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*** 
 

  وطعن قرب "أرئيل"بجراح حرجة بعملية إطالق نار مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين  .1
قتل جندي من جيش االحتالل اإلسرائيلي متأثرا بجروحه الحرجة، فيما أصيب اثنان آخران بجروح 
وصفت بالخطيرة جدا، جراء عملية إطالق نار شملت عملية طعن أيضا، وقعت صباح يوم األحد، 

فادت وسائل إعالم إسرائيلية، أن الحاخام أحيعاد بالقرب مفرق مستعمرة "أرئيل" قرب سلفيت.  وأ
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عاما( أصيب بجروح حرجة في العملية، حيث نقل إلى المستشفى وهو يعاني من  47ايتنجر )
إصابات في القسم العلوي من الجسم، فيما أكدت بأن القتيل هو عنصر من شرطة حرس الحدود، 

ئيلي، أن الحديث يدور عن عملية وأعلن جيش االحتالل اإلسرا حيث تم طعنه وخطف سالحه.
مسلحة، وأن قواته تقوم بمطاردة مسلحين قاموا بالعملية وهربوا من المكان. وقال جيش االحتالل إن 

ووفقا لبيان صادر عن جيش  جنودا أطلقوا النار على المسلحين دون التمكن من إصابتهما.
رئيل" ومفرق "جث"، حيث يتم االحتالل، فإن الحديث عن يدور عمليتين مسلحتين في مفرق "أ

  مالحقة منفذ العمليتين.
واستنفر جيش االحتالل قواته إلى تخوم مستعمرة "أرئيل" في أعقاب عملية إطالق النار، وذكرت 
وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، أن منفذ عملية إطالق النار تمكن من االنسحاب من المكان، فيما 

 فتيش عنه.شرعت القوات العسكرية بأعمال بحث وت
وبحسب طواقم اإلسعاف اإلسرائيلية، فأن الحديث يدور عن إصابة جندي بجروح حرجة في مفرق 
"أرئيل"، حيث أعلن عن وفاته الحقا، وإصابتان بجروح خطيرة في عملية قرب مفرق "جث" المتاخم 

ى المنطقة للمنطقة الصناعية "بركان"، حيث تمكن منفذ العملية من االنسحاب من مفرق "أرئيل" حت
 الصناعية وقام بإطالق النار وتسجيل إصابات.

ووفقا للتفاصيل األولية عن عملية إطالق النار، فقد تمكن شاب فلسطيني من تنفيذ عملية طعن 
لجندي، ثم قام باالستيالء على سالحه، وأطلق النار من ذات السالح، وتمكن الشاب من االنسحاب 

 ناعية "باركان"، حيث يتم مطاردته من قبل جنود االحتالل.بالسالح والتوجه تجاه المنطقة الص
وأغلق جيش االحتالل مداخل قرى حارس، وكفل حارس، ودير استيا، ومردة، وجماعين بعد عملية 

وأصدر جيش االحتالل تعليماته بإغالق مداخل المستعمرات في منطقة سلفيت خشية  إطالق النار.
ت وسائل إعالم فلسطينية بسماع أصوات إطالق نار بسبب تسلل منفذ العملية إليها، فيما أفاد

 اشتباك بين جنود االحتالل ومنفذي العملية في منطقة "بركان".
وقامت قوات من جيش االحتالل وشرطة ما يسمى حرى الحدود، بمطاردة للسيارة التي استخدمت في 

 ى الفلسطينية في المنطقة.عملية إطالق النار المزدوجة والتي هربت على ما يبدو إلى إحدى القر 
وأغلقت قوات االحتالل مفرق كفل حارس وعدة شوارع شمال سلفيت، وعززت من تواجدها العسكري 

 في محيط المنطقة.
واقتحمت قوة عسكرية لالحتالل قرية بورقين غرب سلفيت، وأغلقت مداخل كفل حارس، وحارس، 

حام قرية بورقين القريبة من مكان العملية، وأكد جيش االحتالل اقت ودير استيا، للبحث عن المنفذ.
 وحصار خلية نفذت العملية المزدوجة، حيث تدور في اشتباكات مسلحة معهم.   
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، 9:45وتطرق جيش االحتالل إلى تسلسل األحداث قائال في بيانه لوسائل اإلعالم: "حوالي الساعة 
ني مسلحا بسكين من محل قام فلسطيني بمهاجمة جندي عند مفترق أرئيل، حيث خرج الفلسطي

تجاري في المستعمرة، وقام بطعن الجندي وخطف سالحه، وقام بإطالق النيران من السالح صوب 
 مركبات مدنية، وال يمكن الجزم إذا ما كان الحديث يدور عن منفذ واحد أو أكثر". 3

صوبها وسافر  وأضاف جيش االحتالل في بيانه: "قام المنفذ بسرقة سيارة مدنية التي أطلق النار
باتجاه مفرق جث، وهناك قام بإطالق النار مجددا صوب المفرق ما أدى إلى إصابة جندي، ثم 
سافر إلى منطقة بركان، حيث يتم مطاردته وتبادل إطالق النار معه، فيما استنفر الجيش قواته 

 .والوحدات الخاصة ووحدة االستخبارات للمساعدة في عملية مالحقة المنفذ واعتقاله"
 17/3/2019، 48عرب 

 
 باب الرحمة بإغالقية سرائيلن قرار المحكمة اإليدتالسلطة الفلسطينية  .2

ــا نشرررت  ــات الفلســطينية  وف ــاء والمعلوم ــة األنب السررلطة رئاسررة  ، أنرام هللا، مررن 17/3/2019 ،وكال
برررارك، ية المتعلرررق ببررراب الرحمرررة فررري المسرررجد األقصرررى المسررررائيلالفلسرررطينية دانرررت قررررار المحكمرررة اإل

 مدينة القدس ومقدساتها. لسياسة التصعيد ضد   واعتبرته استمرارا  
باطرل وغيرر شررعي، وهرو مخرالف ل رل  يسررائيلاإلن القررار أ، 17/3/2019 وأكدت الرئاسة، يوم األحد

"القدس الشرقية بما فيها المسجد األقصى المبرارك/ الحررم  أنقرارات الشرعية الدولية التي تنص على 
، وال تخضرررس لسرررلطة القضررراء 1967ريف هررري ضرررمن األراضررري الفلسرررطينية المحتلرررة عرررام القدسررري الشررر

المسروولية كاملرة عرن ترداعيات هرذا القررار  يسررائيلاإلوحملت الرئاسة، سلطات االحرتالل  ي".سرائيلاإل
المبارك،  األقصىالخطير، وعن أي مساس بالوضس التاريخي والقانوني القائم في المسجد  يسرائيلاإل

 مبنى باب الرحمة جزءا  أصيال  منه. د  عي   الذي
، أن أسريل جنردي القردس المحتلرة، نقرال  عرن مراسرلتها فري 17/3/2019 ،الجزيرة نت، الدوحةوأضافت 

وزيررر األوقرراف والشرروون الدينيررة الفلسررطيني يوسررف ادعرري  أعلررن أن قرررار محكمررة االحررتالل بررإغالق 
رطة االحرتالل التري تعمرل جاهردة علرى إغرالق مبنى براب الرحمرة غيرر شررعي، ومترواطر مرس ر برة شر

وأكرد أن هرذا القررار سريودي إلرى موجرة جديردة مرن  المصلى منرذ فتحره علرى يرد المصرلين قبرل أسرابيس.
اقتحامررات المسررتوطنين لتنفيررذ مررحربهم بتحويررل المصررلى ل نرري  يهررودي ت ررودى فيرره الصررلوات التلموديررة 

 .مكانيا   بتقسيم األقصى العنصرية، في مخطط أصبح واضحا  
وزارة الخارجيررة والمرتررربين الفلسررطينية  ، أنرام هللا، مررن 18/3/2019 ،الشــرق األوســط، لنــدنوجرراء فرري 

قالررت الخارجيررة إن "قرررار المحكمررة محاولررة و  ،ية بررإغالق مبنررى برراب الرحمررةإسرررائيلمحكمررة قرررار دانررت 
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يطه علرى طاولرة محراكم احتاللية مكشوفة ومفضوحة لوضس مستقبل السيادة على المسجد األقصى ومح
ية لري  سررائيلاالحتالل وأذرعه المختلفة، وإمعانا  في محراوالت االحرتالل الهادفرة إلرى ت رري  السريطرة اإل

وأكردت الخارجيرة مرن جديرد "رفضرها  فقط على باب الرحمة وإنما على كامل المسجد األقصرى وباحاتره".
 سجد األقصى واألوقاف اإلسالمية".المطلق لتدخالت االحتالل وأذرعه المختلفة في شوون الم

 
 ُيحمل السلطة المسؤولية عن حادثة إطالق النار على النائب سلهب "التشريعي" .3

استهداف النائب عن محافظة الخليرل، عرزام سرلهب، فجرر الفلسطيني استن ر المجل  التشريعي  غزة:
ررل المجلر  ، بحادثررة إطررالق النررار علرى بيترره وسرريارته.17/3/2019األحرد  فرري بيرران صررحفي لرره،  ،وحم 

 السلطة وأجهزتها األمنية المسوولية ال املة عن الحادثة المذكورة.
"إن  وتعرررم منررزل النائررب سررلهب وسرريارته، إلطررالق نررار مررن مسررلحين، وقالررت مصررادر فرري المدينررة:

 أضرارا  مادية لحقت بالمنزل والسيارة دون وقروع إصرابات"، مشريرة  إلرى أن النائرب سرلهب كران متواجردا  
 في منزله لحظة إطالق النار.

وأشار المجل  إلى أن تلك الحادثة "ما كانت لتقس لوال تحريض السرلطة وحمرالت ال راةيرة التري تبثهرا 
 الشرفاء من أهل الضفة الرربية". ضد  

وفرررري السررررياق، هرررراتف النائررررب األول لرررررئي  المجلرررر  التشررررريعي أحمررررد بحررررر النائررررب سررررلهب، مهن ررررا  
إلى أنها "تأتي في إطرار سرعي السرلطة النظر حادثة بالجريمة الن راء، الفتا  ووصف بحر ال بالسالمة.

 للتخلص من القيادات الفاعلة في الضفة الرربية المحتلة". 
 17/3/2019 ،فلسطين أون الين

 
 عزام األحمد: قطر ُتعمق االنقسام الفلسطيني بأموالها .4

ريررر الفلسررطينية، والمركزيررة لحركررة فررتح: إن قررال عررزام األحمررد، عضررو اللجنتررين التنفيذيررة لمنظمررة التح
 ".إسررررائيلقطرررر تشرررق الصرررف وتسرررعى لت رررري  االنقسرررام برررين الفصرررائل بأموالهرررا التررري تررردخلها عبرررر "

علررى تصرراعد االحتجاجررات فرري قطرراع  تعليقررا   وأضرراف األحمررد، فرري تصررريحات لوسررائل إعررالم محليررة،
ذا الفصرريل أو ذاك، ول نرره مثررل صرررخة عررن تخطرريط هرر غررزة: إن "الحررراك الشررعبي فرري غررزة كرران بعيرردا  

ضمير في داخل كل فلسطيني لي  في غزة فقط وإنما في كل أنحراء فلسرطين وفري الشرتات مرن أجرل 
 إنهاء االنقسام".
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ورئري  وزراء دولرة  إسررائيلوتابس: "أعتقد أن إنهاء االنقسام أهم من كرل أمروال قطرر التري تردخل عبرر 
ية السررتمرار االنقسررام وبقرراء إسرررائيليقررول إنهررا جررزء مررن اسررتراتيجية  ي بنيررامين نتنيرراهوسرررائيلال يرران اإل

 عن حضن الوطن من قبل حركة حماس".  حكم غزة بعيدا  
 18/3/2019 ،الخليج، الشارقة

  
 " في غزةالتظاهراتقمع "تحم ل حماس مسؤولية الفلسطينية السلطة  .5

 األجهرزة األمنيرة فري قطراع غرزةتسرتخدمه دانت السلطة الفلسطينية القمرس الرذي : كفاح زبون  - رام هللا
 الفلسررطينية الفلسررطينيين وطلبررت مررن دول عربيررة الترردخل. وقررال الرروزير حسررين الشرري  إن القيررادة ضررد  

أجرت "عدة اتصاالت مس دول شقيقة موثرة للتدخل فورا  والضرط على حركة حمراس لوقرف إجراءاتهرا 
 العيش ال ريم وإلراء الضرائب غير القانونية".المواطنين األبرياء الذين يطالبون ب القمعية ضد  

وقرال وزيرر العردل، علري أبرو ديراك،  وحم لت السلطة حماس المسوولية القانونية عن قمس الفلسطينيين.
إن حمررراس تتحمرررل المسررروولية القانونيرررة عرررن قمرررس المرررواطنين، داعيرررا  الحركرررة إلرررى اإلصرررراء لصررروت 

لتن يررل بأبنرراء الشررعب المكبلررين بقيررود الفصررل واالنعررزال الشررعب، والتخلرري عررن سياسررة القهررر والخنررق وا
الررذي تفرضرره حمرراس علررى قطرراع غررزة. وأضرراف أبررو ديرراك فرري بيرران إن "حمرراس قررررت التخلرري عررن 
القرردس، واالنقررالب علررى مشررروع الدولررة الفلسررطينية الواحرردة الموحرردة، واالنفصررال عررن الرروطن، وتقسرريم 

ة فرررري قطرررراع غررررزة منررررذ انقالبهررررا علررررى الشرررررعية والقررررانون الشرررعب، وإقامررررة إمارتهررررا اإلخوانيررررة الظالميرررر
 ".2007واستيالئها بالقوة على موسسات السلطة الوطنية في الرابس عشر من يونيو )حزيران( 

وتابس: "إن حماس قد وأدت كل مبادرات استعادة الوحدة وإنهاء االنقسام، وتمترست خلف رايرة حكمهرا 
روجهرا عررن القرانون، وأحكمررت قبضرتها بررالقوة والقمرس علررى األخررق وأصررت علررى مواصرلة انقالبهررا وخ

مرررن بسرررط واليتهرررا  2014غرررزة، ومنعرررت حكومرررة الوفررراق الررروطني منرررذ تشررركيلها فررري الثررراني مرررن يونيرررو 
القانونيررة وتسررلم مهامهررا فرري قطرراع غررزة، حتررى وصررلت بهررا إلررى طريررق مسرردود وأوصرردت أمامهررا كررل 

النقررالب، وأن تسررتبدل االنقسررام بالتقاسررم، وأن ت ررون األبررواب، حيررث أرادت أن تسررتخدمها إلطالررة أمررد ا
أبنراء  واتهرم أبرو ديراك حمراس "بت ررار أسراليبها القمعيرة العدوانيرة ضرد   حكومة إنفاق ال حكومرة وفراق".

شرررعبنا الرررذين خرجررروا مرررن برررين أنقرررام الحصرررار وجررردار العزلرررة وطررروق االنفصرررال، يطرررالبون بحقررروقهم 
حماس المرة تلو األخرى أن تسمس إال صوتها األصم، وأن ترى  المنهوبة وحرياتهم المسلوبة، وترفض

 سوى مشروع إمارتها الجوفاء".
 18/3/2019-17 ،الشرق األوسط، لندن
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 بارك عملية سلفيت: المقاومة الخيار األقوى لردع االحتاللت حماس .6
ءت ردا  باركت حركة حماس عملية سلفيت البطولية التي وقعت صباح يوم األحد، موكدة  أنها جا

وقالت الحركة في تصريح صحفي إن العملية تأتي ردا  على  على جرائم االحتالل اإلسرائيلي.
انتهاكات على جرائم االحتالل اإلسرائيلي وما يجري في القدس والمسجد األقصى من اقتحامات 

بواسل في وتدني  واعتداءات بحق المصلين واغالق باب الرحمة، وردا  على انتهاكاته بحق األسرى ال
وشددت على أن هذه العملية  سجونه الظالمة، ومضاعفة االستيطان ومصادرة األراضي الفلسطينية.

الشجاعة توكد على أن خيار المقاومة بكافة أشكالها هو الخيار األقوى واألنجح لردع االحتالل، 
ات القمس وأوضحت أن كل عملي. وإفشال مخططاته، وحماية حقوق شعبنا ومقدساته والدفاع عنه

والتن يل ومحاولة تشويه المقاومة وشيطنتها من االحتالل ومن يقف معه ويويده لن تفلح في كسر 
 إرادة شعبنا أو ثنيه عن مواصلة مسيرة الجهاد دفاعا  عن الشعب والمقدسات.

