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 على الجوالن "إسرائيل" بسيادةحان وقت االعتراف  :مباتر  .1
مب يوم الخميس أن على الواليات المتحدة ااعتبر الرئيس األمريكي دونالد تر : هبة القدسي - واشنطن

 سوريةيها الدولة المحتلة من االعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجوالن التي استولت عل
عاما  52وغرد ترمب على تويتر قائال "بعد  وضمتها إليها في خطوة ال يعترف بها المجتمع الدولي.

 األهميةحان الوقت لكي تعترف إسرائيل بشكل كامل بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجوالن .. ذات 
 ر المنطقة".االستراتيجية واألمنية البالغة لدولة إسرائيل واستقرا

مب قبل أيام من زيارة نتنياهو للبيت األبيض يومي اإلثنين والثالثاء المقبل، ويخطط اوجاء إعالن تر 
 للتحدث في المؤتمر السنوي لجماعة الضغط المؤيدة إلسرائيل. ا  نتنياهو أيض

رير سنوي أن وزارة الخارجية األمريكية أشارت لألمر في تق خصوصا   مب مفاجئا  اوال يأتي إعالن تر 
لحقوق اإلنسان صدر يوم األربعاء الماضي من قبل وزارة الخارجية واستخدمت عبارة "تسيطر عليها 

 إسرائيل" بدال  من عبارة "محتلة من قبل إسرائيل" لوصف مرتفعات الجوالن.
 21/3/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 دارة األمريكيةواإل "إسرائيل": مفترق طرق قادم في العالقة مع حماس وأبو ردينة .2

نائااب رئاايس الااوزراء، نبياال أبااو  يةفلسااطينال الساالطةقاااا النااااس باساام رئاسااة : كفاااز زبااون  - رام هللا
ردينة، إن وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو الب فتح حوار مع القيادة الفلسطينية عبر وسطاء، 

 راراتهاا المتعلقاة بوضاع القاد .لكن محمود عباا  رفاض ذلاك قبال أن تتراجاع اإلدارة األمريكياة عان ق
وأكااد أن العالقااات مااا زالاات مقطوعاااة مااع اإلدارة األمريكيااة علااى الااارغم ماان إرساااا الواليااات المتحااادة 
وسااطاء "عربااا  وعجمااا " ماان أجاال باادء حااوار مااع الاارئيس. مضاايفا : "كااان موقااف الاارئيس أناا  ماان دون 

أباو رديناة فاي ماؤتمر  كادوأ عالقاات".التراجع عن القارارات التاي اتخابت بحاس القاد  لان تكاون هناا  
 لن تقبل  أي دولة عربية. عبا صحفي في رام هللا، أن ما لن يقبل  

"إن المحاولااة االنقالبيااة التاااي  "، قااائال :صاافقة القاارن "اتهاام أبااو ردينااة حركااة حمااا  بالعماال علاااى تسااهيل و 
وحماا  تساير بخطاى ثابتاة  حصلت في غزة كانت بداية الربيع العربي، وهاب  مشااريع اساتعمارية معروفاة،

نحاااو تساااهيل تنفياااب صااافقة القااارن، كماااا أن هنالاااك ماااؤامرة ماااا زالااات مساااتمرة علاااى شاااعبنا ومقدساااات ، وعلاااى 
وأضاااف:  حمااا  أن تعااي أن بدايااة نهايااة المشاارول الااواني الفلسااطيني يكااون بفصاال الضاافة عاان غاازة".
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يغياااار المشااااهد الااااواني  "شااااعبنا يتعاااارب لهجمااااة بشااااعة ماااان االحااااتالا وحمااااا  معااااا . لكاااان كاااال ذلااااك لاااان
 الفلسطيني، والمشرول الفلسطيني لن يسقط ولن نسمح بإقامة دولة في غزة، ولن نقبل بدولة دون غزة".

وحماا ، قااا أباو رديناة: إن الطرياس ماا زالات مفتوحاة  "إسارائيل"وعلى الرغم من الهجوم الكبيار علاى 
مااة عاادة بخصااوق العالقااة مااع حمااا  للتاادار . وأضاااف: "القيااادة الفلسااطينية مقبلااة علااى قاارارات مه

وإسرائيل وأمريكا، نحن على مفترق ارق. لكن ما زالت هناا  فرصاة لحماا  لتعاود للحضان الاواني 
 والشرعية. واريس إنهاء الحصار هي بالعودة للحضن الفلسطيني".

وّقعاة، وإال وبالنسبة إلسرائيل، قاا أبو ردينة: إن المطلوب هو وقف االساتيطان وااللتازام باالقرارات الم
سيتم تطبيس قرارات المجلس المركزي، باإلشارة إلى إلغاء جميع االتفاقيات مع إسرائيل وإعاادة تعريا  

 العالقة بما في ذلك إعالن دولة تحت االحتالا.
 22/3/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 الضفة في "إسرائيل"ظلم حماس" في غزة وظلم "لذين صبروا على ل: كل التحية والتقدير عباس .3

، عضااااو 20/3/2019 محمااااود عبااااا ، مساااااء يااااوم األربعاااااء يةفلسااااطينال الساااالطةعاااااد رئاااايس  :رام هللا
المجلااس المركاازي، النااااس باساام حركااة فااتح عااااف أبااو سااي ، لالامئنااان علااى صااحت ، فااي مجمااع 

مان الجرحاى والمرضاى فاي المجماع وااماأن علاى  عاددا   عباا كماا عااد  رام هللا. فايفلسطين الطباي 
، فااي تصاريحات لتلفزيااون فلسااطين، عباا وقاااا  م، وتفقااد المجماع الطبااي وتجاوا فااي أقساام .صاحته

"كاال التحيااة والتقاادير ألبنائنااا المناضاالين المكااافحين الاابين صاابروا علااى للاام حمااا  فااي غاازة وللاام 
: "نحان مثاابرون مساتمرون حتاى نصال إلاى تحقياس دولتناا قاائال  وأضااف  إسرائيل في الضافة الغربياة".

قلة، هاابا يحتاااى إلااى تضااحيات، وشااعبنا قااادر علااى أن يقاادم هااب  التضااحيات، ولاايس ماان اليااوم المساات
ساانة، فمنااب أن باادأت القضااية وشااعبنا يقاادم التضااحيات الجسااام، ألناا  يعاارف أناا  دون  20ولاايس قباال 

 التضحيات ال يمكن أن يصل. الحمد هلل كل شعبنا من رجاا ونساء وأافاا أبطاا".
 20/3/2019 ،ومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعل

 
 زيارة بومبيو لحائط البراق يشكل تغييرًا جذريًا في السياسة األمريكيةعريقات:  .4

وزياار الخارجيااة األمريكااي قيااام نتقااد أمااين ساار منتمااة التحرياار الفلسااطينية صااائب عريقااات االقااد : 
القااد  المحتلااة برفقااة رئاايس  شاارقي ، بزيااارة حااائط البااراق فااي21/3/2019 الخماايسيااوم مايااك بومبيااو، 

لحااائط البااراق فااي القااد  الشاارقية  ...إن "الزيااارة المشااتركة :قااائال   ،الااوزراء اإلساارائيلي بنيااامين نتنياااهو
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وأضاف أن  "إذا استمر ذلك، فان  سيشكل وصافة  السياسة األمريكية". في جبريا   المحتلة يشكل تغييرا  
 يلي لقرن آخر".أكيدة الستمرار الصرال الفلسطيني اإلسرائ

 21/3/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 إعدام مناصرة امتحان للجنائية الدولية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها :"الفلسطينية "الخارجية .5
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلساطينية، إن جريماة إعادام أحماد : برهوم جرايسي - القد  المحتلة

، علااى أياادي قااوات االحااتالا، امتحااان للجنائيااة اإلساارائيلياالحااتالا جماااا مناصاارة علااى أياادي قااوات 
واالباات الخارجيااة المجااالس والمنتمااات الحقوقيااة واإلنسااانية  الدوليااة وقاادرتها علااى الوفاااء بالتزاماتهااا.

الميدانية بحس أبناء  اإلعداماتاألممية المختصة بتحمل مسؤولياتها األخالقية والقانونية تجا  مسلسل 
أن الصامت الادولي علاى  إلاىالفلسطيني البي ترتكب  قوات االحتالا دون أي ُمبرر. وأشارت الشعب 

هااب  الجاارائم، غياار مباارر، ويتهاار تخلااي المجتمااع الاادولي عاان أخالقياتاا  وقوانيناا  ومبادئاا ، وتمسااك  
 بسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الدولية.

 21/3/2019 ،الغد، عّمان
 

 االحتالل لن تثني شعبنا عن مواصلة طريق المقاومة طافش: جرائم .6
عاان محافتاة بياات لحام خالااد ااافم، إن جريمااة إعاادام  الفلسااطيني قااا النائااب فاي المجلااس التشاريعي

شاااعبنا  قاااوات االحاااتالا الشاااهيد أحماااد مناصااارة بااادم باااارد، تضااااف إلاااى سلساااة جااارائم االحاااتالا ضااادّ 
فاي بيات لحام،  21/3/2019 الخمايسياوم مناصارة  وأكد اافم خالا مشااركت  فاي تشاييع الفلسطيني.

 أن الشعب الفلسطيني ماٍب في مسيرت  في مقاومة المحتل، ولن يتوقف حتى زوال  عن أرضنا.
 21/3/2019 ،موقع حركة حماس

 
 ىالشهيد أبو ليل ىفلسطينية في العثور عل أمنيةمساعدة  إلىإسرائيلية تلمح  إعالموسائل  .7

ليلاى  أباواستشهاد المناضال الشااب عمار  إلىتفاصيل العملية التي أدت  وكاالت: روى شهود عيانال
وقالااات مصاااادر محلياااة  بعاااد محاصااارة المنااازا الااابي كاااان يختبااا  بااا  فاااي قرياااة عباااوين قااارب رام هللا.

إن االحتالا دخل إلى قلب القرياة وخااب االشاتبا  ماع عمار أباو ليلاى، دون تحار  أجهازة فلسطينية 
 أن المنزا البي حوصر في  عمر يقع بالقرب من  مركز للشراة. من رغمبالالسلطة الفلسطينية 
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وألمحت وسائل إعالمية عبرية للتنسيس األمني مع السلطة، فاي المسااعدة للوصاوا إلاى المكاان الابي 
يتحصاان فياا  عماار أبااو ليلااى، وهااو األماار غياار المسااتغرب والاابي حاادث فااي ماارات كثياارة ومنهااا حادثااة 

 وثي، وباسل األعرى، وأحمد جرار، وأشرف نعالوة. اغتياا الشهداء صالح البرغ
 21/3/2019 ،رأي اليوم، لندن

 
 لسيادة اإلسرائيلية على الجوالنل هفلسطيني بإعالن ترامب دعمتنديد  .8

وكاااالت: ناادد مسااؤولون فلسااطينيون بااإعالن الاارئيس األمريكااي دونالااد ترامااب، يااوم وال ،القااد  العربااي
حااان لادعم السايادة اإلسارائيلية علااى هضابة الجاوالن. وقااا كبياار ن الوقات قاد أ، 21/3/2019 الخمايس

المفاوضااين الفلسااطينيين صااائب عريقااات علااى تااوتير "أمااس اعتاارف الاارئيس ترامااب بالقااد  عاصاامة 
إلسارائيل واليااوم يقااوا: ماان أجال أماان المنطقااة يجااب أن تكااون هضابة الجااوالن السااورية المحتلااة تحاات 

 منطقتنا". فيالغد؟ عدم استقرار وشالا دم ب   سيأتي. ما البي إسرائيلسيادة 
وقاا عضو اللجنة التنفيبية بمنتمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف لرويتارز "الوالياات المتحادة 
تستهتر بقرارات الشرعية الدولية. الجوالن أرب سورية محتلة مثلهاا مثال األراضاي الفلساطينية والقارار 

ع ولااان تااانجح اإلدارة األمريكياااة فاااي تغييااار واقاااع أن الجاااوالن أرب مااان الواقااا األمريكاااي لااان يغيااار شااايئا  
 سورية محتلة مهما أخبت من قرارات".

 21/3/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 وقبرص "إسرائيل"لدى اليونان على مشروع خط غاز بالشراكة مع  يفلسطيناحتجاج  .9
ت ماان خطاار تااأثير مشاارول غاازة: بعااي ساافير دولااة فلسااطين رسااالة احتجاااى رساامية إلااى اليونااان، حاابر 

 وقبرق واليونان على استقرار المنطقة. "إسرائيل"خط الغاز "ايست ميد" البي تتشار  في  كل من 
جااااء ذلاااك فاااي مااابكرة خطياااة، سااالمها سااافير دولاااة فلساااطين لااادى اليوناااان ماااروان اوباساااي، مااان وزيااار 

از "ايسات مياد" الجااري رياب المالكي إلى نتير  اليوناني حاوا مشارول خاط الغا يفلسطينالخارجية ال
 وتأثيرات  على االستقرار والسلم في المنطقة. "إسرائيل"بحث  بين اليونان وقبرق و

وأشارت المبكرة إلى أن المشرول يتجاهل الحقوق في ميا  البحار والمنااس االقتصادية الخالصة لكل 
، خاصاة وأن "إسارائيل"ب من دولة فلسطين وجمهورية لبناان نتيجاة انتهاكهاا واالعتاداء عليهاا مان جانا

 دولة االحتالا ليست ارفا في ميثاق األمم المتحدة لقانون البحار.
 22/3/2019 ،القدس العربي، لندن
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 غزة هي حقيقة منتهيةبومصر بأن سيطرة حماس  "إسرائيل"القناعة ترسخت لدى اليوم":  إسرائيل" .10
وزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "، المقربة من رئيس الإسرائيل اليومنشرت صحيفة " تل أبيب:

، هي تطبيس سريع للتفاهمات الجزئية التي في قطال غزة اإلمكانية الوحيدة تقريبا  لمنع تدهور الوضع
اقترحها المصريون على إسرائيل و "حما "، وأن إسرائيل وافقت على توسيع منااس الصيد إلى 

ووافقت على السماز لألمم المتحدة بإدخاا أمواا  ميال  في منااس معينة قبالة ساحل غزة، 12عمس 
 ألف عامل في القطال، وتشغيل خط كهرباء يزود القطال "بحجم كبير". 90تكفي لتشغيل 

وقالت الصحيفة، إن "مصر ارحت خطة للتسوية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطال غزة، وفي 
الصحيفة إلى "جهات أمنية في مصر ومسؤولين  مقدمتها حركة حما  التي تحكم القطال". واستندت

فلسطينيين في غزة ورام هللا"، وقالت إن "القناعة ترسخت لدى إسرائيل ومصر بأن سيطرة حما  في غزة 
هي حقيقة منتهية". وبناء علي ، أعدت الخطة، وفيها بند يتحدث عن "نزل سالز الفصائل، مقابل رفع 

ميع أنوال األسلحة، باستثناء أسلحة خفيفة تخضع لمراقبة، الحصار عن القطال، من خالا إخراى ج
 مقابل رفع الحصار وسلسلة مشروعات دولية، من أجل تحسين الوضع في القطال".

وبحسب هب  الصحيفة، فإن الشؤون الداخلية كافة ستبقى بأيدي المنتمات الفلسطينية، برئاسة 
طال. وسيستند األمن الداخلي في القطال "حما "، أو كيان سياسي موحد لجميع المنتمات في الق

إلى "أجهزة األمن الواني لحما  التي تعمل حاليا ". والسالز البي سيكون بحوزة قوات األمن 
الداخلي هو سالز خفي ، بكمية مقلصة ويخضع لنتام مراقبة متشدد. وفي المقابل، ُيرفع الحصار 

في مجاالت البنية التحتية، والتشغيل،  عن قطال غزة، ويتم إخراى مشروعات إلى حيز التنفيب،
واالقتصاد، والصحة والتربية والتعليم، بتمويل األمم المتحدة واالتحاد األوروبي ودوا عربية، "على 
رأسها السعودية وقطر واإلمارات". وتقضي الخطة بفتح اريس بحرية إلى ميناء غزة، تسمح في 

 باشر إلى القطال.المرحلة األولى بتصدير واستيراد بضائع بشكل م
وتابعت الصحيفة أن "هب  األاراف استسلمت لحقيقة أن السلطة الفلسطينية ستواج  صعوبة في العودة 
إلى السيطرة في قطال غزة، سواء بعد مصالحة فلسطينية داخلية، أم بسبب انهيار حكم حما  على 

مع إسرائيل". وبحسب الصحيفة، خلفية الوضع اإلنساني الخطير، أم بسبب استمرار المواجهة العسكرية 
سنوات،  5إلى  3فإن التقديرات في إسرائيل ومصر تشير إلى أن "تسوية كهب  يمكن تنفيبها في غضون 

 لكن العقبة الرئيسية هي معارضة حما  وباقي الفصائل الفلسطينية المسلحة لنزل سالحها".
ن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود وأضافت الصحيفة نقال  عمن وصفتهم "مسؤولين في رام هللا"، أ

عبا ، وقيادة منتمة التحرير الفلسطينية سيوافقون على "تفكيك" "حما " والفصائل في غزة "فقط في 
حاا قادت عملية كهب ، عندما تكون السيطرة في غزة بأيدي السلطة الفلسطينية". وتابعت الصحيفة أن 
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قم إسرائيلية ومصرية على صياغتها. ونقلت عن ية حصلت على مسودة، عملت اواأمريكجهات أمنية 
مسؤوا أمني مصري قول : "ننتتر حاليا  الحكومة الجديدة التي ستنتخب في إسرائيل من أجل تسريع 

 العملية، فيما الهدف بعد االنتخابات اإلسرائيلية هو دخوا دوا عربية أخرى لديها تأثير".
مصري بإنشاء "منااس بنفسجية" في معبر إيرز  وأضافت الصحيفة أن إسرائيل وافقت على اقتراز

)بيت حانون(؛ حيي يلتقي فيها تجار من القطال وإسرائيل إلبرام صفقات تجارية، وزيادة عدد 
التصاريح للتجار للخروى من القطال، وأن إسرائيل وافقت على فتح معبر كارني )المنطار(، والحقا  

 حانون. إنشاء منطقة صناعية في معبري المنطار وبيت
وبحسب االقتراز المصري، يتعين على "حما " أن توافس في المقابل على استئناف استخدام "منطقة 

متر، داخل قطال غزة، كي ال تصل المتاهرات إلى منطقة  300أمنية" على اوا السياى، وبعمس 
اهمات كهب ، وختمت الصحيفة بأن إسرائيل تأمل بأن  إذا تمكن الجانبان من التوصل إلى تف السياى.

