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 على تل أبيب من غزة إسرائيليين في قصف صاروخي ةسبعإصابة  .1

وسائل إعالم إسرائيلية، ، أن وكاالتونقاًل عن  القدس، من 25/3/2019القدس العربي، لندن، ذكرت 
قالت صباح يوم االثنين، إن ستة أشخاص على األقل أصيبوا بجروح، جراء قصف صاروخي 

ح اليوم، أن صاروخا واحدا، ُأطلق من قطاع وأعلن جيش االحتالل، صبا استهدف مدينة تل أبيب.
غزة، على وسط إسرائيل، جون أن يذكر مزيدا من التفاصيل، لكن وسائل إعالم إسرائيلية، قالت إن 

 الصاروخ سقط في منطقة "هشارون" التي تضم مدينة تل أبيب وسط إسرائيل.
المعروفة باسم )نجمة  وذكرت هيئة البث الرسمية، نقال عن مصادر في الشرطة وخدمة اإلسعاف

وقالت إذاعة الجيش اإلسرائيلي،  داود الحمراء(، أن الصاروخ أصاب منزال، وأدى لوقوع إصابات.
 نقال عن "نجمة داود" إن الصاروخ تسبب في وقوع إصابة متوسطة، وخمسة طفيفة.

 قة هشارون.أما هيئة البث اإلسرائيلية، فقالت نقال عن الشرطة إن صاروخا أصاب مبنيْين في منط
وذكرت صحيفة هآرتس اإلسرائيلي على موقعها االلكتروني أن "إصابات وقعت في المكان"، دون 

 صورا ومقطع فيديو لدمار أصاب منزال إسرائيليا. 13ونشرت القناة  مزيد من التفاصيل.
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وفي قطاع غزة، لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطالق أي صواريخ، كما لم يصدر رد 
 فعل فوري عن حركة حماس.

بجروح  وامستوطنين أصيب أن سبعةالناصرة ، من 25/3/2019، المركز الفلسطيني لإلعالموجاء في 
في وقت مبكر صباح اليوم االثنين إثر سقوط صاروخين على وسط فلسطين المحتلة منذ عام 

1948. 
ن )شمال شرقي تل أبيب العبرية؛ فإن صاروخين أطلقا من غزة سقطا في هشارو  13ووفق القناة 

 إصابات بينها إصابة متوسطة والباقي طفيفة. 7وسط فلسطين المحتلة( وتسبب بـ 
ووفق قناة نيوبرس، فإن الصاروخ سقط على منزل في مستعمرة مشميرت قرب الطيرة ودمره بالكامل 

 ة.كم عن قطاع غز  80وتبعد المنطقة المستهدفة نحو   تقريبا وأشعل النار في منزل آخر.
 

 طالب رومانيا وهندوراس بالتراجع عن نقل سفارتيهما إلى القدسيعريقات  .2
طالـــب أمـــين ســــر اللجنـــة التنفيذيــــة لمنعمـــة التحريــــر صـــائب عريقــــات، رومانيـــا وهنــــدوراس،  :رام هللا

بـــالتراجع عـــن نيتهمـــا نقـــل ســـفارتيهما مـــن تـــل أبيـــب، إلـــى القـــدس المحتلـــة، واالنحيـــاز للقـــانون الـــدولي 
"هـــذه خطـــوات  :24/3/2019 فـــي بيـــان صـــحفي يـــوم األحـــد ،وقـــال عريقـــات اإلنســـان. ومبـــادق حقـــوق

مــب وللشـعبوية واليمينـة الصـاعدة فــي اأحاديـة وغيـر قانونيـة، تســاهم بإشـعال المنطقـة إرضـاًء إلدارة تر 
 العالم، وتشجع اليمين اإلسرائيلي المتطرف على مواصلة خروقاته المنافية للقانون والشرعية الدولية".

لسلســـة فـــرو الحلـــول واإلمـــالءات علـــى الشـــعب الفلســـطيني،  أكـــد أن هـــذه الخطـــوات تعـــد اســـتكماالً و 
وتكريس للغة الغاب والتطـرف علـى حسـاب سـيادة القـانون، وسـتعمل علـى القضـاء علـى مـا تبقـى مـن 

 فرص للسالم واألمن واالستقرار في المنطقة برمتها.
هضة لحقوق الشعب الفلسطيني في المنابر الدولية وشدد عريقات على أن هذه الدول تتخذ مواقف منا

ودعا  وقد آن األوان لتصويبها والعودة إلى النعام والشرعية الدولية. ،وبقراراتها المنافية للقانون الدولي
االتحــاد األوروبــي التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بحــق الــدول التــي تخــرة عــن سياســته الثابتــة وتخالفهــا، 

 ن ستثير هذه القضية أمام جامعة الدول العربية ومنعمة التعاون اإلسالمي. مؤكدًا أن دولة فلسطي
 24/3/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 يةمستعد للتفاوض مع أي حكومة إسرائيلو عباس: نريد الوصول إلى حقنا بالطرق السلمية  .3

د عبـــاس، إن الـــرئيس األمريكـــي دونالـــد محمـــو  ةالفلســـطينيالســـلطة قـــال رئـــيس : كفـــاح زبـــون - رام هللا
ديســمبر  /أثنــاء لقــائهم الرابــع واألخيــر فــي نيويــورد، والــذي ُعقــد فــي كــانون األولفــي ترامــب، وافــق 
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وأضــاف  علــى نشــر قــوات مــن حلــف شــمال األطلســي "النــاتو" فــي الدولــة الفلســطينية العتيــدة. ،2017
يـــــوم الســـــب  مريكيـــــة، فـــــي رام هللافـــــي لقـــــاء مـــــع مجموعـــــة مـــــن طـــــالب جامعـــــة هارفـــــارد األ ،عبـــــاس

الــدولتين، هــذا موث ــق فــي محضــر تلــد الجلســة، قــال لــي إنــه  : "ترامــب أبلغنــي تهييــده لحــل  23/3/2019
 سُيعلن دعمه لفكرة الدولتين، في غضون أسبوع".