 17/3/2019موقع حركة حماس، غزة، 
 

 جرائم االحتاللعلى  تأتي ردا  فلسطينية تبارك عملية سلفيت وتؤكد أنها  فصائل .7
الفصائل الفلسطينية، قالت يوم األحد، إن عملية إطالق النار أن  ،17/3/2019، 48عرب موقع ذكر 

المزدوجة قرب مستعمرة "أرئيل" التي قتل فيها جندي من جيش االحتالل وأصيب اثنان آخران بجروح 
 لفلسطيني.وصفت بين الخطيرة والحرجة، تأتي ردا على جرائم االحتالل بحق الشعب ا

وقال القيادي في حركة الجهاد، داود شهاب، إن "العملية المزدوجة، عملية توجيه البوصلة، وتصحيح 
وأضاف: "الصوت جاء من الضفة لتنبيه الجميس  المسار ونقل المعركة لميدانها الطبيعي والحقيقي".

 ى للخالف".وليصرخ في كل الضمائر؛ بأن التناقض األساسي مس االحتالل وال أسباب أخر 
وقالت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، في بيان عممته على وسائل 
اإلعالم: "نحيي السواعد الشجاعة التي نفذت العملية البطولية في مدينة سلفيت بالضفة الفلسطينية، 

ي ردا على جرائم االحتالل وأكدت أن العملية تأت والتي أدت لمقتل وإصابة عدد من اإلسرائيليين".
 المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وباركت حركة المقاومة الشعبية وجناحها العسكري كتائب الناصر صالح الدين، العملية المزدوجة على 
مفترق "أرئيل"، وأكدت المقاومة الشعبية في تصريح لها أن "عملية سلفيت الطريق األنجس والوسيلة 

 مس عليه فلسطينيا من أجل مقارعة االحتالل وقتاله حتى تحرير الوطن".األجدى والخيار المج
أشادت  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، أن17/3/2019المركز الفلسطيني لإلعالم، غزة، وأضاف 

بالعملية البطولية التي نف ذها فدائي فلسطيني في سلفيت، ونقل موقس الهدف عن الجبهة الشعبية، 
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ون التناقض الرئيسي مس العدو الصهيوني، وأن تتوحد الجهود كافة من أجل دعوتها إلى أن يك
مواجهته، كما دعت إلى التوافق الوطني على إدارة الصراع مس االحتالل لتدفيعه ثمن استمرار 

 احتالله األرم الفلسطينية وعدم اإلقرار بحقوق شعبنا ومواصلة إجرامه بحقه.
 

 يدين عملية سلفيت ويتعهد بمالحقة منفذيهاحسين الشيخ ": العبرية 13القناة " .8
العبرية، أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ووزير الشوون المدنية حسين  13قالت القناة : سلفيت

يوم األحد، اتصاال هاتفيا مس منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية في األراضي  الشي ، أجرى ظهر
دان عملية سلفيت متهما القائمين عليها بالخارجين عن وأشارت القناة إلى أن الشي  أ الفلسطينية.

 الصف الوطني، موكدا أن األجهزة األمنية ستبذل جهودها ل شف خيوط العملية.
 17/3/2019، الين أون فلسطين 

 
 : المقاومة لن تنهزم أمام بعض المحاوالت البائسةالبردويل .9

إن "رجال الضفة الرربية أفشلوا أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس صالح البردويل : غزة
وأشار البردويل في كلمة له عقب مسيرة  موامرة االحتالل اإلسرائيلي ومعاونيه ضد قطاع غزة".

انطلقت في مدينة غزة ابتهاجا بعملية سلفيت:" غزة ستفشل كل الموامرات التي تحاك ضد المقاومة 
ة في الضفة الرربية، موكدا أن المقاومة ستبقى وأبرق البردويل بالتحية إلى رجال المقاوم الفلسطينية".

ونوه البردويل بأن عملية سلفيت اليوم  على رؤوس الذين يحاولون العبث بمستقبل القضية الفلسطينية.
 تعتبر تأكيدا على أن المقاومة هي خيار شعبنا الفلسطيني في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي.

 17/3/2019، فلسطين اون الين
 

 : واهم من يعتقد أن التنسيق األمني سُيحاصر المقاومة"الجهاد" قيادي في .10
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي أحمد المدلل، أن عملية سلفيت البطولية امتداد : سلفيت

، وقد جاءت ضمن سلسلة من العمليات 48طبيعي للمقاومة في قطاع غزة واألراضي المحتلة عام
: "إن الشعب الفلسطيني ال األحدفي تصريحات صحفية مساء يوم  وقال المدلل البطولية نوعية.

يعجزه شيء وأن مقاومته تستطيس أن تخترق كل حصون التنسيق األمني في الضفة المحتلة 
وأضاف: "واهم من يعتقد أن التنسيق األمني سي حاصر المقاومة أو أن الضفة المحتلة  الصامدة".

 ية رسالة للصهاينة بأن "ال مكان ل م على أرضنا المحتلة".ستترك سالحها"، مشددا  على أن العمل
وأشار إلى أننا كأبناء مقاومة نفتخر أن ن ون رأس الحربة في وجه المشروع اإلسرائيلي، مبينا  أن 
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شعبنا سيقف سدا  منيعا  في وجه كل الموامرات، والحصار على قطاع غزة لن يثنينا عن مواصلة 
 رين.أهدافنا وسنواجه كل المتحم

 17/3/2019، فلسطين اون الين
 

 مرفوضة يهأي محاولة للتحريض علر و أحم سالح المقاومة خط  .. التظاهر السلميتؤيد  غزةبفصائل ال .11
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، يوم األحد، رفضها المطلق لمحاوالت التحريض ة: غز 

 والمطلبي في محافظات الوطن.على سالحها، مشيرة إلى تأييدها لحق التظاهر السلمي 
وقالت الفصائل في موتمر صحفي عقب اجتماع عقدته اليوم: "سالح المقاومة خط أحمر ومهمته 

ا على أن "أي محاولة للتحريض على سالح المقاومة مشبوهة ومرفوضة".  مواجهة االحتالل"، مشدد 
خالل استمرارها في "فرم وعدت أن السلطة الفلسطينية تقف موقف العداء تجاه أهالي غزة، من 

العقوبات"، وقطس رواتب الموظفين وعوائل الشهداء واألسرى والجرحى، وتقليص الخدمات االجتماعية 
كما أكدت رفضها "استرالل األزمة المعيشية التي أفرزها الحصار و"عقوبات"  عن الفقراء المحتاجين.

المشروع الوطني"، مطالبة برفس "العقوبات" الحكومة في رام هللا؛ لتحقيق أهداف حزبية ضيقة ال تخدم 
وأعلنت عن تأييدها لحق التظاهر السلمي والمطلبي في الضفة الرربية وقطاع غزة،  وإعادة الرواتب.

 "بعيدا عن الفوضى والتخريب".
 17/3/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "القدس": الجهاد ترفض تغريدة أبو مرزوق  .12

ا لحركة قالت  :خاص –رام هللا   مت احتجاج  مصادر مطلعة مقربة من حركة "الجهاد"، إن الحركة قد 
حماس على الترريدة التي نشرها عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق عبر 
تويتر حول التصعيد الذي وقس في غزة مس إطالق صاروخين باتجاه تل أبيب. معربة  عن امتعاضها 

 طن اتهام "سرايا القدس" الجناح العسكري للحركة بوقوفها خلف الصواري .من تلك الترريدة التي تستب
وبينت المصادر، أن "الجهاد" أكدت لر "حماس" أنها ال تقف خلف إطالق الصواري ، وأن البيان الذي 
أصدره جناحها العسكري "سرايا القدس"، حول استنفار عناصرها للرد  على قصف االحتالل لرزة أمر 

 في إطار دور الحركة المقاوم في مواجهة الرطرسة اإلسرائيلية. طبيعي ويأتي
ا على هجمات االحتالل ال  وأكدت حركة الجهاد لحركة حماس بأن أي إطالق للصواري  من غزة رد 
يحمل أي رسائل سياسية، بل هو فعل مقاوم يهدف لردع االحتالل وللدفاع عن الشعب الفلسطيني 
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ركزة والتي يسترلها بنيامين نتنياهو لجعل دماء الشعب الفلسطيني في ظل الهجمة اإلسرائيلية الم
ا لحملته االنتخابية.  وقود 

وكان أبو مرزوق نشر عبر صفحته في تويتر ترريدة جاء فيها "أحسنت كتائب القسام ببيانها 
 المسوول، وما كان هناك داع ألحبتنا في سرايا القدس من بيانهم التصعيدي، وذلك لتفويت الفرصة
على المتربصين بكل اتفاق والذين يدفعون باتجاه حرب ضد غزة بشراء ذمم واختراقات في صفوف 

 المقاومة فهذه الصواري  السياسية التي أطلقت والوفد األمني في غزة يجب أن تتوقف".
 16/3/2019القدس، القدس، 

 
 أبو زهري: فريق "أوسلو" يتلذذ بعذابات غزة .13

 ماس سامي أبو زهري يوم السبت إن "فريق أوسلو يتلذذ بعذابات غزة".قال القيادي في حركة ح: غزة
وعد  أبو زهري، في ترريدة نشرها عبر حسابه بموقس "تويتر"، أن "سياسة فريق أوسلو في خنق غزة 

وأضاف "أحداث غزة كشفت بشاعة هذا الفريق الذي  ثم استرالل معاناتها فشلت في تحقيق أهدافها".
  ثم يذرف دموع التماسيح عليها". يتلذذ بعذابات غزة

 17/3/2019، فلسطين اون الين
 

 تجري انتخابات أقاليم للمرة األولى "الجهاد": "الشرق األوسط" .14
رام هللا: بدأت حركة الجهاد اإلسالمي انتخابات داخلية على مستوى قطاع غزة الختيار المحافظين أي 

 حركة في سبتمبر )أيلول( الماضي.النتخابات التي أجرتها "مسوول إقليم" وقيادته. ويأتي ذلك است ماال  لال
 محافظات، هي: غزة والشمال والوسطى وخانيون  ورفح. 5وستجري االنتخابات في غزة في 

ويفترم أن ت ون االنتخابات أجريت بسرية أم  أو اليوم في محافظتي رفح وخانيون  الختيار 
 لقطاع على مدار األيام المقبلة.المحافظ على أن تستمر لتشمل كافة محافظات ا

وتعتبر هذه أول مرة يتم اختيار قيادة ل ل منطقة باالنتخابات، حيث كانت تعتمد الحركة على اختيار 
قيادتها من المستوى األعلى منها، قبل أن تبدأ بنظام االنتخابات ألول مرة في تاريخها خالل األشهر 

أعضاء آخرين ل ل محافظة ويحق  6ينهم المحافظ، وأسماء من ب 7الماضية. وستفرز كل محافظة بر
للمحافظ تزكية اثنين آخرين، وهذه المرة األولى التي تجري فيها انتخابات محافظات لحركة الجهاد 

 اإلسالمي في غزة. 
 17/3/2019، لندن، الشرق األوسط
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 غالء األسعار في قطاع غزة يدعمون التظاهرات ضد   فلسطينيا   فصيال   11 .15
فصيال فلسطينيا السبت، دعم التظاهرات التي جرت في قطاع غزة  11أعلن : كفاح زبون  - رام هللا

وأكدت الفصائل في بيان مشترك، عقب اجتماع طارئ لها في غزة على  خالل اليومين الماضيين.
"االحترام المطلق للحقوق والحريات الفردية والجمعية، وحق التظاهر السلمي للناس وإدانة كل أشكال 

، إلى 2007ودعت الفصائل حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام  القمس".
"سحب األجهزة األمنية والمسلحين من الشوارع والساحات العامة، وإطالق سراح كافة المعتقلين على 

، بباتهوجاء في البيان "باعتبار أن جوهر األزمة سياسي واالنقسام أحد أهم مس خلفية الحراك األخير".
ندعو األخوة المصريين إلى است ناف جهود المصالحة واستعادة الوحدة، والدعوة لعقد اجتماع عاجل 

 للقوى والفصائل في القاهرة لتنفيذ اتفاق المصالحة من النقطة التي انتهت عندها".
التحرير فتح، والجبهتان، والمبادرة الوطنية، وحزب الشعب، وجبهة  وحمل بيان الفصائل تواقيس حركة

العربية، وجبهة التحرير الفلسطينية، والجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة النضال الشعبي، والجبهة 
 )فدا(. الفلسطينيالقيادة العامة واالتحاد الوطني  -الشعبية 

 16/3/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 لكات العامةتخريب الممت ضد   نالكن التظاهر السلمي وحرية التعبير: نحن مع حسن يوسف .16
تتواصل التظاهرات ضد الرالء المعيشي في قطاع غزة، وسط قمس لها من قبل : مهند حامد –رام هللا 

األجهزة األمنية التابعة لحركة حماس، حيث يرى مراقبون، ان الحراك متجه إلى مواجهة أوسس مس 
ي في حماس، حسن قال القياد حماس، على ضوء  ياب الحلول لتحسين األوضاع المعيشية للسكان.

يوسف، في حديث مس "القدس العربي: "انه غير رام حول ما يحدث بالقطاع وما يجري أيضا بالضفة 
من قمس"، مضيفا انه "مس التظاهر السلمي وحرية التعبير، ل نه ضد تخريب الممتل ات العامة باالشارة 

لشبان للخروج، وهي اسباب تدعو وتابس " يجب معرفة االسباب التي دفعت هوالء ا الى مظاهرات غزة ".
عاما". واشار الى  12الى رفس العقوبات التي فرضتها السلطة، ورفس الحصار الذي فرضته إسرائيل منذ 

 ان المعلومات المتوفرة لديه تشير الى ان االوضاع متجهة الى الهدوء وإنهاء هذه األزمة.
 18/3/2019القدس العربي، لندن، 

 
 االعتداء على منزل النائب سلهب بالخليل ليةمسؤو تحمل السلطة  حماس .17

دانت حركة حماس بشدة حادثة إطالق النار على منزل وسيارة النائب في المجل  التشريعي عن 
 محافظة الخليل الشي  عزام سلهب أثناء تواجده في بيته فجر األحد في مدينة الخليل.
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زتها األمنية المسوولية ال املة عن وحم لت حركة حماس في تصريح صحفي السلطة الفلسطينية وأجه
 هذه الجريمة الن راء، ال سيما أنها جاءت بعد قرار أبو مازن بحل المجل  التشريعي.

وقالت الحركة إن هذه الجريمة جاءت بعد حمالت التحريض والتن يل التي تقودها السلطة وأجهزتها 
أشارت إلى أن هذه الجريمة لم ت ن و  األمنية بحق حركة حماس وقيادتها وأعضاء المجل  التشريعي.

 األولى في استهداف قيادات وعناصر الحركة ونواب المجل  التشريعي.
 17/3/2019موقع حركة حماس، غزة، 

 
 "المقاومة الشعبية" تدين استهداف النائب سلهب بالخليل .18

في المجل  دانت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين حادث إطالق النار على منزل النائب : الخليل
 .األحد التشريعي عزام سلهب وسيارته بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الرربية المحتلة فجر يوم

وطالبت المقاومة الشعبية، أجهزة األمن في الخليل بفتح تحقيق واعتقال المتورطين في الحادثة 
مدينة  وتعرم منزل النائب سلهب وسيارته، إلطالق نار من مسلحين في وتقديمهم للمحاكمة.

 الخليل، ما أسفر عن أضرار مادية لحقت بالمنزل والسيارة دون وقوع إصابات.
 المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 إبعاد طالبتين من بيرزيت لنشاطهما بالكتلة "..شبيبةلـ"الجامعة النجاح تحظر الكتلة اإلسالمية بعد بيان  .19

األحد، ال تلة اإلسالمية بحظر أنشطتها أبلرت إدارة جامعة النجاح في الضفة الرربية، يوم : نابل 
 بالجامعة؛ بعد بيان من الشبيبة الفتحاوية بحظرها، في خطوة غريبة وتنتهك الحريات الطالبية.

وقالت ال تلة، في بياٍن لها: "فوج نا في ال تلة اإلسالمية اليوم بتبليرنا من إدارة الجامعة )النجاح( بقراٍر 
 غير محدد، وذلك دون إبداء أي أسباب أو مبررات لهذا الحظر.بحظر أنشطتنا الطالبية لموعد 

وجاء قرار الحظر بعد بيان للشبيبة الفتحاوية بحظر ال تلة اإلسالمية في جامعة النجاح وإغالق 
وطالبت ال تلة إدارة الجامعة بالتراجس عن قرارها غير  مقرها بذريعة حظر سياسات حماس في غزة.