مليون دوالر شهريا ، "فإن )حما ( ستببا جهدا   30واستمرار تحويل المنحة المالية القطرية، بوتيرة 
 لمنع التدهور، ألن وضعها االقتصادي سي  للغاية".

 22/3/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 على جرائمه بات حقيقة االحتاللحماس: عقاب  .11
ا اإلسرائيلي يمعن في جرائم  بحس شعبنا في الضفة المحتلة، قالت حركة حما  إن االحتال: نابلس

لانا  بأن دماء أبنائها ستبهب هدرا ، ومتناسيا  أن عقاب  على جرائم  بات حقيقة يخطها أبطاا الضفة 
 المقاومون عبر عملياتهم الفدائية، التي أربكت حسابات  ودبت الخوف في قلوب جنود  ومستواني .

لحركة تعقيبا  على جريمة االحتالا بإاالق النار صوب مركبات المواانين في جاء ذلك في تصريح ل
ونعت "حما " شهيدها ابن مدينة بيت لحم  بيت لحم؛ ما أدى إلى ارتقاء شهيد ووقول عدة إصابات.

عاما (، "البي ارتقى إلى العال بعد استهداف  عبر آلة اإلجرام اإلسرائيلية، التي  26أحمد جماا مناصرة )
 وغلت في اعتدائها على أبناء شعبنا، فاستباحت دماء  في سلسلة من الجرائم المتتالية".أ

 21/3/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 أهم مقومات الصمود والمواجهة مع االحتالل الوطنيةُمرة: الوحدة رأفت  .12
لحركة بمشرول أكد رئيس الدائرة اإلعالمية في حركة "حما " بمنطقة الخارى رأفت ُمرة تمسك ا

المقاومة، والتصدي العتداء االحتالا وإرهاب ، ومواجهة مشرول التسوية وصفقة القرن، وكل ما يمس 
 حقوقنا الوانية واإلنسانية والسياسية.
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وقاا ُمرة في تصريح صحفي في البكرى الخامسة عشرة الستشهاد اإلمام المؤسس أحمد ياسين يوم 
لية وتماسك البيت الفلسطيني هي أهم مقومات الصمود والمواجهة الخميس، إن الوحدة الوانية الداخ

ونو  إلى أن حركة حما  حريصة على وأد الفتن، ومواجهة مشاريع التخريب التي  مع االحتالا.
تهدف إلى منح االحتالا الصهيوني عناصر تأثير وقوة، أو تستهدف إضعاف المجتمع وبنية صمود  

ولفت إلى أهمية  ءات الصهيونية، وأسقطت مشاريع إعادة االحتالا.التي استطاعت إفشاا كل االعتدا
إشرا  الالجئين الفلسطينيين بالخارى في التمثيل الحقيقي لهم، وإلغاء اإلجراءات العقابية ضد قطال 

 غزة، وكسر الحصار ومواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية عبر مشرول الصمود والمقاومة.
 21/3/2019، موقع حركة حماس، غزة

 
 واال": عملية سلفيت وضعت قوة الردع اإلسرائيلية في مهب الريحموقع " .13

ذكر موقع "واال" العبري، يوم الخميس، أن عملية سلفيت المزدوجة األحد الماضي، : القد  المحتلة
بي وقاا الموقع العبري: إن الجرأة االستثنائية لمنف وضعت قوة الردل "اإلسرائيلية" في مهب الريح.

العمليات ضد الجنود والمستوانين في الضفة الغربية والقد ، والتي كان آخرها عملية سلفيت، وضعت 
وصّرز ضباط صهيوني لا"واال" المقرب من الجيم، أن "تخوفات  قوة الردل "اإلسرائيلية" في مهب الريح.

 ف الجندي أمام المنفب".تسود الجيم من زيادة هب  الجرأة عند المنفبين، في الوقت البي يتهر في  ضع
 21/3/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تؤكد ضرورة تحييد المخيمات عن الخالفات الداخليةو وزيرة الداخلية تلتقي  بلبنانقيادة حماس  .14

زار وفد من حركة "حما " في لبنان برئاسة ممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي : بيروت
وجرى اللقاء في مقر الوزارة  ي الحكومة اللبنانية الوزيرة ريا الحسن.األربعاء، وزيرة الداخلية ف

ببيروت، بمشاركة نائب المسؤوا السياسي للحركة في لبنان جهاد ا ، ومسؤوا العالقات اللبنانية 
 أيمن شناعة، ومسؤوا العالقات العامة األخ خالد إسماعيل.
طينية، واضعا  إياها بخطورة صفقة القرن ووضع عبد الهادي الوزيرة بآخر تطورات القضية الفلس

األمريكية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، ال سيما تصفية عناوينها الرئيسية القد  
وفيما يخص األوضال الفلسطينية في لبنان، أكد عبد الهادي حرق حركة حما  على  والالجئين.

لبنانية عن الخالفات الداخلية، وضرورة المحافتة أمن واستقرار لبنان وسيادت ، وعلى تحييد الساحة ال
على هيئة العمل الفلسطيني المشتر  في لبنان، مقدمة من أجل إجراء الحوار اللبناني الفلسطيني 

 حوا الوثيقة اللبنانية الموحدة بخصوق قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان.
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أن ذلك ال يعارب حقهم في العودة إلى  واالب بمنح الالجئين حقوقهم المدنية واإلنسانية، مضيفا  
 بالدهم، وهم يرفضون كل أشكاا التواين والتهجير والوان البديل.

بدورها، رحبت الوزيرة بوفد حركة حما ، مثمنة  دور الحركة في أمن واستقرار لبنان، وأكدت حرصها 
 على العالقة مع الحركة وأنها ستبقى داعمة لالجئين الفلسطينيين في لبنان.

وفي الختام، أكد الجانبان على ضرورة التواصل والتنسيس المستمر من أجل تعزيز العالقات الثنائية، 
 والتخفي  من معاناة الالجئين الفلسطينيين في لبنان.

 21/3/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 : حراك بدنا نعيش "حراك شعبي نقي" ويجب االعتذار العلني"قراطيةو الديم" .15
الجبهة الديمقرااية لتحرير فلسطين التهنئة، والتحية النضالية لنشطاء "حرا  بدنا نعيم"  وجهت: غزة

في قطال غزة، البين استعادوا حريتهم من سجون االمن بغزة، ودعت إلى تقديم االعتبار العلني لهم، 
م، فتح عن اعتقالهم، وعن محاوالت تشوي  نضاالتهم ووصفهم بأن  أدوات في مؤامرات ارفي االنقسا

وقالت إن "حرا  بدنا نعيم" حرا  شعبي نقي، ينطلس من إحساس  العميس بالمعاناة والجول  وحما .
والفقر، في لل الحصار اإلسرائيلي الجائر، وفي لل سياسات فرب الضرائب والجبايات غير 

لل  القانونية التي زادت الوضع االقتصادي الهم هشاشة، وفي لل تدهور الحياة السياسية، وفي
سياسي مدمر، تتحمل فتح وحما  مسؤوليات وقوع ، كما تتحمالن مسؤولية إدامت ، وتعطيل  انقسام

 قرارات إنهائ  وإفساد الحياة السياسية في الحالة الفلسطينية.
ودعت الجبهة ما أسمتها "سلطة األمر الواقع" في قطال غزة، إلى إاالق كافة المعتقلين والموقوفين 

دنا نعيم، وعلى أية خلفية سياسية أخرى، ووقف كل أشكاا االستدعاءات، على خلفية حرا  ب
حس الشعب في تنتيم نفس ، والتعبير  واحتراموالمطاردة والتوقي ، والقمع، وكتم األفوا ، والتعبيب، 

عن مشاعر  وآرائ  وآالم ، وجوع ، وإعالن مطالب ، مؤكدة أن من يتولى السلطة هو المسؤوا عن 
 ا  وتلبية تطلعات المجتمع.حل مشاكل الن

 21/3/2019وكالة سما اإلخبارية، 
 

 قطاع غزةاالحتالل يقصف موقعين لحماس في  .16
فلسطينيين، مساء الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف موقعا تابعا لحركة حما   7غزة: أصيب 

مختلفة، أشخاق أصيبوا بجراز  7وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان، إن  جنوبي قطال غزة.
 "جراء استهداف قوات االحتالا اإلسرائيلي للمواانين شرق رفح".
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وفي وقت سابس، قصفت مدفعية إسرائيلية نقطة مراقبة تتبع لا"كتائب عز الدين القسام"، البرال 
 المسلح لحركة حما ، على الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوبي القطال.

في بيان مقتضب، إن دبابة تابعة ل ، قصفت "موقعا  وتعليقا على ذلك، قاا الجيم اإلسرائيلي، 
وادعى المتحدث باسم الجيم، في البيان، أن القصف جاء "ردا  على أعماا  عسكريا"، تابعا  لحما .

 الشغب العنيفة بشكل استثنائي، وإاالق بالونات حارقة ومتفجرة"، على حد تعبير .
 21/3/2019القدس العربي، لندن، 

 
 إلى أوسع دعم وإسناد لألسرى  "الشعبية" تدعو .17

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى أوسع دعم وإسناد لألسرى، مؤكدة  : محمد المنيراوي  - رام هللا
وأكدت الجبهة في تصريٍح لها أمس، أن االلتفاف  أن االنتصار لهم يجب أن يكون أولوية وانية عاجلة.
طولية مع االحتالا، أمر ضروري في الضغط على الجماهيري مع األسرى البين يخوضون مواجهة ب

 االحتالا إلفشاا مخططات  ولوقف عدوان  عليهم، وعدم استثمار  في سياق دعايت  االنتخابية.
 21/3/2019، فلسطين أون الين

 
 زز من صمودهم أمام إجراءاته االنتقاميةيعاعتداء االحتالل على األسرى س": األحرار"حركة  .18

عّدت حركة األحرار اعتداء االحتالا على األسرى عدوانا خطيرا ومحاولة  :أحمد المصري  - غزة
بائسة لحرف األنتار عن فشل منتومت  األمنية والعسكرية في عملية سلفيت الفدائية بالضفة الغربية 

وحملت الحركة في بيان لها أمس، االحتالا كامل المسؤولية عن مواصلة اعتداءات   المحتلة.
رامية ضد األسرى، مؤكدة أن هب  السياسة لن تفلح في كسر إرادة وعزيمة األسرى بل وممارسات  اإلج

ستعزز من صمودهم أمام إجراءات  االنتقامية وصوال لتحقيس مطالبهم وإزالة األجهزة المسرانة التي 
 وضعها االحتالا في أقسام السجون.

 21/3/2019، فلسطين أون الين
 

 تعاقب أسري حماس وتمنعهم من زيارة ذويهم إدارة سجن كتسيعوت اإلسرائيلية .19
قررت إدارة سجن كتسيعوت اإلسرائيلية، يوم الخميس، معاقبة أسرى حركة حما  : القد  المحتلة

وزعمت إدارة مصلحة السجون وفقا  لموقع مفزا   وفرب غرامات مالية وحرمانهم من زيارة ذويهم.
قسم أسرى حما  على بطاريات شحن  اإلسرائيلي، بأنها ضبطت في سجن كتسيعوت خاصة في



 
 
 
 

 

 14 ص             4895 العدد:             3/22/2019 الجمعة التاريخ:  

                                    

وهواتف خليوية وسكين ومواد أخرى، مشيرا  إلى أن اإلدارة قررت معاقبة أسرى حما  على ما 
 ضبطت  من معدات.

 21/3/2019، فلسطين أون الين
 

 بدران يهاتف عائلة الشهيد الفدائي أبو ليلى .20
يد الفدائي عمر أبو ليلى، وعبر هاتف عضو المكتب السياسي لحركة حما  حسام بدران عائلة الشه

لعائلة الشهيد عن فخر حركة حما  ببطولة الشهيد عمر أبو ليلى، مؤكدا  أن الحركة تعتز بكل شهيد 
وقاا إن الشهيد أسطورة، وقدم رغم صغر سن  نموذجا   يلقى رب  مدافعا  عن وان  وشعب  وقضيت .

 االحتالا بالروز القتالية رغم ضعف اإلمكانات.كبيرا  في العمل النضالي، ودرسا  ملهما  في مقاومة 
وأشار بدران خالا حديث  الهاتفي مع عائلة الشهيد إلى أن قادة االحتالا وإعالم  وجميع أذرع  

 مواجهت .لالسياسية واألمنية والعسكرية واالستخبارية أصيبت بالصدمة من صنيع الشهيد وتجندت 
ران، وأعربت عن شعورها بالفخر الستشهاد عمر من جانبها رحبت عائلة الشهيد باتصاا بد

واحتضان  من قبل الشعب الفلسطيني بمكونات  كافة، مؤكدة أن الشهيد عمر جسد روز الشعب 
 الفلسطيني الملتف حوا المقاومة، والمتمسك بوحدت  في مواجهة التحديات.

 21/3/2019موقع حركة حماس، غزة، 
 

 بالموصل لمأساوي في حادث العبارة احماس تعزي العراق  .21
حركة "حما " بالتعزية الخالصة والمواساة لجمهورية العراق الشقيس حكومة وقيادة وشعبا ،  تتقدم

والبي أدى إلى  2019/3/21وألسر الضحايا، في حادث العبارة المأساوي بالموصل يوم الخميس 
 وقول عدد من الضحايا والمصابين غرقا  في نهر دجلة.

، العزيز بوقول هبا العدد من الضحايا لغ األلم لما أصاب الشعب العراقيالحركة عن باوأعربت 
 هللا العلي القدير الرحمة لمن قضوا، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين. . وسألتوالجرحى

 21/3/2019موقع حركة حماس، غزة، 
 

 "تعاون إقليمي في العالم أقوى وأفضللـ"تدشينًا يعّد لقاء القمة بين "إسرائيل" وقبرص واليونان  نتنياهو .22
عّد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، التعاون مع قبرق واليونان، : تل أبيب: نتير مجلي

البي يتم بإشراف وتشجيع الواليات المتحدة، "أقوى وأفضل تعاون إقليمي في العالم". وأكد أن  ال 
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يمتد إلى شتى الموضوعات بدءا  من إافاء يقتصر على التعاون االقتصادي حوا تسويس الغاز، إنما 
 الحرائس وانتهاء  بالطاقة، عبر األمن والتعاون االستراتيجي البي قفز عدة درجات في السنة األخيرة.

وكان نتنياهو يعّقب ببلك على لقاء القمة البي استضاف ، بحضور الرئيس القبرصي نيكو  
ي مايك بومبيو، مريكتسيبرا ، ووزير الخارجية األأناستاسياديس، ورئيس الوزراء اليوناني ألكسيس 

أمس )الخميس(، واللقاء البي سبق  الليلة قبل الماضية. وقاا في كلمت : "إن  ساد  لقاء قمة يجمع 
إسرائيل وقبرق واليونان. لقد بدأنا تلك اللقاءات قبل عدة سنوات لتصبح إحدى أفضل الشراكات 

في كل شيء، بدءا  من إافاء الحرائس وانتهاء  بالطاقة. إننا نخطط على مستوى العالم. فنقّيم التعاون 
( والتي ستمّر من إسرائيل، عبر قبرق واليونان East - Med Pipelineلتشييد أنبوبة غاز تسمى )

إلى أوروبا، مما سيفيد أسواقنا االقتصادية، ويمنح مواانينا االستقرار واالزدهار، كما سيسهم في 
 قة لدى القارة األوروبية".تنويع موارد الطا

وأشار مقرب من نتنياهو إلى أن "اجتمال القمة الثالثي، بين رؤساء إسرائيل واليونان وقبرق، كشف 
النقاب عن قفزة في التعاون العسكري بين الدوا الثالث يبلغ حد إقامة جهاز مراقبة مشتر  في 

رائيلية ويونانية فإن سالز الهندسة البحر األبيض المتوسط لحماية آبار الغاز". وحسب مصادر إس
في الجيم اإلسرائيلي يعمل على إنشاء جهاز رادار إسرائيلي بحري متطور في جزيرة كريت، يكون 

 قادرا  على اكتشاف إشارات من مديات وأبعاد اويلة.
، وقد حضر اللقاء كل من وزير المخابرات والمواصالت والقائم بأعماا وزير الخارجية يسرائيل كاتس
ووزير الطاقة يوفاا شتاينيتس، وكالهما عضو في "الكابنيت" )المجلس الوزاري المصغر لشؤون 
األمن والسياسة في الحكومة اإلسرائيلية(، ووزير الخارجية القبرصي نيكو  كرستودوليد ، ووزير 

جيو  التجارة والصناعة والسياحة القبرصي جيورجيو  الكوتريبس، ووزير الخارجية اليوناني جيور 
ي لدى مريككاتروجالو ، ووزير شؤون البيئة والطاقة اليوناني جيورجيو  ستاثاكيس، والسفير األ

إسرائيل ديفيد فريدمان، والسفيرة القبرصية لدى إسرائيل ثيساليا سالينا شامبو، والسفير اليوناني لدى 
يرة اإلسرائيلية لدى إسرائيل إليا  إلياديس، والسفير اإلسرائيلي لدى قبرق سامي ريبيل، والسف

 اليونان إيريت بن أبا.
ويقوا الخبراء العسكريون إن اليونان احتلت مكان تركيا في التعاون األمني مع إسرائيل. ومنب عام 

، تشار  إسرائيل في تدريبات عسكرية واسعة النطاق في أراضي اليونان، وبينها تدرب سالز 2015
(، البي تم نقل  S - 300النتام الروسي المضاد للطائرات )الجو اإلسرائيلي على القيام بأنشطة ضد 

مؤخرا  إلى سوريا. كما تشتر  إسرائيل وقبرق في عدد من المصالح اإلقليمية، بما في ذلك الوضع 
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األمني في سوريا ولبنان والعالقة مع تركيا. كما أن بيع الغاز البي تنتج  إسرائيل من البحر 
 ليونان التي تتمتع بموقع استراتيجي كمحطة عبور إلى البر الرئيسي.المتوسط ألوروبا يعتمد على ا

 22/3/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 تقرير األمم المتحدة بشأن جرائم حرب غزة متحيز ضدها": إسرائيل" .23

قالت إسرائيل يوم الخميس إن تقرير لجنة تحقيس تابعة لألمم : جيفري هيلر -القد  )رويترز(
د استخدامها للقوة المميتة خالا احتجاجات الفلسطينيين على حدود غزة متحيز المتحدة البي ينتق

ضدها وكان ينبغي أن يشمل مطالبة حركة حما  التي تسيطر على القطال بأن تتخب إجراء لوقف 
 أعماا العنف ضد إسرائيل.