وخاطــب عبــاس الطــالب "نقــول لكــم بهننــا آخــر شــعب فــي العــالم يقبــع تحــت االحــتالل، تصــوروا هــذا 
وأضاف: "الشـعب  العريق ما زال تحت االحتالل، وأترد الجواب لكم لتجيبوا بهنفسكم". الشعب المتعلم

الفلســطيني يريــد الحصــول علــى دولــة فلســطينية مســتقلة وعاصــمتها القــدس الشــرقية علــى حــدود العــام 
. نريد الوصول إلـى حقنـا ودولتنـا بـالطرق السـلمية، أي بالمفاوضـات، ولـن نختـار طريقـًا آخـر ..1967
ول إلى حقنا، إال من خالل المفاوضات، ونقول دائمًا بهننـا نمـد أيـدينا للحكومـة اإلسـرائيلية التـي للوص

نمـــا  يختارهــا الشــعب اإلســـرائيلي، مــن أجـــل أن نتفــاوو علـــى هــذه األســس التـــي لــم نخترعهـــا نحــن وا 
 وضعتها الشرعية الدولية".

وال أؤمــن بهــا، وباعتقــادي أننــا إذا  ســيادة الــرئيس أنــا ال أحــب الحــرب ]ترامــب  : "قلــت لــهعبــاسوتــابع 
حصلنا على دولتنـا سـيمكنني أن أبنـي مدرسـة أحسـن مـن شـراء دبابـة، وأن أبنـي مستشـفى أحسـن مـن 
شراء طيارة مقاتلة، وأنا ال أريد السالح، بـل أريـد أن أبنـي البلـد. فقـال لـي كيـف يقولـون عنـد إرهـابي  

لن نقـل السـفارة األمريكيـة مـن تـل أبيـب للقـدس، أنت رجل سالم. هذه آخر جلسة. بعدها بهسبوعين أع
واعترف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، وأوقف األموال عن وكالة الغوث، وألغى المساعدات المقدمة 
 لنــا، منهــا مــا كــان يقــدم للبنيــة التحتيــة وغيرهــا وللجامعــات، خاصــة جامعــة القــدس، وأوقفهــا، ومــن ثــم  

ي األراضـي الفلسـطينية، وكـان جوابنـا أننـا ال نريـد الـتكلم مـع أعطى موافقة على مواصلة االستيطان فـ
وعلى الرغم من الهجوم على ترامـب،  اإلدارة األمريكية إذا كانت هذه سياستها واستمرت بهذه الرؤية".

ن القــدس  اســتدرد عبــاس "لكننــا مســتعدون للمراجعــة إذا قلــت يــا ســيادة الــرئيس إن الســفارة لــن تنقــل، وا 
، فــنحن مســتعدون للحــديث، 1967لدولــة فلســطين ألنهــا أرو محتلــة منــذ العــام  الشــرقية هــي عاصــمة

ال ال كالم بيننا وبينكم".ونحن أبقينا الباب مفتوحاً   ، وعليكم أن تراجعوا موقفكم، وا 
ومضـى يقــول: "لـم يحصــل أي شــيء، واألمـور تتــدهور، حتـى وصــلت إلــى أن الـرئيس ترامــب قــال إن 

الرئيس ترامب أنت لست حاكمًا للعالم، هناد شرعيات وقوانين دولية، الجوالن أرو إسرائيلية، سيدي 
إن شئت أن تكون حكمًا فعليد أن تلتزم بالشرعية الدوليـة، ولكـن أن تضـع مـن عنـدد قـوانين وقـرارات 
فهذا أمر غير مقبول، فكيف تتيح لنفسد هذا، هل يحق ألحد منا أن يقول إن أالسكا ليست أمريكية، 

ســت صــاحب القــرار، بــل الشـرعية الدوليــة هــي صــاحبة القــرار". وأكــد عبــاس مجــددا بـل روســية، أنــت ل
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"بالنسبة لنا، نحن لم نعد نقبل أمريكا وحـدها أن تكـون حكمـا، ألنهـا حكـم غيـر منصـف، إال أن يكـون 
 معها دول الرباعية ودول أوروبا والدول العربية، أو أي دول أخرى، لكن لوحدها لن نقبل".

لقــول: "نحــن ال نضــع رأســنا بــرأس أمريكــا، نحــن دولــة تحــت االحــتالل، ولكــن لنــا وخلــص عبــاس إلــى ا
 كرامة ونبحث عن العدالة الدولية، وهذا موقفنا مع أمريكا". 

 25/3/2019 ،الشرق األوسط، لندن
 

 تحول الصراع إلى دينيو تصريحات بومبيو تعكس العقلية الدينية األصولية المطلقة  عشراوي: .4
ــــان : وفــــا()بتــــرا( و) -غــــزة  ،رام هللا ــــة لمنعمــــة التحريــــر الفلســــطينية حن ــــة التنفيذي ــــت عضــــو اللجن قال

ـــانون الـــدولي والمنعمـــات والمؤسســـات  ـــة الحاليـــة توجـــه صـــفعة قويـــة للق عشـــراوي: إن اإلدارة األمريكي
والهيئــات الدوليــة، وتشــجع علــى االســتيالء علــى أراضــي الغيــر بــالقوة، وتمــس بشــكل مقصــود بســيادة 

الشـــعوب، وتســـتخف بـــالمجتمع الـــدولي وقراراتـــه وقوانينـــه، وتحـــاول إدارة العـــالم بهكملـــه الـــدول وحقـــوق 
وأكـدت عشـراوي فـي  عن المنعومـة األمميـة. بشكل منفرد عبر بسط هيمنة وسيطرة ترامب عليه بعيداً 