 .يأتي استجابة لضروط خارجيةالمنصف وال المبرر، الذي 
ويأتي هذا القرار بعد يوم قرار قوات االحتالل إبعاد طالبتين عن جامعة بيرزيت عدة أشهر؛ بذريعة 

وصدر قرار االحتالل بإبعاد الطالبة عال طوطح عن جامعتها شهرا بدءا من  نشاطهما في ال تلة.
أشهر تبدأ من  4لطالبة سائدة زعارير (، وصدر القرار نفسه بإبعاد ا2019\ 4\13( لراية )3\13)
 (.2019\7\13( ولراية )3\13)
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ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تستعد فيه ال تل الطالبية في مجال  اتحاد الطلبة في جامعة 
 بيرزيت للتحضير لالنتخابات الطالبية.

 17/3/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 بحجة محاولتها تنفيذ عملية طعن في الخليل راهيمياإلباالحتالل يعتقل فتاة قرب الحرم  .20
الشريف،  اإلبراةيمي، فتاة قرب الحرم األحداعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء يوم : الخليل

وقالت مصادر أمنية لر"وفا"، إن قوات االحتالل المتواجدة على مداخل الحرم  وسط مدينة الخليل.
عاما(، بحجة محاولتها  17اعتقلت الفتاة والء اكرم طلب غيث )الشريف وسط الخليل،  اإلبراةيمي

 تنفيذ عملية طعن.
 17/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 يدرس خطة الحتالل قطاع غزة في الحرب المقبلة "الكابينيت" .21

من والسياسة تل أبيب: كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أن المجل  الوزاري المصر ر لشوون األ
في الحكومة اإلسرائيلي ة )ال ابينيت(، بحضور جميس قادة األجهزة األمنية، تباحث موخرا  في خط ة 

ونقلت هذه المصادر عن "مسوولين كبار في الجيش  الحتالل قطاع غزة في أي حرب مقبلة.
"، أن الخط ة التي بلورها ال ابينيت تتضم ن  القطاع في حال نشوب  باإلضافة إلى احتالل -اإلسرائيلي 

إلحاق ضرر شديد بحركة "حماس"، وبقدرتها على التعافي من آثار الضربة، واالحتفاظ  -حرب 
ل إلى حل  سياسي مستقر  ومتوافق عليه. وأكدت المصادر أن  باحتالل القطاع إلى حين التوص 

ويل، ويحتاج إلى ال ابينيت لم يختم البحث في الموضوع بعد؛ "ألن مسار المصادقة على الخط ة ط
سلسلة إجراءات تنظيمية". وأشارت إلى أن المسودة األولى لهذه الخطة و ضعت في عهد رئي  أركان 
 الجيش اإلسرائيلي السابق غادي أيزن وت، وعرضت الحقا  على رئي  األركان الحالي أفيف كوخافي.

غزة، تتضمن توجيه وفي التفاصيل، ذكرت المصادر أن المرحلة األولى من خطة احتالل قطاع 
ي واالستخبارات العسكرية وجهاز األمن سرائيلسلسلة ضربات موجعة وحاسمة، ينف ذها سالح الجو  اإل

العام )الشاباك( وقيادة المنطقة الجنوبي ة. وهي تأخذ باالعتبار كون حركة "حماس" "جاهزة للمواجهة، 
 ". إسرائيلفي فتطلق زخات من الصواري  باتجاه المناطق السكنية المزدحمة 

وأضافت أن "إطالق صاروخين نحو تل أبيب، من الصعب التصديق بأنه كان بالخطأ ودون منطق 
ي ة حول األخطار المقبلة. فقد سرائيلسياسي عسكري، أضاء مصابيح حمراء في قيادة األركان اإل

 ية. سرائيلأطلقوا صاروخين في آن واحد بهدف بلبلة منظومة القبة الحديدية اإل
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رت )حماس( المفاجأة، وتشريل آالف وت ساءل رئي  حزب الجنراالت: "ماذا سيفعل نتنياهو، إن قر 
ات اإلطالق التي بنتها خالل العقد األخير، بكبسة زر  واحدة؟ وماذا ستفعل إذا قدمت )حماس(  منص 

رها في البحر والجو  واليابسة، مثل القو ة البحرية والطائرات المسي   رة، وقوات المفاجحت التي تحض 
 ي ة عبر األنفاق، أو االجتياح عبر الحدود القديمة؟".سرائيلبإمكانها التسلل إلى البلدات اإل

وقد رد مسوول في محيط نتنياهو بحدة على هذه االنتقادات، قائال : "غانت  وحليفاه الجنرال موشيه 
اس(. ف يف يسمحون يعلون وجابي أشكنازي، كانوا يعارضون خطط نتنياهو للرد الحازم على )حم

 ألنفسهم اآلن، وهم يدخلون عالم السياسة، بالمزايدة عليه؟".
 18/3/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 يعلن استئناف مباحثات "التهدئة" مع حماس نتنياهو .22

ية المفاوضات مس حركة حماس للتوصل لتفاهمات تفضي إلى "تهدئة" أمنية سرائيلجددت الحكومة اإل
جولة من التصعيد بدأت مساء الخمي  الماضي، وذلك بحسب ما أعلن رئي  في قطاع غزة، بعد 

الحكومة، بنيامين نتنياهو، خالل اجتماع للمجل  الوزاري المصرر للشوون األمنية والسياسية 
 )ال ابينيت(، عقد مساء يوم، األحد.

ياهو ومسوولي األجهزة ية عن وزيرين شاركا في اجتماع "ال ابينيت"، أن نتنسرائيلاإل 13ونقلت القناة 
األمنية، أطلعوا الوزراء األعضاء في المجل  األمني والسياسي المصرر، على است ناف المفاوضات 

وأفادت المصادر بأن المفاوضات مس حماس عبر الوسيط  مس "حماس" عبر الوسطاء الدوليين.
ذها منذ اإلعالن عن عن تنفي إسرائيلالمصري ستتركز في هذه المرحلة على ثالثة محاور امتنعت 

التوصل لتفاهمات "التهدئة" نهاية العام الماضي، والتي تتضمن زيادة مساحة الصيد في غزة، 
ية المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية من القطاع، باإلضافة سرائيلوتسهيالت على القيود اإل

 إلى زيادة مبلغ المنحة القطرية الممنوحة لألسر الفقيرة في غزة.
د الوزيران، أن ذلك يأتي في محاولة لتجنب تصعيد أمني قبل انتخابات ال نيست المقبلة، وشد

والمقررة في التاسس من نيسان/ أبريل المقبل، وذلك بالتزامن مس الذكرى السنوية األولى النطالق 
 آذار/ مارس(. 30مسيرات العودة وكسر الحراك في قطاع غزة )

مني أن المفاوضات سوف تتقدم فقط إذا ما استمر الهدوء على وأكد نتنياهو ألعضاء المجل  األ
طول الحدود الشرقية للقطاع المحاصر. وفيما أبدى بعض الوزراء اعتراضهم على قرار نتنياهو 

 واألجهزة األمنية، لم يطلب أحد من المعترضين إجراء تصويت حول هذا القرار.
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، ووزيرة القضاء، أييليت شاكيد )اليمين الجديد(، وبحسب القناة، اعترم وزير التعليم، نفتالي بينيت
على تجديد االتصاالت مس حماس واعتبرا أن ذلك بمثابة "استسالم لإلرهاب"، وقال بينيت إن "حماس 
كانت صاحبة ال لمة األخيرة خالل جولة التصعيد األخيرة. تجديد المفاوضات سيعتبر استسالما 

أن الوزيرين غلعاد إردان وزئيف إل ين )الليكود(، تحفظا على وأشارت القناة إلى  وجائزة لإلرهاب".
 قرار نتنياهو، إال أنهما امتنعا عن طلب التصويت على القرار.

 17/3/2019، 48عرب 
 

 يشكك في أن صواريخ حماس أطلقت خطأ إسرائيليوزير  .23
اري  التي أطلقت ي، في أن ت ون الصو سرائيلرام هللا: شكك تساحي هنربي وزير التعاون اإلقليمي اإل

من غزة تجاه تل أبيب الخمي ، أطلقت عن طريق الخطأ. وقال هنربي خالل موتمر ثقافي "لم 
نحصل على تفسيرات واضحة لهذا الخطأ، وأنا شخصيا  ال أعتقد أنه كان خطأ". وأضاف "ل ن حتى 

أنهم تلقوا ي إلى سرائيلعند األخطاء يجب أن يكون هناك دفس للثمن". ويشير حديث الوزير اإل
ية، قالت سرائيلاإل 14تفسيرات من حركة حماس بأن الصواري  أطلقت عن طريق الخطأ. ل ن القناة 
 في تقرير بأن حركة حماس خططت إلطالق الصواري  ولي  عن طريق الخطأ.

وحسب ما جاء في تقرير للقناة، فإن عملية إطالق الصواري  كانت منظمة ومخططا لها بعناية في 
في ضوء المفاوضات المتقدمة بشأن التهدئة، وملف االنتخابات. وقالت القناة  إسرائيلبتزاز محاولة ال

ي بعد سرائيلإن يحيى السنوار قائد حماس برزة انتظر دخول الوفد المصري لمكتبه حامال  الرد اإل
فإن وبحسب القناة  اجتماع مس م ير بن شبات رئي  مجل  األمن القومي، ثم تم إطالق الصواري .

من أجل محاولة الحصول على إنجاز أكبر  إسرائيلالسنوار أراد أن يسترل اقتراب االنتخابات في 
 في الصفقة التي تتشكل.

وادعت القناة أن الصواري  تم تجهيزها لإلطالق من شمال قطاع غزة، وكل ما تبقى كان فقط دخول 
، ثم حدث ما جرى. وقالت "رسالة لإسرائيالوفد المصري لمكتب السنوار، حيث جل  معه ناقال  رد 

سترد  إسرائيلحماس أنها هذه الطريقة التي نتفاوم بها". مشيرة إلى أن السنوار كان يعرف أن 
لن تتسرع  إسرائيلبقسوة ويعرف اآلثار المترتبة على ما جرى، ل ن كان من الواضح لديه أن 

 بالدخول لحرب.
مخب ه في غضون أسابيس والوصول إلى وقت وتابعت "ربما أراد السنوار إخراج األرنب من 

االنتخابات، ل ن بعد ظهر الخمي ، مس خروج السكان ضد حماس برزة، أدرك السنوار أن الوقت 
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من شأنه أن يفيد السكان، فقد يحترق  إسرائيلينفد من تحت يديه وإذا لم يهرع إلغالق اتفاق مس 
 أنها عن طريق الصدفة". قطاع غزة، وهكذا تم تنفيذ خطة إطالق الصواري  بحجة

 18/3/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 مسؤولية عملية "أرئيل" "كاحول الفان"تحالف  تحملريغيف  .24
ية، ميري ريغيف )الليكود(، إن تحالف "كاحول الفان"، بقيادة بيني سرائيلقالت وزيرة الثقافة اإل

وادعت ريغيف في  يين.ائيلسر غانت  ويائير لبيد، سيتسبب في شن المزيد من العمليات ضد اإل
تصريحات صحفية، أن "غانت  ولبيد يسعيان إلى االتفاق" مس قوائم األحزاب العربية الذين "يرفضون 

مس  -المزعومة -يين"، واعتبرت أن شراكة غانت  ولبيدسرائيلإدانة الهجمات الفلسطينية ضد اإل
 حد تعبيرها.األحزاب العربية "ستودي إلى وقوع المزيد من الهجمات"، على 

وسارع قادة تحالف الجنراالت "كاحول الفان "، وهم غانت  ولبيد وموشيه يعالون وغابي أشكنازي، 
 إلى نشر بيان مشترك هاجموا فيه ريغيف.
يين في هجمات، من إسرائيلأن استرل وزير مقتل  إسرائيلوكتبوا على "تويتر": "لم يحدث في تاري  

 دفن القتلى، احتراما للضحايا لن نرد بأكثر من هذا حاليا". أجل الدعاية االنتخابية حتى قبل
... لم يتم دفن القتلى، وهي منشرلة ي: "استمعت ألقوال وزيرة الثقافةوفي تعليق إضافي، قال أشكناز 

 في السياسة الرخيصة والرقص على الدماء... هذا عار"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
": "لم تجف الدماء )...( ومطاردة المنفذ ال تزال في أوجها، ووزيرة في حين كتب يعالون على "تويتر

وأضاف إن "بقي لدى )رئي   تسترل ذلك استرالال سياسيا دني ا بشعا وغير مسبوق".‘ قلة الثقافة‘
 الحكومة بنيامين( نتنياهو )الليكود( أية مسوولية تجاه الدولة فعليه أن يطردها من حكومته".

، نتنياهو قائال إن سياساته "تم  بقوة دور ليبرمانجي السابق، أفيسرائيلاإل فاعدكما هاجم وزير ال
 ية، فهجوم اليوم هو نتيجة مباشرة لسياسة استسالم الحكومة أمام غزة".سرائيلالردع اإل

بدوره، رأى عضو ال نيست، المنشق عن الليكود، أورن حزان، أن "من يشجس العمليات هو نتنياهو.. 
يين"، وتابس "من يدفس األموال لحركة حماس، ومن سرائيلبدماء القتلى والجرحى اإل يديه ملطختان

يبحث عن األعذار لتجنب المواجهة في غزة، عندما تطلق منها الصواري ، هو من يتسبب 
 بالهجمات علينا".

 17/3/2019، 48عرب 
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 دق على شراء مصر غواصات ألمانيةاي سابق: نتنياهو صإسرائيل مسؤول .25
ية، إن سرائيلبيب: قال عاموس جلعاد الرئي  السابق للدائرة السياسية األمنية بوزارة الدفاع اإلتل أ

 مسووال  ألمانيا  أبلره أن رئي  الوزراء بنيامين نتنياهو صادق على بيس غواصات ألمانية لمصر.
 .3000ية مساء السبت، في إطار الملف سرائيلكالم "جلعاد" جاء في سياق إفادته للشرطة اإل

وأوضح "جلعاد" أنه كان قد أبدى تحفظه أمام األلمان "حيال بيس غواصات لمصر من شأنها تهديد 
 وتابس أن نتنياهو بنفسه هو من وافق الحقا  على إتمام الصفقة. ".إسرائيلأمن 

 وأفاد أنه توجه إلى "كريستوف هويسرن" مستشار الش ون السياسة الخارجية واألمنية لميركل متسائال  
 عن سبب تمرير بيس الرواصات لمصر.

 17/3/2019القدس العربي، لندن، 
  

 منافس نتنياهو في االنتخابات يطالب بالتحقيق في اختراق هاتفه .26
ي بنيامين نتنياهو في االنتخابات المقررة سرائيلطالب بيني غانت ، مناف  رئي  الوزراء اإل :رام هللا

في تسريب بعض محتويات هاتفه الخليوي، ما أظهر أبريل المقبل، بإجراء تحقيق  في نيسان/
وأكد غانت  الجمعة عملية االختراق بدون أن يشير إلى من يقف وراءه، وقال "أن  تعرضه للقرصنة.