ل الفعلي لديها مخاوف جدية إزاء التحلي"وقالت إسرائيل في ردها الرسمي على تقرير اللجنة إن 
 والقانوني البي أجرت  اللجنة ومناهجها واألدلة الواضحة على التحيز السياسي ضد إسرائيل".

لو رغبت اللجنة بجدية في تقديم تقرير موضوعي يسهم في حقوق اإلنسان وسالمة "وأضافت إسرائيل 
 حداث".األفراد، لكانت رأت أن من المناسب أن تطالب حما  باتخاذ إجراء في سياق هب  األ
 21/3/2019ء، وكالة رويترز لألنبا

 
 على غزة 2014خالل حرب  مدوياً  ليبرمان: حققنا فشالً  .24

دور جذكرت وسائل العام عبرية، أن رئيس حزب إسرائيل بيتنا ووزير الجيم السابس أفي: القد  المحتلة
يس أركان خالا ليبرمان، قد هاجم رئيس قائمة كحوا لفان بني غانتس قائال "لقد شاهدت أداء  كرئ

على غزة، حيي حققت فشال مدويا خالا الحرب، فكي  لجيم كبير ال ينجح بحسم  2014حرب 
وقالت القناة السابعة العبرية، إن ليبرمان تطرق أيضا إلى الهجوم  يوما". 52حما  بعد قتاا أكثر من 

ليبرمان: "لقد كنت  وقاا البي تشن  قائمة كحوا لفان ضد نتنياهو بسبب تورا  في قضية الغواصات.
عضوا للكابنيت السياسي األمني وقت التوقيع على صفقة الغواصات، ولكني ال أتبكر أن وزير الدفال 

 أنبا  موشي يعلون قد أعرب يوما ما عن تحفت  من صفقة الغواصات".
 21/3/2019، وكالة سما اإلخبارية

 

 تخصيص ميزانية خاصة لحماية المستوطنين بالضفة خالل أيام .25
أعلن مدير عام وزارة الحرب أودي أدام، بأن  سيقوم بنقل الميزانية األمنية لتعزيز : الداخل المحتل

ووفقا  "مقومات الدفال" والحماية لمستوانات الضفة الغربية خالا األيام المقبلة على أبعد تقدير.
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ى ضابط أمن مجالس للقناة العبرية السابعة، فقد جاء هبا اإلعالن بعد الرسالة التي وجهها مايسم
الضفة الغربية االستيطانية المقدم احتياط شلومو فعكنين إلى مدير عام وزارة الحرب الجنراا احتياط 

بأسرل وقت  2019أودي أدام، والتي االب  فيها بنقل ميزانية حماية مستوانات الضفة الغربية لعام 
ستيطانية"، في الضفة الغربية ووقع على الرسالة جميع "ضباط أمن السلطات المحلية اال ممكن.

وغور األردن، حيي اتهموا فيها مدير عام وزارة جيم االحتالا أودي أدام، بأن  قد أضر بأمن 
 المستوانين بشكل لم يسبس ل  مثيل بسبب تأخير الميزانية.

 21/3/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 خان زوجاته الثالث أن يعّلمنا األخالق؟ يهاجم نتنياهو: كيف لمن "أبيض –أزرق "أحد قادة  .26
وديع عواودة: في نطاق التراشس المتصاعد على المستويين الشخصي والحزبي بين  -الناصرة 

المرشح في حزب ، قاا أبيض" –الحزبين الكبيرين في الحلبة االنتخابية اإلسرائيلية "الليكود" و "أزرق 
عة جيم االحتالا إن التسريبات حوا اختراق إيران أبيض" رام بن برا  في تصريحات إلذا  –"أزرق 

نتنياهو رئيس الحكومة بنيامين لهاتف رئيس حزب  الجنراا باالحتياط بيني غانتس جاءت من قبل 
نفس  من أجل المسا  باحتماالت  بالفوز بالسلطة. وتابع "ال يعرف رئيس الوزراء ماذا يفعل حياا 

لجأ لالفتراء والد  ومحاولة تلطيخ سمعة غانتس من خالا تجاوز حزبنا لحزب  في االستطالعات في
 قصة يتم فيها التلميح إلى عالقات حميمة بين غانتس وبين عشيقت ".

ودعا بن برا  للتحقيس بهوية من سرب هب  المعلومة كي يتم التثبت إن كان مصدرها سياسيا أم أمنيا، 
يقوا إن هنا  أمورا مربكة ومحرجة في ألن الفارق بين الحالتين كبير. وأضاف "أسمع نتنياهو 

مضامين الهاتف المحموا الخاق بغانتس. وأنا أسأا بمن يثس اإلسرائيليون؟ هل يثقون بمن خان 
زوجات  الثالث ويقااع ابنت  الكبرى خوفا من زوجت  سارة التي ترفض أي عالقة معها؟ أم هم يثقون 

 اإلسرائيلي البي لم يشتب  ب  ولو بمخالفة صغيرة؟ بجنراا بارز هو قائد هيئة األركان العشرين للجيم
 22/3/2019القدس العربي، لندن، 

 

 ليلى أبوللشهيد  اإلسرائيليمن تفاصيل وصول الجيش  قناة عبرية تكشف مزيداً  .27
تعمقت وسائل االعالم العبرية، في حديثها عن اغتياا منفب عملية اريئيل الشهيد : القد  المحتلة

 عات العملية، واألجواء السائدة في الضفة الغربية عقب تنفيبها.عمر أبو ليلى، وتب
العبرية، أن "اغتياا أبو ليلى تر  خلف   13وقاا أور هيللر الخبير العسكري اإلسرائيلي في القناة 

العديد من األسئلة بدون إجابة، بعد أن سادت أوساط أجهزة األمن اإلسرائيلية هواجس مخيفة عن 
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، البي استطال أن يختفي 2018ذى أشرف نعالوة منفب عملية بركان في ديسمبر إمكانية تكرار نمو 
 عن األنتار لمدة شهرين".

وأضاف: أن "وضع اليد على منفب عملية سلفيت، وقتل ، شكل بشرى إيجابية للجيم اإلسرائيلي 
ري خلف وأجهزة المخابرات خشية من تكرار نموذى نعالوة، مع أن البحي األمني والتحري االستخبا

 من وقف بجانب أبو ليلى، وساعد ، وخطط مع  للعملية لم ينت  بعد".
وأشار إلى أن "خروى أبو ليلى من عمليت  التي نفبها قرب مفترق مستوانة أريئيل حيا ، دون أن يقتل 
كان يقترب من الصفر، لكن  نجح باالنسحاب من المكان، ما جعل  ال يعد لنفس  مكانا يختب  في  

أنتار الجيم، ألن  كان يعتقد أن  سيقتل خالا تنفيب العملية، ومع ذلك فقد نجح في اعن  بعيدا عن
جندي حتى الموت، وخطف سالح ، وقتل حاخام، وتنفيب عملية إاالق نار أخرى، وفي النهاية 

 الخروى من المنطقة حيا  يتنفس".
العمل األمني والتحقيس وأكد أن "تصفية الحساب اإلسرائيلي مع أبو ليلى انتهت بقتل ، لكن 

االستخباري ما زاا مستمرا، ألن أجهزة األمن مطالبة بتوفير إجابات واضحة ومقنعة حوا كيفية 
 نجاز أبو ليلى في االنسحاب من المكان، والوصوا إلى المبنى البي قتل في  في بلدة عبوين".

، وكي  وصل إلى مشارف رام وتساءا هيللر: "أين اختفى أبو ليلى خالا األيام الثالثة، من ساعد 
هللا، كل هب  األسئلة انطلقت فور أن تر  أبو ليلى سيارت  التي استقلها بعد تنفيب العملية، حيي 
استنفرت كل أجهزة األمن وحر  الحدود والقوات الخاصة، وجندوا العمالء الجواسيس، والوسائل 

 مثل ارف خيط إلى مكان أبو ليلى".التقنية في محاولة للوصوا إلى المعلومة البهبية التي قد ت
وأوضح الخبير العسكري في القناة العبرية، أن "الجيم اإلسرائيلي استخدم ضد أبو ليلى مختلف 
أنوال األسلحة: القناصة، السالز الخفي ، صواريخ ضد الدبابات، كل ذلك بهدف قتل ، دون تمكين  

 من االنسحاب من المبنى".
مراسل صحيفة معاري  العبرية عن بعض تفاصيل اغتياا أبو ليلى في السياق تحدث ألون حكمون 

قائال: إن "الوصوا إلي  تم بعد إجراء تحقيقات واسعة مع أفراد عائلت ، واستخدام وسائل تكنولوجية 
 فائقة، ومن خالا ذلك تم تكوين صورة شاملة عن الموقف األمني".

مل في فترة الحقة، وأدت في النهاية إلى قتل وأضاف حكمون "القوات األمنية اإلسرائيلية خرجت للع
أبو ليلى، من خالا معلومة أمنية خطيرة وصلت إلى جهاز األمن العام الشابا  خالا التحقيس مع 

 عدد من مساعدي أبو ليلى، وهي التي أدت إلى المكان الدقيس البي يتخفى في ".

 21/3/2019، وكالة سما اإلخبارية
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 سرائيليين انتحلوا هوية وزير الخارجية الفرنسيإ ثالثة الئحة اتهام ضدّ  .28
قدمت النيابة اإلسرائيلية، يوم الخميس، الئحة اتهام أمام محكمة صلح  :ترجمة خاصة -رام هللا 

وبحسب الالئحة، فإن المتهمين  نتانيا، ضد ثالثة إسرائيليين انتحلوا هوية وزير الخارجية الفرنسي.
نها بشكل كبير، عبر مخطط متطور تخطى الحدود الخارجية، أجروا الثالثة وبأساليب مختلفة تم إتقا

اتصاالت مع شخصيات مختلفة منها فرنسية لجمع األمواا بحجة تحرير رهائن فرنسيين مختطفين 
 لدى جماعة متشددة في سوريا.

صفة وزير الخارجية وارتدى لبا   أحدهموحاوا الثالثة جمع مبلغ مالي كبير جدا، حيي انتحل 
ل للوج  مشاب  تماما للوزير، في حين مثل آخر صفة مدير مكتب ، بعد أن جمعوا معلومات وقنا

 دقيقة عن الوزير ومساعدي ، وأجروا اتصاالت من أرقام فرنسية دقيقة تماثل األرقام الحكومية.
وسبس أن نجحت مجموعة أخرى انتحاا هوية وزير الدفال الفرنسي وجمع أمواا من شركات بحجة 

 عسكري هام. -ول أمني دعم مشر 

 21/3/2019، القدس، القدس

 

 النتخابات الكنيست 48فلسطينيي اتساع مقاطعة  .29
ليست الدعوة إلى المقااعة الشعبية النتخابات الكنيست اإلسرائيلي بالحدث الجديد، : بيروت حمود

العربية لكن انتشارها رغم كل محاوالت التضييس عليها، ومن ثم انضمام عدد من مؤيدي األحزاب 
إليها، سواء قبل موسم االنتخابات أو خالل ، يبدو بالغ األهمية في دالالت . صحيح أن خلف اتسال 
دائرة المقااعة يكمن عجز األحزاب العربية إال عن جني اإلخفاقات المتتالية، ومراكمة خيبات األمل، 

بلك أن الحملة األخيرة . وصحيح ك48وضعف قدرتها على إحداث تغيير ُيبكر في واقع فلسطينيي الا
قد تكون مجرد محاولة ُتضاف إلى المحاوالت السابقة. إال أن المهم، ازدياد األصوات الداعية إلى 

 إعادة النقاش بشأن الصرال إلى مركز الدائرة، أي: الوجود!
قبل أربعة أشهر، رفض "المركز الجماهيري" في مدينة باقة الغربية استضافة حفل إاالق كتاب وليد 

عاما . واألخير، بالمناسبة، ابن هب  المدينة نفسها التي  32دقة، األسير في سجون العدو اإلسرائيلي منب 
سيستضي  "المركز" فيها، غدا  السبت، ثالث شخصيات هي: رئيس الوزراء السابس إيهود أولمرت، 

ا ، وعضو الكنيست أيمن والنائب السابس لرئيس "جهاز العمليات الخارجية الخاصة" )الموساد( رام بن بار 
 .21عودة، في لقاء ُيدعى "السبت الثقافي"، وذلك في إاار فعاليات انتخابات الكنيست الا

لعقد هبا اللقاء؛ إذ أعلنوا أن  48ما لم يكن غريبا ، هو المعارضة الواسعة من جانب فلسطينيي الا 
ة عن المشاركة )اسُتبدا ب  عضو تتاهرة منددة سُتنتم في ساعة عقد . أما الغريب، فهو تراُجع عود
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الكنيست عيساوي فريج من حزب "ميرتس"(، البي ُنتر إلي  على أن  "ازدواجية في المعايير"، ألن 
الرجل أصال  مع "الحوار اإلسرائيلي اااا الفلسطيني"، وهو نفس  يشار  في البرلمان إلى جانب كل 

إيهود أولمرت أو بنيامين نتنياهو. لبلك، انتقد  الوزراء والنواب اإلسرائيليين، سواء في زمن حكومة 
البعض ألن  صّرز بإلغاء مشاركت  على صفحت  الشخصية على "فايسبو " باللغة العربية فقط، ال 
العبرية، عازين ذلك إلى أن  "يخشى خسارة أصوات المقترعين اليهود البين يعطون أصواتهم للحزب 

 الشيوعي اإلسرائيلي عادة".
اآلخر، يبدو أن "الحملة الشعبية لمقااعة انتخابات الكنيست الصهيوني" بدأت تؤّرق  على المقلب

األحزاب العربية األربعة )"التجمع"، "الجبهة"، "اإلسالمية"، "العربية للتغيير"( المشاركة في االنتخابات 
ي تدعو منب أربعين اإلسرائيلية في قائمتين منفصلتين. عماد الحملة، باألسا ، حركة "أبناء البلد"، الت

عاما  للمقااعة، وتشار  فيها أيضا  حركة "كفاز" وشابات وشبان مستقلون، وحركات االبية فلسطينية 
وعربية. إذا ، فكرة الدعوة إلى المقااعة ليست بالحدث الجديد، لكنها هب  المرة أكثر انتشارا  واستفزازا  

ر حزبية سابقين باتوا اليوم على رأ  ألحزاب السلطة، ألن خطابها وصل إلى مشاركين وكواد
 الداعين إلى المقااعة.

ما ُيمّيز "الحملة الشعبية" هب  المرة، في رأي القيادي في "أبناء البلد" محمد كناعنة، "حجم التفاعل 
مع الموقف الواني الداعي إلى المقااعة". يقوا كناعنة إن "الحملة الحالية لم تعد حملة أبناء البلد 

نشط فيها كادر شبابي، من صبايا وشباب من الداخل الفلسطيني ومن القد  والضفة فقط، بل ي
والشتات ومن مخيمات اللجوء، على قاعدة أننا جميعا  أبناء فلسطين، فيما ُتضفي المشاركة في 

 الكنيست على الكيان القائم عليها شرعية واعترافا !".
ألف فلسطيني لا"القائمة العربية  500ت نحو صوّ  2015عام  20وبما أن  في انتخابات الكنيست الا

المشتركة"، فاالستنتاى أن هنا  نصف الفلسطينيين في الداخل تقريبا  لم يصوتوا )مجمل عدد البين 
ألف(. على هب  الخلفية، يرى الناشط في الحملة، رأفت جماا، أن "مقااعة  900يحس لهم االقترال 

في حديث  إلى "األخبار" أن "هنا  مقااعين مبدئيين من  هؤالء تأتي من منطلقات مختلفة"، موضحا  
البين يرون أنهم ليسوا جزءا  من هبا الكيان وال يعترفون بشرعيت  وببرلمان ، ويدعون النواب العرب 
إلى الخروى من الكنيست". أما النول الثاني من المقااعين هب  المرة تحديدا ، فهم أولئك "البين منحوا 

س لألحزاب العربية، لكنهم اكتشفوا فشلها وعجزها عن تحقيس تطلعاتهم السياسية... ثقتهم في الساب
 الجزء األخير نسبة ضئيلة ال يصّوتون، لكونهم غير مبالين أساسا  بتقلبات الحياة السياسية".

 22/3/2019األخبار، بيروت، 
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 شهداء برصاص االحتالل 307ارتقاء  ..2018خالل تقرير:  .30
شهداء في  307بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين البين قضوا برصاق جيم االحتالا : القد  المحتلة

شهيدا في الضفة والقد  المحتلتين  49شهيدا في غزة، و 258الضفة المحتلة وقطال غزة، من بينهم 
ووثس مركز رؤية للتنمية السياسية حصاد عام من انتهاكات االحتالا ومستواني   .2018خالا عام 

حيي بلغ عدد الهجمات التي شنها المستوانون  2018الفلسطينية المحتلة خالا العام  األراضيفي 
هجوما خالا العام، إضافة إلى سلسلة القوانين التي يسعى االحتالا إلى  617والتي وصلت إلى 
 تطبيقها في الضفة.