 اإلدارة األمريكيـــة المتعلـــق إعـــالنعلـــى  ، تعقيبـــاً 23/3/2019 بيـــان لهـــا باســـم اللجنـــة التنفيذيـــة، الســـبت
باالعتراف األمريكـي بالسـيادة اإلسـرائيلية علـى مرتفعـات الجـوالن السـورية المحتلـة، علـى أن مرتفعـات 

 فرو سيادتها عليها. أو ،ضمها بالقوة وهي ال تمتلد حق   "إسرائيل"الجوالن أراو عربية احتلتها 
ل ترامــب إلـــى وحــول تصــريحات وزيـــر الخارجيــة األمريكـــي مايــد بومبيـــو التــي قـــال فيهــا "إن هللا أرســـ

األرو لحمايــــة إســــرائيل"، قالــــت عشــــراوي: "إن هــــذه التصــــريحات تعكــــس العقليــــة الدينيــــة األصــــولية 
عــن القــوانين الدوليــة واإلنســانية بهــدف تحويــل الصــراع فــي  المطلقــة التــي تشــرع اســتخدام التــوراة بــديالً 

ومقــدرات الشــعوب  صــراع دينــي عقائــدي يبــرر اســتباحة حيــاة وحقــوق إلــى فلســطين والمنطقــة عمومــاً 
هيمنـــة فكـــر العصـــور  إحيـــاء إعـــادةمـــن حقوقـــه اإلنســـانية والقيميـــة عبـــر  اإلنســـانتجريـــد  إلـــىويســـعى 

 الوسطى العالمي الذي يتبناه كل من ترامب ونتنياهو".
 24/3/2019 ،الدستور، عمِّان

 
عالن دولة في غزة عريقات يحذِّر من دعم أمريكي محتمل لضمِّ  .5  الضفة وا 

ــ  عــن أمــين ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنعمــة التحريــر، صــائب عريقــات: أعــرب عد الــدينناديــة ســ - انعم 
أراضــــي الضــــفة الغربيــــة المحتلــــة إلــــى االحــــتالل  قلــــق فلســــطيني مــــن اعتــــراف أمريكــــي قريــــب بضــــم  

وقـال عريقـات، فـي تصـريح لـه، قـد تكـون الخطـوة المقبلـة االعتـراف بدولـة غـزة تحـت رايـة  اإلسرائيلي.
لذلد، ويريدون فصلها، تحت أي عرف من العروف، وهناد من يتساوق مـع  حماس، وهم يخططون
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ورأى أن اإلدارة األمريكية، تغادر مربعات القانون الدولي إلى مكافهة جـرائم  هذه الفكرة في قطاع غزة.
الحــرب، معتبــرًا أن اإلدارة األمريكيــة تــهتي ائن لتكــافج االحــتالل وجــرائم الحــرب، حيــث بــدؤوا بالقــدس 

الضــفة الغربيــة للكيــان اإلســرائيلي، والرابعــة قــد تكــون  ن الجــوالن، والخطــوة التاليــة، قــد تكــون ضــم  وائ
 إعالن دولة غزة تحت راية حركة حماس.

 24/3/2019 ،الغد، عمِّان
 

 من مشروع إقامة دولة في غزة وحكم ذاتي في الضفةيحذر واصل أبو يوسف  .6
يوسـف،  أبـوواصـل  .د الفلسـطينية يذيـة لمنعمـة التحريـرمهند حامد: قال عضو اللجنة التنف - رام هللا

"إن السيناريو األقـرب الـذي تحـاول فرضـه الواليـات المتحـدة األمريكيـة  :في حديث مع "القدس العربي"
سرائيل وبعو األطراف اإلقليمية ائن، إقامة دولة في قطاع غزة وحكم ذاتـي للمنـاطق فـي الضـفة،  وا 

القضــية مــن بوابــة تحســين العــروف فــي غــزة ضــمن مســاعي فــرو وهــو ســيناريو يهــدف إلــى تصــفية 
صــفقة القــرن، لــذلد اعتبــر رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي صــراحة أن تكــريس االنقســام مصــلحة اســتراتيجية 

 إسرائيلية لفرو التقسيم".
، يعنـــي "إســـرائيل"الجـــوالن الســـوري إلـــى  وأوضــح أن إعـــالن الواليـــات المتحـــدة عزمهـــا االعتـــراف بضـــم  

الضفة الغربية وفرو المزيد من الوقـائع علـى األرو، وهـو مـا يتعـارو مـع كـل  بضم   خضراً أ ضوءً 
 الشرائع والقوانين الدولية.

 25/3/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 وقرار ضمِّه باطل وغير شرعي محتلةالجوالن أرض سورية  ":الخارجية الفلسطينية" .7
منــذ  "إســرائيل"طينية أن الجــوالن أرو ســورية تحتلهــا أكــدت وزارة الخارجيــة والمغتــربين الفلســ رام هللا:
وقالت الخارجية، في بيان بثتـه وكالـة  باطل وغير شرعي. 1981ه في عام ، وأن قرار ضم  1967عام 

، إن "المواقــف األمريكيــة واإلســرائيلية الداعيــة لالعتــراف 23/3/2019 األنبــاء الفلســطينية )وفــا( الســبت
جـــوالن، تتنـــاقو مـــع القـــانون الـــدولي، وتشـــكل انتهاكـــًا صـــارخًا للشـــرعية بالســـيادة اإلســـرائيلية علـــى ال

ــــوزارة ودانــــت  ".497الدوليــــة وقراراتهــــا ذات الصــــلة، ال ســــيما القــــرار رقــــم  بشــــدة "تلــــد التصــــريحات ال
سرائيليًا في تكـريس االسـتعمار وعنجهيـة البلطجـة والقـوة، وامتـدادًا  والدعوات واعتبرتها إمعانًا أمريكيًا وا 