ي سرائيلوفي رسالة وجهها إلى النائب العام اإل الهاتف ال يحتوي على ما يمكن أن يستخدم البتزازه".
ي السابق إلى إجراء تحقيق عاجل سرائيلي رئي  األركان اإلأفيخاي ماندلبيت السبت، دعا محام

 مقربين من نتنياهو. إلىحول المعلومات المسربة، موجها اتهاما ضمنيا 
 17/3/2019القدس، القدس، 

 
 متطرفا   يهوديا   تتيح لمرشحين عرب خوض انتخابات الكنيست وتشطب مرشحا   "العليا اإلسرائيلية" .27

بلت المحكمة اإلسرائيلية العليا االلتماس الذي قدمه تحالف القائمة العربية ق: وديس عواودة –الناصرة 
وسمحت له بخوم االنتخابات لل نيست بعدما  ،48الموحدة والتجمس الوطني الديمقراطي داخل أراضي 

 كدولة يهودية. "إسرائيلر"شطبته لجنة االنتخابات المركزية بدعوى تأييده لإلرهاب وعدم اعترافه ب
سمحت المحكمة ذاتها للمرشح اليهودي في قائمة الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة والحركة كذلك 

عوفر كسيف بخوص االنتخابات بعد شطبه من قبل لجنة االنتخابات المركزية  .للعربية للتريير د
ة كدولة فاشية لها ممارسات نازية. بالمقابل شطبت المحكم إسرائيلبسبب تصريحات له وصف بها 

ية المرشح اليميني ميخائيل بن اري بسبب مواقفه العنصرية وتأييده لقائمة كهانا سرائيلالعليا اإل
 المحظورة. اإلرهابية
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في تعقيبه على القرار، قال مركز "عدالة" إنه "حان الوقت ألن تسحب صالحية نقاش طلبات شطب 
عام ا،  20المركزية. موضحا انه منذ  ترشح القوائم أو األفراد والمصادقة عليها من لجنة االنتخابات

يون لجنة االنتخابات المركزية منصة بشكل عنصري من أجل التحريض سرائيليستخدم الساسة اإل
وسحب الشرعية من القوائم العربية وممثليها، دون االستناد إلى أي أساس دستوري.  وأكد عدالة ان 

ونزيهة، ل نها تحولت منذ سنوات إلى أداة هذه لجنة رسمية، أقيمت من أجل ضمان إجراءات سليمة 
 ية".سرائيلإقصاء ل ل من ال تتماشى مواقفه مس األغلبية اإل

  17/3/2019القدس العربي، لندن، 
  

 نيوزيلندا ومطالبات بالتحقيق مع المؤيدين لها لمذبحةي إسرائيلدعم  .28
عي، دعم ا كامال  للمذبحة يون عبر شبكات التواصل االجتماإسرائيلأظهر  :ترجمة خاصة -رام هللا 

وبحسب مركز "مساواة" لحقوق المواطنين  التي نفذ ت ضد  المسلمين في مسجدين بدولة نيوزيلندا.
ا كبير ا من اإلإسرائيلالعرب في  يين عبروا عن دعمهم للمذبحة، مشيدين بالقاتل سرائيل، فإن عدد 

ئي أفيحاي ماندلبليت بفتح تحقيق مس وطالب المركز من المستشار القضا وواصفين إياه بر"البطل".
 كل المويدين لتلك الجريمة.

 16/3/2019القدس، القدس، 

 

 ية المسؤولة عن تأمين الفضاء اإللكترونيسرائيلاإل المؤسساتهذه هي  .29
سل ط ال شف عن اختراق المخابرات اإليرانية للهاتف المحمول لرئي  هي ة أركان : صالح النعامي

ي األسبق بيني غانت ، زعيم ت تل "كحول لفان"، تحالف المعارضة يلسرائجيش االحتالل اإل
ية التي ت عنى بتأمين الفضاء اإلل تروني وتسعى سرائيلالرئيسي، األضواء على الموسسات الرسمية اإل

إلى منس األطراف الخارجية من شن هجمات سايبر أو الحصول على معلومات حساسة عبر اختراق 
مرافق األمنية والسياسية واالقتصادية، والنخب التي تتولى أو سبق أن تولت المنظومات المحوسبة لل

 مناصب مهمة في سلك الدولة والجيش.
وقد تمت اإلشارة إلى دور رئيسي لجهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" في ال شف عن اختراق هاتف 

 لى معلومات حساسة من الهاتف. غانت ، إذ تأكد الجهاز من أن المخابرات اإليرانية قد حصلت بالفعل ع
وعلى الرغم من أنه لم يتم، حتى اآلن، معرفة ما إذا كان اإليرانيون قد حصلوا على معلومات أمنية 
حساسة تتعلق بخدمة غانت  كرئي  لألركان، أو أنهم حصلوا على معلومات ذات طابس شخصي 

موسسات الرسمية التي تتولى تأمين "محرج"، فإن تل أبيب تولي أهمية قصوى للدور الذي تقوم به ال
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نهم من االطالع على  الفضاء اإلل تروني، على اعتبار أن المعلومات التي حصل عليها اإليرانيون قد تمك 
 ي.سرائيلال ثير من األسرار الحساسة التي يفضي حصول طهران عليها إلى م   كبير باألمن القومي اإل

ر الوطني" تلعب دورا رئيسيا في تأمين الفضاء اإلل تروني وإلى جانب "الشاباك"، فإن "سلطة السايب
ي. يقول يوسي ميلمان، معلق الشوون االستخبارية في صحيفة "معاريف"، إنه في حال كان سرائيلاإل

مصدر الهجوم اإلل تروني هو دولة خارجية أو منظمة "إرهابية"، فإن "الشاباك" هو من يتولى 
 كان الهدف الذي تعر م للهجوم أمنيا أو مدنيا.معالجة الهجوم، برض  النظر إذا 

وفي تقرير نشره موقس الصحيفة، يشير ميلمان إلى أنه في حال كان الهدف الذي تعر م للهجوم 
مدنيا ، فإن "سلطة السايبر" تتولى التواصل مس هذا الهدف، بعد أن يكون "الشاباك" قد تمكن من 

ولى السلطة تقديم التعليمات للقائمين على الهدف تحديد الهجوم والجهة التي قامت به، حيث تت
 المدني حول ما يتوجب عمله.

بشن هجمات إل ترونية على دول أجنبية أو  إسرائيلويضيف ميلمان أنه عندما يتعلق األمر بقيام 
منظمات، فإنه إلى جانب "الشاباك" يعمل كل من جهاز المخابرات للمهام الخارجية "الموساد" ووحدة 

 ".8200اإلل تروني التابعة لشعبة االستخبارات العسكرية المعروفة بر"الوحدة التجس  
ي، فإن الجهد الهجومي والدفاعي في مجال السايبر يتم بحثه خالل سرائيلوحسب المعلق اإل

االجتماعات الدورية التي تعقدها "لجنة قادة األجهزة"، التي تضم قادة الشاباك "أمان"، والموساد، 
 ير هو الذي يرأس اللجنة. حيث إن األخ

ويشير إلى أن المعلومات الحساسة المتعلقة بهجمات السايبر الحساسة يتم إطالع م ير بن شابات، 
 مستشار األمن القومي لرئي  الحكومة بنيامين نتنياهو، عليها. 

يبر وحسب ميلمان، فإن كل الجهات األمنية ذات العالقة بالجهد الهجومي والدفاعي على صعيد السا
 تعمل تحت إمرة رئي  الحكومة بشكل مباشر.

 17/3/2019، العربي الجديد، لندن
 

 هربوا من مواجهة الفدائيي يفتح تحقيقا  حول عملية "أرئيل": الجنود سرائيلالجيش اإل .30
]مستعمرة  ي إن منفذ عملية سلفيتسرائيلقال مراسل إذاعة جيش االحتالل اإل: فلسطين المحتلة

حد توجه إلى اثنين من الجنود الذي اختب وا خلف مكعبات حجرية، وقام بطعن األول اليوم األ أرئيل[
 وسيطر على سالحه، إال أن الثاني وقف دون أي ردة فعل "من هول الصدمة".

وزعم التحقيق األولي لجيش االحتالل أن جنوده في موقس الهجوم "لم يكن لديهم الوقت للرد بالنار 
 انسحب من المكان". على المنفذ الذي سرعان ما
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وقالت وسائل إعالم عبرية أن كاميرات المراقبة التي يزرعها االحتالل أكدت على أن جنوده لم 
يواجهوا الفلسطيني ولم يشتبكوا معه بل هربوا وابتعدوا في المناطق الثالثة التي نفذ الفدائي الفلسطيني 

 عمليات إطالق النار البطولية فيها، قبل أن ينسحب بسالم.
ووصف جيش االحتالل الحدث بر"غير المعقول"، متسائال  كيف لشخص واحد أن يدخل منطقة ينتشر 
فيها جنود االحتالل بشكل كبير وينفذ ثالث عمليات ثم ينسحب من المكان بسالم، وتوعد جيش 

 االحتالل بفتح تحقيق لجنوده الذين هربوا ولم يشتبكوا مس الفدائي الفلسطيني.
 17/3/2019، لسطينية لإلعالموكالة الرأي الف

 
 د  للر  يوما   60بإغالق "باب الرحمة" وتمنح األوقاف  محكمة لالحتالل تصدر قرارا   .31

يقضي بإغالق مصلى "باب الرحمة" في  أصدرت محكمة الصلح بالقدس صباح يوم األحد، أمرا  
 60القدس، ساحات المسجد األقصى، وأمهلت مجل  األوقاف والشوون والمقدسات اإلسالمية في 

 يوما للرد على القرار، الذي يوصي بتمديد أمر إغالق المصلى.
وأصدرت القاضية، دوريت فاينشطاين، في نهاية المداوالت قرارا يلزم بإغالق مصلى "باب الرحمة"، 

 بزعم أن مجل  األوقاف حول المبنى إلى مصلى بشكل غير قانوني، على حد تعبير القاضية.
ية، فقد تم التداول بالملف بأبواب مرلقة وبسرية، وذلك بمصادقة من سرائيلاإل ووفقا لوسائل اإلعالم

المحكمة، حيث سمح بنشر جملة واحدة من القرار كانت على النحو التالية: "مددت المحكمة األمر 
 يوما للرد". 60الموقت بإغالق المبنى حتى جلسة االستماع في القضية الرئيسية، ويمنح للوقاف 

ية من المحكمة إصدار أمر قضائي بإعادة إغالق مصلى "باب سرائيليابة العامة اإلوطلبت الن
الرحمة"، حيث اكتشفت )نيابة االحتالل( خالل إجراءات إصدار أوامر تمديد اعتقال مقدسيين اعتقلوا 
على خلفية فتح المصلى، عدم وجود أمر قضائي ساري المفعول ينص على إغالق المصلى، علما 

قضائي تم استصداره من محاكم االحتالل لتجديد إغالق مصلى باب الرحمة، انتهت  أن آخر أمر
 مدته في آب/ أغسط  الماضي.

 17/3/2019، 48عرب 
 

 قرار محكمة االحتالل إغالق باب الرحمة ترفض"أوقاف القدس"  .32
في أكد عضو مجل  األوقاف اإلسالمية ": العربي الجديد"محمد محسن،  – القدس المحتلة، عم ان

ي إغالق مصلى سرائيلالقدس حاتم عبد القادر، يوم األحد، رفض المجل  قرار محكمة االحتالل اإل



 
 
 
 

 

 23 ص             4891 العدد:             3/18/2019اإلثنين  التاريخ:  

                                    

باب الرحمة، فيما شددت وزارة الخارجية األردنية على أن الحرم القدسي "ال يخضس لالختصاص 
 ي"، ورفضت بدورها القرار.سرائيلالقضائي اإل

أمرا  يقضي بإغالق مصلى "باب الرحمة" في  ،األحدوأصدرت محكمة الصلح في القدس، صباح 
ساحات المسجد األقصى، في الوقت الذي أمهلت فيه مجل  األوقاف والشوون والمقدسات اإلسالمية 

 يوما  للرد على القرار، الذي يوصي بتمديد أمر إغالق المصلى. 60في القدس 
دخال  في صالحيات األوقاف المسوولة واعتبر عبد القادر، في تصريح لر"العربي الجديد"، هذا القرار "ت

واستبعد عضو مجل  األوقاف اإلسالمية أن تلجأ سلطات  أوال  وأخيرا  عن إدارة شوون األقصى".
االحتالل إلى إغالق فوري لمصلى الرحمة، وذلك في أعقاب القرار الذي أصدرته المحكمة االحتاللية 

قضية المصلى إلى مستويات سياسية بين دولة وتوقس المسوول الفلسطيني أن تنتقل  بهذا الخصوص.
وأكد عبد القادر أن مجل   االحتالل واألردن، منها إلى تصعيد محتمل في أعقاب هذا القرار.

 األوقاف سيعقد جلسة خاصة اليوم للتباحث في تداعيات القرار.
 17/3/2019الجديد، لندن،  العربي

 
 ألي محكمة إغالقه لمسلمين وال حق  : مصلى باب الرحمة ملك ل"اإلسالمية المسيحية" .33

اعتبرت الهي ة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، يوم األحد، قرار محكمة : رام هللا
االحتالل إغالق مصلى "باب الرحمة"، "إصرارا متطرفا تنتهك فيه سلطات االحتالل حرمة المسجد 

 ة حنا عيسى "أن المسجد األقصى المبارك حق وأكد األمين العام للهي المبارك وحق المسلمين فيه".
خالص للمسلمين وحدهم، وهم أصحاب القرار والسيادة على كافة مساجده، ومصلياته، رافضا كافة 

 القرارات االحتاللية المتطرفة إلغالقه".
لرحمة خاصة، والمساعي وحذر عيسى من المخاطر التهويدية المحدقة باألقصى ومصلى باب ا

تسابق الزمن لفرم واقس جديد بالقدس  إسرائيلالمتطرفة لتحويله إلى كني  يهودي، موكدا أن 
 المحتلة وتحقيق ما تبقى من سياساتها التهويدية ضد المسجد ومصلياته.

 17/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 عملية سلفيت ت آالف من الفلسطينيين بعدإجراءات قمعية لالحتالل تطال عشرا .34
برهوم جرايسي شن جيش االحتالل، وعصابات المستوطنين اإلرهابية، سلسلة من  -القدس المحتلة

االعتداءات على القرى الفلسطينية، والفلسطينيين المارين في شوارع الضفة، وفرم إجراءات قمعية 
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د مقتل جندي احتالل وجرح اثنين من استبدادية، طالت عشرات آالف من الفلسطينيين، بع
 المستوطنين، في عملية وقعت قرب مستعمرة اري يل، الجاثمة غربي جنوب نابل .

فقد أعلن جيش االحتالل عن مقتل جندي، وأصيب آخران بجروح وصفها االحتالل بر الخطيرة، في 
انسحب المنفذ من نار، وأيضا عملية طعن، في ساعة مبكرة من صباح أم  األحد، و  إطالقعملية 

 المكان. ووفقا لبيان صادر عن جيش االحتالل، فإن الحديث يدور عن عمليتين مسلحتين.
االستبدادية العديد  إجراءاتهوأعلن االحتالل عن عملية واسعة للقبض على منفذ العملية، وقد طالت 

 من القرى الفلسطينية في المنطقة.
 18/3/2019، الغد، عم ان

 
 فلسطين البتهاج والفرح يعم  عملية سلفيت.. ا .35

يين النار على سرائيل، أطلق على الجنود اإل]األحد[ "منفذ عملية سلفيت اليوم: عاطف دغل  -نابل  
طريقة باسل األعرج، اغتنم سالحهم على طريقة عاصم البرغوثي، من مسافة صفر على طريقة أحمد 

 وبنا على طريقة كل شهدائنا وفدائيينا".جرار، اشتبك في "بركان" على طريقة أشرف نعالوه، أسعد قل
كالنار في الهشيم، انتشرت هذه العبارة على صفحات الفلسطينيين بمنصات التواصل االجتماعي، 
وتناقلوها مبتهجين، بعد أن تهافت لمسامعهم خبر "عملية سلفيت" التي وقعت قرب مستعمرة أري يل 

 يين، بينهم جنود.سرائيلوجرح بها عددا من اإل)شمال مدينة سلفيت( قبل ظهر اليوم األحد، وقتل 
وعنونها كثيرون تحت وسم "ببجي فلسطين" -ووقعت العملية التي وصفت "بالمزدوجة والمتدحرجة" 

يا إسرائيل، حيث هاجم المنفذ جنديا األحد التاسعة صباح يوم -قياسا على اللعبة اإلل ترونية المنتشرة
 تقل مستوطنين واختطفها بعد إطالقه النار على من فيها. وطعنه، وأخذ سالحه، ثم استقل مركبة

لموقس مستعمرة جيتي أفيخاي، وأطلق النار على  -ياإسرائيلحسب المعلومات المتداولة -ثم انتقل 
جنود هناك، ثم ذهب لمستعمرة بركان الصناعية، واشتبك مس جنود هناك، قبل أن ينسحب لقرية 

 عمرة، حيث ال تزال عملية البحث عنه قائمة. بروقين الفلسطينية المجاورة للمست
وبين التهن ة والفرح اللذين اكتنفا المواطنين، ضجت منصات التواصل أيضا بعبارات تشيد بالمنفذ 
وتدعو لحمايته، ف تب أحدهم "تخبى )تخفى( بالزيتون وضحكات األوالد"، مستمدا مقولته من مقطس 

لقيت عقب استشهاد المقاوم الفلسطيني أحمد جرار منفذ ألغنية "يا ظريف الطول" التراثية التي أ
 عملية مشابهة قرب نابل  قبل أكثر من عام.