ي في الضفة في قطال غزة والباق 7,100جريح، بينهم  8,401ووفقا  للتقرير فقد بلغ عدد الجرحى 
من  174فلسطينيا ، وقد توزل كالتالي:  5,761والقد  المحتلتين، فيما بلغ عدد المعتقلين وصل إلى 

 قطال غزة، والباقي من الضفة الغربية والقد .
في قطال  2027توزعت كالتالي:  4,129في الوقت البي بلغ عدد حاالت إاالق النار بلغ عددها 

القد ، فيما بلغ عدد حاالت االقتحام للتجمعات السكانية في القرى حالة في الضفة و  2,165غزة، و
 اقتحاما. 6,584والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية والقد  

حاجزا، وتهدف هب  الحواجز إلى  3,931أقام االحتالا في عموم الضفة والقد   2018وخالا العام 
فلسطينية واعتقاا العديد من الفلسطينيين توفير الحماية للمستوانين، وتتضمن تفتيم السيارات ال

عبرها، إضافة إلى أن العديد من الشهداء والجرحى سقطوا برصاق جنود االحتالا على هب  
 الحواجز، وهي تسبب عرقلة حركة الفلسطينيين وتقييدها.
قد  منزال في مدينة ال 61منزال، من بينها  126ووصل عدد المنازا الفلسطينية التي تم هدمها إلى 

وأحيائها الخاضعة لسيطرة بلدية االحتالا، فيما تم هدم الباقي في أنحاء الضفة األخرى، وقد تركزت 
 في القرى الفلسطينية المهددة بالترحيل في مسافر يطا شرق الخليل. -عدا مدينة القد   –أعماا الهدم 

وهي منااس يسعى  وفي األغوار الشمالية، وفي منطقة الخان األحمر شرقي القد  وما حولها،
االحتالا إلى تفريغها من سكانها الفلسطينيين تمهيدا لضمها إلى كيان ، خصوصا أنها مستهدفة 

منشأة زراعية وصناعية وتجارية فلسطينية في أنحاء  168باالستيطان بشكل واسع. كما تم هدم 
 م.الضفة والقد ، وتركزت معتم أعماا هدم المنشآت في القد  ثم الخليل وبيت لح

وخالا المداهمات واالقتحامات التي يقوم بها جيم االحتالا يتم تدمير ومصادرة ممتلكات السكان، 
حالة تدمير ألثاث المنازا وسيارات ومصادرة مبالغ مالية، وسيارات، وكاميرات  769حيي تم تسجيل 

 تسجيل، وممتلكات شخصية، ومعدات، وأجهزة كمبيوتر وجواالت.
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حتالا ومستواني  بحس المقدسات اإلسالمية فتتمثل باقتحام المسجد األقصى أما اعتداءات جيم اال
من قبل المجموعات االستيطانية، والتضييس على المصلين، ومنع الصالة في الحرم اإلبراهيمي مرات 

محمد صلى -عديدة، إضافة إلى قيام المستوانين بحرق مساجد، وكتابة شعارات ضد اإلسالم والنبي 
 في مساجد أخرى، واقتحام العديد من المزارات اإلسالمية بغرب تهويدها. -لمهللا علي  وس

أما االعتداء على المؤسسات التعليمية والصحية، فيتمثل في إغالق جيم االحتالا عددا من 
المدار  وبهدم أخرى، وبمحاصرة عدد من الجامعات لفترات مختلفة، ومنع وصوا الطلبة إلى 

كثير من المنااس، إضافة إلى ذلك فقد استهدف جيم االحتالا سيارات مدارسهم وجامعاتهم في ال
اإلسعاف الفلسطينية واواقمها الطبية في حاالت كثيرة بالرصاق الحي وبالغاز السام وباالعتقاا 

 واالحتجاز، كما داهم مستشفيات ومراكز صحية واعتقل عددا من الجرحى.

مواانا مقدسيا عن مدينتهم أو عن المسجد  161 وقد أصدرت محاكم االحتالا قرارات قضت بإبعاد
شهور، وذلك في سياسة تستهدف إبعاد النشطاء المرابطين  6األقصى لفترات تتراوز بين شهر و

 وحرا  المسجد األقصى عن .
وبلغ عدد األشجار الفلسطينية التي تم حرقها أو قطعها من قبل جيم االحتالا ومستواني  ما 

ي حين بلغت مساحات األراضي الفلسطينية في الضفة التي تم مصادرتها آالف شجرة، ف 10يقارب 
 .2دونما 3,588من قبل االحتالا 

 21/3/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 "اإلبراهيمي"و "األقصى"االحتالل يستبيح  .31
استباز عشرات المستوانين، الحرم اإلبراهيمي الشري ، لالحتفاا بما يسمى عيد : وكاالت

المساخر" العبري وسط الخليل بالضفة، كما اقتحم المستوانون شارل الشهداء باتجا  الحرم "
اإلبراهيمي. ولهر أحد المستوانين وهو يرتدي زي بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل، تعبيرا  

عمرو،  عن فرحة المستوانين بخروجهم من المدينة، واستهزاء بالبعثة الحقوقية الدولية. وذكر عيسى
مؤسس مبادرة مجموعات الحماية والمراقبة والتوثيس، أن جنود االحتالا اقتحموا بكثافة شارل الشهداء 
وتل ارميدة وشارل السلهة في محيط الحرم اإلبراهيمي، حيي تم إغالق الحواجز ومنع المواانين من 

 الخروى من منازلهم.
مة الطالب، فيما اعتدى الجنود على لجان واضطرت المدار  لتقصير فترة الدراسة حفالا  على سال

الحماية والمراقبة محاولين منعهم من توثيس استفزازات المستوانين، وأضاف عمرو، أن منااس تل 
الرميدة وشارل الشهداء ومحيط المسجد اإلبراهيمي تحولت لثكنات عسكرية لحماية احتفاالت 
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مستوانا  المسجد األقصى المبار ، من باب  63المستوانين البين يعتدون على المواانين. واقتحم 
المغاربة تحت حراسة مشددة من قوات االحتالا، ونفبوا جوالت استفزازية في  قبل مغادرتهم من باب 
السلسلة. وكانت ما تسمى ب"منتمات الهيكل" المزعوم كثفت دعواتها في اليومين األخيرين 

امات األقصى تزامنا  مع عيد "المساخر"، وإقامة ألنصارها وللمستوانين للمشاركة الواسعة في اقتح
فعالية داخل المسجد بهب  المناسبة، في حين تواجد عدد كبير من المصلين في المسجد، خاصة 

 بمحيط مصلى "باب الرحمة".
 22/3/20196، الخليج، الشارقة

 

 حفريات االحتالل بالقدس تهدد مبنى إسالميًا تاريخياً  .32
فة "هآرتس" العبرية إن جمعية "إلعاد" االستيطانية بدأت مؤخرا  بأعماا قالت صحي: القد  المحتلة

ويجري العمل على شس اريس يسمح للسياز  حفر أسفل سور البلدة القديمة بمدينة القد  المحتلة.
الوصوا من بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى إلى أحد المواقع أسفل البلدة القديمة قرب حائط 

 حيفة أن إنشاء الطريس يستلزم هدم جزء من جدار مبنى إسالمي قديم.البراق، وأضافت الص
وبحسب الصحيفة فإن جمعية "إلعاد" االستيطانية تعمل على حفر عدد من الطرق األرضية من 
وسط بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبار  وتنتهي قرب باب المغاربة، وكبلك يخطط 

وقالت إن مولفي جمعية "إلعاد" ومولفي سلطة  المغاربة.االحتالا لبناء مركز للزوار قرب باب 
اآلثار في االحتالا وصلوا خالا حفرهم إلى المبنى اإلسالمي البي يرجع تاريخ  إلى القرن السابع، 

 ويجاور المبنى أيضا  عدد من القصور الضخمة التي تعود للعهد األموي.

 21/3/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 األسيرة تشّكل خلية أزمة وتؤكد مضّيها في مواجهة السجان الحركة .33

حبرت أوساط فلسطينية وحقوقية، أمس، من  أحمد المصري: ،محمد المنيراوي  - غزة، رام هللا
مواصلة االحتالا اإلسرائيلي انتهاكات  وجرائم  بحس األسرى في سجون ، واصفة ما يجري بأن  

الستنفار العارم في السجون وخارجها لمواجهة مخططات األخطر عليهم من سنوات، وسط دعوات ل
وقالت الحركة األسيرة في السجون: "إن حكومة االحتالا أعلنت علينا الحرب في مخالفة  االحتالا.

واضحة لكل القوانين الدولية واألعراف المجتمعية، في نية مبيتة الستهداف حياتنا وحقوقنا ومكتسباتنا 
موضحة أن الهجمة ما زالت مستمرة منب بداية العام الجاري، ولم تتوقف ومنعنا من رؤية أهلنا"، 

 "حتى وإن بدت األجواء مستقرة لدينا فنحن في كل ساعة نتجرل األلم".



 
 
 
 

 

 24 ص             4895 العدد:             3/22/2019 الجمعة التاريخ:  

                                    

وأضافت الحركة األسيرة في بيان لها وصلت صحيفة "فلسطين" نسخة عن  أمس، أن قمع األسرى 
التي تحتوي على أجهزة التشويم المسرانة يدلالن في سجني "رامون" و"النقب" وإبقاءهم في األقسام 

وأكدت أنها شكلت خلية أزمة مشتركة من  على نية التصعيد المبيتة لدى االحتالا واستهداف حياتنا.
كل أبناء الحركة األسيرة و"سندير ثورة السجون باقتدار وثبات"، مردفة: "ماضون في اريس المحافتة 

ووجهت رسالة إلى إدارة سجون  عاما ". 50ركة األسيرة منب على حقوقنا ومكتسباتنا وإرث الح
االحتالا بالقوا: "لن تمر مخططاتكم القاتلة إال عبر إخوان عبد القادر أبو الفحم وعلي الجعفري 
وميسرة أبو حمدية وفار  بارود"، مشيرة إلى أن "رهاننا على أبناء شعبنا لم يخسر يوما، ومعار  

 دليل على حديثنا، فكونوا عند لننا بكم". 2012و 92و 76الحركة األسيرة عام 
 21/3/2019، فلسطين أون الين

 
 جرحى بغزة يضربون عن الطعام احتجاجًا على قطع السلطة رواتبهم .34

يواصل عدد من الجرحى في قطال غزة، اإلضراب المفتوز عن الطعام لليوم  محمد الهمص: - غزة
 ة في رام هللا رواتبهم للشهر الثاني تواليا .التاسع تواليا ، احتجاجا  على قطع السلط

وقاا المتحدث باسم الجرحى المقطوعة رواتبهم، لري  الغرة، إن  مستمر وعدد من الجرحى 
عن الطعام لليوم التاسع، ولن يتراجعوا عن خطواتهم إال بإعادة  اإلضرابالمقطوعة رواتبهم في 

حيفة "فلسطين"، أن قطع رواتبهم مناٍف للقانون وأكد الُغرة لص جريح قطعت رواتبهم. 1,100رواتب 
وأوضح  والتي تنص على إلزامية رعاية الجرحى وأسر الشهداء. 22األساسي الفلسطيني في المادة 

أنهم بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية بدءا  من االعتصام المفتوز وسط غزة خالا األيام المقبلة، 
جريحا  قطعت رواتبهم على استعداد لبدء  50  وزيادة عدد المضربين عن الطعام، حيي إن هنا

ودعا الغّرة الفصائل الفلسطينية ومؤسسات  اإلضراب رغم صعوبة الحالة الصحية لغالب الجرحى.
 حقوق اإلنسان والمجتمع المدني، للوقوف معهم حتى انتزال مطالبهم المشروعة وعودة رواتبهم.

 21/3/2019، فلسطين أون الين
 

 أّمًا يعانين أوضاعًا صعبة 22أسيرة في سجن الدامون بينهن  47: هيئة شؤون األسرى  .35
رام هللا: قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، أمس: إن  وفي اليوم البي ُيحتفل ب  بعيد األم في 
العديد من البلدان، ما زالت هب  المناسبة تنكأ جراز األم الفلسطينية التي تحاصرها الدمول، وتعيم 

لحياة والحرمان من أبسط الحقوق التي نصت عليها الشرائع السماوية واألرضية، فهي أم أقسى أنوال ا
أسيرة يقبعن  47وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أن  وأخت وزوجة وابنة الشهيد والجريح واألسير.
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رضن أّما  لعشرات األافاا، يحرمن من عناق أافالهن ويتع 22في سجن "الدامون" اإلسرائيلي، بينهن 
لكافة أشكاا الضغط واإلجراءات التعسفية المشددة، سواء من حيي اإلهماا الطبي أو سياسة اقتحام 

 غرفهن وفرب العقوبات عليهن، ويعشن لروفا  حياتية واعتقالية صعبة وقاسية للغاية.
، وأن المرأة 1967ألف امرأة منب العام  16وأوضحت أن سلطات االحتالا اعتقلت أكثر من 

ينية أثبتت الجدارة في تحمل مسؤولياتها الوانية والنضالية بمواجهة االحتالا وقدمت الكثير الفلسط
 من التضحيات في سبيل القضية الوانية.

 21/3/2019، األيام، رام هللا
 

 أوقاف القدس: ليس لمحاكم االحتالل أي سلطة على األقصى .36
قصى، سفراء وممثلي االتحاد األناضوا: أبلغ مجلس األوقاف اإلسالمية وشؤون المسجد األ

 األوروبي المعتمدين في القد ، أن  "ليس لمحاكم االحتالا اإلسرائيلي أي سلطة" على األقصى.
جاء ذلك خالا اجتمال مشتر  بين أعضاء من المجلس وسفراء وممثلي االتحاد األوروبي، 

 قاف.الخميس، في مقر المحكمة الشرعية بالقد ، حسب بيان صادر عن مجلس األو 
وذكر البيان أن المجلس أكد على الموقف الثابت بأن "المسجد األقصى المبار  بكل ما في ، فوق 

 األرب وتحت األرب، هو حس خالص للمسلمين"، و"ليس لليهود أي حس في ".
كما أكد أن "مصلى باب الرحمة جزء أصيل من المسجد األقصى المبار ، ومن حس أي مسلم أن 

 قصى حيثما أراد".يصلي في المسجد األ
وحسب البيان، حّيا المجلس الموقف المبدئي لملك األردن عبد هللا الثاني، صاحب الوصاية والرعاية 

 على المقدسات، في لل ما يتعرب ل  المسجد األقصى المبار .
كما حّبر من "ثقافة التطرف والتحريض المتناميان لدى المؤسسة الرسمية اإلسرائيلية، والمجتمع 

 ني اإلسرائيلي، والتلويح بموضول الحرب الدينية".اليمي
 21/3/2019، القدس العربي، لندن

 
 "علماء فلسطين" تدعو للتصدي لجرائم االحتالل تجاه األقصى واألسرى  .37

أكدت رابطة علماء فلسطين، على ضرورة نصرة قضيتي المسجد األقصى : أحمد المصري  - غزة
واستثمار خطب الجمعة، وعقد المؤتمرات والندوات لتوعية  واألسرى في سجون االحتالا اإلسرائيلي،

قفة تضامنية واالبت الرابطة، في و  الشعب على أهميتها، وفضح ممارسات االحتالا وجالدي .
نتمتها الرابطة بالشراكة مع وزارتي األوقاف واألسرى اليوم الخميس، الزعماء والرؤساء والقادة العرب 
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بممارسة الضغوط على سلطات االحتالا، التي تنتهك كل الشرائع واألعراف والقوانين المعنية بقضية 
د. سالم سالمة: "يجب علينا وقاا القائم بأعماا رئيس رابطة علماء فلسطين  األقصى واألسرى.

التصدي للجرائم التي يرتكبها االحتالا الغاشم بشكل منهجي بحس األسرى الفلسطينيين، وإلزام  على 
 احترام االتفاقيات الدولية التي تكفل للمعتقلين التمتع بحقوقهم".

ة التفاق صفقة وناشد سالمة، جمهورية مصر العربية رئيسا  وحكومة وشعبا  بصفتها الراعية والضامن
وفاء األحرار واتفاق الكرامة، التخاذ موقف جاد ومسؤوا تجا  الخروقات الخطيرة التي يمارسها 

 االحتالا ضد أسرانا البواسل.
 21/3/2019، فلسطين أون الين

 
 محاولة إسرائيلية لطمس جريمة إعدام الشاب "مناصرة" .38

ريمت ، بإاالق النار على الشاب أحمد يحاوا جيم االحتالا اإلسرائيلي امس ج: القد  المحتلة
 عاما( عند مدخل بيت لحم، ما أدى إلى استشهاد . 26جماا مناصرة )

وأالس جنود االحتالا النار على سيارة عائلة مناصرة، ما أسفر عن إصابة عدد من أفراد العائلة 
 بجروز بعضها خطيرة.

ة إسرائيلية قالت، أمس، بعد جريمة إعدام وذكر موقع "واال" اإللكتروني يوم الخميس، أن مصادر أمني
مناصرة، إن التحقيقات األولية الميدانية تتهر أن جنديا إسرائيليا أالس النار في الهواء "لردل وإبعاد 

 فلسطينيين كانوا يلقون حجارة".
وألهرت مقااع فيديو، جرى تداولها في مواقع التواصل االجتماعي، أن جنود االحتالا كانوا يطلقون 
النار أثناء تقديم فلسطينيين مساعدة لركاب سيارة مصابين، وُسمع صوت أحد الفلسطينيين يصرخ 

 قائال "ال" بالعبرية.
ويتهر من مقااع الفيديو وجود عالقة مباشرة بين إاالق جنود االحتالا النار وإصابة ركاب السيارة 

 التي حملت لوحة ترخيص فلسطينية.
، وقالت إن  "حتى اآلن ليس واضحا ما البي الخميس ت صباز يوملكن رواية جيم االحتالا تغير 

حدث فعال في تلك الدقائس، ومن أصاب الفلسطينيين وما إذا كان جنود إسرائيليون ضالعون في 
 الحادث"، فيما أبلغت "اإلدارة المدنية" الجانب الفلسطيني بأن الحدث قيد التحقيس.

فة، ليس باإلمكان التأكيد في هب  المرحلة أية عالقة بين وزعمت مصادر أمنية أن  "بصورة غير مألو 
إاالق الجندي النار وبين إصابة السيارة الفلسطينية، ألن  )الجندي( ينفي إاالق النار على سيارة 
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وبعد ذلك، قرر جيم االحتالا عدم الكشف عن تفاصيل التحقيس، رغم مرور ساعات  فلسطينية".
 اويلة منب وقول الجريمة.

 21/3/2019، الرأي الفلسطينية لإلعالم وكالة
 

 شرق رفح إسرائيليةمواطنين بغارة  7إصابة  .39
مواانين في غارة شنتها اائرات االحتالا اإلسرائيلي مساء يوم الخميس، على محافتة  7أصيب : رفح

وأفاد شهود عيان بأن اائرة استطالل بدون اّيار استهدفت بصاروخ واحد غزة. رفح جنوب قطال 
ألقل مجموعة من المواانين شرق المحافتة، وأن سيارات اإلسعاف توجهت إلى المكان على ا

مواانين بجروز مختلفة، وجرى نقلهم إلى المشافي لتلقي  7والحقا أعلن عن إصابة  المستهدف.
 العالى.