  والت إدارة دونالد ترامب االنقالب على مرتكزات النعام الدولي واختطافه والسيطرة عليه".لمحا
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وطالبت الوزارة "الدول كافة، خصوصًا تلد التي تدعي الحرص علـى السـالم واسـتقرار المنطقـة، برفـع 
اعتـداًء  صوتها عاليًا وتوحيد جهودهـا، لوقـف االنحيـاز األمريكـي الكامـل لالحـتالل وسياسـاته، بصـفته

 مباشرًا على الحقوق الفلسطينية والعربية التي أقرتها الشرعية الدولية".
 24/3/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 اشتية ينهي مشاوراته مع الفصائل وبانتظار قراراتها .8

، عـــن 24/3/2019 المكل ـــف محمـــد اشـــتية، مســـاء يـــوم األحـــدالفلســـطيني أعلـــن رئـــيس الـــوزراء  :رام هللا
مشــاورات تشــكيل الحكومــة مــع فصــائل منعمــة التحريــر الفلســطينية، التــي اســتمرت علــى انتهائــه مــن 

مــــدار األســـــبوعين الماضــــيين، ورافقتهـــــا لقـــــاءات مــــع المجتمـــــع المـــــدني والقطــــاع الخـــــاص والنقابـــــات 
 وقـال اشـتية: إن المشـاورات أجريـت فـي عـل   والمجالس البلدية ومختلف مكونات المجتمع الفلسطيني.

ومساندة للرؤية العامة للحكومة وبرنـامج عملهـا، وأنـه بانتعـار ردود الفصـائل الفلسـطينية  بيئة إيجابية
 وقراراتها بخصوص المشاركة بالحكومة أو عدمها.

وشملت المشاورات حزب الشعب الفلسطيني، وجبهة النضـال الشـعبي الفلسـطيني، وحـزب فـدا، وجبهـة 
لســـــطينية، والمبـــــادرة الوطنيـــــة، والجبهـــــة العربيــــــة التحريـــــر الفلســـــطينية، وجبهـــــة التحريـــــر العربيــــــة الف

 قراطية، والجبهة الشعبية. و الفلسطينية، والجبهة الديم
 24/3/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 المخابرات العامة تمنع مؤسسة الضمير من زيارة قياديًا في الجهاد اإلسالمي :رام هللا .9

مير" لحقــوق اإلنســان، إن جهــاز المخــابرات العامــة الفلســطينية، منــع يــوم قالــت مؤسســة "الضــ :رام هللا
، أحــد محــامي المؤسســة مــن لقــاء القيــادي فــي حركــة الجهــاد اإلســالمي ريــاو أبــو 24/3/2019 األحــد

 صفية؛ المحتجز لدى الجهاز منذ يوم السبت، عقب استدعائه للتحقيق في مقرها بمدينة رام هللا.
قوقية منع محاميها من لقاء موكله وتوقيعه على الوكالة. مؤكدة أن هذا المنـع واستنكرت المؤسسة الح

"ينتهد بشكل صارخ ضمانات المحاكمة العادلة التي كفلتها القوانين المحلية والمواثيق الدولية، ويمس 
 وأضافت: "هذا المنع ينتهـد مـا كفلـه القـانون األساسـي بالحق في الدفاع وحق الموكل بلقاء محاميه".

( حــول حــق الموقــوف فــي االتصــال بمحــامي، كمــا ينتهــد الضــمانات التــي 12الفلســطيني فــي المــادة )
ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية بخصـوص حـق الموقـوف باالتصـال مـع 

واعتبـــرت أن مـــا قـــام بـــه جهـــاز المخـــابرات، "عرقلـــة لعمـــل المحـــامين، ومـــنعهم مـــن ممارســـة  محـــامي".
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ودورهم فـي متابعـة قضـايا مـوكليهم، ويـؤدي إلـى مصـادرة ضـمانات الموقـوف المكفولـة لحمايـة  عملهم
 حريته وحقوقه األساسية".

 24/3/2019 قدس برس،وكالة 
 

 نبيل شعث: ترامب كان أحد طالبي وتم طرده من الجامعة بسبب رسوبه المتكرر .10
نــه عنـدما كــان أ ،ئيس الفلسـطينينبيـل شــعث، القيـادي فــي حركـة فــتح ومستشـار الــر  .كشــف د الربـاط:
"كان ترامـب  بإحدى الجامعات األمريكية كان الرئيس األمريكي دونالد ترامب أحد طالبه وقال: أستاذاً 
وقــال شــعث فــي لقــاء مــع الجاليــة  طــرده مــن الجامعــة بســبب رســوبه المتكــرر". وتــم   ،جــداً  كســوالً  طالبــاً 

الثالثـة االقتصـاد النقـدي وتمويـل الشـركات ومعلومـات نه "در س ترامب في السنة إالفلسطينية بالمغرب 
مـن المعـدل  %50اإلدارة المالية فـي الشـركات الكبـرى؛ لكنـه سـقط فـي كـل هـذه المـواد، ونـال أقـل مـن 

 المطلوب، ما حدا بالجامعة إلى طرده، واضطر والـده لـدفع مبلـا مـالي ضـخم إلعادتـه إلـى الجامعـة".
دة الــذين يــهتون فــي زمــن تغينــر مــوازين القــوى؛ لكنــه يــرفو أن ن ترامــب "مــن نوعيــة القــاشــعث إوقــال 

 يعترف بهذا التغير، ويسعى إلى فرو سيطرته بهي ثمن".
 24/3/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 في ضوء أزمتها المالية الخانقة.. هل تصمد السلطة الفلسطينية حتى نهاية العام؟ .11

فـــي اقتطـــاع أمـــوال  "إســـرائيل"مـــالي إذا مـــا اســـتمرت  رام هللا: تواجـــه الســـلطة الفلســـطينية خطـــر انهيـــار
وتشـــير جهـــات مختلفـــة إلـــى أن الســـلطة تواجـــه مخـــاطر  الضـــرائب الفلســـطينية لبضـــعة أشـــهر أخـــرى.