 كما كتب آخر "ما خسرنا شيء، كلها مكاسب ومرانم، السالح والسيارة منهم، نستودعك هللا".
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ينة وعلى أرم الواقس، هنأ الفلسطينيون بعضهم بعضا، وتناولوا الحلوى ابتهاجا في مدن غزة ومد
طول رم )شمال الضفة الرربية(، ال سيما أنها تأتي في حالة بوس فلسطينية من العملية السياسية 

 برمتها، التي صعَّدت من ضيق الحال على المستويات كافة السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
قعة مرة" ورأى آخرون أنها شكلت "متنفسا" للفلسطينيين، وجاءت لتنتشلهم "من القاع" بعد "كل و 

حسب وصفهم، في إشارة إلى تصاعد حالة االنقسام والتشرذم التي يعيشها الفلسطينيون والمعاناة 
 اليومية، ال سيما األحداث األخيرة في غزة.

 17/3/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 مخيمات الفلسطينيين في لبنان ردا  على عملية سلفيت تعم   االحتفاالت .36
االبتهاج مخيمات وتجم عات الالج ين الفلسطينيين في لبنان، احتفاال   عم ت مظاهر: مراسل العهد

أد ت إلى مقتل عدد  يوم األحد والتيبالعملية البطولية في محافظة سلفيت في الضفة الرربية صباح 
 من الجنود الصهاينة وجرح آخرين.

ة تبث األناشيد الوطنية في مخيم شاتيال، بالعاصمة اللبنانية بيروت، جابت أزقة المخيم إذاعة صوتي
 والحماسية، كما جرى توزيس الحلويات على المار ة، الذين أكدوا تمسكهم بنهج المقاومة حتى التحرير.

 وفي منطقة وادي الزينة جنوبا ، جرى نصب حاجز محبة وز ع الحلوى ابتهاجا  بالعملية.
وكذلك  ومية،لحلوة والمية وكذلك وزعت كشافة ومرشدات اإلسراء الحلوى على أبناء مخيمي عين ا

التجمعات الفلسطينية في مدينة صيدا، وعلت أصوات األناشيد في سماء المخيمات ابتهاجا  بالعملية 
 البطولية.

جماهير مخيم الرشيدية، في مدينة صور، عب رت عن فرحتها بالعملية، من خالل بث  األناشيد عبر 
مخيم، وتوزيس الحلوى على المارة، ورفس أعالم مكبرات الصوت، وإقامة حواجز محبة عند مداخل ال

المشهد نفسه ت رر في مخيمي برج الشمالي والبص في  فلسطين في أجواء من الفرحة واالبتهاج.
وفي مخيم الجليل بمدينة بعلبك، عم ت مظاهر االحتفال أحياء المخيم، وسط توزيس الحلوى  المدينة.

 في الشارع الرئيسي لمخيم الجليل.
مخيمي نهر البارد والبداوي، شمال لبنان، فقد قامت كشافة اإلسراء بتوزيس الحلوى على أما في 

المارة. كما بثت المساجد األناشيد الحماسية والوطنية، وسط مشاركة شبابية الفتة، وتفاعل واسس من 
 القرن".األهالي، الذين رأوا أن هذه العمليات توكد أن الشعب الفلسطيني يرفض ما ي سم ى بر "صفقة 

 17/3/2019، بيروت، العهد
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 مصابين ومفقودان ضمن ضحايا هجوم نيوزيالندا 6شهداء فلسطينيون و 4: "الخارجية" .37
، أنه ومن خالل تواصل سفارة فلسطين الفلسطينية أعلنت وزارة الخارجية والمرتربين :وفا –رام هللا 
والشرطة والصليب األحمر النيوزيلندي،  مس الخارجية النيوزلندية، ومس أجهزة الداخلية أستراليالدى 

تبين وبشكل غير رسمي، نظرا لغياب التقارير الرسمية النيوزلندية، أن عدد الضحايا الفلسطينيين 
الجمعة، وصل إلى أربعة  يومجراء العمل اإلرهابي في المسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزلندية 

الخارجية في بيان صدر عنها، يوم السبت، إن  وقالت شهداء، وستة جرحى، إضافة إلى مفقودين.
السلطات النيوزلندية ما زالت ترفض التعاون في تقديم قوائم بأسماء الضحايا من قتلى وجرحى، 
واقتصر األمر على إبالغ عائالت الضحايا في حال تم التعرف عليهم، خاصة إذا كانوا يحملون 

الدولة النيوزلندية، وال تجد السلطات هناك من جنسية نيوزلندية، باعتبارهم أصبحوا ضمن رعاية 
 حاجة إلبالغ الدول التي يحملون جنسياتها حال وصولهم نيوزيلندا.

 16/3/2019، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب وغرب نابلس .38

وأفاد مسوول  نابل . هاجم مستوطنون، مساء يوم األحد، مركبات المواطنين جنوب وغرب: نابل 
ملف االستيطان في شمال الضفة غسان دغل ، بأن المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين 

 بالحجارة على طريق نابل  قلقيلية، ونابل  طول رم، ما أدى إللحاق أضرار بعدد منها.
 17/3/2019، فلسطين اون الين

 
 يالندا عمل إرهابي بشعاألراضي المقدسة: مجزرة الُمصلين في نيوز  كنائسرؤساء  .39

دان بطاركة ورؤساء كنائ  األرم المقدسة، المذبحة اإلرهابية البغيضة والبشعة التي  :القدس
 استهدفت المصلين المسلمين أم  الجمعة، في مسجدين بكرايستشيرش، في نيوزيلندا.

يمة اإلرهابية هذه الجر  أنوأضاف بطاركة ورؤساء كنائ  األراضي المقدسة في بيان اليوم السبت، "
الشنيعة تمثل الرعب وال راةية المتأصلة في الخطاب القومي العنصري، الذي ال يعرف أي دين أو 
معتقد باستثناء عقيدة ال راةية ضد أي شخص مختلف عن أتباعه"، واصفين الجريمة بالعمل الجبان 

نه من المولم للراية وأكد بطاركة ورؤساء ال نائ  أ والوحشي والذي ال ينتمي إلى أي دين إلهي.
رؤية جثث المصلين المسالمين غارقة بالدماء، وعشرات الجرحى، بعضهم يعانون من األلم. واعتبروا 

هللا سألين العلي القدير أن يرحم شهداء  إلىوختم البطاركة البيان بالدعاء  الجريمة صادمة للراية.
عب نيوزيلندا. مضيفين "عسى هللا المذبحة، وأن يشفي الجرحى وأن يريح العائالت المتضررة وش
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تعالى أن يسكب روح السالم والحب على عالمه المعذب، وأن تنتهي جميس أشكال رفض اآلخر 
 والتعصب وال راةية واإلرهاب".

 17/3/2019، القدس، القدس
 

 ية على محاضرة فلسطينية تحدثت عن االستعمار االستيطاني الصهيونيإسرائيلحملة  .40
ية حملة تحريض واسعة ضد أستاذة إسرائيلمس مالحقة سياسيين، شنت أوساط  الناصرة: بالتزامن

 ي.سرائيلجامعية فلسطينية عقب محاضرة لها عن االستعمار االستيطاني اإل
كيفوركيان،  –على البروفيسورة نادرة شلهوب  إسرائيلوحملت وسائل إعالم وأوساط سياسية في 

المركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية في حيفا،  -رئيسة الهي ة اإلدارية لمركز مدى ال رمل
ي الذي يقوم على استيطان سرائيلفي أعقاب محاضرة لها حول المشروع االستعماري االستيطاني اإل

 المكان، وانتهاك حياة اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة عموما  وفي القدس خصوصا .
ان هذه الحملة جزءا  من مالحقة األصوات العالمية عموما ، واعتبر مركز "مدى ال رمل" في بي

والفلسطينية خصوصا  التي تقف إلى جانب الحق الفلسطيني، وتحاول تف يك المشروع االستعماري 
ي والصهيونية عبر دراسات أكاديمية ونظرية جادة، ت شف الجرائم التي قام بها سرائيلاالستيطاني اإل

 مشروع تجاه األرم واإلنسان في فلسطين.وال يزال يقوم بها هذا ال
كيفوركيان أستاذة بارزة في الجامعة العبرية وفي جامعات عالمية، وتعتبر -البروفيسورة نادرة شلهوب

إحدى الباحثات الرائدات على المستوى الدولي في دراسة الحياة اليومية للفلسطينيين تحت االحتالل، 
ي ذلك حقوق األطفال تحت االستعمار، وتعتمد في دراساتها ومنظومة االستعمار االستيطاني، بما ف

 على لقاءات تجريها مس الناس، عالوة على تطوير منظومات نظرية جديدة في هذا الحقل المعرفي.
وكانت كفيوركيان قد ألقت محاضرة في جامعة كولومبيا في نيويورك حول حياة الفلسطيني اليومية، 

 ، عرضت خاللها نتائج أبحاثها حول الموضوع.ال سي ما األطفال تحت االحتالل
 17/3/2019، لندن، القدس العربي

 
 في تايالندأللعاب القوى ذهبيات وبرونزية في بطولة العالم  3 تحصدفلسطين  .41

ذهبيات وبرونزية في بطولة العالم  3أحرز "منتخب فلسطين/ نادي الخليل الرياضي للفنون القتالية" 
وتحديدا في  18/3/2019-10بين الفترة  اع عن النف  المقامة في تايالند مالقوة الرمي وأساليب الدف

مدينة بتايا التايلندية ضمن مهرجان المدينة السنوي للفنون القتالية بإشراف االتحاد الدولي لرياضات 
 قوة الرمي والدفاع عن النف .
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على الحلبة  األبطالقاد نزار طالب نائب رئي  االتحاد الفلسطيني و  .وترأس الوفد الفلسطيني د
حسام قشقوش رئي  لجنة قوة الرمي وأشرف على تدريبات المنتخب المدرب القدير هيثم  األستاذ

(، محمد عبد 2017عبد الحافظ مصطفى )ذهبية العالم  :األبطالوضم الفريق الفلسطيني  اللبابيدي.
وكأس العالم  2017قارات (، أن  حسام قشقوش )ذهبية ال2018العزيز خليل )ذهبية كأس العالم 

 (.2018(، يحيى سويدان سويدان )ذهبية كأس العالم 2018
 17/3/2019 موقع المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في لبنان،

 
 ي وقادة من حماس في القاهرةسرائيللقاء سري بين رئيس الشاباك اإل: تزعم "إندبندنت عربية" .42

ن القاهرة شهدت األسبوع المنصرم لقاء  سريا  بين رئي  علمت "إندبندنت عربية" أ: أمجد السعيد
 ي )الشاباك( نداف أرغمان وبين قادة من حركة حماس الفلسطينية.سرائيلجهاز األمن العام اإل

اللقاء جاء بوساطة من رئي  االستخبارات المصرية اللواء عباس كامل الذي اقترح على أرغمان 
ي بشكل مباشر. وذلك سرائيلئة طويلة، ولطرح الموقف اإلاالستماع مباشرة إلى شروط حماس لتهد

ي سرائيلبعدما كانت المفاوضات تحصل بتحرك مكوكي للمصريين بين مقري إقامة الوفدين اإل
 و"الحمساوي"، لتثبيت التهدئة ووقف إطالق النار.
ن قد حصل على ي وقبل لقائه وفد حماس، كاسرائيل"إندبندنت عربية" علمت أيضا  أن رئي  الشاباك اإل

 الضوء األخضر من رئي  حكومته بنيامين نتانياهو، الذي اطَّلس بعد اللقاء على كل ما دار في القاهرة.
يين المفقودين في سرائيلوفي التفاصيل أن أرغمان شدد على مسألة المحتجزين، وجثتي الجنديين اإل

لعودة، واإلرباك الليلي، وكل غزة، كذلك أكد ضرورة التهدئة المطلقة التي تتضمن وقف مسيرات ا
 العمليات على الحدود.

مستعدة لتخفيف الحصار على القطاع، والتعامل المباشر مس  إسرائيلومن جهته وعد أرغمان بأن 
"حماس" على معبري بيت حانون وكرم أبو سالم، وإعادة فتح منطقة كارني الصناعية، إضافة إلى 

 فتح معبر رفح بصورة منتظمة.
"إندبندنت عربية" أن أجواء اللقاء كانت إيجابية، إذ إن بعض الحاضرين من الجانب كذلك علمت 

. ومن أعضاء الوفد إسرائيل"الحمساوي" كان يتحدث بالعبرية التي أتقنها خالل اعتقاله في سجون 
 "الحمساوي" ع رف موسى أبو مرزوق الذي اصطحب قياديين ميدانيين لم ت عرف هويتهم.

بمثل هذه التفاصيل. ي رفض التعليق على الموضوع، ونفى علمه سرائيلة اإلمكتب رئي  الحكوم
حماس التعليق على المسألة، وقالت لر"إندبندنت عربية" "إن كل التفاهمات مس الجانب بدورها رفضت 
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، وإن مصر تبذل جهدا  كبيرا  إسرائيلي تتم بوساطة مصرية، وال يوجد حديث مباشر مس قادة سرائيلاإل
 التوصل إلى تحقيق التفاهمات".من أجل 

ويبدو أن هذا االجتماع واتصاالت التهدئة التي قامت بها مصر، أسهمت في تخفيف التوتر بعد 
مارس )آذار( الحالي، وقيام  14انطالق صاروخين من غزة إلى منطقة تل أبيب ليل الخمي  

ة موقس لحركتي "حماس" بسلسلة غارات على قطاع غزة استهدفت فيها ما يقارب من الم  إسرائيل
 الجهاد اإلسالمي.و 

 16/3/2019، إندبندنت عربية
 

 بإلغاء قرار إغالق باب الرحمة ويحملها مسؤولية تبعاته الخطيرة "إسرائيل" يطالباألردن  .43
عبرت وزارة الخارجية وشوون المرتربين األردنية، عن رفض األردن وإدانتها لقرار محكمة : عمان
وأكدت الوزارة في بيان يوم األحد،  ى باب الرحمة في المسجد األقصى المبارك.ية بإغالق مبنإسرائيل

أن "القدس الشرقية بما فيها المسجد األقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف هي ضمن األراضي 
وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وال تخضس لالختصاص  1967الفلسطينية المحتلة عام 

وشدد على أن مبنى باب الرحمة "يعتبر جزءا أصيال من المسجد األقصى  ي".سرائيلاإلالقضائي 
دونما، وأن إدارة أوقاف القدس هي السلطة صاحبة االختصاص  144المبارك بمساحته البالرة 

 الحصري في إدارة جميس شوون المسجد األقصى وفقا للقانون الدولي".
قرار، وحم لتها كامل المسوولية عن تبعاته الخطيرة، وعن سالمة بإلراء هذا ال إسرائيلوطالبت الوزارة 

 المسجد األقصى المبارك، ورفضت أي مساس بالوضس التاريخي والقانوني القائم.
 17/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 الحقوق المدنية تنتظر مصادقة السلطة الفلسطينية لمنح فلسطينيي لبنان حزمة من لبنانيةوثيقة  .44

تضمنت وثيقة الحوار اللبناني الفلسطيني التي تنتظر مصادقة السلطة  :خاص –راي اليوم  - بيروت
حقا على  11الوطنية الفلسطينية عليها منح الفلسطينيين في لبنان حزمة من الحقوق المدنية تشمل 

 طين الحقا.ضروط لها عالقة بمشاريس تو  أيفي محاولة من الجانبين لتفادي  األقل
حقوق  أنهااللبناني وثيقة ملخصة تشرح الحقوق والمزايا وتصنفها على اعتبار  األمنوصدرت عن  

ليست حقوقا سياسية وتشمل  أنهامدنية الطابس لالج ين الفلسطينيين في لبنان مس التركيز على 
الف الج ي فلسطيني  292الترتيبات وفقا للوثيقة اللبنانية التي اطلعت عليها راي اليوم عددا يساوي 

 يتواجدون اليوم في داخل لبنان.
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الف الج ي فلسطيني مسجلين في لبنان آ 110ولم يكتمل الحوار بين الطرفين بعد بخصوص نحو 
ووفقا لمضمون الحوار اللبناني الفلسطيني فحزمة والشتات. ويحملون وثائقه ويقيمون في الخارج 

وتوثيق هذه العقارات في  .وأمالكهمن من مل ية عقاراتهم الحقوق المدنية تشمل تمكين الفلسطينيي
لراء منس العمل للفلسطينيين في إ أيضاوتشمل  سجل العقار اللبناني الرسمي وفي البنك العقاري.