 21/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ألردن لتضييق الخناق على األهالي لدفعهم للرحيلالسلطات اإلسرائيلية تعّطش قرى غور ا .40

الفلسطينية الرسمية وفا، أمس تقريرا عن قطع  األنباءنشرت وكالة : برهوم جرايسي - القد  المحتلة
االحتالا للميا  عن القرى الفلسطينية في غور األردن، بهدف تضييس الخناق على األهالي لدفعهم 

يما يستعد العالم لالحتفاا باليوم العالمي للميا ، البي يصادف اليوم، وقاا التقرير، إن  ف إلى الرحيل.
يشكو أهالي األغوار الشمالية في الجانب الفلسطيني، من تفاقم الوضع سوءا جراء سياسة التعطيم 
التي ينتهجها االحتالا ضدهم منب أواخر الستينيات، بعد تجفي  منابع الميا  واآلبار الواقعة في 

ل اآلبار العميقة التي تحفرها شركة ميكروت اإلسرائيلية، وتنهب من خاللها ميا  أراضيهم بفع
األغوار، لينعم بها المستوانون، بينما ُيحرم األهالي من حقوقهم بها وال يحصلون إال على القليل 

لقرى وأكد المزارل إبراهيم صوافطة من قرية بردلة باألغوار الشمالية لا وفا، أن حاا القرية وا منها.
، حيي قامت سلطات االحتالا بحفر بئر عميقة في المنطقة لتزويد 1968المجاورة انقلب بعد العام 

 المستوانات بالميا ، ما أدى لجفاف بئر الميا  التي تتزود منها القرية.
وأضاف أن واقع الزراعة في جميع قرى األغوار الشمالية تراجع بشكل كبير، بعد قيام سلطات 

بحفر بئر أخرى، ما أدى لجفاف كافة عيون الماء التي يعتمد عليها  1971العام االحتالا في 
 عينا. 13األهالي في الزراعة، والتي يبلغ عددها 

من جهت ، أشار عضو مجلس قروي بردلة ضرار صوافطة إلى أن جميع قرى وتجمعات األغوار 
ميكروت اإلسرائيلية بحفر بئر تعاني من مشكلة الميا  منب بدايات السبعينيات عندما قامت شركة 
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متر، ما أدى لتجفي  منابع الميا . وأضاف أن شركة ميكروت بدأت خالا  300ميا  بعمس 
مترا مكعبا من الميا  في الساعة لقرية بردلة وحدها، وهي ذات الكمية التي  240السبعينيات بتزويد 

الكمية تدريجيا، حيي تزود الشركة  كانت تضخها بئر القرية قبل جفافها، ولكن بعد ذلك بدأت بتقليل
مترا مكعبا من الميا  في الساعة،  550نسمة با  6,000اليوم جميع قرى األغوار الشمالية التي يقطنها 

 متر مكعب من الميا  في الساعة. 2,000مستوان في المنطقة على حوالي  500بينما يحصل 
معدا االستهال  اليومي من الميا   تشير اإلحصاءات والمعطيات الرسمية الفلسطينية إلى أن

لترا، علما أن هب  الكمية أقل من الحد األدنى البي توصي ب   82.3للمواان في الضفة الغربية يبلغ 
 لتر يوميا للفرد الواحد. 100منتمة الصحة العالمية وهي 

اإلجمالية وفي هبا السياق، قاا المهند  عبد اللطي  خالد من مجموعة الهيدرولوجيين إن الكمية 
لترا ال تأخب بعين االعتبار كمية الفاقد من الميا ، فعند  83من الميا  للفرد في الضفة الغربية والبالغة 

 لترا. 65األخب بعين االعتبار هب  العوامل نجد أن ما يصل للمواان حوالي 
يومي في وأوضحت معطيات نشرها مركز بيتسيلم الحقوقي اإلسرائيلي أن معدا استهال  الميا  ال

التجمعات التي يعاني سّكانها من سيطرة المستوانين والسلطات اإلسرائيلية على مصادر الميا  
 الواحد.لترا للفرد  20الطبيعية يقارب 
أن إسرائيل تفرب قيودا صارمة على تطوير مرافس البنى التحتية للميا  في هب   وأكد بتسليم

نابيع وسد ارق الوصوا إليها، وتسعى السلطات المنااس، كما يتم هدم آبار الميا  وبر  الي
 اإلسرائيلية من وراء ذلك إلى ترحيل سّكان التجّمعات عن منازلهم.

وأضاف أن هبا الواقع يعكس كي  تنتر إسرائيل إلى الميا  كأّنها ملكها وحدها كما تستخدمها 
فة، وثانيا ألجل سلب لغرب مزدوى: أوال لتلبية احتياجاتها، خاصة احتياجات المستوانين في الض

 منااس بعينها من أيدي الفلسطينيين وفرب سيطرتها عليها.
 21/3/2019، الغد، عّمان

 
 إضراب شامل في النقب المحتل تنديدًا بسياسة الهدم .41

تشهد مدينة رهط الواقعة في صحراء النقب جنوب األراضي الفلسطينية المحتلة عام : النقب المحتل
ا عاما يشمل كافة المرافس والمناحي الحياتية، احتجاجا على سياسة الهدم ، يوم الخميس، إضراب1948

وأقدمت سلطات االحتالا، أمس األربعاء،  التي تنتهجها سلطات االحتالا اإلسرائيلية في المدينة.
 على هدم ستة منازا في "حي العتايقة" بمدينة رهط، بحجة البناء دون ترخيص.
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ها بالتضييس على البلدات الفلسطينية في النقب؛ حيي تعرقل وتواصل سلطات االحتالا ممارسات
توسعها وتضع العقبات أمام المصادقة على الخرائط الهيكلية للبناء، وتعيس استصدار التراخيص 

 الالزمة لبلك، غير آبهة بمعاناتهم وأوضاعهم الصعبة.
وتشريد سكانها سعيا منها وتنفب السلطات مخططها هدم القرى العربية مسلوبة االعتراف في النقب، 

لمصادرة أراضيهم التي تقدر مساحتها بمئات آالف الدونمات، وذلك ضمن مخطط تهويد النقب وبناء 
 بلدات استيطانية جديدة في .

وحتى أواخر  2016وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة "األمن الداخلي" اإلسرائيلية؛ فمنب مطلع عام 
 منشاة فلسطينية في النقب. 2,200يلية ، هدمت السلطات اإلسرائ2017عام 

ألف عربي فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات سكنية  240ويعيم في صحراء النقب نحو 
 بعضها مقام منب مئات السنين.

 21/3/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 انطالق ماراثون فلسطين الدولي السابع في بيت لحم  .42
 لجمعة، ماراثون فلسطين الدولي بنسخت  السابعة في مدينة بيت لحم.انطلس اليوم ا: بيت لحم

وأعطي راش وهو فلسطيني سكان الواليات المتحدة في الساعة السادسة صباحا، إشارة البداية إيبانا 
كم، على أن  21مشار ، وسباق  300كم نحو  42بانطالقة الماراثون؛ حيي يشار  في سباق مسافة 

صباحا وبعد  بساعة السباق الثاني  10بي يشهد األكثر مشاركة عند الساعة كم ال 10ينطلس سباق 
 كم. 5من حيي عدد المشاركين وهو الخاق بالعائالت لمسافة 

 8,000وحسب ما جاء على لسان مدير الماراثون، اعتداا عبد الغني، فان عدد المشاركين فاق الا 
: بريطانيا، وكندا، واليابان، والسويد، والدانمار ، دولة أجنبية وعربية منها 76عداء وعداء  من حوالي 

، ونيوزيالند، وأوكرانيا وإيرلندا، وإسبانيا، والنرويج، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، أفريقياوألمانيا، وجنوب 
 ، والمغرب، وعمان.واإلماراتدوا عربية وهي: مصر، واألردن، والكويت، وقطر،  إلىوغيرها، إضافة 
من المشاركين هم متضامنون أجانب يركضون من أجل  %90أن ما نسبت   إلىغني وأشارت عبد ال

، 1,500 التعبير عن حرية الحركة للشعب الفلسطيني، الفتة إلى أن عدد األجانب المشاركين يفوق الا
 ية.مريكاألحيي تأتي بريطانيا في الطليعة من حيي المشاركة تليها الواليات المتحدة 

مشار ، سمح لهم بالحضور من بين  12ال غزة، بينت أنها اقتصرت على ومن حيي مشاركة قط
 تقدموا، لكن االحتالا لم يسمح لهم بالخروى من غزة. 100

 22/3/2019، القدس، القدس
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 يقرر االنطالق بمظاهرات كل خميس في غزة "بدنا نعيش" .43

إلضراب والمتاهرات قرر القائمون على تنتيم المتاهرات في قطال غزة، إعالن موعد لوكاالت: 
نقطة تجمُّع في القطال عبر وسائل  20كل يوم خميس من األسبول، على أن يتم اإلعالن عن 

 التواصل االجتماعي، وذلك في محاولة للهرب من المالحقة األمنية من قبل "حما ".
 22/3/20196، الخليج، الشارقة

 
   للمستوطنين أهالي عوريف يصدون هجوماً  .44

ى أهالي عوري  جنوب نابلس، يوم الخميس، لهجوم نفبت  مجموعة من تصد :وفا -نابلس
وقاا مسؤوا ملف االستيطان شماا الضفة، غسان دغلس، إن موجهات اندلعت في  المستوانين.

 عوري ، عقب هجوم لمستواني مستوانة "يتسهار"، وتصدي األهالي لهم.
 21/3/2019، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 ويلوذ بالفرار اإلعمارهس أحد عمال لجنة الخليل: مستوطن يد .45

الخليل في حارة جابر في البلدة  إعماردهس مستوان، يوم الخميس، أحد عماا لجنة : الخليل
عارف جابر، أن  اإلنسانوأكد الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق  القديمة من مدينة الخليل.

وأشار بالفرار. عاما(، والذ  53فيشة )جمعة ق اإلعمارمستوانا أقدم على دهس العامل في لجنة 
األولية، ومن ثم تم  اإلسعافاتجابر، إلى أن اواقم الهالا األحمر هرعت إلى المكان وقدمت ل  

نقل  إلى إحدى المستشفيات، لتلقي العالى، حيي أصيب بكسر في اليد، وبعض الرضوب، 
 بالمتوسطة. إصابت ووصفت 

 21/3/2019، فلسطين أون الين
 

 مليون قدم غاز يوميًا لمصر 700تستهدف تصدير  "ئيلإسرا" .46

مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا  من  150تستهدف شركة غاز الشرق المصرية، بدء نقل : القاهرة
حقوا شركتى ديليك ونوبل المنهوبة من قبل دولة االحتالا بالبحر المتوسط لمصانع اإلسالة 

عد االنتهاء من الكشف على خط األنابيب للتأكد من المصرية، بحلوا يونيو/ حزيران المقبل، ب
تصريحات لاصحيفة "البورصة" المصرية، إن  فيوقاا مصدر بارز بقطال البتروا،  سالمت  الفنية.

مليون قدم مكعبة  700شحنات الغاز اإلسرائيلية ستوج  لمصانع اإلسالة وسترتفع كميات الغاز إلى 
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أن  تم االنتهاء من تسوية قضايا التحكيم المرفوعة من وأضاف  من الغاز يوميا  خالا عامين.
ضد مصر، قبل إتمام اتفاق تصدير الغاز من حقوا شركتى "ديليك ونوبل" عبر  اإلسرائيليالجانب 

 مصانع اإلسالة المصرية.
بجني ، قد أصدرت حكما  يقضي بإلزام الشركة القابضة للغازات  ICCوكانت غرفة التجارة الدولية 

، بدفع تعويض 2015ديسمبر/ كانون األوا من عام  فيوالهيئة العامة للبتروا  إيجا  الطبيعية
مليار دوالر لشركة كهرباء إسرائيل، بعد  1.7مليون دوالر، و 288لشركة غاز شرق المتوسط قدر  

 .2012إبريل/ نيسان  فيقرار القاهرة وقف تصدير الغاز لتل أبيب 
 21/3/2019، العربي الجديد، لندن

 
 ضغوط ومؤامرة.. تفاصيل ما كشفه ملك األردن بشأن القدس .47

لعلها المرة األولى التي يتحدث فيها العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني : عمان-تامر الصمادي
بصراحة غير مسبوقة، أمام شعب ، عن الضغوط التي يتعرب لها شخصيا، إضافة إلى تلك التي 

 لقد ، ورفض  تصفية القضية الفلسطينية.تمار  على بالد ، بسبب موقف  من ا
بنبرة حازمة تحدث الملك خالا زيارت  أمس مدينة الزرقاء )شرق العاصمة األردنية( ولقائ  عددا 
كبيرا من وجهاء المدينة وأعيانها؛ عن القد  واألقصى والمواقف األردنية حيالهما، وحرق خالا 

 يا وخارجيا.اللقاء على إاالق رسائل في كل االتجاهات؛ داخل
أولى الرسائل كانت بمثابة رد على المشككين في المواقف األردنية حياا األفكار األمريكية للسالم، 
أو ما تعرف بصفقة القرن، حيي قاا الملك "عمري ما راز أغير موقفي من القد ، بغض النتر 

 عما يقول  اآلخرون، نحن لدينا واجب تاريخي تجا  القد  والمقدسات".
موجهة لدوا خليجية، كالسعودية واإلمارات، ال سيما في لل  -في ما يبدو-ة الثانية كانت الرسال

التقارب السعودي اإلماراتي الخفي والمعلن مع إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب، التي تحي 
الخطى على إنجاز وصفة جديدة للسالم، وإسرائيل التي ال يخفي مسؤولوها تحمسهم لولي عهد 

 ودية محمد بن سلمان.السع
وكشف الملك عن ضغوط يتعرب لها األردن، ويتعرب لها هو شخصيا، قائال "في ضغط على 
األردن؟! نعم في ضغط على األردن.. في ضغط علّي من الخارى؟! نعم صحيح هنالك ضغط 
يمار  علّي، لكن بالنسبة لي القد  خط أحمر، وأنا أعلم جيدا أن شعبي معي، والبين يريدون 

 التأثير علينا لن ينجحوا".
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وكان الفتا أن العاهل األردني كرر في خطاب  الطويل أكثر من مرة كلمة الضغوط التي يتعرب 
وفي المقطع المصور البي بث  الديوان  لها، دون أن يأتي على ذكر الدوا أو الجهات التي تمارسها.
كرر الملك كلمة "الضغوط" نحو ست الملكي لحديي الملك، ولم تتجاوز مدت  دقيقة ونصف الدقيقة، 

مرات، وهو ما يشير إلى حجم الضغط الكبير البي تتعرب ل  المملكة والملك على وج  
 الخصوق.

 21/3/2019حة، الجزيرة نت، الدو 
 

 من الحصول على تصريح عمل "أبناء غزة"بإعفاء  "النواب"يرفض قرار  "األعيان: "عّمان .48
ألعيان، قرار النواب بإعفاء أبناء غزة من الحصوا على رفض مجلس ا: جهاد المنسي - انعمّ 

نتام خاق يعفيهم من الحصوا  بإصدارتصريح عمل، مفضال االكتفاء بتوصية مجلس الوزراء 
عليها كما هي بواقع  اإلبقاءعلى تصريح، كما رفض قرار النواب برفع إجازة العامل السنوية، مفضال 

يوما إذا أمضى العامل لدى  21اعوام، على أن تصبح  5يوما للعامل البي تقل خدمت  عن  14
 24يوما، و 18صاحب العمل نفس  خمسة أعوام متصلة، مخالفا ببلك قرار النواب البي حدد المدة باا

 أعوام. 5بعد مضي الا
جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس األعيان صباز أمس برئاسة رئيس  فيصل الفايز، وادار أجزاء منها 

ا معروف البخيت والثاني سمير الرفاعي، بحضور هيئة الوزارة، وفيها أعاد األعيان لغرفة النائبان األو 
بعد ان اختلف مع  في بعض المواد، فيما  2010التشريع األولى )النواب( القانون المعدا للعمل لعام 

 ة والتقنية.صادق على قرار النواب المتضمن الموافقة على مشرول قانون تنمية وتطوير المهارات المهني
 21/3/2019، الغد، عّمان

 
 الشهيد عمر ويتغنى ببطوالت فلسطين ينعىنبيه بري  .49

نعى رئيس مجلس النواب اللبناني نبي  بري منفب عملية سلفيت، الشهيد البطل عمر أبو : بيروت
 ليلى، وأشاد ببطوالت الشعب الفلسطيني في كل مكان.

األربعاء، بعد يومين ونصف من المطاردة،  يومفجر  واغتالت قوة خاصة صهيونية الشهيد أبو ليلى
وتغنى الرئيس بري في برقيت   بعد تنفيب  عملية فدائية نوعية، قتل وجرز فيها عدد من الصهاينة.

ببطوالت الشعب الفلسطيني، في القد  وغزة ونابلس والخليل وبيت لحم، وأشار إلى اللحمة الدينية 
 والثقافية في أرب فلسطين.

 21/3/2019، الفلسطيني لإلعالم المركز
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 على زيارة بومبيو تظاهرة في بيروت احتجاجاً  .50

نتم الحزب الشيوعي اللبناني والقوى الوانية والديمقرااية في لبنان تتاهرة أمام السفارة األمريكية في 
 عوكر، يوم الخميس، احتجاجا على زيارة وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو إلى بيروت.

أمين عام الحزب الشيوعي حنا غريب من عوكر "إن بومبيو يأتي ليفرب على اللبنانيين منع  وقاا
 ، وترسيم الحدود بما يلبي الشروط اإلسرائيلية في ملفي النفط والغاز".سوريةعودة النازحين إلى 

 21/3/2019، األيام، رام هللا
 

 اعتراف ترامب بالسيادة على الجوالن دمشق تدين .51
مب، أمس، أن اأعلن الرئيس األمريكي دونالد تر : سوسن أبو حسين، هبة القدسي - اهرةالق ،واشنطن

الواليات المتحدة ستعترف بالسيادة اإلسرائيلية على مرتفعات الجوالن السورية المحتلة منب عام 
مب عبر "تويتر": "حان الوقت لالعتراف الكامل بسيطرة إسرائيل على هضبة الجوالن ا. وقاا تر 1967
 لتي لها أهمية استراتيجية وأمنية بالغة لدولة إسرائيل واالستقرار اإلقليمي".ا

مب التخاذ هب  الخطوة "التي تعبر عن عقلية الهيمنة اوكانت الخارجية السورية أدانت بشدة اتجا  تر 
والغطرسة لإلدارة األمريكية ونترتها بما يخدم المصالح اإلسرائيلية". وأضافت أن "الشعب العربي 
السوري عموما  وأهلنا في الجوالن المحتل أكثر تصميما  وعزيمة على االستمرار في النضاا حتى 

 تحرير الجوالن المحتل بشكل كامل".
 22/3/2019ن، الشرق األوسط، لند

 
 على الجوالن ال تترتب عليه حقوق أو التزامات إسرائيليةأبو الغيط: أي اعتراف بسيادة  .52

م لجامعة الدوا العربية أحمد أبو الغيط، إن "التصريحات الصادرة عن قاا األمين العا: القاهرة
أقطاب اإلدارة األمريكية، والتي تمهد العتراف رسمي بسيادة إسرائيلية على الجوالن السوري المحتل، 
تعتبر خارجة بشكل كامل عن القانون الدولي، وال يحس لدولة مهما كان شأنها أن تأخب مثل هبا 

فإن  ال ينش   -إن حصل-ف في تصريح صحفي ل  يوم الخميس، أن  اعتراف وأضا الموقف".
 حقوقا  وال يرتب التزامات، ويعتبر غير ذي حيثية قانونية من أي نول.

