشر  عن الجريمم اإلرهابيم ال ط اس  دفت

فط  صريح مك وب وصل "المرك  الميس ي ط لإلع م" مسا  -وأرجع مر  نلك  اليوم فط  يو ي  دا.
لي حري، الممارس عيى المسيمين، وا  ام م بأوصاف بشعم، واس خدام سياسم ال ميي   -الجمعم

 اءم بح  م.وأشار إلى أن هنا س  ل اس  داف م، وأباا ار كاب الجر  والع صريم بح  م.
 15/3/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لمظاهراتاباالعتذار للجمهور الفلسطيني بسبب قمع ": تطالب حماس الشعبية" .12

 الب رباا م  ا عضو المك ب السياسط ليجب م الشعبيم، عياد  حركم حماس بااع نار : ت  
 ي ط" الم البم بوعف ت   ليجم ور الميس ي ط، بسبب "ال مع البشع" لمظاهرات الشعب الميس

األسعار والحيا  الكريمم، ودعا اج ماا سريع لي و  الو  يم الميس ي يم لبح  موضوعط ال ظاهرات 
 وال جوم اإلسراءييط عيى ت  .

 . ليغ   وال دهور ااع صادن  ظاهرات رفضاً  وا ظمعد مءات الشبان فط ع اا ت   وكان 
 15/3/2016القدس العربي، لندن، 

 
 تصرف األجهزة األمنية في غزة تجاه المتظاهرينلجهاد" تستنكر "ا .13

اس  كرت حركم الج اد اإلس مط  صرف األج    األم يم فط ت    جاا الم ظاهرين واس خدام ا : ت  
الع ف فط م ح م موا  ين اح جوا عيى  ردن األحوال المعيشيم وااع صاديم، مشددً  عيى أن 

 يشكُل مساسًا بالحريات العامم وحق ال ظاهر السيمط.  ااع دا ات بحق الم ظاهرين
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وكان  وعالت إن ااح  ل هو السبب الرءيس فط األ مم، ودعت السي م لف"رفع اإلجرا ات الع ابيم".
وه اك شكو  فط .  ظاهرات رفضا ليغ   وال دهور ااع صادن وا ظمعد مءات الشبان فط ع اا ت   

 يع، بعدما  رددت أ با  عن فر، سي ات ت   ضراءب جديد .ع اا ت   من ار ماا أسعار الس
 15/3/2016القدس العربي، لندن، 

 
 رئيس الشاباك لم يبلغ نتنياهو باختراق إيران لهاتف غانتس .14

اس بق رءيس الحكومم اإلسراءييي م، ب يامين    ياهو، المت مر الصحمط النن ع دا رءيس ح ب 
معم، بشأن األ با  عن اخ راق ها مل من المخابرات اإليرا ي م، "كاحول افان"، بي ط تا  س، يوم الج

 بال ول "إن ج ا  األمن العام )الشاباكن لم يبيغل )أن    ياهون بااخ راق".
كما أي دت لج م اا  خابات المرك ي م  يبًا لح ب الييكود بم ع ب   المت مر الصحمط لغا  س "أل ل 

 دعاءق. دعايم ا  خابي م"، وأجيت عرضل لعشر
لخميس، أن مستوَلين فط ج ا  الشاباك، افط ال يم يون اإلسراءييط نكرت، مسا   12وكان ال  ا  الف

ال  يا عبل  حو أسبوعين بغا  س، وأخبراا أن أج    المخابرات اإليرا يم عد اخ رعت ها مًا خيويًا كان 
ل إلى جميع مح ويات ها ف وبحسب ال  ا ، فإن المخابرات اإليرا يم  مك ت من الوصو  فط حو  ل.

، بما فط نلك المعيومات الشخصيم والمراس ت الخاصم إلى جا ب المرس ت ال ط  تا  س الشخصط 
  عيق ب بيعم دورا السياسط، متكد  بنلك أن جميع هنا المعيومات أصبحت اآلن فط أيدن 

 المخابرات اإليرا يم.
 15/3/2019، 48عرب 

 
 لمحاوالت اختراق "الكابينيت" أعضاءأحد  رض هاتفتع ..بعد غانتس: موقع "واينت" .15

 عر ، ها ف أحد الو را  اإلسراءيييي ن، أعضا  المجيس األم ط والسياسط المصغ ر، لمحاولم اخ راق 
 من عبل ج ات أج بي م، بحسب ما نكر موعع "واي ت"، مسا  الجمعم.
عاءمم "كاحول افان" ل خ راق  وبخ ف  عر ، ها ف رءيس أركان الجي  اإلسراءييط  األسبق ورءيس

من عبل "ااس خبارات اإليرا ي م"، إا أن محاولم اخ راق ها ف الو ير اإلسراءييط الحالط ا ُيعرف من 
ووف ًا ليموعع، ف د  عر ، ها ف الو ير اإلسراءييط إلى أكثر من محاولم، و م ت إحا  ل  ي ف ورا ها.

م ال ط عامت بإيضاا نلك، سواً  إن كان من عبل ج ا  عبل أسبوعين بنلك؛ دون أن ينكر من الج 
كما أ ل من تير الواضح بالمر  ،  األمن العام )الشاباكن أو من عبل أج    أم ي م إسراءييي م أخر .

.  ب عبير الموعع، إن  جح المخ رعون فط الحصول عيى أن  معيومات من ها ف الو ير اإلسراءييط 
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لين إسراءيييين إلى محاوات اخ راق مشاب م، عيمًا بأن رءيس ج ا  وا يس بعد الموعع  عر ، مستو 
الماضط من إمكا ي م  دخ ل دولم أج بي م فط  ي اير /طثا الالشاباك،  داف أرتمان، حن ر فط كا ون 

 اا  خابات اإلسراءييي م، ميمحًا إلى أن  كون هنا الدولم روسيا.
 15/3/2019، 48عرب 

 

 أطلقت الصاروخين باتجاه تل أبيب بالخطأ الجيش اإلسرائيلي: حماس .16
عال الجي  اإلسراءييط، صباا يوم الجمعم، إن   ديرا ل  شير إلى أن إ  ق الصاروخين من ع اا 
ت   با جاا م   م  ل أبيب، يوم الخميس، جا  بالخ أ، وأ ل لم  كن ه اك  يم لد  حركم حماس 

يم فط ال  اا أن الجا ب المصرن  وس  لي وصل يأ ط نلك فيما  تكد المصادر الميس ي  إل  ع ا.
 .الجمعم إلى  ماهمات   ضط بوعف إ  ق  ار، بدأ الساعم الثام م من صباا يوم

وشدد الجي  عيى أن "الرد" اإلسراءييط لم يأخن بعين ااع بار أن الصاروخين أ ي ا بف"الخ أ"، فيما 
 ن    جل ك اءب ع  الدين ال سام." محيط الص ع، والن75عال إن الصاروخين من  را  "إم 

 15/3/2019، 48عرب 
 

 شاكيد: إلخضاع المرشحين للمحكمة العليا لمساءلة في الكنيست .17
أعي ت و ير  ال ضا  اإلسراءييي م،  يييت شاكيد، يوم، الجمعم، أ  ا س جرن  غييرات إضافي م فط  ري م 

الدس ور فط الك يست، بحسب ما نكرت اخ يار عضا  المحكمم العييا،  شمل مسا لم عام م فط لج م 
حون لم صب عا، فط المحكمم العييا ألسءيم عام م  صحيمم "معاريف". ووف ًا ليخ  م، فسيخضع المرش 

حم الثا يم فط  من أعضا  الك يست، حول عضايا عي ي م و وج  ا  م السياسي م. وأجرت شاكيد، المرش 
ال ضاءط اإلسراءييط، م ن شغي ا م صب ا فط العام  ح ب "اليمين الجديد"،  عدي ت كبير  فط ال ظام

عضا  فط المحكمم  6عاضيًا فط مجمل المحاكم اإلسراءييي م، م  م  334، وعي  ت خ ل هنا الم ر  2015
وعالت شاكيد إن "ال شا  ال ضاءط"، فط إشار  عدم  بالمءم من عضا  ا. 40العييا، أن ما مجموعل 

ال ا ون، إ ما مراعبم الك يست والحكومم اإلسراءييي م، أيضًا، "يدخل اع صار عمل ال ضا  عيى  مسير 
 المحكمم إلى إشكالي ات عيمي م وسياسي م، لنلك، فط ف ر ط األخير  بدأت ب غيير ا جاا المحكمم العييا".

وأضافت شاكيد أ ل "من اليحظم ال ط  دخل في ا المحكمم العييا إلى الساحم العام م، ف  سبب لء  
ين ليمحكمم العييا و وج ا  م ال ضاءي م وال يمي م".يعر   ف الجم ور مواعف المرشح 

 15/3/2019، 48عرب 
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 استطالع رأي يظهر تراجع حزب الليكود .18
أظ ر اس   ا جديد ليرأن فط "إسراءيل"   دم  حالف "أ رق أبي،" عيى ح ب "الييكود" : )د.ب.أن

  يامين    ياهو بسبعم م اعد.الم  رف ب عامم رءيس الو را  "اإلسراءييط" ب
ووف ًا ل س   ا النن  شرت   اءجل صحيمم "جيرو اليم بوست"، أمس، فإن  حالف "أ رق أبي،" 
النن يضم ح بط "م اعم إلسراءيل" ب عامم بي ط جا  س و"ه اك مس  بل" ب عامم ياءير ليبيد، 

 وعع أن يحصل ح ب "ي وديم م عدًا لح ب "الييكود".ومن الم 26م عدًا، م ابل  33سيحصل عيى 
ال ورا " واألح اب اليمي يم الم حد  و"ح ب العمل" عيى سبعم م اعد. كما ومن الم وعع أن يحصل 
ح ب اليمين الجديد "وحدا   ال" عيى س م م اعد، بي ما من الم وعع أن يحصل كل من أح اب 

نا  حصيت أح اب "إسراءيل بي  ا" "شاس" و" ي وت" و"إسراءيل بي  ا" و"كي ا" عيى خمسم م اعد. وا 
و" ي وت" و "كي ا" عيى خمسم م اعد، فإن نلك سيتدن إلى سي ر  الك يم اليمي يم عيى ما مجموعل 

م عدًا. فط مثل هنا الحالم، حي   54م عدًا، فط حين أن الك يم اليساريم سوف  حصل عيى  66
 سيكون ليك يم اليمي يم األتيبيم. 

 16/3/2019الخليج، الشارقة، 
 

 الدولتين لحلّ  "إسرائيل"يهودي: الشرعية الدولية وبعض األنظمة العربية مسؤوالن عن إفشال  مؤرخ .19
دعا المترخ الي ودن المعادن ليص يو يم والم اصر لي ضيم الميس ي يم، : وديع عواود  -ال اصر  

بسبب اس مرار دعم إي ن بابيل، الشعب الميس ي ط لي راجع عن فكر   سويم الدول ين ال ط لم   ح ق 
 المج مع الدولط ليمشروا الص يو ط وال مكير برتيم جامعم وجديد .