مهنة. وتشمل وضس بروتوكول خاص يسمح لالجر الفلسطيني في لبنان وفي حاالت  42نحو 
سنوات الخدمة ضمن معادلة متفق عليها في سجالت الوظيفة في القطاعين العام والخاص بحساب 

 الضمان االجتماعي.
البناء في العقارات لما بعد الطابق الثاني وتشريس وقوننة العمالة  يضا  أوتشمل المزايا والحقوق المدنية 

يتم االتفاق  أمنيةالدائمة والسماح للمخيمات بوجود لجان  اإلقامةبطاقات لحقوق  وإصدارالفلسطينية 
 الوطني. األمنالوطنية العليا في مديرية  األمنيةبالتنسيق مس اللجنة  وأسلحتهاى هويتها وعددها عل

يتبس حقوق الضمان االجتماعي معاملة بالمثل في  أنوتضم التوافقات التي حصلت بموجب الوثيقة 
 الموسسات الصحية التابعة لمنظومة الضمانات االجتماعية والعمل على برنامج تأمين صحي

لحزمة الحقوق  إعالن اليوم بمثابةوتعتبر هذه الوثيقة التي اطلعت على نصوصها راي شامل. 
 المدنية ورد وطني لبناني فلسطيني على مشاريس التوطين المحتملة.

وكان رئي  البرلمان نبيه بري قد بحث هذه الحزمة مس قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية في 
ت مضامين الوثيقة بموافقة جميس الفصائل الفلسطينية في الساحة موخرا وحظي األردنيةالعاصمة 

 اللبنانية.والتيارات  األطرافاللبنانية. وكذلك بموافقة غالبية 
وال تزال السلطات اللبنانية لألسبوع الثالث على التوالي بانتظار توقيس مسوول الملف اللبناني في  

 التي تحاول السلطة تأخير المصادقة عليها. قة.الوثيعلى هذه  األحمدالسلطة الفلسطينية عزام 
نظام الئحة قانونية وسلسلة تعليمات  إلىلبنانية رسمية بان مضمون هذه الوثيقة سيتحول  أوساطوتقول 

وسيكسب قوة تشريعية في حال التوقيس فلسطينيا عليها وسيتم تزويدها بعد صدورها كالئحة التعليمات 
 سسات القرار السيادي اللبناني وللسفارات اللبنانية في الخراج.ونظام قانوني وإيداعها ل ل مو 

 17/3/2019، رأي اليوم، لندن
 

 على إيقاف هدم منازل الفلسطينيين "إسرائيل"إلجبار  دوليالجامعة العربية تطالب بتحرك  .45
ازل ، بوقف هدم منإسرائيللمطالبة  ودولي إقليميدعت جامعة الدول العربية إلى تحرك : محمد مبروك

الفلسطينيين بحجة عدم الترخيص ومساءلة المس ولين عن تدمير وتخريب الممتل ات الخاصة 
مدير  الفاسيألقاها المستشار منير  التيالعامة للجامعة العربية  األمانةالفلسطينية. جاء ذلك خالل كلمة 
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ال يزال يقبس تحت  الفلسطينيإن الشعب  الفاسيوقال  بالجامعة العربية، أم . اإلنسانحقوق  إدارة
هدم المنازل وحرمان نساء وأطفال من سقف  فيال يتوانى بسياساته االستيطانية التوسعية  الذياالحتالل 

أن الجامعة العربية تولى أهمية كبيرة  الفاسيوجدران تحميهم من بشاعة االحتالل وقسوة الطبيعة. وأكد 
 عمل أبرزها االستراتيجية العربية لإلسكان. لمجال اإلسكان ال سيما من خالل سن استراتيجيات وخطط

 18/3/2019، األهرام، القاهرة
 

 أبو الغيط يحذر من خطورة الوضع المالي الفلسطيني ويدعو لدعمه .46
حذر األمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، يوم األحد، من خطورة الوضس المالي : القاهرة

وخرا من احتجاز تعسفي ألموال من المقاصة الفلسطينية، م إسرائيلالفلسطيني جراء ما قامت به 
 من الموازنة الفلسطينية. %60التي ت شكل نحو 

جاء ذلك في عدد من الرسائل التي وجهها أبو الغيط إلى وزراء الخارجية العرب وعدد من الفعاليات 
 اإلقليمية والدولية، نبه خاللها إلى خطورة الوضس.

موال الفلسطينية بأنها خطوة ت شكل مخالفة صريحة للقانون الدولي ووصف أبو الغيط احتجاز األ
والتفاقية باري  التي ت عد جزءا ال يتجزأ من اتفاق أوسلو، الذي ي نظم العالقة بين الفلسطينيين 

 يين إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.سرائيلواإل
ا عربيا ينبري الوفاء به لدعم اإلرادة الفلسطينية وأكد أن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ي َعد التزام

في مواجهة ما ي مارسه االحتالل من استيالء غير مشروع أو مبرر على عوائد الضرائب، مشددا 
لتريير هذه  إسرائيلعلى ضرورة أن يتحمل المجتمس الدولي، كذلك، مسوولياته في الضرط على 

 زيادة العنف.السياسة العبثية التي ت هدد بإشعال الوضس و 
 17/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 "أفرك أذن ابنك يائير"ردوغان لنتنياهو: أإن إسطنبول هي القسطنطينية المحتلة..  قالبعدما  .47

وديس عواودة: على خطى والده، يدأب يائير نتنياهو ابن رئي  حكومة االحتالل، على إطالة  - الناصرة
 جمة الخصوم في البالد والعالم بترريدات ومنشورات في منتديات التواصل االجتماعي.اللسان ومها

وهذا ما فعله مس الرئي  التركي طيب رجب أردوغان، حيث كتب يائير نتنياهو أن إسطنبول كانت 
تسمى يوما القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية ومركز النصرانية العالمية طيلة آالف السنوات 

 الحتالل التركي.قبيل ا
 كما قال يائير نتنياهو إن تركيا تحتل شمال قبرص وترت ب مذابح بحق األكراد.
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، إسرائيلورد أردوغان بمخاطبة نتنياهو األب، ودعاه لر"فرك أذن" ولده وإن لديه طرقا أخرى لتربية 
 بحال واصل نتنياهو أو ابنه أقوال الهجاء.
تتمة لترريدة والده في "تويتر"، وفيها أدان مكتب أردوغان  يشار إلى أن أقوال يائير نتنياهو جاءت

 الذي وصف رئي  حكومة االحتالل بر"العنصري والطا ية".
 17/3/2019، القدس العربي، لندن

 
 بمؤتمر اتحاد المحامين العرب "إسرائيل"التطبيع مع  لمواجهةدعوات  .48

ام التحاد المحامين العرب، إنه "ال قال ناصر حمود ال ريوين، األمين الع: مروى الساحلي -تون  
بد من موقف عربي واع وموحد يدعم القضية الفلسطينية التي هي القضية العربية األولى ويعلن 

 ".إسرائيلموقفه الصريح من رفض التطبيس مس 
تصريح ال ريوين كان في كلمة له خالل افتتاح الموتمر العام الرابس والعشرين التحاد المحامين 

نظمة عربية دولية(، الذي يتواصل بالعاصمة تون  حتى األحد تحت شعار "المحاماة العرب )م
 وحماية قضايا األمة وتحقيق العدالة".

ويشارك في الموتمر العام أكثر من ألف محام من مختلف الدول العربية إلى جانب حضور نقباء المحامين 
 الهي ات المالية في الدول العربية.العرب وشخصيات عربية ودولية وممثلين عن مكاتب التحكيم و 

من جهته، دعا عميد الهي ة الوطنية للمحامين التونسيين عامر المحرزي كافة الحقوقيين والمحامين 
العرب إلى المشاركة الحمالت التي تدعو غلق كل منافذ التطبيس، موكدا على أنه "ال مجال للتطبيس 

العمل خالل أشرال الموتمر على وضس النواة  وأكد ضرورة بأي شكل من األشكال". إسرائيلمس 
األولى لوضس استراتيجية بخصوص القدس وحق العودة وتفعيل صندوق الدعم الفلسطيني عبر جمس 

 تبرعات من كافة الدول العربية.
يذكر أن "الموتمر العام" لالتحاد المحامين العرب ينعقد مرة كل ثالث سنوات بأحد األقطار العربية 

 م سياسات االتحاد وتوجيه نشاطه وإصدار القرارات ال فيلة بتحقيق أهدافه".من أجل "رس
 16/3/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 األراضي الفلسطينية المحتلة"الثوري اإليراني: صواريخ حزب هللا تغطي جميع  الحرسقائد  .49

للواء محمد علي جعفري، د ب أ: هدد القائد العام لقوات حرس الثورة اإلسالمية اإليرانية ا -طهران
ونقلت  بالتأكيد على أن "صواري  حزب هللا اللبناني ترطي جميس األراضي الفلسطينية المحتلة". إسرائيل

وكالة "فارس" اإليرانية عنه القول: "لدى الصهاينة حلم باحتالل المنطقة من النيل إلى الفرات، وأرادوا 
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لم يستطيس هذا ال يان المزيف التوسس أكثر، بل أنه تنفيذ هذا المخطط في الخمسين سنة الماضية، و 
وأضاف:  محاصر بال امل من محيطه، كما أنه فقد أيضا ال ثير من األراضي التي احتلها سابقا".
 "يمكن القول إن العدو لم يحقق نجاحا في المنطقة، وقد فشلت جميس مخططاته التي نفذها".

 17/3/2019، القدس العربي، لندن
 

 تركي يجمع تونسيين وفلسطينيين وأفارقة في ملتقى طالبي اداتح :تونس .50
نظم االتحاد العالمي للمنظمات الطالبية التركي، السبت، الدورة الثانية لملتقى : يسرى ون اس - تون 

 الطلبة األجانب، بمشاركة عشرات الطلبة من تون  وفلسطين، إضافة طلبة أفارقة.
العاصمة تون ، بحضور كل من السفير التركي لدى تون ، عمر وأقيم الملتقى في المدينة العتيقة ب

 فاروق دوغان، ورئي  االتحاد العالمي للمنظمات الطالبية، محم د علي بوالت.
وفي فضاء مطل على جامس الز يتونة وأعرق مباني المدينة التقليدية، تلونت األمسية بأنرام ورقصات 

تون  وتراثها، بجانب رقصات على الموسيقى الصوفية الدبكة الفلسطينية، وأ لقيت قصائد ترن ت ب
 والشعبية الت ونسية.

وقال السفير التركي إن "تركيا تعمل على تعزيز التعاون مس مختلف البلدان اإلفريقية، بما فيها تون .. 
 ونعول كثيرا على الشباب التونسي، الذين سينهضون ببلدهم، ويرتقون بها إلى المكانة التي تستحقها".

 16/3/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 تحتفي بأكبر بعثة رياضية لها باإلمارات مجددا "إسرائيل"الباب الخلفي للتطبيع..  .51
ية عن فخرها بارتفاع علمها سرائيلأعربت وزارة الخارجية اإل: الجزيرة، مواقس التواصل االجتماعي

ك في األولمبياد الخاص المقام حاليا بإحدى الدول العربية مجددا من خالل وفدها الرياضي المشار 
 بدولة اإلمارات، موكدة أنه أكبر وفد رياضي يمثلها في بطولة رياضية على أرم عربية.

العبا والعبة، يشاركون في منافسات ألعاب كرة  25ية، فإن الوفد يضم إسرائيلوحسب تقارير صحفية 
 السلة والجودو والسباحة والبولينج.

ية عن كثب البعثة التي بدأت أنشطتها الجمعة الماضي بالمشاركة في سرائيلية اإلوتتابس وزارة الخارج
طابور عرم الفرق في حفل االفتتاح، وذلك من خالل منشورات وترريدات متواصلة عبر صفحتها 

 بالعربية" بموقعي التواصل االجتماعي فيسبوك وتويتر. إسرائيلالرسمية "
 17/3/2019الجزيرة.نت، 
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 2016خريف  "إسرائيل"مسجدي نيوزيلندا زار  مذبحةمنفذ  .52
ي أن األسترالي برينتون تارانت، منفذ مذبحة مسجدي نيوزيلندا، والتي وقعت يوم إسرائيلأكد مسوول 

 "إسرائيل"قتيال على األقل، زار  50الجمعة الماضي في كرايست تشيرش النيوزيلندية، وراح ضحيتها 
 .2016في تشرين األول/ أكتوبر عام 

ي كبير أن إسرائيلي، باراك رافيد، عن مسوول سرائيلفي التلفزيون اإل 13نقل المراسل السياسي للقناة و 
وأضاف رافيد  بجواز سفره األسترالي. 2016تشرين األول/ أكتوبر عام  25في  إسرائيلتارانت دخل 

ر من مطار على صفحته الرسمية في موقس "تويتر"، أن تارانت حصل على تأشيرة لمدة ثالثة أشه
 أيام. 9اللد )بن غوريون حالي ا(، وأكد أنه مكث في البالد مدة 

ي، بحسب رافيد، إنه في ذلك الحين لم تتوفر أي شبهات ومعلومات حول سرائيلوادعى المسوول اإل
 بعد زيارة إلى تركيا، حيث مكث فيها بضعة أيام. إسرائيلتارانت الذي وصل إلى 

 17/3/2019، 48عرب 
 

 ينتقد حماس بسبب "حملة االعتقاالت والعنف" في غزة  مالدينوف .53
دان المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي  :رويترز –غزة 

مالدينوف، حركة حماس لما وصفه بحملة االعتقاالت والعنف في مواجهة احتجاجات بالشوارع في 
وقال مالدينوف في بيان يوم  رفضا لرالء األسعار. قطاع غزة على مدى األيام القليلة الماضية

االحد: "احتج أهالي غزة الذين طالت معاناتهم على الوضس االقتصادي المولم وطالبوا بتحسين نوعية 
الحياة في قطاع غزة. لهم الحق في االحتجاج دون خوف من االنتقام". وأضاف "أدين بشدة حملة 

قوات األمن التابعة لحماس ضد المتظاهرين بمن فيهم النساء االعتقاالت والعنف التي استخدمتها 
وقال مالدينوف في بيانه إنه يشعر بالقلق بشكل  واألطفال في غزة خالل األيام الثالثة الماضية".

خاص "من االعتداء بالضرب بشكل وحشي على الصحفيين والموظفين من الهي ة المستقلة لحقوق 
 اإلنسان ومداهمة المنازل".

 17/3/2019، ياة، لندنالح
 

 السادس: توصيات لالستراتيجيات المقبلةبي دي أس مؤتمر  .54
(، BDSاختتمت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة "الموتمر الوطني السادس لحركة ) :رام هللا

بجملة من التوصيات لعرضها على اللجنة الوطنية للمقاطعة إلقرار استراتيجيتها المقبلة خالل 
ويحمل الموتمر اسم "لنحاصر حصارنا"، والذي جاء تحت عنوان: "مزيدا  من  المقبلين.العامين 
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ي االستعماري والعنصري"، وعقد اليوم سرائيلالمقاطعة ومناهضة التطبيس لمقاومة وعزل النظام اإل
وأكد المشاركون بورش عقدتها حركة المقاطعة خالل موتمرها اليوم، على  السبت، في مدينة البيرة.

 ملة من التوصيات لرفعها إلى اللجنة الوطنية للمقاطعة من أجل إقرارها.ج
وتلت السيدة هيثم عرار توصيات ورشة السياسات لحركة المقاطعة، وقالت: إن "الورشة أوصت 
بتعزيز ثقافة المقاطعة المحلية من خالل القوى والفصائل وطلبة الجامعات، والعمل على تبني نموذج 

وأكدت توصيات ورشة السياسات على ضرورة  القدس لوقعوها تحت االحتالل". خاص بالمقاطعة في
العمل مس االتحاد األوروبي لمحاسبة المستوطنين وسحب اتفاقيات الشراكة، والعمل على مواجهة 
الشركات وضرورة كشف الشركات المتورطة بالتطبيس، والتصدي لصفحة المنسق على موقس 

استبدال العديد من المصطلحات كاستبدال كلمة المستوطنات  وأوصت كذلك بضرورة "فيسبوك".
بالمستعمرات، واستبدال مصطلح دولة فلسطين تحت االحتالل بحسب الواقس القانوني الحالي، 

 والتخلي عن مصطلح السلطة الرتباطه بأوسلو.
المطبس، وفي التوصيات التي تتعلق بمعايير التطبيس، أوصت الورشة الخاصة بذلك بضرورة محاسبة 

حيث قالت ندا مرامي  التي تلت توصيات تلك الورشة "ال تعتبر المشاركة بالمناظرة العامة التي 
 ي شخصية رسمية".سرائيلي تطبيعا إال إذا كان الطرف اإلإسرائيليشارك فيها طرف 

 وأكدت ختام الديك من ورشة النقاش حول قطاع المناطق المحلية، إن "الورشة أوصت بضرورة تنمية
ثقافة المقاطعة كف ر مقاوم، وربط المقاطعة بمقاومة التطبيس وجعلها ثقافة وطنية وت ون محور العمل 

للعمل تجمس التوعية ودعم المنتج  استراتيجيةكما أوصت بضرورة تبني  األساسي في كل اللجان".
 الوطنين، وتوسيس رقعة النشاطات في األرياف الفلسطينية.