ويـرى خبــراء  انفجـار األوضـاع وانهيـار حقيقـي، إذا اســتمرت األزمـة الماليـة حتـى نهايــة العـام الجـاري.
حتــى نهايــة العــام الجــاري دون اســتالم أمــوال الضــرائب  اقتصــاديون أن الســلطة ال تســتطيع االســتمرار

نيابــة عنهــا، وهــي تحــذيرات تتطــابق مــع تحــذيرات الــرئيس الفلســطيني محمــود  "إســرائيل"التــي تجبيهــا 
أن السـلطة تواجــه خطــر االنهيــار فــي  عبـاس وقيــادات الســلطة، وجهــات أمنيـة إســرائيلية، أكــدوا جميعــاً 

 حال استمرار األزمة.
نصر عبد الكريم، خالل حديث مع "القدس العربي" إن وضع  .في االقتصاد السياسي، د وقال الخبير

أزمة ما زالـت مسـتمرة نتيجـة نقـص السـيولة؛ جـراء عـدم تسـلم أمـوال الضـرائب  السلطة صعب في عل  
بالتزاماتهـــا تجـــاه  اإليفـــاءأن اســـتمرار األزمـــة ســـيؤثر علـــى قـــدرة الســـلطة علـــى  . مضـــيفاً "إســـرائيل"مـــن 

هــا وستشــل جــزءًا مــن مهامهــا، لكــن إذا مــا اســتمرت هــذه األزمــة لبضــعة أشــهر أخــرى، أو حتــى موعفي
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صـــفقة "نهايـــة العـــام الجـــاري، وكانـــت مقرونـــة بتطـــورات سياســـية لفـــرو وقـــائع علـــى األرو ضـــمن 
 ، سنكون أمام انهيار حقيقي للسلطة في حال أصرت على رفو االنخراط بالصفقة."القرن

ي، أنـــه إذا كانـــت لـــدى الواليـــات المتحـــدة ضـــرورة فـــي إعـــادة "فـــد وترتيـــب" وأوضـــح الخبيـــر االقتصـــاد
السلطة، عندها ستدفع األمور نحو االنفجار، الذي قد يكون بوجه االحـتالل ويتضـمن مواجهـة شـاملة 

نحـو  أو، وهذا يعني أن السلطة سـتقف عـاجزة، 2000على غرار ما حصل في االنتفاضة الثانية عام 
إلــى فــراس مؤسســاتي وغيــاب للســلطة، وهــذا ســيقود لفــرو سياســات المجتمــع  انفجــار داخلــي ســيؤدي

 الدولي في حال نجحت الواليات المتحدة بإقناع العالم بصفقة القرن.
 إلـىوأشار إلى أننا ما زلنـا فـي مرحلـة نقـص السـيولة المؤقتـة، التـي قـد يـنجح أحـد الوسـطاء بالتوصـل 

بموجبها األموال، وبالتالي تـتمكن السـلطة مـن الوفـاء  رائيل""إسوالسلطة، تعيد  "إسرائيل"تسوية ما بين 
وأوضــح عبــد الكــريم أن حــديث الــرئيس عبــاس عــن عــدم قــدرة الســلطة فــي اإليفــاء  بالتزاماتهــا الماليــة.

بالتزاماتهــا، مؤشــر علــى أن هنــاد مخــاطر حقيقيــة مقبلــة فــي حــال اســتمرار األزمــة، مــن بينهــا انهيــار 
 .اإلسرائيليةاس بمدى تطور صفقة القرن عقب االنتخابات السلطة، وهذا مرتبط باألس

واصـل أبـو يوسـف، فـي حـديث مـع  .د في ذات اإلطار، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنعمـة التحريـر،
 "إسرائيل""القدس العربي" إن "هناد أزمة مالية عميقة تعيشها السلطة الفلسطينية في إطار ما تقوم به 

الفلسطينية، وما تقوم به الواليات المتحدة من ضغوط ووقف للمساعدات  من اقتطاع ألموال الضرائب
المالية من أجل تطويع السـلطة ودفعهـا لالنخـراط بصـفقة القـرن المرفوضـة"، مؤكـدا أن "تلـد الضـغوط 

 الفلسطينية في مواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية". اإلرادةلن تنجح في كسر 
العبريـــة عـــن تقـــديراتا لتجهـــزة االســـتخبارية اإلســـرائيلية بـــهن تقـــود أزمـــة وكشـــفت صـــحيفة "معـــاريف" 

 الضرائب وعوامل أخرى إلى انهيار السلطة الفلسطينية اقتصاديًا واشتعال الميدان.
 24/3/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 النقب" بعملية طعن نفذها أسرى حماس في سجن "بجروح خطيرة إصابة سجانين  .12

(؛ ما أسفر عن إصابة 3بسجن النقب الصحراوي )أنصار  4ُطعن سجانان، مساء األحد، في القسم 
أحدهما بجروح خطيرة وآخر بجروح وصفت بالمتوسطة، فيما شهدت أقسام السجن مواجهات عنيفة 

 بين األسرى وقوات مصلحة سجون االحتالل.
أسيرا خالل اعتداء قوات االحتالل على  25حو نة هذا وأوردت المصادر الفلسطينية أنباء عن إصاب

األسرى في سجن النقب، عقب طعن السجانين، وسط اعتداءات بالضرب وبالغاز المسيل للدموع 
 على األسرى، فيما سمع دوي إطالق الرصاص.
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في سجن النقب الصحراوي،  4و 3واقتحمت قوات مصلحة السجون اإلسرائيلية، مساء األحد، قسمي 
ونقل الموقع اإللكتروني لصحيفة  نقل أسرى من قسمين تابعين ألسرى حركة حماس.بادعاء 

"هآرتس" عن مصدر بمصلحة السجون، أن "أسرى من حماس تمكنوا خالل عملية نقلهم بين قسمين 
 في سجن النقب الصحراوي من طعن سجانين بهدوات حادة صنعوها بهنفسهم داخل الزنازين".