أمس، عال بابيل إن عا ون ال وميم فيل ما يشبل  "مساوا "وفط  دو  سياسيم فط ال اصر   ظم ا مرك  
م  صريح الرءيس األمريكط دو الد  رامب حول ال دس المح يم، وأكد أ  ما يعبران عن سياسم   ييدي

عديمم وأيديولوجيم عاءمم وا ي سجان من اس را يجيم دراميم جديد . فاإلدارات األمريكيم الم عاعبم 
 الما ا حا ت إلسراءيل بالكامل. ولمت أيضا إلى أن ال وا ين اإلسراءيييم ع صريم عبل عا ون ال وميم 

ن إسراءيل عامت عيى فكر  ع صريم اس عماريم م ن عرن و يف، وهط دولم اس عمار  م ن س وات، وا 
وأوضح أن عا ون ال وميم يعبر عن ح ي م كل األح اب الص يو يم كو ل  اس ي ا ط م ن ال كبم.

ي حد  عن أن    م فط "أر، إسراءيل"   حول لدولم إسراءيل، وأن ه اك شعبا واحدا ف   كمجموعم 
يمكن العود  ل ا وال عيم ل ا   يعات عوميم وال صد الي ود. كما أشار الى وجود حاات فط ال اريل 

م  ا من أجل ال ول إن المعادلم ال ط ربما  ش غل و ح ان لصبر و مكير جماعط لبيور  اس را يجيم 
جديد  بدييم ل س را يجيم ال ديمم الماشيم. وأكد بابيل أن  سويم الدول ين فشيت ا ألن الج ود لم  كن 
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، إ ما ألن المشروا الص يو ط ما  ال يحظى صادعم أو   يجم اا  سام الميس ي ط الداخيط فحسب
عييميم أيضا لألسف حي   ض ر بع، الدول العربيم والميس ي يون وهم ليسوا أعو   بشرعيم دوليم وا 

 مجموعم فط العالم ليمثول أمام اء  ف من الصعب العمل ضدا. 
 15/3/2019القدس العربي، لندن، 

 

 له نتيجة إغالقات االحتالل المتكررة خلعون أبوابهوالفلسطينيون ي االحتالل يقتحم باب الرحمة .20
اع حمت عوات ااح  ل "اإلسراءييط" الخاصم، ع ب ص   الجمعم، أمس، ُمصيى "باب : وكاات

الرحمم" فط المسجد األعصى المبارك، وشرعت فط  صوير كل المصيين الموجودين فيل، فط وعت 
   األعصى واح ت المصيين ب دف  صويرهم.أ يق ااح  ل  اءر  مسير  صغير  حي ت فط سما

عد أدوا ص    1948ألف موا ن فيس ي ط من ال دس واألراضط المح يم عام  40وكان أكثر من 
الجمعم فط رحاب المسجد األعصى بما فيل مصيى "باب الرحمم"، فط حين أد  عشرات الُمبعدين 

ال دس ال ديممن أمام مدخل م بر  عن األعصى ص   الجمعم فط م   م باب األسبا  )من أبواب 
 "باب الرحمم" الم ص م ليجدار الشرعط لألعصى المبارك.

وخيع ُمصيون أبواب مصيى "باب الرحمم" بالكامل   يجم إت عات ااح  ل الم كرر  لل. ُيشار إلى 
 أن عوات ااح  ل  ع  ل كل موظف من األوعاف يم ح مصيى "باب الرحمم".

وس  إجرا ات مشدد  فرض ا ااح  ل فط المدي م الم دسم وفط بيد  ا ال ديمم وجرت ص   الجمعم 
ومحي  ا، واح ج ت عوات ااح  ل مءات الب اعات الشخصيم ليمصيين من فءم الشبان خ ل 

 دخول م إلى المسجد األعصى من بوابا ل الرءيسيم "الخارجيم". 
 16/3/2019، الخليج، الشارقة

 
 الهجومين اإلرهابيين من ضحايا فلسطينياً  19ا: في نيوزيلند يةمصادر إعالمية وسياس .21

لد  أس راليا و يو ل دا ع ت عبد ال ادن،  طميس ي السمير ، أن ال15/3/2019األيام، رام هللا، عالت 
صابم عدد من الميس ي يين فط ال جومين  أعين عن وجود معيومات أوليم  شير إلى اس ش اد وا 

 بمدي م كرايست  شير   بج ير  ساو   ي  د فط  يو يي دا.اإلرهابيين عيى مسجدين 
وأفاد السمير تير الم يم فط  يو يي دا أن الجاليم الميس ي يم أبيغ ل باس ش اد موا ن فيس ي ط عيى 
صابم عدد  خر فط ال جومين، موضحًا أن السمار    ابع ا صاا  ا مع الج ات المخ صم  األعل، وا 

 ى معيومات وبيا ات رسميم.فط  يو يي دا ليحصول عي
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مصادر إع ميم وسياسيم فط العاصمم ، من ل دن، أن 15/3/2019"، 21موقع "عربي وأضاف 
ال يو يي ديم كشمت معيومات أوليم حول ج سيات الضحايا فط ال جوم النن اس  دف مسجدين أمس 

ب غال  5 و سيين،  5، افيس ي ي 19وعالت المصادر إن من عرفوا من الضحايا كا وا كال الط: الجمعم.
، إيرا ط واحد، سورن واحد، أرد يان، عراعيان، صوماليين 3، يم يين 3، مغاربم 4، )من ي غ دي ن

 سعودن واحد.، و أفغا ط واحد
 .50لم  حدد ج سيا  م، حي  بيغ العدد ال  اءط  3والمعيومات أع ا  شير إلى أن ه اك 

 
 د األقصى على ضحايا مجزرة نيوزيلنداالفلسطينيون يؤدون صالة الغائب في المسج .22

األ اضول: أد   اف الميس ي يين ص   الغاءب فط المسجد األعصى، يوم الجمعم، عيى  - ال دس
 أرواا ضحايا ال جوم اإلرهابط عيى مسجدين فط  يو يي دا.

وأدان الشيل محمد حسين، خ يب المسجد األعصى ومم ط ال دس والديار الميس ي يم، ال جوم 
وكان ال جوم اس  دف مسجدين فط مدي م كرايست  شير ، الجمعم، ما أود   صمل باإلرهابط.وو 

صابم العشرات. 49بحيا     رحم عيى أرواا جريمم اارهاب فط  يو يي دا ال ط “وعال الشيل حسين:  وا 
 ”.راا ضحي  ا عشرات الش دا  وعشرات الجرحى
 ى المسجد األعصى ومدي م ال دس الشرعيم.كما اس  كر اس مرار ااع دا ات اإلسراءيييم عي

 15/3/2019القدس العربي، لندن، 
 

 التصعيد اإلسرائيلي في ظلّ الجمعة  غزة: الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تلغي فعاليات .23
أعي ت ال يءم الو  يم لمسيرات العود  وكسر الحصار، صباا يوم الجمعم، إلغا  فعاليات اليوم 

وأكدت ال يءم، فط بيان صدر  ك فط ظل ال صعيد اإلسراءييط فط ع اا ت  ."بشكل اس ث اءط"، ونل
ع  ا، أ  ا "فط حالم ا ع اد مس مر لمواكبم ال  ورات واألحدا  السياسيم والميدا يم". وعالت ال يءم 
فط بيا  ا: "  ديرا ليمصيحم العامم، عررت ال يءم  أجيل فعاليا  ا الم رر  هنا اليوم بشكل اس ث اءط، 
حرصا عيى أب ا  شعب ا واس عدادا لمييو يم األر، والعود  فط الث ثين من  نار/ مارس الجارن". 
وأضافت " تكد ألب ا  شعب ا اس مرار المسيرات وعدم  راجع ا والسعط الدتوب من أجل  ح يق أهداف 

 المسيرات الم مث يم فط العود  وا   ا  الحصار الظالم". 
 15/3/2019، 48عرب 
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 متفرقة من الضفة الغربيةت خالل قمع االحتالل مسيرات إصابا .24
عمعت عوات ااح  ل اإلسراءييط مسيرات فيس ي يم فط أ حا  م مرعم من الضمم الغربيم، يوم 
الجمعم، ما أد  إلى ا داا مواج ات س   خ ل ا جرحى. وفط ال دس المح يم اع حمت عوات 

 ر المصيين فط مصيى الرحمم.ااح  ل باحات المسجد األعصى وشرعت ب صوي
وأصيب شاب بعيار معد ط مغيف بالم ا ، خ ل عمع عوات ااح  ل اإلسراءييط، لمسير  عريم كمر 

 15السيميم الم اهضم ل س ي ان والم البم بم ح شارا ال ريم، المغيق م ن أكثر من  األسبوعيمعدوم 
 عاما لصالح مس و  ط "عدوميم".

شعبيم فط كمر عدوم، مراد ش يون، بأن العشرات من ج ود ااح  ل اع حموا وأفاد م سق الم اومم ال
ال ريم بعد ا   ق المسير ، واح وا الشبان وس  إ  ق كثيف ليرصاص الحط و"الم ا ط" وع ابل 

 شاب بعيار "م ا ط" فط الظ ر عولج ميدا يا. إصابم إلىالصوت، مما أد  
ير  سيميم ا  ي ت فط عريم بيت سيرا ترب مدي م رام هللا، ، مسالجمعم وعمعت عوات ااح  ل، يوم

 ليم البم باإلفران عن جثما ط الش يدين يوسف ع  اون وأمير دران.
وأحيا المشاركون فط مسير  عريم  عيين األسبوعيم السيميم الم اوءم ل س ي ان والجدار الع صرن، 

أ درسون و ضام ا مع ما ي عر، لل  اليوم، نكر  رحيل الش يد  راشيل كورن والمصاب  ريس ان
ونكرت مصادر محييم ان ج ود ااح  ل أ ي وا ع ابل الصوت والغا  المسيل  المسجد األعصى.

 ليدموا با جاا المشاركين ما أد  إلى إصابم عدد م  م بااخ  اق وعولجوا ميدا يا.
 15/3/2019، 48عرب 

 
 يني بغزة والقدسالهيئة المغربية تدعو للنفير نصرة للشعب الفلسط .25

دعت ال يءم المغربيم ل صر  عضايا األمم الشعوب العربيم لي مير  صر  ليشعب الميس ي ط فط  :الربا 
ل فا كمفا دعفت ال يءفم، ففط بيفان  الميس ي يين. ع اا ت   والمسجد األعصى، و  ديدًا بااع دا ات ضد  

حمففل مسفففتولي ل فففط وعففف العفففدوان ، الحكومففات العربيفففم والمج مففع الففدولط ل 15/3/2019 الجمعففم يففوم
وثم  ففت صففمود الم دسففيين والم دسففيات والغفف  يين فففط  عيففى تفف   وحمايففم المسففجد األعصففى والم دسففيين.