أن الجوالن هو أرٌب سورية محتلة بواقع القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة  الغيط، وأكد أبو
ال  اإلسرائيليوأن عنصر مرور الوقت على االحتالا ومجلس األمن وباعتراف المجتمع الدولي، 

 يشرعن  وال يجعل  مقبوال  دوليا  بل يتل جرما  ينبغي تصحيح  وليس تقنين  كما يهدف البعض.
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وأكد بصورة ال لبس  باإلجمالصدر  1981لعام  497وأضاف األمين العام، أن قرار مجلس األمن 
لسوري، داعيا إسرائيل إلى إلغاء قانون ضم الجوالن البي فيها عدم االعتراف بضم إسرائيل للجوالن ا

وشددَّ أبو الغيط، أن الجامعة العربية تقف بالكامل وراء الحس السوري  أصدرت  في نفس ذا  العام.
في أرض  المحتلة، ولدينا موقف واضح مبني على قرارات في هبا الشأن وهو موقف ال يتأثر إاالقا 

 .يةسور في  األزمةبالموقف من 
 21/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 وزراء عرب يعارضون التفاهمات بين حماس و"إسرائيل"": "إسرائيل اليوم .53

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم العبرية"، النقاب عن معارض  بعض الدوا العربية، للجهود المببولة 
 سرائيل".إلبرام تفاهمات تهدئة بين حركة حما  في غزة و"إ

السابس يوسي بيلين قول : "إن مسؤولين عرب أبلغو  مؤخرا   اإلسرائيليونقلت القناة العبري عن الوزير 
تطبيس التفاهمات بين حركة حما  في غزة وإسرائيل يضر بمصالحهم في المنطقة ألن الحركة  إن

فة، اجتمعت مؤخرا  الوزير ووفقا  للصحي لهما. اإلقليميتانحليفة لدولتي إيران وقطر وهما العدوتان 
اإلسرائيلي بعدد من المسؤولين العرب في الدوا المعتدلة، وعبروا ل  عن سعادت  لتنامي العالقات 

وأضاف الوزير، "وجدت نفسي في وضع ال أحسد علي  بسبب الترتيبات السياسية  السرية والعلنية.
 األخيرة التي دخلت فيها إسرائيل مع حركة حما  في غزة".

ابع "رغم محاولتي التوضيح لهم أن  ال يوجد حل بسيط للمواجهة السائدة مع حما ، لكني لم وت
أستطع أن أقنعهم؛ ألن هؤالء المسؤولين العرب يعتقدون أن تطبيس التفاهمات بين حما  وإسرائيل 

 .يضر بمصالحهم في المنطقة؛ ألن الحركة حليفة إليران وقطر، وهما العدوتان اإلقليميتان لها"
 21/3/2019، وكالة سما اإلخبارية

 
 بالجوالن "دعم لالحتالل" "إسرائيل"تركيا: مساندة واشنطن ألنشطة ح ترامب.. على تصري رداً  .54

قاا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن "المحاوالت األمريكية إلضفاء الشرعية : أنقرة
جاء ذلك  ال لمزيد من العنف واآلالم في المنطقة".على انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، ال تؤدي إ

في تغريدة نشرها تشاووش أوغلو، الخميس، تعليقا على تصريح للرئيس األمريكي دونالد ترامب، 
وشدد تشاووش أوغلو، أن  حوا االعتراف با "سيادة" إسرائيل على مرتفعات الجوالن السورية المحتلة.

وأكد على أن "تركيا تدعم  ساسية بالنسبة إلى القانون الدولي.وحدة أراضي البلدان أهم المبادئ األ
 وحدة األراضي السورية".
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قالت الرئاسة التركية، الخميس، إن مساندة اإلدارة األمريكية لألنشطة غير الشرعية من جهت ، 
شرها جاء ذلك في تغريدة ن إلسرائيل في مرتفعات الجوالن السورية المحتلة، "دعم لسياسة االحتالا".

المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، عبر حساب  على تويتر، تعليقا على تصريح للرئيس األمريكي 
وأضاف قالن أن القانون  دونالد ترامب، حوا االعتراف با "سيادة" إسرائيل على مرتفعات الجوالن.

نشطة غير وتابع: "محاولة اإلدارة األمريكية شرعنة األ الدولي يضمن وحدة أراضي البلدان.
المشروعة إلسرائيل المحتلة ألراضي فلسطين، في مرتفعات الجوالن، تعني دعم سياسة االحتالا 

 وتعميس الصراعات".
انتقد حزب "العدالة والتنمية" التركي، الخميس، تصريح ترامب، حوا االعتراف من ناحية أخرى، 

 محتلة.با"السيادة الكاملة" إلسرائيل على منطقة الجوالن السورية ال
وقاا نائب رئيس الحزب الحاكم، نعمان قورتولموش، عبر حساب  على تويتر، إن "العالم ليس ذلك 

ولفت قورتولموش إلى  المكان البي يمكن إدارت  بالتغريدات التي يغرد بها ترامب كلما خطر ل  ذلك".
 أن الرئيس األمريكي يعمل منب فترة اويلة "متحدثا باسم إسرائيل".

 21/3/2019 ،لألنباء ناضولاأل وكالة 
 

 للتجسس على قطر وتركيا إسرائيليةالقحطاني استعان بشركة ": نيويورك تايمز" .55
أفاد تحقيس لصحيفة نيويور  تايمز بأن سعود القحطاني المستشار السابس لولي العهد السعودي 

 بة والتجسس.( اإلسرائيلية لتكنولوجيا المراقNSOمحمد بن سلمان تواصل مع شركة "أن أ  أو" )
على تقفي أثر معارضين سعوديين  2017وأشار التحقيس إلى أن القحطاني كان يعمل منب أواخر 

وذكرت الصحيفة أن القحطاني تبادا رسائل مع مولفين في الشركة، لبحي خطط  حوا العالم.
وفرنسا الستخدام أجهزتها في عملية تجسس بأنحاء الشرق األوسط وأوروبا ودوا، منها قطر وتركيا 

ويستند التحقيس الموسع إلى مقابالت مع قراصنة إلكترونيين حاليين وسابقين لحكومات  وبريطانيا.
وشركات خاصة ووثائس، ويتهر اعتماد الحكومة السعودية على إسرائيل، ويشير إلى عصر جديد 

 من الحرب اإللكترونية غير المحكومة بالقوانين.
( التي أسستها اإلمارات Dark Matterرول لشركة "دار  ماتر" )ويتطرق تقرير نيويور  تايمز إلى مش

، والتي تعين مولفين سابقين في المخابرات المركزية األمريكية )سي آي أي( من أجل 2015عام 
 ترّصد االتصاالت الخلوية في قطر.

 22/3/2019، الجزيرة نت، الدوحة
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 ى الجوالنعل "بولتون يدعم ترامب نحو االعتراف بـ"سيادة إسرائيل .56
أعلن مستشار األمن القومي األمريكي، جون بولتون، تأييد  موقف رئيس بالد  : عبد الجبار أبورا 

 دونالد ترامب، الداعي لالعتراف با"السيادة الكاملة" إلسرائيل على مرتفعات الجوالن السورية المحتلة.
حليفنا وصديقنا العتيم  وقاا بولتون في تغريدة الخميس، عبر موقع تويتر: "ندعم بشكل كامل

وتابع: "كما قاا الرئيس )ترامب(، حان الوقت العتراف الواليات المتحدة  إسرائيل"، على حد تعبير .
 بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجوالن".

ومباشرة فور إعالن ترامب اعتراف  با"سيادة" تل أبيب على هضبة الجوالن، سارعت األمم المتحدة لتأكيد 
وتنص تلك القرارات على  ت مجلس األمن الدولي والجمعية العامة بشأن الجوالن.ابجميع قرار التزامها 

 أن احتالا مرتفعات الجوالن السورية من قبل إسرائيل هو عمل غير مشرول بموجب القانون الدولي.
 21/3/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 "إيستر"مثل  "إسرائيل"بومبيو: الرب استخدم ترامب للدفاع عن  .57

": "من المحتمل في اعتقادي CBN Newsقاا وزير الخارجية األمريكي، مايك بومبيو، لشبكة ": لندن
 أن هللا استخدم الرئيس األمريكي دونالد ترامب للمساعدة في الدفال عن دولة إسرائيل اليهودية".

ن مثل الملكة " بومبيو إذا ما كان يعتقد أن ترامب يمكن أن يكو CBN Newsوسأا المقدم في "
ايستر، وهي شخصية في قصص الكتاب المقد  العبرية والمسيحية، يقاا إنها أحبطت خطة إلبادة 

وأضاف: "لرؤية التاريخ الرائع  وقاا بومبيو: "كمسيحي، أعتقد أن هبا ممكن". الشعب اليهودي.
ء هب  الديمقرااية في لإليمان في هبا المكان )القد (، والعمل البي قامت ب  إدارتنا، للتأكد من بقا

 الشرق األوسط، وبقاء الدولة اليهودية، أنا واثس من أن الرب يعمل هنا".
بدور ، علس الصحفي البريطاني مهدي حسن على تصريح بومبيو بقول : "واو.. في كل مرة ألن أن ال 

 على أنفسهم حتى. شيء في هب  اإلدارة قد يفاجئني )أو يجعلني أتقزز(، إال أنهم يفعلون ذلك.. ويتفوقون 
 22/3/2019، "21موقع "عربي 

 
 بومبيو: حزب هللا وحماس والحوثيون يهددون استقرار المنطقة .58

هاجم وزير الخارجية األمريكي، مايك بومبيو، يوم الخميس، كال من حزب هللا وحركة حما  
يو خالا جولت  وجماعة الحوثي اليمينية، معتبرا أنها تشكل خطرا على المنطقة. وجاءت أقواا بومب

 الحالية في المنطقة للترويج لموقف اإلدارة األمريكية من إيران.
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واعتبر بومبيو، خالا لقائ  مع الرئيس اإلسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في القد ، أن حزب هللا وحما  
وأضاف أن هب   والحوثيين "كيانات تشكل خطرا على االستقرار في الشرق األوسط وفي إسرائيل".

ات "عازمة على إزالة هبا البلد )أي إسرائيل( من على وج  األرب، ولدينا التزام أخالقي الحرك
 وسياسي بمنع ذلك. يجب أن تعلموا أن الواليات المتحدة مستعدة للقيام ببلك".

من جانب ، قاا ريفلين إن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، "ال يمكن أن يقوا ألحد إن لبنان 
ب هللا وإن حزب هللا ليس جزءا من لبنان". وأضاف أن  "إذا حدث شيء من لبنان منفصل عن حز 

 تجا  إسرائيل سنحمل لبنان المسؤولية".
وزار بومبيو السفارة األمريكية، التي جرى نقلها من تل أبيب إلى القد ، في أيار/مايو الماضي، 

 امب، بالقد  عاصمة إلسرائيل.وسط تنديد دولي واسع، بعد اعتراف الرئيس األمريكي، دونالد تر 
 وزار بومبيو كنيسة القيامة في البلدة القديمة في القد  المحتلة.

 21/3/2019، 48عرب 
 

 دعوة أممية متجددة لالحتالل ومصر لفتح كافة معابر غزة .59
جددت األمم المتحدة دعوتها، إلى كل من االحتالا اإلسرائيلي ودولة مصر، بخصوق : نيويور 

وقاا نائب المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة فرحان  يع معابر قطال غزة.ضرورة فتح جم
حس خالا مؤتمر صحفي بنيويور ، إننا "ندعو جميع األاراف مصر و)إسرائيل( والسلطة 
الفلسطينية، للعمل معا من أجل فتح جميع معابر غزة"، مشيرا إلى أن "المنسس الخاق لعملية 

نيكوالي ميالدينوف، يقوم باالتصاالت مع تلك األاراف تحقيقا لهبا السالم بالشرق األوسط 
وأضاف المتحدث األممي أننا "نعمل من أجل ذلك، وإن كان من الواضح أن تحقيس ذلك  الغرب".

 باألمر الصعب..، لكننا نواصل اتصاالتنا لكي نضمن أن تبقى معابر القطال مفتوحة".
 21/3/2019، فلسطين أون الين

 
 يروج لالستيطان أكثر من الدبلوماسية  "إسرائيل"فريدمان: سفير أمريكا في توماس  .60

نشر كاتب العامود األسبوعي الشهير في صحيفة "نيويور  تايمز"،  :سعيد عريقات - واشنطن
( تحت عنوان "احبروا الركائز المتداعية للشرق 2019آذار  20توما  فريدمان مقالة يوم األربعاء )

فيها مواقع اإلخفاق والطوارئ في أوضال المنطقة العربية، وتعااي الواليات  األوسط"، يستعرب
، االستراتيجيةالمتحدة في سياستها الخارجية مع هب  التطورات الخطيرة، الفتا للثغرات الكبيرة في هب  
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لحرب بما فيها إقرار  الضمني بتبني إدارة ترامب لمواقف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بشأن ا
 والسلم وانحيازها لهب  المواقف بشكل واضح.

وهو محامي إفال  سابس عمل مع  ،ويقوا فريدمان "السفير األمريكي لدى إسرائيل )ديفيد فريدمان(
متأثر للغاية بحركة المستوانين اليهودية اليمينية بدرجة تجعل  مروجا  للدعاية )االستيطانية(  ،ترامب

  "وثانيا ، كان هنا  دائما  نول من عملية السالم اإلسرائيلية الفلسطينية ويضي أكثر من  دبلوماسيا ".
التي تدفع باتجا  حل الدولتين. ولكن اليوم، في الحقيقة، يبدو أن الواليات المتحدة وإسرائيل منشغلتان 
ية بالبحي عن الحل األفضل لدولة واحدة، وهبا يعني سيطرة أمنية إسرائيلية دائمة على الضفة الغرب

 والقد  الشرقية، إلى جانب شكل من أشكاا الحكم الباتي الفلسطيني العميس".
 21/3/2019، القدس، القدس

 
 يجب أن يتوقف االتحاد األوروبي: اعتقاالت وعنف قوى حماس ضد المتظاهرين في غزة .61

العتقاالت أعربت بعثات دوا االتحاد األوروبي في القد  ورام هللا عن قلقها البالغ حوا ا: رام هللا
والعنف الُمستخدم من قبل قوات أمن حما  ضد المتتاهرين بمن فيهم الصحفيون ومولفو الهيئة 

 المستقلة لحقوق اإلنسان والُمدافعون عن حقوق اإلنسان في غزة األيام الماضية.
جاء ذلك في بيان أصدر  ممثل االتحاد األوروبي، اليوم الخميس، بالتنسيس مع رؤساء بعثات دوا 

 التحاد األوروبي في القد  ورام هللا.ا
ورأى االتحاد األوروبي في بيان ، أن  "يجب احترام حس التتاهر السلمي وحرية التعبير في غزة. قمع 
المتتاهرين بعنف هو أمر غير مقبوا ويجب أن يتوقف. يجب على سلطات األمر الواقع في غزة أن 

 خاذ أي أعماا إضافية ُتساهم في تصعيد الوضع". تضمن استمرار التتاهرات السلمية وأن تتجنب ات
 21/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 والبريطاني لالعتراف بدولة فلسطين اإلسكتلنديتقديم عريضة للبرلمانين  .62

وج  القنصل البريطاني العام السابس في القد ، رئيس مجلس أمناء جامعة أدنبرة حاليا السير 
والبريطاني صاغها مشرول بلفور البي  اإلسكتلنديفين، عريضة إلى أعضاء البرلمانين  فنسنت

إلى الحرا / إسرائيل فلسطين  إسكتلنديةيترأس  تحت عنوان "نحو دولة فلسطينية مستقلة: دعوة 
ووقع على العريضة، حسب بيان لدائرة الدبلوماسية والسياسات العامة في منتمة  الحقوق متساوية".

شخصية اعتبارية سياسية ودبلوماسية، إضافة إلى عدد من الصحفيين البارزين وذلك  700حرير، الت
. وتضمنت إقرارا بمسؤوليات 2019آذار  17و 14في ختام مؤتمر عقدت  جامعتي غالسكو وأدنبرة في 
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ولة بريطانيا التاريخية عن التلم التاريخي البي لحس بالشعب الفلسطيني، ودعوة إلى االعتراف بد
وعاصمتها القد  الشرقية، واتخاذ سلسلة من اإلجراءات التي تضمن  1967فلسطين على حدود عام 

 حقوق الشعب الفلسطيني ومحاسبة ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها.
 21/3/2019، األيام، رام هللا

 

 حماية االحتالل من ظريف الطول .63
 حلمي األسمر

(1 ) 
 ، يفتح شابٌّ في سن عمر أبو ليلى، كاميرا هاتف  المتنقل، بهدوء شديد، مع ابتسامة بعرب وجه

 ويبي منشدا:
يا لري  الطوا نازا ل سلفيت/ وجنود الكيان وهللا ذليت/ واحنا صحاب األرب/ واحنا صحاب 
البيت/ واحنا صحاب الحس وغنى رصاصنا/ يا زري  الطوا تمرق ل برقين/ بتطخ برشاش 

 وهم المحتلين/ مسخنا الكيان وقرب نصرنا.  وبتضرب سكاكين/ واحنا صحاب األرب
ثم يختم موال  بابتسامة تمأل وجه  قائال: يا رب... هو يعرف أن موال  يمكن أن يجلب ل  مساءلة، 
ولكن  لم يستطع أن يصمت، فعّبر عن فرح  بطريقت  المبتكرة، شأن آالف من أبناء الشعب 

، "زري  الطوا" الخارى من قال الهزيمة والخبالن، الفلسطيني البين ابتهجوا بما فعل  عمر أبو ليلى
ليسجل "نصرا" على مقا  فدائي فرد، يواج  جيشا مدّججا بكل وسائل القتاا والرصد والحبر، والدعم 
 اللوجستي البي توفر  "دولة" يحتل جيشها رقم أحد عشر من حيي ترتيب أقوى الجيوش في العالم. 