 16/3/2019، القدس، القدس
 

 يةإسرائيلللفلسطينيين استجابة لضغوط  مناصرا   ألمانيا تمنع مؤتمرا   .55
ي بمنس عقد إسرائيلذكرت صحيفة "هحرت " العبرية، أن السلطات األلمانية استجابت لطلب  برلين:

 موتمر مناصر للحقوق الفلسطينية في العاصمة برلين، باإلضافة إلى إلراء تأشيرة ناشطة فلسطينية.
مس أن ت قيم شبكة "صامدون" للتضامن مس األسرى الفلسطينيين، موتمرا أول من أم ، وكان من المز 

تحت عنوان "مهرجان آذار الفلسطيني في برلين، تحية لنضاالت المرأة الفلسطينية"، والذي كانت 
 ست ستضاف خالله كل من األسيرة المحررة رسمية عودة، والشاعرة األسيرة المحررة دارين طاطور.

، أن بلدية برلين قررت إلراء الموتمر، بعد جهود اإلل ترونيالصحيفة العبرية، على موقعها  وأفادت
 ية في ألمانيا، الذي كان سينعقد في مركز كرويزبرغ الجماهيري في برلين.سرائيلللسفارة اإل



 
 
 
 

 

 36 ص             4891 العدد:             3/18/2019اإلثنين  التاريخ:  

                                    

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات األلمانية قررت كذلك إلراء تأشيرة دخول سبق أن منحتها 
سطينية رسمية عودة، التي كانت ستشارك في الموتمر، ومنعها من المشاركة في أية نشاطات للفل

 سياسية في ألمانيا، تمهيدا إلبعادها إلى األردن حيث تقيم.
( أبلرت ألمانيا، أن رسمية عودة، شاركت في هجوم بالقدس عام إسرائيلوحسب الصحيفة، فإن )

ها وإدانتها والحكم عليها بالسجن مدى الحياة، قضت منها يان، وتم اعتقالإسرائيل، قتل فيه 1969
 سنوات في األسر قبل أن تخرج ضمن صفقة تبادل أسرى. 10حوالي 

( إسرائيلوتقول سلطات االحتالل إن أعضاء في "صامدون"، ناشطون أيضا في حركة مقاطعة )
 وسحب االستثمارات منها ورفض العقوبات عليها "بي دي أس".

 18/3/2019، ينفلسطين أون ال
  

 .. فلسطين قضية وليست كازينوالتخريبمخطط  .56
 رأفت مرة

في  قبل يومين تحركت عناصر موجهة من األجهزة األمنية في السلطة الفلسطينية وأحدثت شغبا  
 إحدى المناطق في قطاع غزة.

)ثورة  وصورت هذه التحركات على أنها )ثورة شعبية( ضد حركة حماس وحكمها وإلدارتها.. أو أنها
 جياع(.

والحقيقة أن هذا الحدث هو است مال للمخطط الذي تنفذه أجهزة أمن السلطة، وتشارك فيه مجموعات 
 ي مباشر.إسرائيلتنظيمية بتوجيه مخابراتي صهيوني وتدخل 

ية على قطاع غزة وللحصار البشس سرائيلوهذا المخطط هو وجه آخر لالعتداءات والحروب اإل
ا السلطة الفلسطينية بحق قطاع غزة، والتي بدأت منذ عام تقريبا وشملت رواتب وللعقوبات التي تنفذه

 الموظفين واألسرى والمستشفيات واالنسحاب من المعابر.
وهذه األحداث المفتعلة تت امل مس سياسة السلطة الفلسطينية التي عطلت المصالحة ورفضت 

 ت تشكيل حكومة وفاق وطني..الحوار، وحلت المجل  التشريعي الفلسطيني المنتخب، ورفض
ي األمريكي المستجد الذي يفرم تسوية سرائيلوهذه األحداث المفتعلة هي الوجه اآلخر للتفاهم اإل

جديدة تسمى صفقة القرن، وتهدف إلى إسقاط قطاع غزة بما يمثله من ركيزة سياسية وشعبية وقوة 
 عسكرية قادرة على إفشال هذا التوجه.
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تنفذها السلطة الفلسطينية في غزة ت مل السياق السياسي واألمني الذي تنفذه إن هذه األحداث التي 
في الضفة الرربية ويستهدف بنية المقاومة وقيادتها ورموزها السياسية، ومنس قيام أي شكل من 

 أشكال االنتفاضة والتصدي لالحتالل.
ية خارج فلسطين، والذي ويكمل السياق الذي تنفذه أجهزة أمن السلطة في كل المجتمعات الفلسطين

يستهدف اإلرادة الشعبية الحقيقية الرافضة لسياستها وكل مقومات الدعم السياسي واإلعالمي 
 والشعبي والمالي للمقاومة في فلسطين.

السلطة الفلسطينية بإدارة محمود عباس تقوم اليوم بعملية تخريب منهجية للقضية الفلسطينية ولبنية 
يا أمريكيا واضحا إلسقاط إسرائيلمن الداخل، وهذه السلطة تنفذ برنامجا  العمل الوطني الفلسطيني

 المقاومة واستهدافها وتحطيم بنيتها وإضعاف مقوماتها الشعبية والسياسية.
ية على المقاومة وعلى حاضنتها سرائيلوإن هذه السلطة تنفذ من طرفها الوجه اآلخر من الحرب اإل

 الشعبية في الداخل والخارج.
لسنا أمام ثورة شعبية، ولسنا أمام احتجاجات.. برض النظر عن بعض المطالب الشعبية هنا نحن 

 وهناك.
بل نحن أمام سلوك أمني يحاول القضاء على بذرة المقاومة والصمود، التي تقف حائال ضد تنفيذ 

عبر اتفاق ي األمريكي الذي تعهدت السلطة الفلسطينية تاريخيا بتنفيذه سرائيلالبرنامج السياسي اإل
 أوسلو والتنسيق األمني، وهذا هو دورها وهذه هي وظيفتها.. ونقطة على السطر.

هوالء الذين يدعون أنهم يحرصون على الشعب وحقوقه هم أنفسهم الذين يسلمون المقاومين 
لالحتالل ويصمتون أمام االستيطان ويفرطون بالقدس وبالمسجد األقصى المبارك، ويعاقبون األسرى 

 قلين بقطس رواتبهم، ويجلسون على ثروات مالية ضخمة سرقوها من أرزاق الناس.والمعت
على هوالء أن يدركوا أن العالم ترير، وأن موازين القوى اليوم لصالح المقاومة، وأن زمن التهديد 
باالحتالل ما عاد مرعبا، وأن البنية السياسية والشعبية للمقاومة أكبر من أن يتصوروها، وهي قادرة 

 لى إفشال هذا المخطط كما أفشلت اعتداءات وحروب ا كثيرة.ع
إن وعي الشارع الفلسطيني في الداخل والخارج هو ركيزة أساسية في مواجهة مشروع التخريب، وان 
السلوك الذي ارتضاه جماعة التنسيق األمني ألنفسهم عبر االنبطاح أمام االحتالل هو سلوك مشين 

 ال يقبله الفلسطينيون.
الي فإن القضية الفلسطينية ال تزال حاضرة في قلوب وعقول الفلسطينيين، وهم مستعدون للدفاع وبالت

 عنها.
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فلسطين أرم وإنسان وقضية، وليست لعبة للمقامرة بها.. ليدرك المقامرون ذلك.. مقامرات م فاشلة 
 وإرادة المقاومة ست سرها في كل مكان..

 17/3/2019، فلسطين أون الين
 

 .. كيان أقل من حكم ذاتيصفقة ترامب .57
 محمود الريماوي 
بدأت تتسر ب، في اآلونة األخيرة، مالمح صفقة الرئي  األميركي، ترامب، المسماة "صفقة القرن"، 
والمزمس اإلعالن عنها بعد أسابيس قليلة. والتسمية التفخيمية، على أي حال، ي راد بها إسباغ أهمية 

ارية التي تخاطب المستهلك: أنت رابٌح دائما ، والربح هذه كبرى زائفة، كحال بعض اإلعالنات التج
المرة أكبر من كل المرات السابقة. أما أنها "صفقة"، فإنه ينفي عنها صفة الخطة أو المشروع. أما 

ية، تتالقى، في فحواها، مس إسرائيلمالمحها وخطوطها العريضة فمستقاٌة من تقارير صحافية عربية و 
يركي الرئاسي الشاب، جاريد كوشنر، الذي انتقل من مهنة التطوير العقاري إيماءات المبعوث األم

إلى وظيفة مستشار ومبعوث للبيت األبيض، مولج بمعالجة إحدى أعقد قضايا عالمنا المعاصر، 
ي، وقد قام بزيارات متعاقبة لمنطقة الشرق األوسط خالل سرائيلوهي قضية الصراع الفلسطيني اإل

 جاري.العامين الماضي وال
وأهم مالمح الصفقة أنها ال تستند إلى مرجعية دولية شرعية، أي قرارات مجل  األمن ذات العالقة 
على مدى أكثر من سبعة عقود. وال تسعى إلى است مال ما تم البدء به، من مفاوضات ومشاريس 

مما يتناسب كليا   التسوية، كاتفاق أوسلو مثال . وت اد الصفقة تنطلق من نقطة بدٍء ال سابق لها. وهذا
ي الذي يرغب بالقفز عن كل مرجعيٍة وكل شرعية، بل كل معايير سرائيلمس رؤية االحتالل اإل

للتسويات الجادة التي تستحق  صفتها هذه. واالحت ام، بدال  من ذلك، إلى معيار القوة العسكرية 
دات األمر الواقس.  ومحد 

يفها، المتعمد بالطبس، لجوهر الصراع والتسوية، وهي ثم تت شف شي ا  فشي ا  مالمح هذه الصفقة بتحر 
، وتم است مال االستيالء 1948أرم فلسطين التي نشأت على جزٍء كبيٍر منها الدولة العبرية عام 

، 2005، إلى أن انسحبت قوات االحتالل من قطاع غزة عام 1967على بقية األرم في حرب عام 
، وشد دت من إطباقها على الضفة الرربية )والجوالن وأبقت على الحصارين الجوي والبحري عليه

السوري(. وت اد الصفقة ت سل م بحقٍ  مزعوم في احتالل أرم اآلخرين، وعلى األخص القدس 
ومحيطها، وكذلك "الحق" في الرزو االستيطاني، وإعادة الهندسة الديمررافية للضفة الرربية المحتلة 

ولها، مس منح الرازحين تحت االحتالل ما تسم ى فرصا  بصورة قسرية، وبالذات في القدس وما ح
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اقتصادية، بديال  عن حقهم في أرم اآلباء واألجداد، والتي ال أرم لهم سواها. وهي عمليٌة أشبه 
بمن يختطف بالقوة الراشمة أفراد عائلٍة ما ويقوم بترييبهم، ثم القيام بتقديم عرم مالي لرب العائلة، 

 راد عائلته المخطوفة والمري بة.تعويضا  له عن جميس أف
ب في الضفة الرربية، حسب تصنيف إعالن المبادئ )اتفاق  وتبعا  لما تسر ب، فإن مناطق أ و

من أراضي الضفة، سوف تتمتس بحكم إداري مدني، وقد  %40، وبما يناهز نحو 1993( لعام أوسلو
الحدود واألجواء، على أن هذا  تضاف إليها أحياء في القدس، مس احتفاظ االحتالل بالسيطرة على

ال يان لن يكتسب صفة الديمومة، فالمطلوب هو الشروع برير تأخير، بمفاوضاٍت إلرساء وحدة 
اندماجية مس األردن. عالوة على إقامة مناطق اقتصادية مشتركة على الحدود، فيما ي صار، بعدئذ، 

س النهائي. على أن يتم فتح إلى إجراء مفاوضاٍت مس االحتالل، من أجل وضس ترتيبات الوض
مشاريس اقتصادية كبيرة في الضفة الرربية )تجعل منها نسخة من هونغ كونغ!(، وتسهيل التبادل 

. وي راد من دول خليجية اإلسهام بصورة كبيرة إسرائيلالتجاري وانتقال العمال الفلسطينيين للعمل في 
 في اإلنعاش االقتصادي.

صيل الصفقة بعد، ترمي إلى تصفيٍة نهائيٍة للقضية الفلسطينية، وكما هو جلي، لم تتضح بعض تفا
تقوم على شرعنة األمر الواقس االحتاللي، وتقويض ال يانية السياسية الفلسطينية، وكذلك طم  الهوية 
الوطنية الفلسطينية، وتذويب ذلك كله في أتون المصالح والفرص والمكاسب االقتصادية. ويساجل 

ي البيت األبيض أن مفاةيم السيادة والحدود، وحتى مفهوم الدولة المستقلة، قد مسوولون أميركيون ف
طرأ عليها تريير كبير في ظل العولمة. ويراد بهذه التفسيرات مخاطبة الفلسطينيين، غير أن هوالء 

 التي تريد كل شيء على األقل.  إسرائيلبهذا المنطق..  إسرائيلالمسوولين ال يف رون أبدا  بمخاطبة 
بينما تمنح هذه الصفقة للفلسطينيين كيانا  هو أقرب إلى مناطق إدارية اقتصادية ذات أنظمة خاصة، 
لتسيير األعمال والتوظيف، واستيفاء الرسوم، وضمان انسياب السلس واألفراد، فيما السيادة كلها 

ة على األماكن والسلطة جميعها لالحتالل. وعلى سبيل المثال، سوف يسمح باستمرار الوصاية األردني
اإلسالمية والمسيحية في القدس، وفق الخطة )وبدون وقف االنتهاكات بحق هذه األماكن!(، ل ن 
السيادة على هذه األماكن تبقى لالحتالل، ل ون هذه األماكن جزءا  من القدس التي تخضس للسيادة 

س األمر، أقل من حكم ذاتي، ية. وبهذا، سوف يكون ال يان المزمس إنشاؤه وفق الصفقة، في واقسرائيلاإل
فإقليم كردستان العراق المتمتس بحكم ذاتي يمتلك قوة شرطة وجيش )البشمركة(، وال قيود على حجم 
الجيش وقوة الشرطة، ولديه حدوٌد معترٌف بها، إضافة إلى السلطات التشريعية والتنفيذية، علما  أن 

ر واالستقالل.نموذج كردستان العراق ال يلب ي الحد األدنى من الحق  وق الوطنية الفلسطينية في التحر 
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ية، ويمنحها فرص االستدامة، ويفتح  اإلنعاش االقتصادي مرغوب ومطلوب، إذ يسند التسويات الجد 
اآلفاق على التعاون المستقبلي بين الشعوب، كما حدث مس ألمانيا واليابان، بعد الحرب ال ونية الثانية 

يحدث بعد أن تم تصنيف المشاريس االقتصادية بديال  للحلول في مشروع مارشال، غير أنه لم 
السياسية، أو أن شعبا  ما يمكنه قبول رشى اقتصادية، لقاء التخلي عن كل شيء، عن: أرضه وهويته 
وحريته وتراثه ومستقبله. وذلك إكراما  لجموٍع من متطرفين، ذوي نزعة عنصرية وغيبية، كحال زعامات 

دوا الحلف اإلاليمين الديني والحزب ي األميركي "التاريخي"، بمنحه سرائيلي في تل أبيب، وقد بدا أنهم جد 
صفة إضافية، هذه المرة، وهي الصفة "الدينية" التي تتالقى فيها رؤى المتطر فين الصهاينة، مس 
سياسيين ذوي رؤية إنجيلية في البيت األبيض، وفي وزارة الخارجية األميركية، ممن يعتبرون أن 

مة األمم المتحدة ال لزوم لها، والمرجعية الشرعية الدولية ال تعنيهم في شيء، وكذلك مبادئ حقوق منظ
 اإلنسان وحق الشعوب في تقرير المصير واالحترام المتبادل بين الثقافات واتباع العقائد واألديان.