وعبففرت  وجففل الغ رسففم الصفف يو يم، وجاه يففم الم اومففم لي صففدن لعففدوان ااحفف  ل الصفف يو ط الغاشففم.
ات األخيفففر  ال فففط ي عفففر، ل فففا المسفففجد ال يءفففم عفففن عي  فففا الم  ايفففد إ ا  العفففدوان عيفففى تففف   وااع فففدا 

األعصففى مففن المسفف و  ين وعففوات ااحفف  ل؛ مففن إتفف ق ليمسففجد، واع حامففات داهمففت الجففامع ال بيففط 
 والمصيى المروا ط ومسجد عبم الصخر . 

 15/3/2019 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 شبكة إسرائيلية زّورت وثائق لحصول عدد من اليهود على الهوية المغربية .26
الربا : وصل عدد المع  يفين عيفى خيميفم شفبكم   ويفر هويفم إسفراءيييين ل مكيف  م مفن ب اعفم ال عريفف 

إلففى مواصففيم  ، عيففى دفع ففين، وي وعففع أن ير مففع العففدد،  ظففراً شخصففاً  24وجففوا  السففمر المغربففط، إلففى 
 لعالم.ع اصر المرعم الو  يم ليشر م ال ضاءيم بحث ا فط ال ضيم ال ط اس ماد م  ا ي ود عبر ا

وعالت   ارير صحميم إن حسن شف ير اإلدريسفط، عاضفط ال ح يفق، باشفر يفوم السفبت الماضفط، أولفى 
جيسففات ال ح يففق فففط شففبكم   ويففر وثففاءق حصففول عففدد مففن الي ففود عيففى ال ويففم المغربيففم، مففن دون 

مففا وكشففمت ال ح ي ففات األوليففم، هففدفين أساسففيين مففن عمييففم ال  ويففر، ي عيففق أول  ار بففا  م بففالمغرب.
بالسفف و عيففى ع ففارات الي ففود المغاربففم الففنين رحففل الجفف   األعظففم مفف  م إلففى فيسفف ين، وهففو مففا يسففيل 
لعاب عصابات الع ارات، ورتبم بع، اإلسراءيييين فط ال   ل بين بع، الدول العربيم بجوا ات سمر 

 أن م  عم الشبكم هو موا ن مغربط اع  ق الديا م الي وديم. مغربيم، عيماً 
أم يين، ضم  م عميد شر م، ورءيس مصفيحم جفوا ات السفمر،  4من بين أعضا  الشبكم وكشمت أن 

ففففط الفففدار البيضفففا ، وموظفففف ففففط مصفففيحم  صفففحيح اإلمضفففا ات، وم  فففدب عضفففاءط ففففط المحكمفففم 
ااج ماعيفففم ففففط حفففط األلمفففم ففففط المدي فففم  مسففف ا، وعفففون سفففي م، ومرشفففد سفففياحط، وي فففودن إسفففراءييط، 

 تولم  جاريم عن وكالم ليسمر.وضاب  بالحالم المد يم، ومس
 وعرر عاضط ال ح يق إيداا أتيب م فط السجن.

وعالففت صففحيمم "أخبففار اليففوم" إن الم  مففين  جففاوبوا بشففكل  بيعففط مففع أسففءيم عاضففط ال ح يففق وممثففل 
ال يابم العامم، مشير  إلى أن العمييم كا ت  س  دف اخ راق األج    المد يفم وعضفا  األسفر  المغربفط، 

صفففول عيفففى الج سفففيم المغربيفففم، مفففرورا بأعسفففام الحالفففم المد يفففم والميح فففات اإلداريفففم واألمفففن ب فففدف الح
الو  ط، ا   عا من   وير وثاءق ع ود اا دياد ليي ود النين ليسفت ل فم أصفول مغربيفم، أتيفب م عفادم 

 فم كاففم من إسبا يا والبر غال، ثم الحصول عيى الب اعم الو  يم المغربيم، فجوا  سمر مغربفط ي فيح ل
 الح وق المخولم ليموا  ين المغاربم.

 16/3/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 لقضية الفلسطينيةل والداعمة "إسرائيل"مرزوق الغانم على مواقفه ضّد ل تكريم مغربي .27
الربا : كرمت فعاليات مغربيم م اهضم لي  بيع، أمس الخميس، رءيس مجيس األمم الكوي ط مر وق 

الكيان الص يو ط فط محافل دوليم أثارت ث ا  داعمط ال ضيم الميس ي يم،  واعمل ضد  لم الغا م، عرفا اً 
ونلفففك خففف ل  يفففار   ظم فففا وففففد مفففن مجموعفففم العمفففل الو  يفففم مفففن أجفففل فيسففف ين والمرصفففد المغربفففط 
لم اهضفففم ال  بيفففع لفففرءيس مجيفففس األمفففم الكفففوي ط ففففط م فففر إعام فففل ففففط الربفففا ، ونلفففك عيفففى هفففام  
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الم سق العام ليمت مر ال ومط  ،و رأس خالد السميا ط لما يط ال عاون اإلس مط.مشارك ل فط مت مر بر 
اإلسفف مط الوففففد الففنن شفففارك فيفففل أحمففد ويحمفففان رءففيس المرصفففد المغربفففط لم اهضففم ال  بيفففع وع يففف  
ه ففاون الكا ففب العففام لمجموعففم العمففل الو  يففم مففن أجففل فيسفف ين، وكففل مففن المس شففار البرلمففا ط عبففد 

و فريفق الكو مدراليفم الديم را يفم ليشفغل ففط الغرففم الثا يفم، وعبفد الي يفف ب يع فوب الحق حيسفان عضف
وعففال المرصففد إن الي ففا  كففان م اسففبم ل حيففم رءففيس مجيففس  عضففو فريففق العدالففم وال  ميففم فففط البرلمففان.

األمففم الكففوي ط عيففى مواعمففل ال اريخيففم والب وليففم فففط البرلمففان الففدولط ضففد الكيففان الصفف يو ط، كمففا  ففم 
   ديم درا  كريم ليمستول الكوي ط عبار  عن لوحم   ييديم مغربيم رم يم. 

 16/3/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 لقطاع غزةاإلسرائيلي بومبيو يدعم قصف االحتالل  .28
العديد من  "إسراءيل"عن دعمل ل صف  بومبيو و ير الخارجيم األمريكيم مايك  ل أبيب: أعرب

، وفط  غريد  لل عيى موعع  وي ر، معي ًا عيى إ  ق صاروخين با جاا  ل المواعع فط ع اا ت  
مر  أخر ، ي عر، الموا  ون اإلسراءيييون ل جوم من إرهابيين فط ت   ": أبيب من ع اا ت  ، عال

لين من ِعبل أسيادهم فط   ران  حن إلى جا ب حييم  ا، إلسراءيل الحق ". وأضاف: "مسيحين وممو 
 ."ي افط حمايم موا  

 16/3/2019، األيام، رام هللا
 

 المقبل تشمل بيروت والقدس والكويت األسبوعلمنطقة العربّية في زيارة لبومبيو  .29
كي م، مايك بومبيو،  يارً  إلى الم   م العربي م يوم الث ثا  الم بل،  شمل ييبدأ و ير الخارجي م األمر 
ولين اإلسراءيييين، من بي  م رءيس الحكومم وسيي  ط فط ال دس، مع المست  بيروت وال دس والكويت.

اإلسراءييي م، ب يامين    ياهو، "لي  ا  فط ال ضايا اإلعييميم الحرجم، بما فط نلك مواج م ال أثير 
عاد   أكيد ال  ام الوايات الم حد  الثابت بأمن إسراءيل". تابت فط حين  الخبي  لي ظام اإليرا ط وا 

ضي م الميس ي ي م، المعروفم بف"صم م ال رن"، عن بيان الخارجيم لي ضايا كي م ل سويم ال يالخ م األمر 
سيشارك بومبيو خ ل وجودا فط ال دس، أيًضا، و  ال ط سي اعش ا بومبيو مع المستولين اإلسراءييي ين.

فط اج ماا مع  عما  اإلسراءيييين وال بارصم واليو ا يين لم اعشم المساءل الرءيسيم الم عي  م ب ضايا 
 ال اعم واألمن ال ط  واجل م   م شرق البحر الم وس .

 15/3/2019، 48عرب 
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 دعوة أممية لعدم تقويض جهود تلبية احتياجات غزة .30
وكاات: دعا األمين العام لألمم الم حد ، أ  و يو تو يري ، الجمعم، فيس ين ال -  يويورك

ياجات الحرجم لسكان ت  . جا  نلك و"إسراءيل" إلى "عدم   وي،" الج ود الراميم إلى  يبيم ااح 
خ ل مت مر صحمط ع دا س يمان دوتريك، الم حد  باسم تو يري ، بالم ر الداءم ليم ظمم الدوليم 
فط  يويورك. مضيمًا: إن "تو يري  يدعو جميع األ راف المع يم إلى مواصيم  عامي ا مع مصر 

 ا  اإلسراءيييين والميس ي يين ليخ ر".واألمم الم حد ، ل ج ب الم يد من ال صعيد النن يعر، حي
 15/3/2019 المركز الفلسطيني لإلعالم،

 
 بغزة  ن متظاهري "بدنا نعيش" السلميي "العفو الدولية": حملة شرسة ضدّ  .31

حميم " 14/3/2019فط  ت   أ ي تع اا سي ات فط العالت م ظمم العمو الدوليم "أم س ط" إن  :ل دن
 وأضافت السيميين، النين  البوا بالعدالم ااج ماعيم وااع صاديم".م ظاهرن بد ا  عي   شرسم ضد  

"أن الميس ي يين النين ي م عمع ح وع م بشكل تير اع يادن عيى أيدن ااح  ل اإلسراءييط  الم ظمم
 يجب أا ي عرضوا ليوحشيم وال مع من عبل حماس".