أن أحد السجانين يعاني من إصابة خطيرة، فيما وصفت حالة ائخر وأضاف المصدر لـ"هآرتس" 
بالمتوسطة، وأكدت الصحيفة نقال عن مصادر طبية، أنه تم نقل المصاب بجروح خطيرة عبر طائرة 

 مروحية إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع. 
ين من أسرى حماس تمكنا وبحسب الموقع اإللكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" )واينت(، فإن اثن

من طعن ضابط في مصلحة السجون في منطقة الرقبة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وطعن 
ان بهطرافه )في ذراعه(، ووصفت إصابته بالطفيفة.  سج 

وأفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين، بهن "قوات القمع أطلقت قنابل الصوت والغاز داخل القسمين 
ا من مركبات اإلسعاف تواجدت خارة السجن"، مشيرة إلى طعن اثنين من "، وأن "عدد4و 3

دارة  السجانين، وأن حالة أحدهما وصفت بالخطيرة. وأوضحت الهيئة أنه "منذ ساعات الصباح وا 
بحجة  4إلى قسم  3السجن تحاول ابتزاز واستفزاز األسرى، وقبل وقت قصير قامت بنقل أسرى قسم 

د حدثت مشادة بين المعتقلين والسجانين الذين حاولوا االعتداء على إجراء تفتيشات، وخالل ذل
 األسرى، األمر الذي دفع معتقلين إلى طعن الضابط وشرطي العدد".

وبي نت أن "وحدات القمع اعتدت على األسرى بالضرب ورشهم بالغاز المسيل للدموع، وأن هناد 
ن اللذين تتهمهما اإلدارة بتنفيذ عملية أصوات رصاص حي بين الحين وائخر"، وشددت أن األسيري

 الطعن على نقال بواسطة "نقاالت" بعد اعتداء قوات مصلحة السجون عليهما.
 24/3/2019، 48عرب 

 
 االحتالل سيدفع ثمن جرائمه بحق األسرى" وتؤكد: النقب"ما قام به األسرى في حماس تحيي  .13

األسرى البواسل داخل سجون  حيت "حركة "حماس، أن 24/3/2019موقع حركة حماس، غزة، قال 
صرارهم على تثبيت حقوقهم والدفاع عن أنفسهم  همصمود حيتاالحتالل اإلسرائيلي؛ كما  وثباتهم وا 

هانات وتنكيل وجرائم يومية  بكل شجاعة أمام ما تقوم به مصلحة سجون العدو من انتهاكات وا 
طال في سجن النقب ضد ضباط القمع ما قام به األسرى األبوأكدت أن  وعمليات انتقامية بحقهم.

الصهاينة عمل بطولي شجاع ودفاع مشروع عن النفس، ونتيجة لكل عمليات اإلذالل واالنتهاكات 
حذرت من استمرار االحتالل وخاصة مصلحة السجون وضباط الشرطة والجيش و  المستمرة بحقهم.
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 ورفضتالحركة  واستنكرتة، الصهيوني الذين شاركوا في عملية قمع أسرانا في سجن النقب الليل
سياسات االحتالل القمعية بحق األسرى أو المساس بحياة أي منهم، فشعبنا الفلسطيني المجاهد وكل 

لحية ومقاومته يقفون خلفهم ولن يتخلى أحد عن واجبه في الدفاع عنهم والوقوف إلى جانبهم اقواه 
اد فورية قوية وفاعلة من كل مكونات إلى تشكيل أكبر حالة إسن ودعت حتى تحريرهم ونيل حريتهم.

شعبنا وفصائله ونخبه وبكل الوسائل واألدوات والتحرد السريع في كل االتجاهات ومع كل 
جبار سلطات االحتالل على وقف هذه الجرائم بحقهم واحترام  المؤسسات والمستويات لحمايتهم وا 

 حقوقهم.
حركة حماس، حملت االحتالل ، أن لدوحةا، من 24/3/2019، المركز الفلسطيني لإلعالموجاء في 

"اإلسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن حياة األسرى في سجن النقب بعد تحويله لساحة حرب حقيقية، 
وقال عضو المكتب السياسي  وتعامله بوحشية مع األسرى ما أدى إلصابة عدد منهم بجروح خطيرة.

سطيني لإلعالم" نسخًة منه: "إن األحداث لحركة حماس موسى دودين في تصريح تلقى "المركز الفل
التي تشهدها السجون مؤخرا سببها تعنت إدارة السجون في االستجابة لمطالب األسرى العادلة، ما 
 دفع األسرى التخاذ خطوات مصيرية تحفع لهم حقوقهم التي تكفلها القوانين الدولية واإلنسانية".

 فع االحتالل ثمن جرائمه المتواصلة بحقهم".وحذر من أي مساس بحياة األسرى، قائال: "سيد
 

 مسؤوليته المباشرة االحتالل ما يجري في سجن النقب عدوان خطير يتحمل "الجهاد":  .14
أعلن نادي األسير أن أوضاعا خطيرة يشهدها األسرى منذ ساعات في معتقل "النقب : وكاالت

التي تتجه نحو التصعيد، وذلد عقب " الذي يشهد المواجهة األشد 4الصحراوي"، وتحديدا في القسم "
 .5و 4قيام قوات القمع باقتحام القسمين 

من جانبها قالت حركة الجهاد اإلسالمي إن جرائم االحتالل اإلسرائيلي بحق األسرى الفلسطينيين 
أن ما يجري في سجن النقب عدوان  -في بيان صحفي-ستقِلب األوضاع رأسا على عقب، وأكدت 

ه المباشرة وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان ومعه حكومة االحتالل خطير يتحمل مسؤوليت
 وأجهزتها األمنية.