 16/3/2019، العربي الجديد، لندن
 

 سالح نتنياهو السري  .58
 عاصم عبدالخالق

اتب األمريكي ديفيد هالبفينجر مدير مكتب صحيفة "نيويورك تايمز" في القدس المحتلة، أن يرى ال 
ي" سرائيلالرئي  األمريكي دونالد ترامب، هو السالح السري الحقيقي الذي يستخدمه رئي  الوزراء "اإل

هو فرصة، وال بنيامين نتنياهو في معركته االنتخابية الضارية التي تدور رحاها اآلن. وال يدخر نتنيا
يترك مناسبة، من دون أن يتفاخر بعالقته الخاصة بترامب، متباةيا  بالمكاسب والخدمات 

 االستراتيجية التي حصل عليها منه، من دون مقابل. 
ومن الطبيعي أن ت ون هذه العالقة الوطيدة هي إحدى دعائم حملته االنتخابية، ومصدر قوته. ومنذ 

ات ضخمة في الشوارع الرئيسية عليها صورة تجمعهما معا  وهما شهور وضس مسوولو حملته الفت
يتصافحان، مس كلمتين فقط هما "رابطة مختلفة"، في إشارة إلى االرتباط الوثيق بينهما، وفي تلميح 
ضمني إلى أن منافسي نتنياهو ال يحظون بنف  العالقة مس ترامب، ومن ثم لن يحصلوا منه على 

 ما اقتنصه رئي  الوزراء.
" مكاسب استراتيجية لم يقدمها إسرائيلفي هذه النقطة تحديدا ، يبدو نتنياهو صادقا ، فقد منح ترامب "

غيره من الرؤساء األمريكيين: اعترف بالقدس عاصمة لها، ونقل سفارة بالده إليها، وتراجس عن إدانة 
جائرة على االستيطان، وتبنى كل مواقفها المناهضة للحق العربي، وفرم عقوبات قاسية و 
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الفلسطينيين، وحرمهم من المساعدات اإلنسانية والمالية، ولم يلتزم بتأييد حل الدولتين كصيرة مقبولة 
 دوليا  وعربيا  للتسوية، وأغلق مكتب منظمة التحرير في واشنطن.

كل هذه الهدايا المجانية حصل عليها نتنياهو ويستثمرها بنشاط في معركته االنتخابية. لي  هذا 
، بل لديه دعم صريح من ترامب بصورة غير معتادة في الحمالت االنتخابية. وخالل قمة هانوي فقط

ي" من دون سرائيلاألخيرة التي جمعته مس زعيم كوريا الشمالية، أغدق ترامب المديح على صديقه "اإل
 مناسبة واضحة، ووصفه برجل الدولة الحاسم والذكي والقوي وصاحب األداء العظيم. 

األيام المقبلة، سيكون نتنياهو على موعد مس أنشودة مديح أخرى، عندما يحل ضيفا  على وخالل 
ترامب في البيت األبيض، خالل زيارته لواشنطن، لحضور الموتمر السنوي لمنظمة "إيباك"، وهي 
جماعة الضرط اليهودية القوية في أمريكا. هدية أخرى ثمينة قد يحصل عليها في موسم االنتخابات، 

" على إسرائيلي دعم ترامب المحتمل لمشروع القانون الذي أعده الجمهوريون لالعتراف بسيادة "وه
 الجوالن السورية المحتلة.

" يصب في مصلحة أي رئي  أو سياسي أمريكي، فإن ترامب يعتبر أن بقاء إسرائيلوإذا كان دعم "
  الوزراء، وآخرها تحالفه مس حركة نتنياهو شخصيا  سيكون مفيدا  له. ذلك أن المواقف المتطرفة لرئي

فاشية متطرفة من فلول حزب الحاخام الراحل مائير كاهانا، هذه المواقف أغضبت اليهود الليبراليين، 
والحزب الديمقراطي في أمريكا. ويرى ترامب في هذا الصدع فرصة لزيادة شعبيته بين اليهود، 

" ولي  الديمقراطيون الذين يستقطبون عادة رائيلإس"ربتسويق نفسه على أنه الداعم األكبر والوحيد ل
أصوات اليهود. من مصلحة ترامب بقاء نتنياهو ل ي يستمر هذا الوضس عامين آخرين، أي طوال 

 حملة االنتخابات األمريكية.
تجدر اإلشارة هنا إلى التشابه غير العادي بين الرجلين في ت تيك إدارة المعركة االنتخابية، ف الهما 

الفضائح التي يجري التحقيق فيها رسميا . وكالهما يدمن نظرية الموامرة، لتفسير دوافس أي محاط ب
انتقاد أو اتهام يوجه إليه. واالثنان ال يتورعان عن تشويه خصومهما السياسيين بال رحمة وال صدق. 

ة السياسية وكالهما يتهم اإلعالم بال ذب ومساندة الموامرات ضده. واعتاد الرجالن كذلك وصم النخب
 بالفساد واعتبارها العدو اللدود وسبب البالء الذي يسعيان إلى تطهير البالد منه.

ولي  غريبا  بعد ذلك أن تتشابه شعاراتهما االنتخابية: نتنياهو يرفس مقولة "رجل ال غنى عنه". 
 بشعار "أنا فقط من يستطيس اإلنجاز". 2016وترامب بدأ رحلته االنتخابية في 

التطابق، تظل هناك فروق أساسية، أهمها أن ترامب جاء من خارج المسرح السياسي، بينما ومس هذا 
ي" باع طويلة في هذا المعترك. ونتنياهو قارئ نهم ودارس للتاري ، بينما ال يعرف عن سرائيللحليفه "اإل
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بالذكاء ترامب أي شرف بالقراءة أو الثقافة. واألول رغم كل سوءاته يشهد له خصومه قبل أنصاره 
 السياسي، ولي  لترامب حظ في هذا المضار، وينعته حلفاؤه بصفات طيبة كثيرة لي  من بينها الذكاء

 18/3/2019، الخليج، الشارقة
 

 صواريخ بـ"الخطأ" أم مواجهة عسكرية مؤجلة؟ .59
 عاموس هرئيل

ول ن  ومصر حول األحداث في غزة رفعت الحواجب بشكل كبير. إسرائيلالتفسيرات التي قدمتها 
حتى اآلن لم تطرح بينة مقنعة لدحضها. حسب الوصف المقبول على الدولتين، إطالق الصاروخين 
من القطاع على غوش دان تم بالخطأ. في الساعة التاسعة وسبس دقائق مساء الوقت الذي كان فيه 

طة كبار رجاالت المخابرات المصرية يتباحثون مس رؤساء حماس في غزة أطلقت الصواري  من نق
ومصر يقولون إن نشطاء الذراع  إسرائيلإطالق في شمال القطاع. ول ن كيف حدث ذلك؟ في 

العسكري لحماس الذين عملوا في الصيانة بشكل روتيني في الموقس أطلقوا الصواري  بالخطأ، أما 
 ي وببساطة فاعتبر ذلك أمرا  كاذبا .سرائيلالجيش اإل

في الوسط. خالفا  للتقارير السابقة لم يكن هناك  بعد ذلك سقطت الصواري  في مناطق مفتوحة
اعترام أو محاولة اعترام من القبة الحديدية. التفسير جاء بعد خمسة أشهر بالضبط على حادثة 
غريبة أخرى، في ذروة التصعيد السابق عندما قيل إن صواري  أطلقت في الليل عقب عاصفة 

على موقفها: هذا ما حدث في الحادثتين، أمر غريب ية سرائيلرعدية. ومس ذلك تصر االستخبارات اإل
مهما ظهر ذلك للسامس. على كل األحوال من الواضح أن هذا التسلسل يخدم كل األطراف ر ويمكن 

 ي.سرائيلوقف التصعيد بعد الرد اإل
استرلت الفرصة من أجل ضرب أكثر من م ة هدف لحماس اختيرت  إسرائيلهذا بالضبط ما حدث، 

اف للضرب. ول ن في وقت اإلعداد للقصف الجوي تمكن نشطاء حماس من إخالء كل مسبقا  كأهد
مباني المنظمة والمواقس في القطاع. أربعة مواطنين أصيبوا، وحماس حرصت على عدم الرد. رجال 
الجهاد اإلسالمي أطلقوا عدة قذائف على غالف غزة وهكذا تم تلخيص الرد الفلسطيني. إضافة إلى ذلك، 

 اس للمرة األولى بعد سنة، مظاهرات يوم الجمعة من أجل التأكيد على أال يحدث تدهور آخر.أوقفت حم
أوقفت التصعيد من جهتها ألنها فهمت أن  إسرائيلفعليا ، في صباح يوم الجمعة انتهى االحتفال. 

ومة الصواري  أطلقت بالخطأ وألنها ال تريد مواجهة عسكرية كبيرة في الوقت الحالي )من ناحية حك
نتنياهو هي ال تريد ذلك مطلقا (. يبدو أن هذا أيضا  هو موقف حماس ألن قادتها لن يصادقوا مسبقا  

 على اإلطالق، حيث في الخلفية وضس داخلي صعب.
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هناك تطور خطير آخر موخرا  يتعلق بمظاهرات االحتجاج ضد السلطات. هذا لي  أمرا  تافها  في 
شخاص للتظاهر احتجاجا  على الوضس االقتصادي. حماس نظام ديكتاتوري، أن يخرج م ات األ

قمعت المظاهرة بقبضة حديدية، وفي جزء من الحاالت بإطالق النار الحية. ول ن قيادة المنظمة 
 تدرك الخطر الذي يهدد سيطرتها إذا ما اتسعت موجة المظاهرات.

لوك حماس اآلن. حسب األزمة االقتصادية الشديدة في القطاع هي العنصر الموثر جدا  على س
ي، فإن األزمة هناك تشتد رغم المساعدة القطرية. حماس سرائيلالموشرات التي يفحصها الجيش اإل

في ضائقة مالية متزايدة لثالثة أسباب: تقليص دعم السلطة الفلسطينية، والعقوبات األمريكية التي 
اس(؛ وحقيقة أن تركيا ال تتجند كي تم  مرة أخرى بميزانية إيران )وبالتالي المساعدة العسكرية لحم

ودهورة الوضس إلى  إسرائيلتحول لها األموال. يمكن لحماس، بضرط كبير، أن تحرف النار تجاه 
 مواجهة من أجل وقف االحتجاج ضدها.

اهتمام نتنياهو اآلن منصب على جهود مصر في التوصل إلى "تسوية صريرة" تستقر فيها األوضاع 
ية وربما است مال المفاوضات حول تشكيل حكومة جديدة. سرائيلنتخابات اإللشهرين حتى انتهاء اال

ي وجهته للعمل من أجل الحفاظ على الهدوء، في سرائيلالتعليمات السياسية التي أعطيت للجيش اإل
 الوقت الذي تزيد فيه وتيرة االستعداد الحتمال أن تندلس حرب رغم ذلك.

ة وتأثيرها المحتمل على تدهور عسكري ر سيواصل التأثير ظل الوضس في غزة ر الظروف االقتصادي
على الحملة االنتخابية أيضا  في األسابيس الثالثة القريبة القادمة. رغم حسن النوايا االقتصادية التي 
يعد بها المصريون والقطريون كل على انفراد لحماس ر لي  هناك يقين بأن األمور ستتم تسويتها أو 

 "بالخطأ"، كما يقولون، هي الحدث األخير. أن إطالق الصواري 
 17/3/2019هآرتس 

 17/3/2019، العربي، لندنالقدس 
 

 مراقبون مستقلون: تظاهرات غزة غير موجهة وتعبر عن ضائقة حقيقية .60
 عميره هاس
م ات الشباب خرجوا في نهاية األسبوع للتظاهر في قطاع غزة احتجاجا  على تدهور الوضس 

من حماس فرقت المظاهرات بالقوة واعتقلت ال ثير من المتظاهرين. حسب االقتصادي. أجهزة أ
شخص بعد  500مصدر فلسطيني مساء السبت، بعد ثالثة أيام من المظاهرات، كان عدد المعتقلين 

أن تم إطالق سراح عدد منهم. قوات أمن حماس انتشرت في شوارع القطاع وال سيما في مخيمات 
 رقت فيها المظاهرات بالقوة والعنف.الالج ين وفي المدن التي ف
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حسب المعلومات التي نشرتها منظمات حقوق إنسان فلسطينية، فإن تفريق المظاهرات تم بإطالق النار 
الحية في الهواء وضرب المتظاهرين بالهراوات الخشبية والمعدنية ورش غاز الفلفل. لقد حظر على 

م. صحافيون ومصورون ومواطنون ضربوا واعتقلوا. المراسلين توثيق المظاهرات وتمت مصادرة هواتفه
في يومي الخمي  والجمعة طارد رجال الشرطة المتظاهرين وقاموا باقتحام بيوتهم وفتشوا أغراضهم من 

 أجل مسح التوثيق لقمس المظاهرات. النساء اللواتي شاهدن ما يجري قمن بتوثيق المواجهات.
البلح ومخيم البريج ومخيم النصيرات وفي رفح  المظاهرات جرت في مخيم جباليا ومخيم دير

وخانيون . وقد بادر لهذه المظاهرات شباب في المخيمات، ولبعضهم تجربة سابقة بالمظاهرات 
االجتماعية. في حماس اتهموا أجهزة األمن للسلطة ومن يويدون الرئي  محمود عباس بدعم 

بر "مقاومة االحتالل"، وهو تعبير تحول لدى المظاهرات وبرروا القمس العنيف بادعاء استهداف الم  
 حماس إلى مفهوم مرادف لسلطتها وحقها في الوجود.

رغم أن عددا  من المبادرين إلى االحتجاج جاؤوا من عائالت مويدة لفتح، فإن مراقبين مستقلين في 
ها. في يوم القطاع قالوا إن المظاهرات تعبر عن ضائقة حقيقية ولم يدفس أحد الجمهور للمشاركة في

األحد الماضي أوقفت شرطة حماس عددا  من المبادرين إلى المظاهرات واستدعتهم للتحقيق، ول نهم 
لم يتنازلوا، بل واصلوا نشرها في الشبكات االجتماعية تحت عنوان "ثورة الجياع" و"التحية الرتفاع 

لتي فرضتها سلطة حماس األسعار". المطالبة المكشوفة للمظاهرات هي إلراء الضرائب اإلضافية ا
على المواد االستهالكية األساسية، وإلى جانبها انتقاد لألداء الشامل لحماس وإلقاء المسوولية عليها، 

 ولي  فقط على عباس الذي أمر بتقليص رواتب سكان القطاع ومخصصاتهم.
ى وتشويش في عدد من المظاهرات حاول رجال الذراع العسكري لحماس، عز الدين القسام، خلق فوض

نوايا المتظاهرين. لقد ظهروا قرب مكان المظاهرات، بعضهم كانوا مسلحين، حملوا صور عباس 
وشعارات كتب فيها "ارحل". مواجهات اندلعت بينهم وبين المتظاهرين، وفورا  بعد ذلك ظهرت شرطة 

نساء وأطفال حماس وبدأوا بالتفريق العنيف. في إحدى المظاهرات في دير البلح يوم الخمي  شارك 
وتم إشعال اإلطارات. فيلم قصير نشر في الشبكات االجتماعية أظهر رجال شرطة يضربون بالهراوات 

 أحد المتظاهرين ويضربونه حتى بعد سقوطه على األرم. أفالم أخرى أظهرت امرأة ت ضرب.
لفلسطينية بعد تفريق المظاهرة اقتحمت الشرطة منزل صحافي كان فيه موظفان كبيران من الهي ة ا

المستقلة لحقوق اإلنسان. رغم أنهما عرفا نفسيهما ووظيفتهما، إال أن هواتفهما صودرت وتم 
اعتقالهما، وتم أخذهما إلى خارج المنزل وضربا بشدة واحتاجا إلى العالج. في يوم السبت اعتقل 

شأن تصرف أربعة باحثين من منظمة حقوق اإلنسان البارزين في القطاع أثناء أخذهم شهادات ب
 الشرطة، وأطلق سراحهم بعد التحقيق معهم.
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القمس العنيف فاجأ الجمهور في القطاع، الذي توقس من سلطة حماس تفهم ضائقة الشباب. "في 
السابق، لم يصل الفقر في غزة إلى مستوى الجوع"، قال للصحيفة سمير زقوط من مركز "الميزان" 

. المظاهرات جزء من ردود الشباب على الوضس الصعب. لحقوق اإلنسان. "اليوم ال يمكنني قول ذلك
عدد منهم هاجر إلى الخارج ال سيما إلى تركيا. آخرون يذهبون إلى الجدار ويبحثون هناك عن 
موتهم. هم يقولون إنه لي  لديهم ما يعيشون من أجله. أحد سكان القطاع في الستينيات من عمره، 

. وأضاف بأن النساء ال يأتين إلى العيادات في غزة، لي  قال إن الفقر والجوع زاد ظاهرة البراء
 لديهن المال للسفر وال لألطباء والدواء".

 17/3/2019هآرتس 
 17/3/2019، العربي، لندنالقدس 
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