(2 ) 
ر أبو ليلى وزري  الطوا، أو باألحرى "لري  الطوا"؟ بل من هو ُترى ما الربط العفوي بين عم

الشاب التري  البي تحوا اسُم  إلى الزمٍة ألغاٍن شعبية فلسطينية، تبدأ عادة بمطلع يقوا: "يا 
لري  الطوا وقف تا اقولك/ رايح عالغربة/ بالد  أحسن لك/ خاي  يا المحبوب اتروز وتتملك../ 

 ا"؟ وتعاشر الغير وتنساني أن
تختلف الروايات المتحدثة عن قصة "لري  الطوا"، لكن معتمها يتفس على حكايٍة بعينها، تقوا 
إن  شاب ُيدعى "فلسطيني". وألن  كان"ممشوق القوام"، ُأالس علي  هبا اللقب. أقام هبا الشاب في 

ية أن  كان ذا خلس، قريٍة كان غريبا  عنها، وكان يعمل نّجارا  عند أحد سكان القرية. وأجمع أهل القر 
وال يرفع عين  تجا  امرأة، على الرغم من أن فتيات القرية كّن يحاولن التقّرب من ، حتى أن زوجة 
مختار القرية البت من  أن يصنع لها خزانة، كي تلفت نتر  البنتها، وزوجة خطيب المسجد صنعت 
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ّمح إلى الموضول في خطبة عند  صندوقا  خشبيا  للمالبس، وحّدثت  عن ابنتها، حتى الخطيب ل
 الجمعة، من دون فائدة، ألن "لري  الطوا" ال تعني  هب  األمور. 

 تحكي الرواية أن  في يوم هجمت إحدى العصابات الصهيونّية على القرية، واستشهد ثالثة
من أفراد العصابات، وأنقب بعض شبان  20أجمع أهل القرية على أن  قاتل بشراسة، وقتل أكثر من 

ية، لكن  لم يتهر بعد المعركة. ومّرت األيام، وصار "لري  الطوا" أغنية القرية: "يا لري  القر 
الطوا وين رايح تروز.. بقلب بالدنا تعّبقت الجروز.. يا لري  الطوا وقف تاقولك.. رايح عالغربة 
ا. فلسطين أحسن لك". بعد سنوات عّدة، قيل إن  تمت مشاهدة "لري  الطوا" مع الثوار في ياف

وأقسم نا  عديدون على أنهم شاهدو  مع جماا عبد الناصر في بورسعيد، وآخرون شاهدو  في غزة، 
، ليتضح أن لري  الطوا هو كل مقاوم 1982ومنهم من قاا إن  كان في بيروت إبان اجتياز عام 

 فلسطيني، لتبقى األغنية ُترّدد، بكلمات تختلف ما بين أغنية وأخرى. 
(3 ) 

ليلى يتحوا اليوم إلى أسطورة، تشب  قصة "لري  الطوا"، فهو اليوم "رامبو يكاد عمر أبو 
فلسطين"، وعمليت  "ببجي فلسطين" نسبة للعبة اإللكترونية. أما وقد استشهد، فسيخلد ذكر  كما خلد 
ذكر قناق الخليل.. وقناق رام هللا، ومنفب عمليات تل أبيب نشأت ملحم، ومنفب عملية عوفرا 

البرغوثي. ومنفب عملية بركان أرئيل الشهيد أشرف نعالوة. هؤالء الشهداء األحياء هم الشهيد صالح 
من يمثل شباب فلسطين، ال من يخدمون في سلك "التنسيس األمني"، وال من يطاردون النساء 
والرجاا المحتجين في شوارل نابلس ورام هللا وجنين، بحجة الحفاظ على "المشرول الواني 

 تقزم إلى حجم "سلطٍة" بحجم الوهم، كل همها حماية االحتالا من "لري  الطوا". الفلسطيني" البي
 21/3/2019، العربي الجديد، لندن

 
 االنحياز للمصلحة الفلسطينية العليا ضرورة ملحة إلنهاء االنقسام .64

 صائب عريقات
ن كل القيم رّوعني ما شاهدت  من ممارسات قمعية ووحشية متواصلة ارتكبها فريس فلسطيني خارى ع

األخالقية الوانية بحس أبناء جلدت  في األيام القليلة الماضية، أعادتني هب  األحداث قسرا  إلى 
، التاريخ المشؤوم والعام الفارق في نضاا شعب فلسطين، وفي  نفبت في  2007حزيران )يونيو( 

مئات الشهداء والجرحى حركة "حما " انقالبها الدموي ضد الشرعية الفلسطينية، والبي أودى بأرواز 
والمعاقين، وخّلف جروحا  مادية واجتماعية تندى لها اإلنسانية بسبب سياسة التكفير والتخوين لآلخر، 

 في أكبر جريمة يرتكبها فلسطيني بحس أخي  الفلسطيني.
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بالعودة قليال  إلى التاريخ، فقد مارست حركة "حما " نشااها تحت غطاء العمل االجتماعي كجمعية 
رية )جمعية المجمع اإلسالمي( بترخيص من االحتالا في أواخر السبعينات، ورفضت المشاركة خي

في معار  التحرر الواني الفلسطيني، ورفضت االعتراف بمنتمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي 
حتى أوائل  1948ووحيد للشعب الفلسطيني، ولم تشار  في نضاالت شعبنا الممتدة منب نكبة 

ات من القرن الماضي، وارحت نفسها بديال  عن النتام السياسي الفلسطيني البي شكلت  قوى التسعين
"م.ت.ف" ومؤسساتها ونضاالتها التاريخية، وقد تجلى ذلك في استخدامهم الجنازير في فّض 

صبري( اإلسرائيلي المعروف ألهالي  متاهرات فصائل المنتمة، بينما كانت قوات االحتالا و)أبو
تقف متفرجة بل ُمحّرضة، وإحراقهم مقّر جمعية الهالا األحمر الفلسطيني ثالث مرات تحت القطال 

قيادة الدكتور حيدر عبدالشافي ومحاوالت قتل ، كانت "حما " حينها تعتبر شهداء الفصائل 
فقط، فرضت "حما " مقاليد حكمها وسيادتها على األرب  2007)فطيس(! وحديثا ، بعد عام 

األمر الواقع، وسنت القوانين ذات الطبيعة المهيمنة، مثل قانون "االنتخابات" وقانون  باعتبارها سلطة
"ُأسر الشهداء" البي تحدث عن الحيز الجغرافي وسريان  فقط في أماكن السلطة الوانية دون ذكر 
المنافي وأماكن اللجوء، واتخبت جملة من القرارات لبيع وتأجير واستمال  األراضي بطريقة غير 

الضريبة". وأذكر هنا الفيديو البي ُنشر لعضو من حركة  -انونية، وقانون "التكافل االجتماعيق
"حما " يدعى "جماا نصار" أثناء نقاش  مع التجار حوا قانون ضريبة التكافل، والبي قاا في  

لستم متضررين، المواان هو المتضرر"، وحاولت فرب اآليديولوجيا والدولة  -أي التجار-"إنكم
لدينية من خالا أدلجة القوانين، مثل سن قانون تعليم جديد، وقانون عقوبات متزمت جديد، وقانون ا

الزكاة، وقانون التجارة وغيرها، وسعت إلى فرب مفاهيمها االجتماعية واالقتصادية على المجتمع 
حتى أصبح النتام القائم ينصب نفس  وصيا  على فكر وحقوق وحريات شعبنا وابيعة نتام  
االجتماعي، مما عكس نفس  سلبيا  على تطور المجتمع وحقوق األفراد ومفاهيم المواانة. كما قامت 
بممارسات قسرية تتدخل في شؤون وخصوصيات األفراد وتفرب عليهم أنتمة شمولية تقوب 

النساء على ارتداء الجلباب بما في ذلك المحاميات،  وإجبارحرياتهم الفردية مثل: منع االختالط، 
رفع "المانيكان النسوة" من المحاا التجارية، ومنع أي رجل وامرأة من المشي لوحدهما من دون حمل و 

األوراق الثبوتية التي تثبت وج  القرابة، وإجبار الشباب على حلس شعر الرأ ، وإهانة وضرب كل 
بإجراءات  من ال يلتزم ببلك، وتحديد اريقة اللبا  الخاق بالشباب، والفرب على السكان ما يسمى

فحص "مستوى الرجولة"، ومراقبة كل من يخالف تعليمات "حملة الفضيلة"، والتي تقوم على أسا  
 تطبيس تعاليم الدين من خالا الدعوة، واتخاذها اإلجراءات التي تضمن سالمة تطبيس هب  القرارات.

ية األخوانية لإلعالن إن هب  اإلجراءات التعسفية التي جّسدت دالالت سياسية وعودة للينابيع الفكر 
عن مشرول إنشاء إمارة إسالمية في غزة وتثبيت مفهوم الدولة الدينية، قد مأسست وعززت تكريس 
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حالة االنقسام القانوني والفكري والسياسي والجغرافي في شقي الوان، ومضت بشكل مدرو  إلى 
عددية السياسية، والتسامح تقويض أسس المجتمع المدني الفلسطيني القائم على تعايم األديان، والت

واالعتداا والحفاظ على القيم اإلسالمية، وعملت بخطى حثيثة على استبدال  بمجتمع ثيوقرااي 
ونتام شمولي. أما على المستوى السياسي حديثا ، فقد سعت بكل قوتها إلى توقيع اتفاق ثنائي مع 

الفلسطينية، ما يعني إيجاد  حكومة االحتالا على هدنة اويلة األمد بمعزا عن منتمة التحرير
كينونة سياسية منفردة توقع االتفاقات مع إسرائيل، وتقيم الدويلة الفلسطينية في قطال غزة، وقدمت 
شرط التهدئة إلسرائيل مقابل بضعة ماليين الدوالرات كرواتب لمولفيها. ففي الوقت البي قطعت ب  

ئالت األسرى والشهداء، قامت بتقديم األمواا إسرائيل األمواا عن السلطة الوانية بسبب دعمها لعا
والتسهيالت لحركة "حما " للحفاظ على حكمها في قطال غزة وترسيخ انفصال  عن محيط  
الفلسطيني، باعتراف رسمي لرئيس حكومة االحتالا بنيامين نتنياهو عندما قاا: "إن السماز لألمواا 

ع تهدف إلى اإلبقاء على االنقسام وللحيلولة دون بالدخوا لقطال غزة يشكل جزءا  من استراتيجية أوس
". وقد تجسدت رؤية "حما " في الحفاظ على حكمها 1967إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 

أيضا  في تجيير مسيرات العودة لتحقيس أجندات حزبية فئوية، في مخالفة صارخة لما جرى التوافس 
ية بشأن المسيرات، وتشوي  الفكر النضالي الشعبي والقضاء علي  بين الفصائل الوانية والقوى السياس

على المشرول الواني لصالح مشرعها الحزبي األخواني، واختزال  بحالة إنسانية تستجدي األمواا 
لمطامح ضيقة توافقت مع المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية، وأسهمت في تحويل األنتار عن 

لرئيس لتدهور الوضع االقتصادي في فلسطين المحتلة. وفي تجاهل االحتالا اإلسرائيلي "الجبر" ا
تام لمؤتمر "وارسو" المنعقد بالتزامن مع لقاء الفصائل الفلسطينية في موسكو من أجل االنطالق 
مجددا  بجهود المصالحة، رفضت حركة "حما " التوقيع على بيان الفصائل في موسكو في شباط 

ح لموقف التنتيم الدولي لإلخوان، ورسالة لألشقاء في مصر بعدم ، في انعكا  واض2019)فبراير( 
 نيتها استكماا لقاءات المصالحة.

بدأ حرا  شعبي مناهض يتهر احتجاجا  على ممارسات سلطة األمر الواقع واالنقسام، لم يحمل اابع 
حملها، سواء  الكيان الواحد بل تجمعات متنوعة ال تنتمي لمكون سياسي بعين ، بدليل الشعارات التي

في قطال غزة أم في الضفة الغربية، ولم يكن هبا الحرا  الشعبي "بدنا نعيم" األوا من نوع  
 15لالنتفاب ضد حركة "حما " وإنهاء االنقسام، من ضمنها على سبيل المثاا ال الحصر حرا  

ع بالهجوم ضد ، والبي فّضت  حكومة األمر الواق2011آذار )مار ( الشبابي إلنهاء االنقسام عام 
المتتاهرين وضربهم بالهراوات والعصي الكهربائية وتفريقهم بالقوة وإزالة الخيام من ساحة الكتيبة. 

نيسان )أبريل( الشبابي إلنهاء االنقسام والمطالب بحل األزمات التي  29وهكبا األمر مع حرا  
"حما " واعتقلت في حي الشجاعية، والبي الحقت  عناصر شراة  2015يعيشها الغزيون في 
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العشرات من  بما فيهم الصحافيين، وصادرت معدات التصوير الخاصة بهم، إضافة إلى مجموعات 
شباب "غزة نحو التغيير"، ومجموعات "بِهمم"، و"مم هيك"، و"مم خايفين"، والحرا  الشعبي 

تهديد . كان يسبس كل هب  اإلجراءات القمعية والوحشية حملة اعتقاالت و 2018الجماعي عام 
، انطلقت الجماهير الغاضبة إلى 2019آذار  14ومالحقة لدفن أي نشاط شعبي في مهد . وبتاريخ 

الميادين للتعبير عن رفضها للقهر والتلم وفرب الضرائب وغالء األسعار، وللمطالبة بحقوقها 
ألوا والحراكات األساسية في العيم الكريم بشعار "الترانس يجمعنا"، وقد القت ما القت  في االنقالب ا

السابقة من تكسير للعتام، وسحل للمواانين، واالعتداء عليهم وعلى نسائهم وأافالهم بالضرب المبرز 
واالعتقاا وفرب اإلقامة الجبرية، واختطاف النشطاء الجرحى من المشافي، ووضع الحراسة المشددة 

أمنية على غرف المرضى، عليها لمنع التصوير ونقل الحقائس، ومنع الزيارات، ونشر تعميمات 
واعتقاا الممرضين بتهمة تسريب الصور، واعتداء أجهزتها األمنية على مسعفين من الهالا األحمر، 
وسط تكتيم متعمد من قبل وزارة الصحة في القطال عن العدد الحقيقي للجرحى والمصابين. وفي 

ام السلطة أصبحت هي نفسها بحاجة ذلك، قالت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان إنها "ألوا مرة منب قي
إلى حماية"، وأفادت بوجود نحو ألف معتقل في سجون حركة "حما " على خلفية الحرا ، وفّض 

 تجمع سلمي، واعتقاا عشرات الصحافيين ومئات التبليغات وعشرات الجرحى. 25أكثر من 
اا والحقوقيين حملة دموية متواصلة وممنهجة ااولت الشباب والنساء الفلسطينيات واألاف

والصحافيين والمسعفين والممرضين وكوادر قوى وفصائل منتمة التحرير بال استثناء، ال ُتقارن بأي 
حاا بالحوادث المنفردة التي حصلت في الضفة الغربية التي تم تصويبها من خالا لجان التحقيس 

 والمساءلة والمتابعة.
بنا في قطال غزة، بل هو "الجول للكرامة" وثورة "بدنا نعيم" ليس عبارة عن شعار يعّبر عن جول شع

شعب ضاقت ب  سبل الحياة بعزة وكبرياء، فانتفض في وج  الطغيان والتجبر، فشعبنا الفلسطيني في 
قطال غزة هو هبا الشعب البي أسقط كل المؤامرات الصهيونية واالستعمارية على مر التاريخ، وهو 

من أالس شرارة االنتفاضة الكبرى الباسلة، ومن  خرى  من أسقط مشرول التواين في سيناء، وهو
آالف الشهداء والجرحى والمعتقلين، والثائرين والرّواد والمبدعين البين حصدوا الجوائز الدولية في 
الطب والهندسة والتعليم واالختراعات المتتالية، وهو الشعب البي يأخب من إنهاء االحتالا وتقرير 

ادت  على أرض  وحق  في العودة دافعا  ومحركا  ل  وألجيالنا القادمة قوة مصير  وحريت  وتجسيد سي
الحاضر والمستقبل. على حركة "حما " إعادة قراءة تاريخ شعب فلسطين جيدا  واستخالق العبر 
في أن استنساخ أنموذى يتماهى مع النماذى التي قدمتها كل األحزاب الشمولية واألنتمة الحاكمة ال 

ع شعٍب أبرأ ثورات  وبركان غضب  في وج  االحتالا وأعاصير الحصار العاتية وكل يجدي نفعا  م
 من يقف في وج  حقوق  وكرامت  اإلنسانية.
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إننا ندين بأشد العبارات البيان البي أصدرت  حركة "حما " لتبرير جرائمها، والبي عّبر عن حالة 
ولة  إلقاء الالئمة وتصدير هب  األزمة التي التوتر وانحراف البوصلة الوانية التي تعيشها الحركة محا

راكمتها على مر السنين إلى جهات أخرى، وعزمها مواصلة االستفراد في قطال غزة، والتملص من 
مسؤولية توفير احتياجات المواان األساسية في القطال وضمان كرامت ، والتهرب من تمتين 

ر التي وصفتهم بفصائل العار في بيانات الصفوف الداخلية مع أبناء شعبها وقوى منتمة التحري
 تزامنت مع حملتها القمعية.