 15/3/2019 القدس، القدس،
 

 في تراجع "إسرائيل"ر أبحاث ومؤشرات عالمية: قوة وتأثي .32
ي ماخر رءيس الحكومم اإلسراءيييم، ب يامين    ياهو، ب و  و أثير إسراءيل فط العالم، وي ول إ  ا الدولم 

 العظمى الثام م عالميا، وأن جيش ا يح ل المر بم الثالثم، بعد الوايات الم حد  وروسيا. 
 USمعم ب سيما يا و حت رعايم مجيم" لكن اس   عا ضخما أجراا مع د "تالوب" بال عاون مع جا

News and World Report أظ ر أن إسراءيل ليست ال و  العظمى الثام م فط العالم، وجيش ا ليس ،"
ألف شخص، من دول مخ يمم،  ولبوا بم ح  21ثال  أعو  جي  وتير نلك. وشمل ااس   ا 

م واج ماعيم وسياسيم. ولمت   رير ع مات لثما ين دولم فط  سعم مجاات   عيق بمواضيع اع صادي
 شر ل صحيمم "يديعوت أحرو وت" اليوم، الجمعم، إلى أن معظم المشاركين فط ااس   ا لم ي وروا 
الدول الثما ين ال ط ُسءيوا ع  ا، أو أ  م  اروا بعض ا، كما أن معيوما  م ع  ا محدود . ولنلك، فإن 

 لمس  يعين.ااس   ا فحص صور  وسمعم هنا الدول لد  ا
و بين من هنا ااس   ا أن إسراءيل  ح ل المر بم الث ثين عالميا، وسب ت المكسيك، لك  ا جا ت 
بمرا ب بعد البرا يل. ولكن لد  إجاب  م عيى ستال حول ما إنا كا ت إسراءيل دولم مثير  وي عم العي  

جال اا م احط ال جارن، وصيت في ا، وصيت إلى المكان السبعين، من أصل ثما ين دولم. بي ما فط م
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. و بين أن المس  يعين ي ظرون إلى إسراءيل عيى أ  ا دولم نات ع عات دوليم و أثير 64إلى المكان 
سياسط عال فط العالم، لك  ا ا  ع بر "دولم عاءد ". كنلك  بين أن المس  يعين ي ظرون إلسراءيل عيى 

 مع ا ليس وديا، وا  ما هو محافظ وم  هد.أ  ا دولم عدوا يم وعسكريم، مثل الصين، ومج 
 

 مؤشر القوة العسكرية
و شرت الصحيمم   اءج دراسم أجراها ث ثم باحثين إسراءيييين، هم المستول الكبير السابق فط الموساد 
ورءيس مجيس األمن ال ومط األسبق، البروفيسور عو ن أراد، والدك ور  روت أراد وتبريءيل هرءيل، 

حا لمع يات جمع  ا متسسات ومعاهد أبحا ، دع ت فط عو  دول مخ يمم فط العالم، النين أجروا مس
وفق معايير موضوعيم وعابيم لي ياس. وال دريج النن  وصيوا إليل يع بر موثوعا ويس خدمل ص اا ال رار 

 فط العالم فط المجاات السياسيم وااع صاديم والعسكريم، كأسا لعمي م ومن أجل وضع تايات.
متشرا  50دولم، اس  ادا إلى  136، ال و  العسكريم لف2006 ب أحد المشاريع البحثيم، م ن العام وي ع

مخ يما، بي  ا كميم األسيحم و وعي  ا، ال در  ال وويم، العضويم فط  حالمات عسكريم، ال و  البشريم، 
 الص اعات األم يم، الك و  ال بيعيم، المواص ت وتيرها

فط  دريج ال و  العسكريم، ليس الثالثم كما ي عم    ياهو. و سب  ا فط هنا  16م و ح ل إسراءيل المر ب
 21، وكنلك إيران ال ط كا ت فط المر بم 12ال دريج  ركيا فط المر بم الثام م، ومصر فط المر بم 

. وهنا المتشر ا ي عامل مع عو  الجي  ف   وا  ما مع مساحم الدول 13وأصبحت اآلن فط المر بم 
 سكا  ا أيضا.  وعدد

والمر بم ال ط  ح ي ا إسراءيل فط متشر ال و  العسكريم، يع مد إلى حجم اإل ماق المالط المر مع 
 لي واحط األم يم. و ح ل إسراءيل المر بم الثا يم فط اإل ماق عيى األمن ليمرد الواحد، بعد السعوديم.

 

 الترسانة النووية
 SIPRIركط مس  ل ي ابع ا  شار األسيحم، ومع د  ، وهو مع د أميArms controlوف ا لمع د 

رأسا حربيا  وويا. وه اك  سعم  80السويدن ألبحا  الس م، فإن ال رسا م ال وويم اإلسراءيييم  شمل 
وهط: الوايات الم حد ، روسيا، فر سا، بري ا يا،  –دول فط العالم ال ط يوجد بحو   ا س ا  وون 

ا الشماليم، إضافم إلى إسراءيل. و ظ ر مع يات المع دين أن عو  الصين، ال  د، باكس ان وكوري
إسراءيل ال وويم  راجعت م ابل باعط دول هنا المجموعم. وبحسب المع دين، فإن ال  د وباكس ان 
اس مر ا فط ال  وير ال وون، و جاو  ا إسراءيل من حي  كميم الرتوس الحربيم ال وويم، وأن إسراءيل 

، من المر بم السادسم إلى السابعم، و راجعت مر  أخر ، 2010تشر، فط العام  راجعت فط هنا الم
 ، إلى المر بم الثام م.    2012فط العام 
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وأفادت أبحا  الم  د  ااع صادن العالمط بأن إسراءيل والصين   بادان المر ب ين الثا يم والرابعم 
 بم األولى، وروسيا المر بم الثالثم. واح يت فط مجال السايبر ال جومط. و ح ل الوايات الم حد  المر 

فط السايبر الدفاعط. وي بين من هنا األبحا   20 – 11إسراءيل، فط الس وات األخير ، األماكن 
 أيضا، أن إسراءيل  دفع ثم ا باهظا، بكافم الم اييس، كط  ح ل هنا المرا ب فط المتشرات األم يم. 

 

 ُسمعة دولية متدهورة
ر   د" األميركط لي و  "ال اعمم" أن ال أثير السياسط والث افط ومن دون اس خدام وبح  متشر "بو 

 2017. لكن فط العامين 2015فط العام  26ال و ، لث ثين دولم راءد . ووصيت إسراءيل إلى المر بم 
لوايات . والدول الراءد  فط هنا المجال هط بري ا يا وفر سا وألما يا وا31 راجعت إلى المر بم  2018و

فط متشر الحضور الدولط، وف ا لمع د  100بين  34وحي ت إسراءيل فط المر بم  الم حد  واليابان.  
دولم فط متشر الع عات الدبيوماسيم،  42من  34األبحا  "إل كامو" اإلسبا ط. ووصيت إلى المر بم 

، النن RepTrakد األس رالط. ووصيت إسراءيل فط متشر الُسمعم الدوليم لمع  L0WYوف ا لمعد 
بين  40يدمج ما بين جود  الحكم وجود  الحيا  وجود  المتسسات ومس و  ال  وير، إلى المكان 

 خمسين دولم. و وجد فط رأس ال اءمم السويد وف ي دا وسويسرا وال رويج.  
 ظام ووصيت إسراءيل فط متشر الدول ال ط  س م ليعالم فط مجاات العيوم وال ك ولوجيا والث افم وال

دولم. وع ب فيشمان أ ل "لري   163من بين  53العالمط والصحم وما إلى نلك، إلى المر بم 
 ال اووس النن   باهى فيل إسراءيل بإس ام ا لألتيار، ا يوجد رصيد".   

 insteadفط مجال ال جديد، وف ا ل دريج جامعم كور ل ومدرسم األعمال  11و ح ل إسراءيل المر بم 
األمم الم حد . لكن فط مجاات ااس  رار السياسط واألم ط وصيت إسراءيل إلى المر بم بال عاون مع 

دولم، وصيت إسراءيل إلى  73. ومن بين 107فط العالم، وفط مجال   بيق ال ا ون إلى المر بم  102
لى حضي، دول  43المر بم  فط متشر  30. ووصيت إلى المر بم OECDفط مجال ال عييم، وا 

 دولم، ونلك بسبب ا عدام المساوا  فط ال عييم والمرص والدخل. 138ج ماعيم من بين الم اعم اا
ومن حي  ث م الجم ور بم  خبيل، وف ا ل دريج الم  د  ااع صادن العالمط،  راجعت إسراءيل فط 

 دولم. 137بين  50إلى المر بم  29الس م األخير  من المر بم 
 15/3/2019، 48عرب 
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 مهمة مستحيلة حكومة اشتية.. .33
 محسن محمد صالحد. 

ا أدرن لمانا وضع األخ الدك ور محمد اش يم  مسل فط هنا الموعف الصعب، بالمواف فم عيفى  شفكيل 
 حكومم السي م الميس ي يم "الثام م عشر ".

والفففدك ور اشففف يم مفففن ألمفففع ال يفففادات الم حاويفففم، وأكثرهفففا كمفففا   وخبفففر ، ويحمفففل الفففدك وراا ففففط الدراسفففات 
مويفففم، وعمفففل و يفففرًا لألشفففغال ورءيسفففًا ليمجيفففس ااع صفففادن الميسففف ي ط لي  ميفففم واإلعمفففار )بكفففدارن؛ ال  

وخ ابل السياسفط م مف ح، وا يميفل ل فو ير األجفوا  مفع مخفالمط فف ح، كمفا يمعفل بعف،  م ءفل ففط عيفاد  
 وافق، و  من ا ماق ف ح. وكان األولى بمثيل أن يأ ط لحكومم  ع    الوحد  الميس ي يم الشاميم، و كرس ال

 المصالحم، وليس رءيسًا لحكومم ُ ع    اا  سام، و حاول فر، أج د  فصيل معي ن عيى "الكل" الو  ط.
م ن البدايم، وعبل  شكيي ا،  حول مشروا حكومم اش يم المر  بفم إلفى حكومفم "أ مفم" وحكومفم "مفأ ق"، 

جعيففت أعفدام ا مففن " ففين"، ولففم  ففوفر و"وصفمم ليمشففل"؛ نلففك أن األسففس والظفروف ال ففط عامففت عيي ففا 
 ل ا الحد األد ى لي جاا.

مففن ال احيففم الرسففميم،  يففب الففرءيس عبففاس مففن اشفف يم فففط ك ففاب ال كييففف دعففم ج ففود اسفف عاد  الوحففد  
الو  يفففم و"إعفففاد  تففف   لحضفففن الشفففرعيم الو  يفففم"، كمفففا  الفففب با خفففان اإلجفففرا ات ال  مفففم وبالسفففرعم 

شفريعيم ففط محافظفات الفو ن )الضفمم الغربيفم بمفا في فا ال فدس، وع فاا الممك م إلجرا  اا  خابات ال 
ت  ن، "ل رسيل الديموعرا يم وال عدديم السياسفيم". أمفا اشف يم الفنن عبفل ال كييفف، ف فد نكفر ففط خ فاب 
ال بول أ ل ي بيل باسم حركم ف ح، موج ًا رسال ل إلى عباس باع بارا لفيس ف ف  رءيسفًا لم ظمفم ال حريفر 

س ين، وا  ما أيضًا باع بارا رءيسًا لحركم ف ح!! ودون أن يشير رسميًا إلى كون عباس رءيسًا ولدولم في
ليسففي م الميسففف ي يم. وأكففد اشففف يم عيففى العمفففل مفففع الشففركا  ففففط م ظمففم ال حريفففر عيففى إ مفففان البر فففامج 

 الو  ط، كما أكد عيى "الشرعيم الواحد  وال ا ون الواحد".
 