 25/3/2019نت، الدوحة، الجزيرة 
 

طالق بالونات حارقةاالحتالل يقصف موقعين لحركة حماس  .15  ردا على إلقاء عبوات ناسفة وا 
مدفعية جيش االحتالل  ، أنالتوكا، من غزة نقاًل عن 24/3/2019القدس العربي، لندن، ذكرت 

اإلسرائيلي، قصفت األحد، موقع رصد تابع لحركة "حماس"، شمالي قطاع غزة، دون أن يبلا عن 
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وأفادت مراسلة األناضول نقال عن شهود عيان، أن دبابة إسرائيلية قصفت موقع  وقوع إصابات.
 رصد تابع لحركة حماس، شرق بلدة بيت حانون، شمالي القطاع.

ه، قال جيش االحتالل اإلسرائيلي في بيان وصل األناضول نسخة منه، أفاد بهن دبابة من جهت
قصفت قبل قليل موقعا عسكريا تابعا لمنعمة حماس شمال قطاع غزة ردا على إلقاء عبوات ناسفة 

طالق بالونات حارقة خالل ساعات المساء.  وا 
طائرات ، أن كفاح زبونام هللا، ، عن مراسلها من ر 25/3/2019الشرق األوسط، لندن، وجاء في 

إسرائيلية أغارت على أهداف تابعة لـ"حماس" فجر أمس األحد، بعد ساعات من استئناف الحركة 
معاهرات ليلية على الحدود. وقال الجيش اإلسرائيلي إن قواته قصفت موقعين استطالعيين تابعين 

 الل الليل".لـ"حماس" ردًا على "كثير من العبوات التي ألقيت وانفجرت خ
وقررت حركة "حماس" تصعيد المواجهة أكثر مع إسرائيل، في رسائل خارجية وداخلية متعلقة 

وأعلنت "وحدات اإلرباد الليلي"  بمباحثات التهدئة البطيئة مع إسرائيل، والحراد الشعبي ضد الحركة.
. وتقود هذه في قطاع غزة، أنها ستواصل فعاليات "اإلرباد" هذا األسبوع بشكل شامل ويومي

شغال الجنود اإلسرائيليين على الحدود، من خالل إشعال  الوحدات عمليات إطالق بالونات حارقة، وا 
طالق صافرات إنذار، وتسليط أضواء ليزر تجاه الجنود المتمركزين قرب  اإلطارات المطاطية، وا 

وهذا التصعيد جزء  .ولم ُتخِف هذه الوحدات أنها قررت التصعيد ردًا على تباطؤ الوسطاء السياة.
من خطة شاملة، شملت كذلد استئناف المسارات البحرية ومعاهرات أخرى، ودعوات من أجل مسيرة 

 مليونية الجمعة القادم، في ذكرى يوم األرو.
 

 "واال": حماس أدخلت أسلحة جديدة في "اإلرباك الليلي"موقع  .16
جديدة لوحدة "اإلرباد الليلي" لزيادة  زعم موقع "واال العبري"، أن حركة حماس، أدخلت أسلحة: غزة

وقال الموقع، إن الحركة ومعها الفصائل الفلسطينية، زادت  الضغط على سكان مستعمرات الغالف.
 الليلة الماضية من حدة النار واالشتباد مع الجيش اإلسرائيلي في ساعات الليل.

نفجار، وتعمل على تفعيل ووفقًا لمراسل الموقع نجحت حماس في تطوير عبوة مفخخة شديدة اال
 صفارات اإلنذار خالل إطالقها.

وأضاف أنه تم تفعيل صفارات اإلنذار الليلة الماضية أكثر من مرة في المجلس االقليمي أشكول، 
 وبعد الفحص تبين أنها ناتجة عن انفجار عبوة حماس الجديدة والتي لم تعبر السياة الحدودي.

 24/3/2019، غزة –وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم 
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 شعبنا لن يبقى أسيرًا للتنسيق األمني .. و مسيرة العودة حشرت االحتالل في الزاويةالحية:  .17

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. خليل الحية: إن المنسقين أمني ًا  نبيل سنونو: - غزة
لى "فعلهم الشنيع"، مضيفًا: مع االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة سُيحاكمون يومًا ع

وأضاف الحية في تصريحات لصحيفة  "إن شعبنا لن يبقى أسيرًا لسياسة التنسيق األمني الخرقاء".
"فلسطين"، أن هؤالء المنسقين مع االحتالل سُيفضحون "على رؤوس األشهاد" عندما تتكشف القضايا 

 يرا "لهذه السياسة الخرقاء".التي تورطوا فيها، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يبقى أس
وأوضح أن السلطة في الضفة الغربية تعد االحتالل صديقا وجارا ومقربا ويمكن التعايش معه، لكن 
هذا وهم، وفي سبيل ذلد تضرب كل عوامل صمود شعبنا ومقاومته من خالل ما يسمى بالتنسيق 

 األمني "الُمجرَّم وليس المقدس".
التابعة للسلطة أسوأ المواقف في تبادل المعلومات مع االحتالل وتابع: كان لتجهزة األمنية 

والتجسس على المقاومين بل ومالحقتهم، ولم يعد خافيا أن هذه األجهزة باتت "خادمة ألمن 
 االحتالل".