وعلى رغم كل ذلك، فإن الحل المنطقي الوحيد يتمثل بالمباشرة بإنهاء "حما " لحملتها األمنية 
الفوري عن المعتقلين من أبناء شعبها، وفتح  واإلفراىاإلجرامية، وسحب ميليشياتها من الشوارل، 

القوى الوانية والمجتمع المدني والشباب الثائر، واالعتبار ل ، وتشكيل لجنة  حوار عاجل وجاد مع
تحقيس وانية وحقوقية للتحقيس باألحداث، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة العلنية، وتنفيب مطالب 
الشعب العادلة والمشروعة والتعااي مع حلوا واقعية للتخفي  من معاناتهم وعالى الوضع 

 دون رسوم وضرائب وأعباء جديدة وبما يضمن للمواان العيم الكريم. االجتماعي من
ربما يكون هبا الطرز مجرد أوهام لدي، ألن سلو  "حما " وبيانها يدا على أنها تنتتر اعتبارا  من 

 الشعب والحرا  ومّمن تم تعبيبهم وليس العكس!
ا اّدعى أحدهم بأن صحيفة بدال  من االستمرار في حملة التضليل واألكاذيب واالتهامات عندم

"الغارديان" البريطانية قد نشرت تحليال  أن السلطة الفلسطينية صرفت ثالثة ماليين دوالر على حرا  
"بدنا نعيم" في قطال غزة، أو عندما نشر أحد شيوخهم خبرا  عن أن األمن اإلسرائيلي قدم شكر  

تثير السخرية، وتعكس خياال  خصبا  ال للواء ماجد فرى للتعاون األمني معهم وهي بالفعل مسألة 
يعرف الخطوط الحمراء لألخالق أو االختالف أو اإلنسانية، فإننا في هبا اليوم العصيب، ونحن 
نوّدل شهداء فلسطين األماجد بمزيد من الفخر والكبار، ندعو حركة "حما " إلى تصويب انزالقاتها 

طيني وتجاوز الخطوط الحمراء الوانية، وعدم تدمير الخطرة التي ساقتها إلى انتها  حرمة الدم الفلس
منجزات الشعب الفلسطيني، ومراجعة مواقفها، واالنحياز لمصالح  العليا، واالعتراف بمنتمة التحرير 
الفلسطينية ممثال  شرعيا  ووحيدا  للشعب الفلسطيني وببرنامجها السياسي، وانخرااها في صفوف هب  

الكاملة، والتي تتطلب قطع كل الصالت واالرتبااات المشبوهة المنتمة، على أسا  الشراكة 
اإلقليمية والدولية التي تعمل على فصل القطال عن الضفة الغربية وتقسيم الشعب الفلسطيني، 
والعمل على استعادة الوحدة الوانية، والسماز للحكومة بممارسة مهماتها في قطال غزة واالحتكام 

ات العامة( وليس الرصاق، وتنفيب اتفاق القاهرة البي وقع في تشرين لصناديس االقترال )االنتخاب
 .2017األوا )أكتوبر( 
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أدعو حركة "حما " إلى اعتناق فكرة الوحدة الوانية باعتبارها عقيدة وليس خيارا  مرحليا ، من أجل 
قة القرن" التي تعزيز جبهتنا الداخلية ومواجهتنا الشاملة الموحدة لمشرول االحتالا االستعماري، و"صف

تستهدف قضيتنا الوانية العادلة ومكوناتها الرئيسية. إن االنقسام يطيل أمد االحتالا، وقد آن األوان 
لنراكم على إنجازات منتمة التحرير بإنجاز تاريخي نكون في  شركاء في الوان والمؤسسات، وعلى 

على المصالح الوانية العليا  مستوى المسؤولية في الحقوق والواجبات نفس ، وعلى قاعدة الحفاظ
 لشعب فلسطين، الطريس األقصر لتحقيس المصالحة وإجالء االحتالا.

نحن نعيم زمنا  فلسطينيا  ال يمكن ألحد في  إلغاء اآلخر، فإّما االستمرار باالعتقاد أن هنا  إرادة 
عالى أمرنا باالعتصام إلهية تعطي "حما " ما ال تعطي  لغيرها، أو أن ندر  تماما  أن هللا سبحان  وت

 بحبل  وعدم الفرقة:
بسم هللا الرحمن الرحيم "واعتصموا بحبل هللا جميعا  وال تفّرقوا واذكروا نعمة هللا عليكم إذ كنتم أعداَء 
فأّلف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمت  إخوانا". )صدق هللا العتيم(. إن االعتصام بحبل هللا يعني بالتأكيد 

الفاسدة وتضليل النا  واستخدام الدين بدال  من خدمت ، وأقوا لهم إن هللا سبحان  نبب البدل واألفكار 
تعالى كّرمنا بأن جعل عالقتنا مع  مباشرة من دون وسطاء ومن دون الحاجة إلى صكو  غفران، 
إن البين يمارسون دور األقرب إلى هللا هم من يحاولون إدخاا صكو  الغفران إلى ديننا الحني . 

 مؤكدا  مقولة ابن رشد الشهيرة: "إن أكبَر عدٌو لإلسالم جاهٌل يكّفر النا ".وأختتم 
 22/3/2019، الحياة، لندن

 
 عندما تحاصر حماس نفسها .65

 إبراهيم فريحات
لو قيل لبشار األسد، قبل بداية الربيع العربي، إن نتام  سيستخدم البراميل المتفجرة، أو ربما 

يوم، العتبر ذلك ضربا من الجنون، ولكن تلك هي ابيعة  األسلحة الكيميائية ضد شعب ، ذات
الصراعات األهلية والدولية، تمتلك قرار البدء فيها، ولكن التحكم في تطورها أو إنهاءها مترو  
للغير. ثم ما يعتبر من المحّرمات اليوم سيصبح من الضرورات غدا . وفي ذلك قاا ملك إنكلترا، 

إن ذلك ال يحتاى إلى استشارة، أما أن تنهيها بكرامة، فإن ذلك يحتاى هنري الثامن، "أن تبدأ حربا  ف
دراسة". ال يبدو أن حركة المقاومة اإلسالمية )حما ( تدر  خطورة ما تقوم ب  من قمع للحرا  
الشعبي في غزة، أو ما أصبح يعرف حرا  "بدنا نعيم"، وذلك كما يتهر من الطريقة التي تعاملت 

يقاا فيها إنها شرعية لشعٍب تقاسم مع الحركة سنواٍت من الضيم والحصار  بها مع مطالب أقل ما
ومرارة العيم. ولكن يبدو أن مشكلة "حما " الكبرى تكمن بالتحديد في الخلط في مفهوم الشرعيات، 
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والتي إن لم تتدار  ذلك فورا ، وتعمل على تصويب مسارها، فإنها ببلك تكون قد حاصرت ذاتها، 
 الهال  السياسي. ومضت في اريس 

هنا  مصدران رئيسيان لشرعية الحكم اليوم. داخلي نابع من العقد االجتماعي بين السلطة 
والمجتمع، كما الحاا في أوروبا واألنتمة السياسية األخرى المنتخبة ديمقراايا ، وخارجي كما الحاا 

على اعتراف قوى المركز في  في الدكتاتوريات العربية، أو األنتمة االستبدادية األخرى التي تعتمد
النتام الدولي بها، ومساندتها وحمايتها لها، لتوايد أواصر حكمها، وعندها لن تهتم كثيرا  بما يفكر 
بها شعبها. تعلم حركة حما  جيدا  أنها محاصرة من قوى المركز، فهي لم تحدث اختراقا  ملموسا  

ا األكثر توازنا  من الواليات المتحدة، فقد على الساحة الخارجية، فحتى أوروبا التي ُيفترب أنه
صوتت معتمها على مشرول قرار يدين "حما " في الجمعية العامة لألمم المتحدة في ديسمبر/ 
كانون الثاني الماضي. هبا يعني أن  لم يعد هنا  للحركة إال الحاضنة الشعبية، وتحديدا  في قطال 

ها، وهبا من يبقيها على قيد الحياة السياسية. غزة المحاصر، الكتساب شرعيتها. هبا هو رصيد
 وبدون ذلك، تتحوا أي حركة سياسية بدون شرعية إلى حركة مارقة سياسيا . 

الطريقة التي تعاملت بها "حما " مع حرا  "بدنا نعيم" تفضي، بالضرورة، ومع مرور الوقت، إذا 
ختالف أيديولوجياتها، وكبلك استمرت، إلى نزل شرعيتها الداخلية. الفصائل السياسية، على ا

المستقلون، في مختلف أماكن وجودهم، دانوا وبأشد العبارات ما تعّرب ل  أبناء القطال المحاصر 
من قمع على أيدي قوات الحركة، سيما ما تعّرب ل  النااس باسم حركة فتح في القطال، الكاتب 

تبقى الحركة هي المسؤولة عن  والروائي، الدكتور عااف أبو سي ، على أيادي "مجهولين"، حيي
هبا الحادث، بغض النتر عمن نفب ، كونها المسؤولة عن األمن، وأثبتت فاعليتها، في مناسباٍت 
عديدة، بقدرتها على كشف الجناة، ومن أي مكان جاؤوا. على حركة حما  أن تعي جيدا  أن 

عوامل الصرال األخرى الخارجة لالنزالق في اريس القمع بداية، وفي يدها. أما ما بعد ذلك فتحدد  
عن سيطرة الحركة وإرادتها، فنتام "المقاومة" في دمشس بدأ بقمع تتاهرة في درعا، وانتهى، بعد فترة 

 وجيزة، بالبراميل المتفجرة وما أشنع من ذلك. 
تغامر حركة حما  بشرعيتها الداخلية عند قمعها "حرا  الجيال" في غزة، ولن يشفع لها سجلها، 

وب السابقة التي خاضتها مع الكيان المحتل، ولها في حزب هللا عبرة، فما أشب  حزب هللا والحر 
والتصدي للغطرسة اإلسرائيلية وحزب هللا القصير وداريا ومضايا والقائمة تطوا... ابيعة  2006

 الصراعات أنها تطور وتحمي ذاتها. وبدون شك، لم يكن حزب هللا يتمّنى أن يجد نفس  محاربا  في
مضايا والقصير. تشهد تجارب الشعوب األخرى، هي األخرى، بأن ذاكرة الشعوب قصيرة، ولن يفيد 
ارفا  أن يبقى يتغّبى على ماضي ، على حساب حاضر  ومستقبل ، والتغيرات في المعادلة الدولية 
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الفالحين تدخلها في تحالفاٍت جديدة، تجعل من أخوة الدم في األمس أعداء  اليوم، فقد انقلب تحالف 
على زعيم جبهة ساندينستا في نيكاراغوا، المناضل األممي دانييل أورتيغا، البي كان حليفهم ضد 

ا، ما أدخل البالد في حرب أمريكا، وتحالفوا مع عمالء أمريكقوات الكونترا وعائلة سوموزا المدعومة 
تيغا، واستلمت البالد حليفة أهلية شرسة، انتهت بتوقيع اتفاق سالم، أعقبت  انتخابات، سقط فيها أور 

 واشنطن، فيوليتا تشامورو. 
ال تحتاى حركة حما ، لفهم معادلة الشرعيات وسياسة إدارة السلطة، إلى البهاب لنيكاراغوا، أو 

من أيديولوجيتها يوما  ا  حتى لحزب هللا في لبنان، فلها في جماعة اإلخوان المسلمين التي كانت جزء
لها الجماعة نموذجين صارخين للحكم. النموذى المصري، حيي تجربة  ما درو  كثيرة، حيي تقدم

"اإلخوان" هنا  من تفرد في الحكم وإقصاء وانعدام الخبرة في إدارة الجهاز البيرقرااي للدولة، وفي 
المقابل هنا  نموذى حركة النهضة التونسية، وما يمثل  من شراكة سياسية وانفتاز على القوى 

ذلك كل  أنها أوا من ابس مبدأ التداوا السلمي للسلطة. لقد أدى فشل النموذى  األخرى، واألهم من
اإلخواني المصري إلى نتائج كارثية على الجماعة، وعلى مصر، وحتى على حركة حما  نفسها، 
إذ ُيعزى جزٌء مما تعيش  الحركة اليوم من حصار إلى فشل التجربة اإلخوانية هنا  في مصر. بينما 

لنهضة، وسلمت تجربة التحوا السياسي في تونس، نتيجة الطريقة التي أدارت بها سلمت حركة ا
 الحركة األزمات السياسية التي مّرت بها البالد. 

لألسف، يبدو أن حركة حما  قد استنسخت التجربة اإلخوانية المصرية، ألسباٍب يصعب الخوب 
لنهضة" التونسية دروسا كثيرة، فيها في هب  المقالة. على حركة حما  أن تتعلم من تجربة "ا

وتحديدا ، نعم، التداوا السلمي للسلطة، فقد آن األوان أن تعترف الحركة بأن الجمع ما بين السلطة 
والمقاومة غير ممكن، وعدا ذلك سيفسد كلٌّ منهما اآلخر، بالضرورة. ال يوجد هنا  مبّرر لحركة 

يع أن تقوم بأعباء الحكم في قطاٍل محاصر، حما  للتشبي بالحكم في غزة. هي تعلم أنها لن تستط
فال داعي أن تضع نفسها في وج  مطالب، تعرف هي، أكثر من غيرها، أنها شرعية. فلسطين اليوم 
أحوى ما تكون إلى التداوا السلمي، سواء من "حما " أو من نتيرتها حركة فتح، واالنتخابات كفيلة 

حس فلسطين، القضية والتاريخ والعدالة، إن استمرت ببلك. ترتكب حركة حما  جريمة بحس ذاتها، وب
بقمع المحتجين، فأقل ما يمكن لها أن تفعل ، سيما في لل قصورها عن تأمين االحتياجات األساسية 

 للشعب البي تحكم ، هو توفير المكان والحماية الالزمة لحاضنتها الشعبية، لتقوا كلمتها. 
ن ليستنسخ نتاما  دكتاتوريا  عربيا ، يبدأ بقمع متاهرة، ثم لم يناضل الشعب الفلسطيني على مدار قر 

ينتهي ب  المطاف بالبراميل المتفجرة. عدا ذلك، تخسر "حما " حاضنتها الشعبية التي هي أصال  
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مصدر الشرعية لوجودها، وهي ببلك تحاصر نفسها، بعد أن حاصرها كيان غاصب، ونتام عربي 
 ، وهبا هو أخطر أنوال الحصار.عشر عاما   اثنيدكتاتوري، أكثر من 

 21/3/2019، العربي الجديد، لندن
 

 الصهيوني الجيد من ُيقتل من أجل توسيع مشروع االستيطان! .66
 تسفي برئيل
الضحيتان األخيرتان في الحرب الدائرة في الضفة الغربية بين الفلسطينيين واليهود هما الحاخام 

عاما . هبا التضافر الرمزي  19 ا غاا كيدان، ابن الاولدا ، والرقيب أو  12 أحيعاد إيتنغر، أب لا
 للضحيتين في الواقع اإلسرائيلي أمر ابيعي جدا : األوا مستوان، واآلخر اضطر للدفال عن .

جنود يخدمون في ساحة حرب هم "أمر اعتيادي". يصابون بجروز، ُيقتلون، وَيقتلون. وجود مدنيين 
 احة ملتهبة كهب  ليس فقط أمرا  غير مفهوم، بل ال ُيغتفر.يهود، بينهم عشرات آالف األوالد في س

لم ُيسمح لمواانين إسرائيليين بالدخوا إلى ساحات القتل في لبنان خالا الحرب، وُأخرجوا من غزة بعد 
عاما  هم ممنوعون من الدخوا إلى القطال. الخدعة  12فترة اويلة من التعرب للهجمات، ومنب نحو 

للجمهور هي أن  ال توجد حرب في الضفة، وكل شيء هادئ، وفي إمكاننا  التي تبيعها الحكومة
 مواصلة البناء والتشييد، وبناء العائالت، وإنقاذ "أرب إسرائيل" من دون أن ندفع ثمنا  من الدماء.

في الوقت البي يقّدم في  "الشابا " والجيم تقارير إلى الحكومة وإلى المراسلين العسكريين بشأن 
قع وثورة على األبواب، هنا  من يقوا إن التصعيد هنا منب اآلن، كأن الواقع في األوقات تصعيد متو 

 الخالية من التصعيد ابيعي، آمن، ومستقر.
عاما  هنا  صعود وهبوط، وُيقا  هبا في األسا   52في المواجهات العنيفة الدائرة منب أكثر من 

ياني للتوتر لم يهبط إلى الصفر، مع العلم من خالا عدد الهجمات وحجم المصابين، لكن الخط الب
مدنيين، في  8جنود و 6إسرائيليا ، بينهم  18ُقتل  2018أن األرقام تميل إلى مصلحة اليهود. في سنة 

في إسرائيل، باالستناد إلى تقرير "بتسيلم"(.  2في الضفة و 34في غزة، و 254فلسطينيا  ) 290مقابل 
 ل إسرائيلي واحد.فلسطينيا  في مقاب 20النسبة نحو 

هب  النسبة من القتلى هنا  من يعتبرها أكثر من محتملة، وترمز إلى إنجاز كبير. لقد كانت أرقام 
فلسطينيين في مقابل  5وحتى  3القتلى خالا سنوات االنتفاضة الثانية الخمس أسوأ بكثير. نحو 
 سطينيين(.إسرائيلي واحد )هبا يعود إلى المصادر التي نقلت أرقام القتلى الفل

يمكن أيضا  االدعاء أن  مقارنة بمنااس محتلة ُأخرى، في الجزائر أو في دوا أفريقيا على سبيل المثاا، 
تتمتع إسرائيل باحتالا دولوكس من الدرجة األولى. وْهم جّنة عدن متأصل في النفو  إلى حد أن 



 
 
 
 

 

 49 ص             4895 العدد:             3/22/2019 الجمعة التاريخ:  

                                    

ال ُتغتفر، تتطلب فورا   إاالق صاروخين أو مقتل جندي ومدني يتحوالن إلى فضيحة وانية وإهانة
انتهاى الوسائل األكثر شدة ضد الفلسطينيين. والموضة األخيرة هي المطالبة باغتياا زعماء "حما ". 
لقد جرى نسيان االغتياالت بالجملة، التي كان بعضها موضعيا  وكثير منها لم يكن كبلك، وهي لم تحبط 

 شيئا .
جهاز القضاء يلجم الجيم ويمنع  من االنتصار، كما  أيضا  عاد إلى االزدهار االدعاء الكاذب أن

أوضحت وزيرة العدا أييليت شاكيد الخبيرة، كما ترى نفسها، في محاربة "اإلرهاب". هي لم تشرز لماذا 
جهاز القضاء نفس  والجيم نفس  يسمحان لنصف مليون هدف يهودي باالستمرار في السكن في مرمى 

 الحكومة تشجيع مواانين على تعريض حياتهم وحياة أوالدهم للخطر.النيران هبا. ولماذا تواصل هب  
إنها حكومة تضلل مواانيها وتجعلهم يفكرون في أن  ليس هنا  حرب في "المنااس"، حتى أن  ال 
يوجد احتالا. هي تحتضن هؤالء المضللين والمغالطين، وتمّسد على رؤوسهم وتعزيهم بأن  مع 

ل. وهي تمنح عملهم وسام المعجزة، وتصف  بأن  "رد صهيوني سقوط كل ضحية زادت قوة إسرائي
 مالئم"، كما لو أن قيام دولة إسرائيل لم ينت ، وأن الصهيونية ال تزاا تناضل إلثبات وجودها.

تقوا الحكومة إن الصهيوني الجيد ال ُيقتل دفاعا  عن الوان البي ُأقيم، بل هو مدين بحيات  لمشرول 
كان قدر  أن يموت فمن األفضل أن يفعل ذلك في الضفة الغربية، في  توسيع هبا الوان. وإذا

 المكان البي يستطيع أن يتبرل بجثت  لصهيونية مقاوالت تقيم على اسم  منزال  جديدا  أو حيا  جديدا .
 "هآرتس"

 21/3/2019، األيام، رام هللا
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