 حكومة أزمة:
ب شكيل حكومم فط ظل أ مم عمي م ليمشروا الو  ط الميس ي ط، وففط ظفل   ع  فل  جا   كييف اش يم

ل السفففي م الميسففف ي يم مفففن مشفففروا ي فففدف إلفففى  و فففدهور م ظمفففم ال حريفففر ومتسسفففا  ا، وففففط ظفففل  حفففو 
، إلفى سفي م 1967 ح يق الدولم الميس ي يم المس  يم كاميم السفياد  عيفى أر، فيسف ين المح يفم سف م 

ا، ااح  ل اإلسفراءييط أكثفر ممفا  خفدم مشفروع ا الفو  ط؛ وففط ظفل فشفل ال يفاد  وظيميم  خدم أتر 
الميسفف ي يم فففط إ مففان ا مففاق المصففالحم وم ر با ففل؛ وفففط ظففل فشففل حكومففم رامففط الحمففد هللا عيففى أدا  

 م ام ا، وال ط يم ر، أن  كون عاءمم عيى "ال وافق الو  ط".
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مييففًا عففن سياسففم الففرءيس عبففاس أو  وج ففات حركففم ففف ح، فففالخ  الففنن اخ   ففل الحكومففم السففاب م عب ففر ع
فسفعت ل  ويففع حمففاس ولمففر، سياسفم ا   اءيففم فففط   بيففق المصففالحم، وم ابعفم   ميففن عففرارات وبففرامج لففم 
 ثفففر تضفففب أو حميظفففم حمفففاس والج فففاد اإلسففف مط ف ففف ، وا  مفففا أيضفففا المصفففاءل األساسفففيم الشفففريكم ففففط 

الديم را يم والمبادر  الو  يم.. وأصرت، بخف ف معظفم ال فو  م ظمم ال حرير كالجب م الشعبيم والجب م 
والمصففاءل الميسفف ي يم، عيففى م ابعففم ال  سففيق األم ففط مففع ااحفف  ل اإلسففراءييط وعيففى اسفف مرار الع وبففات 

 عيى ع اا ت  . وهو ما أد  إلى م ا عم هنا ال و  ااج ماا األخير ليمجيس المرك ن الميس ي ط.
يففد  عففن  صففعيد ال ففأ يم، ع ففدما عضففت "المحكمففم الدسفف وريم" فففط رام هللا بحففل ولففم  كففن عيففاد  ففف ح بع

المجيس ال شريعط الميس ي ط؛ وهو مفا رفضف ل معظفم ال فو  والمصفاءل الميسف ي يم، باإلضفافم إلفى أن 
خبففرا  ال ففا ون الدسفف ورن الكبففار  ع ففوا فففط شففرعيم حكففم المحكمففم الدسفف وريم. كمففا أن معظففم المصففاءل 

 م فط اا  خابات الميس ي يم ب ا  عيى حكم الدس وريم.رفضت المشارك
وهكنا جا   شكيل حكومفم اشف يم ففط بيءفم سياسفيم مأ ومفم،  عفا ط في فا حركفم فف ح  مسف ا مفن م يفد مفن 
الع لففم ففففط الوسففف  الميسفف ي ط. ف فففل كفففان مفففن الم اسففب اإليغفففال ففففط سياسفففات ال ففأ يم نا  فففا مفففن خففف ل 

مم ا  ميك فرص دعم ومشاركم المصاءل األساسيم فط الم ظمم؟! اس بعاد حماس، ومحاولم  شكيل حكو 
وكيف سف  مكن هكفنا حكومفم مفن "اسف عاد  الوحفد  الو  يفم" وففق ك فاب ال كييفف، إا إنا كا فت  ظفن أن 

 حماس س خضع إلم  ا  ا، وأ  ا س أ ي ا وهط "شالحم"، عيى حد   عبير سابق عيادن ف حاون كبير.
ساسففيم فففط الم ظمففم رفضففت بالمعففل المشففاركم فففط الحكومففم المر  بففم عبففل أن يفف م المصفاءل الميسفف ي يم األ

 كييف اش يم ب شكيي ا، باع بارها ُ كرِ س اا  سام وُ ع د األ مم. وعيى هنا األساس، صفدرت  صفريحات 
رسففميم مففن الجب ففم الشففعبيم والجب ففم الديموعرا يففم والمبففادر  الو  يففم. وع ففدما جففا  ك ففاب ال كييففف جففا  

يعمفففق ال يفففق بشفففأن مسفففارات المصفففالحم، إن لفففم ُيشفففر إ  عفففًا إلفففى وثي فففم الوففففاق الفففو  ط وا إلفففى ا مفففاق ل
 المصالحم، بي ما جا ت مواف م اش يم باسم ف ح، ل حدد مجاات  شكيي ا بأعضا  م ظمم ال حرير ف  .

 

 حكومة مأزق:
ا يم، أن  كون حكومم  وافق كان ُيم ر، ألن حكومم جديد  عيى رأس م ام ا إجرا  ا  خابات ديم ر 

  م ففع بأوسففع حالففم إجمففاا و  ففط، و ففوفر بيءففم سياسففيم صففحيم، وأجففوا  ا  خابيففم   ي ففم  بعفف  عيففى 
الث م. تير أن ال كييف ب شكيل حكومفم فصفاءييم ب يفاد  ف حاويفم، كفان خ فو  ليفورا ، وضفربم لألجفوا  

نا الحكومففم إن  شففكيت سففُ عب ر عففن الم يوبففم ألن ا  خابففات   م ففع بالمصففداعيم. وهكففنا، فففإن مثففل هفف
َبففرًا ليخففرون م ففل. وسففُ كر س فشففل الم ظومففم السياسففم الميسفف ي يم،  "المففأ ق" الميسفف ي ط، ولففن  كففون َمعل

 ال ط ُيصر  فصيل واحد عيى اا مراد ب ياد  ا م ن أكثر من خمسين عامًا.
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الو  يففم واإلسفف ميم لففن  ا  ففدرن كيففف سفف ح ق حكومففم اشفف يم "الوحففد  الو  يففم"، إنا كا ففت المصففاءل
  ش رك في ا؟

وا  درن كيف س جرن ا  خابات فيس ي يم ديم را يم  عبر عن "ال عدديفم السياسفيم"؛ إنا كا فت معظفم 
 المصاءل الميس ي يم س  ا ع ا؟

وهفففل  سففف  يع حكوم فففل إجفففرا  اا  خابفففات بعيفففدًا عفففن ع فففاا تففف   الفففنن   فففيمن عييفففل حمفففاس؟ وكيفففف 
م إلجفرا  ا  خابفات حفر  و  ي فم، مفا دامفت الضفمم  فدار ففط أجفوا  ُ  فاِرد عفو    مءن ال و  الميس ي ي

 الم اومم و يارات "اإلس م السياسط" و  ابع ال  سيق األم ط؟!
نا كفان األسففيوب الففنن  ففم  بففل وعيففى أساسففل اخ يففار اشفف يم لرءاسففم الحكومففم يع ففط م ابعففم اإلجففرا ات  وا 

أساليب ال  ويفع، ففإن ع اصفر  فأجيج و مجيفر الوضفع  والع وبات ضد  حماس وع اا ت  ، من خ ل
الداخيط الميس ي ط س ب ى عاءمم، وس جد حكومم اش يم  مس ا أداً  رءيسم فط عمييفم المواج فم، ولفنلك 

 فيمكن ال ول إ  ا "ضم ت المشل" فط  ح يق الوحد  الو  يم أو ال عدديم السياسيم.
 

 وصفة للفشل:
سففف ين، وففففط بيءفففم مفففا يسفففمى "صفففم م ال فففرن"، وأجفففوا  ال  بيفففع، ففففط األجفففوا  ال فففط  عصفففف ب ضفففيم في

والغ رسم الص يو يم؛ يح ان الميس ي يون اس جماا عواهم و جاو  خ فا  م لمواج م هنا ال حديات. 
أمفففا أن يففف م  شفففكيل حكومفففم نات لفففون واحفففد  واجفففل المخفففا ر الكبفففر  بفففأدوات  ثيفففر تضفففب الشفففارا 

ضففعاف الم اعففم وع اصففر ال ففو ؛ الميسفف ي ط، و كففرس  م يففق السففاحم ال هففدار ال اعففات، وا  ميسفف ي يم، وا 
 فإ  ا س كون أفضل "وصمم ليمشل".

وا  ميفففففك الحكومفففففم ففففففط رام هللا  فففففرف  جاهفففففل ال يفففففار الشفففففعبط األوسفففففع، وا  جاهفففففل ال فففففو  الو  يفففففم 
الع وبفات واإلس ميم العاميم عيى األر،، الم اِلبم بال وافق الو  ط، وبوعف ال  سيق األم ط، وبرفع 

عن ع اا تف  ، وبعفدم المسفاس بسف ا الم اومفم.. وهفط  فر  ب مسف ا اسف   عات الفرأن ال فط  صفب  
 فط هنا اا جاا.

ل  وبال الط، سيكون ظ ر حكومم اش يم مكشفوفًا بشفكل أكبفر، ففط مواج فم المشفروا الصف يو ط الُم غفوِ 
  عيي ففا لم ابعففم أداء ففا الففوظيمط والم  ففرف وبرامجففل فففط ال  ويففد وااسفف ي ان، والففنن سففي ابع الضففغ

الحففامط ألم ففل واسفف  رارا، وسففيكون ظ رهففا مكشففوفًا أكثففر فففط مواج ففم الحميففم األمريكيففم ال ففط  سفف  دف 
 إ مان "صم م ال رن"، وا  جا  ال  بيع، و ضييع ال دس وحق  العود ، وا ت ق الميف الميس ي ط.

عسير  فط ظفل  ااخف  ات ال اءيفم لصفالح  وس واجل اش يم، وهو الخبير ااع صادن، م مم اع صاديم
فففط  80ااحفف  ل ال ففط فرضفف ا برو وكففول بففاريس، وفففط ظففل   مشففط المسففاد فففط السففي م، الففنن يتكففدا 
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فففط المءففم مففن دخي ففا عيففى  80المءففم ممففن  سفف  يع  راتهففم. وفففط ظففل  اع مففاد السففي م عيففى أكثففر مففن 
ففط المءفم مفن  58الخارجط، وفط ظل  أن  حفو  إيرادات "الم اصم" ال ط يجمع ا ااح  ل وعيى الدعم

فففط المءففم مففن صففادرا  ا هففو مففع دولففم ااحفف  ل؛ وفففط ظففل  ال رصفف م اإلسففراءيييم ألمففوال  83واردا  ففا و
 الضراءب الميس ي يم.

هففنا الحكومففم ال ففط يفف م  حميي ففا م ففام   ففو  م  ففا الجبففال، هففط عمييففًا سفف  وم بضففرب الرصففاص عيففى 
 دًا عن الغالبيم الو  يم الشعبيم، فط م ظمم ال حرير ومن خارج ا.ساعي ا، ع دما  عمل بعي

نا كففان ثمففم كيمففم  اصففح ليففدك ور اشفف يم، ف ففط أن  كففون بمففا لففديك مففن خبففر  وم ففارات وعففدر  عيففى  وا 
اس يعاب المخالمين جسفرًا ليعبفور الفو  ط  حفو مصفالحم ح ي يفم؛ أمفا وأن البيءفم والشفرو  ال فط عامفت 

سفف تدن إلففى م يففد مففن ال ففأ يم واأل مففات والمشففل، وسفف كون أ ففت ع وا ففًا لففنلك،  عيي ففا  كييمففك بحكومففم
 فاألولى أن  ع نر عن م ابعم هكنا م مم. 

 15/3/2019 ،"21موقع "عربي 
 

 التحدي والتحدي األكبر لحكومة محمد اشتية .34
 إبراهيم فريحات د.

محمففد اشفف يم وعففدر  ا عيففى ألسففباب مشففروعم وم   يففم، يففدور الكثيففر مففن ال  ففا  حففول حكومففم الففدك ور 
حضففن الشففرعيم الو  يففم" كمففا أشففار ك ففاب  كييمففل الصففادر مففن الففرءيس محمففود عبففاس.  إلففى"إعففاد  تفف   

كففابوس و  ففط ربمففا جعففل الميسفف ي يين يففرون كففل شففط   خففر مففن  إلففىفاا  سففام أرهففق الجميففع وحولففل 
ي سفا لون كيفف سفيعيد اشف يم  خ لل، فمن ال بيعفط أن ي ركف  كفل هفنا ااه مفام عيفى اا  سفام ويجعي فم

ت   الى "الشرعيم الو  يم"، وم ن م ى كا فت تف   أصفً  خفارن هفنا الشفرعيم، وهفط كبفاعط أجف ا  الجسفد 
الميس ي ط فط الو ن والشف ات مشفرعم ليعمفل الفو  ط أصفً . ال حفدن األكبفر لحكومفم اشف يم وليمج مفع 

يفع و ركيففع الشففعب الميسف ي ط األمريكيففم ال ففط هففط حميففم  جو  إ  اءفلالميسف ي ط مففن اا  سفام رتففم أهميففم 
 الرءيس  رامب ص را جيرد كوش ر والممثل األمريكط الخاص ليمماوضات الدوليم إلىي ودها باإلضافم 

جيسون تري ب ت والسمير األمريكط فط إسراءيل ديميد فريفدمان. هفنا الحميفم اسف عرت مفتخرًا وسف ب ى 
أو أن ي فف م هففنا الثففالو   2020ال ادمففم فففط  ففوفمبر  األمريكيففم و ير  ففا ب  ايففد مسفف مر ح ففى اا  خابففات

عبففل نلففك أو يس سففيم الميسفف ي يين ويواف ففون عيففى مففا يعففرف بففف "صففم م ال ففرن" والففنن جففا  رفضفف م ل ففا 
. فإ  فا  اا  سفام انًا هفو 1993كسبب رءيسط ل نا الحميم تير المسبوعم عيى األعل م ن ا ماق أوسيو 

مفففا صفففياتم بر فففامج عميفففط وواععفففط عفففادر عيفففى م اومفففم وه يمفففم حميفففم اإلدار   حفففدح لحكومفففم اشففف يم، أ
 ل جويع الشعب الميس ي ط ف و ال حدن األكبر. األمريكيم



 
 

 
 

 

ص           25   4890 العدد:             3/16/2019 سبتال التاريخ:  

                                    

ل كثيففف الضففغو  عيففى الشففعب الميسفف ي ط و جويعففل ومحارب ففل بي مففم عيشففل  األمريكيففم  ففدف الحميففم 
يعرف بف "صم م ال رن" وال ط  ضمن ح ى يوافق فط   ايم الم اف عيى الس م ااع صادن وعبول ما 

ي بيفففوا الصفففم م وهفففم  أنمييفففار دوار. فكيفففف ليميسففف ي يين  25لفففل مسفففاعدات اع صفففاديم ب يمفففم حفففوالط 
بوضع اع صادن م بول، وعييل ف د كان ا بد من  جويع م كمفا يخ ف  جفري ب ت ومجموع فل. ه فاك 

مثل هنا ااس   ان.  إلىات ح ي يم   ود  س  د لمتشر  األمريكيم سيسل م   ط ل  ور عرارات السياسم 
، ووعففف المسففاعدات لغيففر األو ففروافسيسففيم الضففغو  األمريكيففم يمكففن رتي  ففا بوعففف المسففاعدات عففن 

بالسمار  فط  األمريكيملي  ميم فط فيس ين ودمج ال  صييم  األمريكيممكا ب الوكالم  وا ت قال جءين، 
والش دا  من المي ا يم الميسف ي يم، رتفم عيم فم فيمفا  األسر ال دس ثم أخيرًا باع  اا ما يعادل روا ب 

ليل مثل هنا ال رار وا ل ا يوجد عاءد فيس ي ط سيوافق عيى اع  اا هنا المخصصات ح ى إسيمضط 
 لو كان المبيغ النن سيدفع لألسر  والش دا  هو  خر دوار  م يكل ال ياد  الميس ي يم.

 أنع فود وففط ظفل أوسفيو وا يوجفد أن جديفد ففط نلفك ولكفن والشف دا  م فن  األسر  دفع مخصصات 
ي م ال يام بالخصومات من المي ا يم الميس ي يم فط هنا اليحظم بالنات ف نا ي ول الكثير عن السياسم 
العامففم ال ففط     ج ففا حكومففم    يففاهو بال  سففيق مففع اإلدار  األمريكيففم. وليح ي ففم، فمففن يراعففب الحسففاب 

 يحظ فورًا السياسم المم  جم ال ط   بع ا إدار ل ل جويع الشعب الميس ي ط.الخاص بف تري ب ت سي
هففنا لألسففف يع ففط أن مسيسففل الضففغ  لففن ي وعففف ع ففد هففنا المرحيففم. فففاإلجرا ات الع ابيففم وسياسففم 

 ال جويع س س مر مما ي نر ب  ورات مشاب م س ضاعف معا ا  الميس ي يين.
رحيففم بال حديففد أ ففل الميسفف ي ط الففنن يجمففع مففا بففين الخيميففم يحسففب اخ يففار الففدك ور اشفف يم فففط هففنا الم

فففط ااع صففاد والخبفففر  العمييففم عيففى ار، الواعفففع ب يففاد  المجيففس ااع صفففادن  ليفففدك ورااالعيميففم بدراسفف ل 
ال يففاد  السياسففيم فففط اليج ففم المرك يففم لحركففم ففف ح.  إلففىالميسفف ي ط ألكثففر مففن عشففرين عامففًا باإلضففافم 

شمع لل أمام ال حديات ااع صاديم ال ط س مرض ا سياسم  جويع الشعب الميسف ي ط ولكن هنا لوحدا ا ي
. الخيففارات لألسففف ليسففت كثيففر  وتيففر مشففجعم فحالففم العمففق ااسفف را يجط ليشففعب الميسفف ي ط األمريكيففم

ليسففت كالمع ففاد حيفف  يسففود الموعففف الرسففمط العربففط حالففم مففن الضففبابيم فففط الموعففف مففن صففم م ال ففرن 
 معيوم ليعامم مس و  ال  ا ات ال ط  م   ديم ا عيى منبح "مواج م الخ ر اإليرا ط."ومن تير ال

ا يم ر، أن ي ماجأ الدك ور اش يم كثيرا إنا  ظر حولل، فين يجد الدعم المالط العربفط الفنن اع فادت عييفل 
لسياسففم العامفففم ال يففاد  الميسفف ي يم سفففاب ًا. ومففن يفففدرن فيربمففا كففان اخ مفففا  المسففاعدات هفففنا هففو جفف   مفففن ا

واف فت  إنويف ول الحفرن عفن ال يفاد  العربيفم  األمريكيفملحميم ال جويع ح ى يوافق الميس ي يين عيى الخ فم 
يعيففم أن عييففل أن يففأ ط بالبر ففامج  أنفيمففا بعففد. ا أحففد يعيففم الح ي ففم، ولكففن بال سففبم ليففدك ور أشفف يم فعييففل 

ول ااع صفاديم ليشفعب الميسف ي ط، ف فو رءفيس الفو را  العميط الواععط لم اومم سياسم ال جويع و وفير الحيف
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يففوفر وسففاءل الصففمود  أنحضففن الشففرعيم الو  يففم"  إلففى"إعففاد  تفف    إلففىاآلن، والم يففوب م ففل باإلضففافم 
 ليشعب الميس ي ط ل س مرار برفضل ال ا ع لصم م  صميم ال ضيم الميس ي يم ال ط ي ودها  رامب.

م فففن ث ثفففم  األشفففرسها لفففن  سففف  يع م اومفففم ال جمفففم األمريكيفففم ولإل صفففاف، فالحكومفففم الجديفففد  لوحفففد
ع ود. فالشعب الميس ي ط هو صاحب كيمم المصفل وهفو الوحيفد ال فادر عيفى مواج فم سياسفم  صفميم 
عضي ل. وبما أن جوهر ال جمم األمريكيم هو اع صفادن بالخفالص، فعيفى المج مفع الميسف ي ط   فوير 

سفاس عيفى   ميفم و  فوير ااع صفاد تيفر الرسفمط ففط األراضفط بر امج م اومم اع صفادن، يسف  د باأل
 المح يم.

وعفففف المسفففاعدات عفففن السفففي م الميسففف ي يم وحجففف  أموال فففا سفففيكون لفففل األثفففر البفففالغ عيفففى ااع صفففاد 
 فإ  فاالرسمط، أما سياسم ااع صاد تير الرسمط وال ط ي م   مي  ا نا يًا من عبفل المج مفع الميسف ي ط 

مود م مففا بيغففت الضففغو ، ولففن يكففون بم ففدور إسففراءيل أو تففري ب ت م ح ففم  ع يفف  الصفف إلففى  ففدف 
ااع صادات تير الرسميم. و ع فط بفنلك   فوير المبفادرات ال راعيفم والخدما يفم المرديفم وتيرهفا، وال فط 

ااسفف ثمار في فففا عيففى مواف فففات إسففراءيييم أو إجفففرا ات  حففد مفففن وجودهففا. فعيفففى  أوا يع مففد   ويرهفففا 
ل، عيى كل من يميك ع عم ار، أن يس ثمر ب ا فيميح ا وي رع ا، ومن لديفل ال فدر  عيفى سبيل المثا

نلك، وبال سبم ليشباب المف عيم فعييفل ال واصفل مفع ع فاا  إلىااس ثمار فط الثرو  الحيوا يم أن يسارا 
ت الخدمات العالمط النن أصبح يوفر مجاات واسعم جدًا من العمل ففط ع اعفات اا صفاات واليغفا

ج ففا  كمبيففو ر  إلففى إاوالع عففات العامففم والسففياحم وتيرهففا الكثيففر، وجميففع هففنا الخففدمات ا  ح ففان 
. ل ففد أف ففد عصففر العولمففم المكففان أهمي ففل ح ففى بال سففبم لسففوق العمففل العففالمط، وعيففى إ  ر ففتوشففبكم 

 م صمود.الشباب الميس ي ط ااس ماد  من هنا ال غير فط حركم السوق الدوليم ل  وير اس را يجي
دار ل وحمي  م، ولكن عيي م أن يعميوا بج د من أجل  ح يق نلك.   إ  فا سي  م الميس ي يون  رامب وا 

اا  سام بال أكيد سيساعد عيى نلفك ويجفب داءمفًا أن يكفون أولويفم، ولكفن الحميفم األمريكيفم اليفوم هفط 
يم الميسف ي يم م فن ع فود أخ ر بكثير من اا  سام ا بل أن أ  ا ببسا م أخ ر مفا   عفر، لفل ال ضف

 العام ال ادم عيى األعل. األمريكيموهط ب صاعد مس مر ح ى اا  خابات 
الب فد األول فففط ك ففاب  أنكفان عففدر الفدك ور اشفف يم أن يكفون ع ففوان المرحيففم اآلن، ولكفن لففن يشفمع لففل 

 مريكيففماألحضففن الشففرعيم الو  يففم"، فال جمففم  إلففى كييمففل  شففكيل الحكومففم يفف ص عيففى "اسفف عاد  تفف   
دف الجميع بمن في م ت   والضمم وال جءين، ا بل الوجود الفو  ط الميسف ي ط، وا يوجفد ه فاك   س 

 أولويم ليشعب الميس ي ط ولرءيس حكوم ل اليوم عبل م اوم  ا.
 15/3/2019 ،القدس، القدس
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 تل أبيب بعد "صاروَخي الفجر": تواضع الرد وضيق الخيارات .35
 يحيى دبوق  

ن عففد يففر  الففب ع، أن مففن الصففعب   ففدير أسففباب إ فف ق الصففاروخين الميسفف ي يين عيففى  ففل أبيففب، وا 
كا ت   يجم اإل  ق مم ومم وواضحم ل احيم ال أثير إيجابًا عيى الجا ب الميس ي ط، النن كان يدير 

 مماوضات تير مباشر  مع اإلسراءييط بواس م الجا ب المصرن، ل خميف الحصار عن ت  .
ب  جدال مماجءًا إلسراءيل، أعي ت المصفاءل الميسف ي يم عفدم مسفتولي  ا ع فل، بفل  وال صف النن جا 

ُحميت عيى إدا  ل، فبات ال اصف مج وًا والم صوف معيومًا، وما بي  ما  وجل إسراءييط إلفى اح فوا  
الموعف واام  اا عن ال صعيد، مع إعاد    ويم المع يات حول الموعف الميسف ي ط، ومكفامن الخ فأ 

 ط   دير حدود ام  اعل المعيط عن المواج م.ف
مففن إيجابيففات ال صففف ك  يجففم، بمففا يشففمل مسفف و  رد فعففل إسففراءيل فففط أع ابففل، أ ففل عففر   ح ي ففم مففا 
أفر ت  ل أبيب فط ال  ديد بل أخيرًا، و صريح ا الم كرر عفن أ  فا لفن   فوا ى عفن المواج فم الشفاميم 

 جاو  الميس ي يون س ف  وععا  ا، وعمدوا إلفى ال صفعيد مع ت  ، بوجود ا  خابات أو من دو  ا، إن 
 األم ط ل ح يق م الب م.

ففر أيضففًا  نبففنب ا  امففات إسففراءيل و  ففديرات جيشفف ا و عارضفف ا، فففط أع ففاب  والمماجففأ  اإلسففراءيييم  مس 
إ فف ق الصففاروخين، إلففى أن اسفف  ر ت أخيففرًا عيففى روايففم "اإل فف ق بالخ ففأ". وهففنا، ليممارعففم،  سففخم 

   كاد  كون عاعفد  إسفراءيييم م بعفم ع فد  ي فط كيفان ااحف  ل ضفربات ورسفاءل بال فار، بحيف  ا مكرر 
 كففون  ففل أبيففب مع يففم بففاا جرار خيم ففا والففرد عيي ففا لضففيق خيارا  ففا، و حديففدًا فففط مففا ي عيففق بففالحرب 

 الشاميم وااج ياا البرن، وفط حد  أد ى فط أيام ع اليم  وييم.
دثففم ال صففف الصففاروخط ل ففل أبيففب، وربمففا أهم ففا، عيمففًا بففأن الحادثففم كا ففت هففنا هففط إحففد    ففاءج حا

 كمفففط ففففط نا  فففا إسفففراءيييًا، لفففو أن الظفففروف مغفففاير  مفففع إراد  مواج فففم مبي  فففم، ل بريفففر أن مسففف و  مفففن 
ااع دا ات، م ما عيت وا سعت. وليدالم، عصف  ل أبيفب ا ُي فاس، ففط شفكيل ومضفمو ل، ب صفف 

ف ع فاا تف   أو المسف و  ات البعيفد  ع  فا، وال فط كا فت إسفراءيل  بفادر إلفى أن  من مس و  ات ت 
الرد عيى اس  داف ا، ح ى لو لم يخي ف نلك أضرارًا، ولو أ ى ردًا عيى اع فدا ات عامفت ب فا هفط ضفد  
فيسفف ي يط ال  فففاا، فكيففف الحفففال فففط عصفففف  ففل أبيفففب  مسفف ا "بففف  مبففرر"، مفففا يع ففط عياسفففًا بمواعفففف 

  ا فط السابق، ضرور  المبادر  إلى مواج م شاميم فط أعل   دير؟إسراءيل وأفعال
إا أن رد فعل إسراءيل كفان اف فًا و"حكيمفًا" م فن اليحظفم األولفى فففف رتفم الم ايفدات الداخييفم فففف، و حديفدًا 
من ِعبل الجي ، صاحب ال رار عمييًا فط  حديد الرد ومس واا ووج  ل. مسارعم المتسسم األم يفم إلفى 

رءم" "حماس"، بل والحدي  أيضًا عن أن الحركفم فوجءفت بال صفف، ومفن ثفم الحفدي  عفن ال صفف " ب
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بالخ فأ، هفدف إلففى  خمفي، سفف ف ال وععفات اسفف باعيًا، والحفد  مفن مواعففف ال  ديفد العاليففم ال بفر ، وال ففط 
ارها، هفط من شأ  ا ال أثير عيى  اولم ال رار، فط حين أن المصفيحم اإلسفراءيييم رب فًا بال  فاءج وأضفر 

 فط ااب عاد عن المواج م، كما اام  اا عما ي سبب ب ا.
فط حد  أد فى، صفاروخا "المجفر" )ال فوا اإليرا فط نو الفداات الخاصفمن، والفرد اإلسفراءييط عيي مفا، أعفادا 
ر  ال أكيد عمييًا عيفى أن اا  خابفات اإلسفراءيييم ما عفم ليحفرب ا دافعفم إلي فا، ونلفك رب فًا ب  اءج فا الم فد  

وأضرارها عيى صفاحب ال فرار ال  فاءط ففط  فل أبيفب، وهفو ففط هفنا الحالفم رءفيس حكومفم العفدو ب يفامين 
   يففاهو، بوصففمل أيضففًا و يففرًا لألمففن. يع ففط نلففك أن إسففراءيل ليسففت م وثبففم، وهففط تيففر مع يففم بالمبففادر  

أيضفًا عيفى المواج فم  ااب داءيم إلى مواج م فصاءل الم اومم فط ت  ، كمفا أن أسفباب ام  اع فا   سفحب
المب يم عيى الرد وبسببل. وأن موعف إلسراءيل خ ف نلك، كان من شأ ل دفع صفاحب ال فرار في فا إلفى 
اسف خدام الحادثفم األخيفر  لشفن حفرب، ومفن المسف بعد أن   فاا إلسفراءيل فرصفم  بريفر أن عمفل عسفكرن 

 باشر يدفع الميس ي يين إليل.مباَدر إليل، مماثيم ِلما أ احل عصف  ل أبيب، من دون أن سبب م
مففن الم وعففع أن يكففون عصففف  ففل أبيففب مففاد  رءيسففيم فففط السففجال اا  خففابط بففين المرشففحين، إلففى حففين 
موعففد الصففمت اا  خففابط عبففل إجففرا  اا  خابففات فففط ال اسففع مففن الشفف ر الم بففل. وهففط م ايففدات ومواعففف 

م أصفحاب ال فرار ففط  فل أبيفب. مفن ج فم "حربجيم" ما كا ت ل ُ رجم عمييفًا لفو أن أصفحاب الم ايفدات هف
اليمين، س كون الم ايد  مب يم عيى  ظ ير صفور  ال  فرف واإلففرا  في فا لي مفاي  عفن    يفاهو الفنن جفا  
رد ا "م واضففعًا" عياسففًا بمعففل عصففف  ففل أبيففب  مسفف ا، أمففا ال ففدف فسففيكون إ احففم ك يففم  اخبففم يمي يففم عففن 

اليمي يم األخر ، وال ط من بي  ا أح اب ففط داءفر  خ فر السف و  "الييكود"، وا عاد   و يع ا عيى األح اب 
دور ليبرمفان. مفن  احيفم الوسفف  جف، برءاسفم و يففر األمفن السفابق، أفيكمفا هفو وضفع حف ب "إسفراءيل بي  فا"

واليسففار، سفف كون الم ايففد  عيففى األسففباب ال ففط أ احففت ليميسفف ي يين، مففع ال صففف أو مففن دو ففل،  حففدن 
 راجففع ردع ففا. مففن ج ففم أحفف اب الوسفف ، س ضففع اليففوم عيففى سياسففات    يففاهو إسففراءيل وم ارع  ففا، مففع 

 الم ردد  والماعد  ليخيارات ضد الميس ي يين، األمر النن أوصل إسراءيل إلى وضعيم دو يم عبالم ت  !
فففففط السففففياق، كففففان اف ففففًا هففففنا المففففر  أيضففففًا فشففففل م ظومففففم "ال بففففم الحديديففففم" فففففط اع ففففرا، الصففففواريل 

مايففففم  ففففل أبيففففب وتففففو  دان عمومففففًا. فشففففلن لففففم يجففففد  مسففففيرًا فففففط العيففففن لففففد  الجففففي  الميسفففف ي يم، وح
اإلسراءييط إا من خ ل الحدي  عن المبادر  إلى  ح يق. فشفل سفيكون حاضفرًا ففط حسفابات الجا فب 
الميسفف ي ط يففوم األمففر، وهففو مففا سففيكون مففدعا  عيففق إضففافط إلسففراءيل، فففط سففياق  ففراكم عوامففل ال يففق 

بًا لمواج   ات شاميم مع أعداء ا.  حس 
 16/3/2019 ،األخبار، بيروت
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 ما الخلل الذي أجبر حماس على إطالق صواريخها فجأة نحو إسرائيل؟ .36
 ليكس فيشمانأ

بدأت  دق فط وعت م  فدم أكثفر ممفا خ ف  لفل السفاعم العمييا يفم ليحفرب المخ ف  ل فا لي فو  العسفكريم 
ضففع مففن المماجففأ  ااسفف را يجيم. إن إ ففل مففن يففوم لحمفاس والج ففاد اإلسفف مط فففط تفف  . ففف  يوجففد ه ففا و 

 سيم رءيس األركان  ففط كوخفافط م فام م صفبل، يع فى أساسفًا بإعفداد الجفي  ل فنا الحفرب. ولكفن ه فا 
"مماجفففأ  وضفففعيم": فيفففم ي وعفففع أحفففد أن ي مفففن أن   ظفففيم عسفففكرن ففففط تففف   مثفففل هفففنا ااسففف م ا  الفففنن 

 ابات.يس وجب من إسراءيل رد فعل عاس ح ى عبل اا  خ
اب دا  من مسا  يوم أمس بدأت ترف العمييات فط هيءفم األركفان وففط عيفاد  الم   فم الج وبيفم  عمفل 

مفر. فمفط السفاعات األولفى بعفد إ ف ق ابو ير   دل عيى ال  ديرات ب دهور شامل. ففالجي  ي  ظفر األو 
 صفعيد شفان ففط ال ار يحاولون ه ا ف م ما النن حصل: لفم يكفن إخ فار بفإ  ق  فار، لفم يكفن ه فاك 

ا ف حن فط حرب.  الميدان، بل العكس. ولم م ما النن أد  إلى إ  ق ال ار يوجد ه ا مع ى حرن وا 
ل د عرر المبعو  األمريكفط الخفاص إلفى الشفرق األوسف  جيسفون تري بيفت األمفر م فن اآلن. ف فد ا  فم 

لفك، عفال،  حفن  فدعم عي ًا أمس حماس ب  مين إ  ق الصفواريل  حفو مفدن ففط إسفراءيل. فضفً  عفن ن
بشففد  حففق إسففراءيل فففط الففدفاا عففن موا  ي ففا. بكيمففات أخففر : إلسففراءيل ضففو  أخضففر مففن الوايففات 

 الم حد  لي جوم فط ت  .
وبال وا ن، أعين وفد المخابرات المصريم النن وصل إلى ت   أمس كط يجمفل ب فود ال مفاهم مفع إسفراءيل 

دخففال األمففوال والمشففاريع إلفففى ال  ففاا عففن مغا در فففل. والمع ففى هففو أن المصفففريين أيضففًا يم مففون بفففأن وا 
 حماس لم   رك إلسراءيل أن مخرن  خر تير ال جوم، وهم ا يع  مون  عري، حيا  رجال م ليخ ر.

أما الج اد اإلس مط ف المشفبوا المفورن بمحاولفم  ع يفل كفل  سفويم مفع إسفراءيل ف ف فد سفارا إلفى ال مفط 
يل. مففن  احيففم إسففراءيل إن ل ففنا ال مففط مع ففى محففدودًا. فمففط بففأن يكففون المسففتول عففن إ فف ق الصففوار 

إسففراءيل يعرفففون بففأن ليج ففاد، مثيمففا لحمففاس، يميففك صففواريل فجففر بعيففد  المففد  م ففن ع ففد. ومثففل هففنا 
 الصواريل سبق أن أ ي ت فط عمود السحاب وفط الجرف الصامد.

ع فاا تف   ا يمكفن أن   يفق   ول فرضيم اا   ق فط إسراءيل إن  ار الصواريل بعيفد  المفد  مفن 
دون   سففيق مففع حمففاس أو عيففى األعففل بعيففم الم ظمففم، الم سففييم جيففدًا إلففى الم ظمففات المخ يمففم أيضففًا. 
بعففد  حفففو سفففاع ين مففن إ ففف ق الصفففواريل رفعففت حمفففاس المسفففتوليم عففن  مسففف ا بواسففف م المصفففريين. 

 بفنل حمفاس ج فودًا ليبحف   ومع ول ااف را، بأن إسراءيل   ابع ما يجفرن ففط الميفدان كفط  م فم هفل
 عن م منن إ  ق ال ار أم أ  ا   ظاهر ف  .
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شط  ما م  رف، شان، كان ي بغط أن يحصل فط ع اا ت   فط األيام وفط الساعات ما عبل إ  ق 
ال ار كط يدفع حماس ألن   خن عفرارات بكسفر ال واعفد والمخفا ر  بحفرب أخفر  مفع إسفراءيل. ا يوجفد 

خ و  تير المر  بم وربما أيضًا تيفر العاعيفم هفنا إل ف ق ال فار  حفو إسفراءيل، أن سبيل  خر لشرا ال
إا إنا كان هنا برعًا أو عو   بيعيم عييا أخفر  أشفعيت هفنا الصفواريل مثيمفا حصفل ففط إ ف ق ال فار 
 حو بءر السبع عبل بضعم أش ر. فط اليوم األخيفر لفم يكفن ففط ال  فاا سفو  أعضفا  وففد المخفابرات 

النن عر، وثي م  ماهمات حصيت إسراءيل عيى بع، من ب ودها، بل وكان أيضًا السمير المصريم 
عامم مسجد مرك ن  ال  رن، محمد العمادن، النن جيب معل  ع دًا بإعامم سمار  ع ريم فط ال  اا، وا 

مييففون دوار لغفف   فففط كففل شفف ر فففط ال صففف السفف م  30مففن أكبففر المسففاجد فففط العففالم وبففال بع وعففد بففف 
يبففم ال ادمففم. كمففا أن سففمير األمففم الم حففد ،  يكففوان م دي ففوف، لففم يغففادر تفف   إا أول أمففس مففع ال ر 

  ع د بإعامم حاويات سوار ضخمم  ضمن  شغيل مح م  وليد ال اعم.
ولكففن حمفففاس، ففففط لحظفففم واحفففد ، أل فففت أتيفففب الظفففن إلفففى سفففيم الم مففف ت بكفففل هفففنا الوعفففود واآلمفففال 

يي ا فط أث ا  األش ر األخير ، وأ ي ت صفاورخين بعيفدن المفد   حفو إلعاد  ب ا  ت   وال ط ا كبت ع
 إسراءيل دون تايم عمييا يم. هنا ا يبدو م   يًا.

وعييفل، ففإن شفرا هفنا الخ فو  ربمفا ي بغفط البحف  ع فل ففط خيفل مفا أو ففط  وبفم خفوف ألمفت ب عمفا  
عففع فففط اليففوم الففنن سففبق حمففاس عيففى ب ففا  الم ظمففم فففط الحكففم. فالحففد  األكثففر دراما يكيففم الففنن و 

إ  ق ال فار ففط ال  فاا كفان المظفاهرات الكبفر  لسفكان ففط جباليفا عيفى خيميفم الوضفع ااع صفادن، 
فط ظل  عابير اح جاجيم عاسيم ضد م ظمفم حمفاس. وعفد عمعفت المظفاهرات بوحشفيم مفن عبفل أج ف   

 ثور  شعبيم".أمن الم ظمم. ووصف مصدر عييم فط ال  اا ما حصل فط جباليا بأ ل " مونن 
إن عففو  حمففاس فففط الشففارا الغفف ن   بففع مففن عففدر  ا عيففى أن   ففرأ جيففدًا المفف ان فففط الشففارا الميسفف ي ط. 
وف ففم عاد  فففا بفففأن هفففنا ليسفففت مظففاهر  أخفففر  بفففل مسفففير  مفففن شففأ  ا أن  بشفففر بفففالربيع الميسففف ي ط ففففط 

 اءيل.ال  اا ف رروا وعف هنا ال دهور من خ ل الحل الداءم:  وجيل الغضب  حو إسر 
إن الكففر  فففط ميعففب إسففراءيل. فففط ال ففدس يمكفف  م أن ي ففروا بففأن الحففدي  يففدور عففن خيففل عمييففا ط فففط 
حمففاس، فيففردوا بشففكل مففدروس وعصففير، ويب ففوا ليشففارا الميسفف ي ط مواصففيم موجففم ااح جاجففات ضففد 

  خابفات، عاد  حماس، أو أن يب وا الدف ر مم وحًا، فيضربوا حماس فط ال وعيت النن ي ررو ل، بعفد اا
 وأا ي ركوا ل ا أن  ميط الجداول ال م يم.

يمكفففن إلسفففراءيل أيضفففًا أن   مفففن هجمفففات جويفففم م واصفففيم وعاسفففيم ففففط ظفففل ال سفففبب بأضفففرار جسفففيمم 
لم ظومم حماس العسكريم، مما سيجر لجولم أخر  من ال  ال فط الم   م س تدن عيى أن حال إلى 

م ع ايا أخر  إلى ت  . وثمم  ريفق  خفر مفن الخ فو   شوي  السير السييم ل   خابات وي   ط بر م
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حف ل ال فدو  ففط  العسكريم الشاميم، البريفم والجويفم، ال فط هفدف ا الوحيفد كسفر عفو  حمفاس العسفكريم وا 
الم   م لس وات  وييم، بثمن عمييم بريم لم ر   م يم معي م أيضًا. إسراءيل س صل إلى هفنا ال ريفق. 

 لم رءيس الو را  هو هل الوصول إلي ا م ن اآلن.الستال الم روا اآلن عيى  او 
  15/3/2019 أحرونوت، يديعوت

 16/3/2019 ،القدس العربي، لندن
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