وأردف: كم من حاالت المطاَردين والمجاهدين الذين دلت عليهم هذه األجهزة األمنية، وكم هم الذين 
 م في أقبية سجونها "البئيسة" في الضفة الغربية على خلفية المقاومة.ُيعتقلون اليو 

وعلى صعيد مسيرة العودة وكسر الحصار السلمية، قال الحية: إن قدر هذه المسيرة أن تستمر 
وأضاف أن هذه المسيرة  بتصاعد وعنفوان أكبر وأشد حتى تحقق أهدافها وينكسر الحصار إلى األبد.

مشهد واضح من مشاهد مقاومة االحتالل بهدوات شعبية سلمية لتعيد القضية أداة نضال وكفاح، في 
 الفلسطينية إلى أوجها، وتقول للعالم: إن هذه القضية ال تنتهي وال تنكسر وال يمكن أن تصفى.

ونبه الحية إلى أن مسيرة العودة تحقق كل يوم إنجازات مهمة منها ما هو في البعد السياسي عبر 
عادة المشهد الحقيقي للقضية حشر االحتالل ف ي الزاوية أمام العالم وكشف زيفه وبطالنه، وا 

وقال: نحن نعد مع الفصائل  الفلسطينية بعدما كادت تضيع في دهاليز التطبيع والمشاريع التصفوية.
مارس/ آذار؛ ليكون  30من خالل الهيئة الوطنية للمسيرة، لمليونية في الذكرى األولى النطالقها في 

 فاصال يشعر الشعب بععمته وقدرته على إلزام كل األطراف. يوما
وعن مساعي إلزام االحتالل بتفاهمات كسر حصار غزة، تمم الحية بهن الجهود المصرية ال تنقطع 
وهي متواصلة، مردفًا: نحن نتواصل مع اإلخوة المصريين وسنبقى نتواصل، حتى نحقق لشعبنا 

 أفضل ما يريد.
 23/3/2019، فلسطين أون الين
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 ال بدوالر أو سوالر على مسيرات العودةيجب عدم المساومة حزب الشعب:  .18

عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوو "على  : قالكفاح زبون - رام هللا
باعتبارها أجندة خاصة له فالذين يذهبون إلى السياة  العودة الجميع أن يتوقف عن استخدام مسيرات

فسهم الذين يسعون من أجل لقمة الخبز والحرية والكرامة اإلنسانية. فهذه المسيرات في هم الناس أن
سياق كفاح الشعب الفلسطيني الذي يهخذ أشكااًل مختلفة وهو شكل علينا أن نحتفع به وال نضعه 
على طاولة أي حوارات وتفاهمات ذات بعد سياسي بالتهدئة، فهذا حق للشعب الفلسطيني غير قابل 

وأضاف: "في معرو تقييمنا لمسيرات العودة وسلسلة األشكال التي تتخذ  اومة أو المقايضة".للمس
لى أين  فيها علينا أن نقي م جيدًا ماذا يخدم هذا الشكل وكيف يمكن أن يتعامل معه االحتالل وا 

وكهنها سيؤدي، لذلد يمكن القول إن هناد مبالغات في مسهلة البالونات المتفجرة. فاالحتالل يتعامل 
 حاملة مواد متفجرة وهي غير ذلد. 

وأضاف قائال: "مرة أخرى أقول إن مسيرات العودة شكل من أشكال المقاومة الشعبية، يجب أال 
توضع على طاولة مباحثات التهدئة مع الوسطاء بهي شكل من األشكال، ويجب عدم المساومة 

تها للمشروع الوطني الفلسطيني، عليها ال بدوالر أو سوالر، لكن يجب أن تقيم في سياق خدم
وبالتالي في المباحثات الخاصة بالتهدئة يجب أن تسحب قضية المقاومة الشعبية من التداول بشهنها، 
وبالمقابل ال يجوز المغامرة بإلقاء األطفال على السياة، فنحن ال نريد أن نسجل ضحايا بل نريد أن 

ضحايا أقل وبإدارة أكثر صوابية وبشفافية، أما نحقق إنجازات، وهذه اإلنجازات يمكن تحقيقها ب
 االستخدام والتوعيف لهذه المسيرات لخدمة أجندة فصيل بعينه فهما أمران مرفوضان".

 25/3/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 فتح تتهم حماس بالعمل ألجندة غير وطنية .19
قواسمي، حركة "حماس" رام هللا: اتهم المتحدث باسم حركة "فتح"، عضو مجلسها الثوري أسامة ال

بالعمل ألجندة غير وطنية، ولصالح "أطراف معادين للقضية". وقال القواسمي في بيان إن الحركة 
"تصر على تنفيذ المخطط المشبوه المتعلق بفصل القطاع عن الوطن. وما الضرب والشبح والتعذيب 

ضح عن نهجها". وأضاف الذي تنتهجه بحق أبناء قطاع غزة إال إصرار على ذلد، وتعبير جلي وا
أن "حماس بهوامر مديريها وبتصرفات مسلحيها في قطاع غزة، وارتكابها أبشع األفعال بحق أبناء 
نهاء األوضاع المهساوية، التي أوصلتهم إلى الجوع والقهر  الشعب، الذين خرجوا مطالبين بكرامتهم وا 

 والعوز، قد أسقطت اللثام عن وجوه اللئام".
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ت به حماس من القمع والضرب والتعذيب والشبح ومالحقة األطفال والنساء، وأردف أن "ما قام
ن شعبنا كسر حاجز الخوف والصمت ولن  واقتحام البيوت، وتكسير الععام لن يرهب الشعب، وا 
يتحمل المهانة بعد اليوم، ألنه شعب صاحب كرامة وعزة وأنفة، قدم الشهداء واألسرى على مذبح 

ن صبر شعبنا قد نفد، الحرية، وتحدى بنضاله و  صبره وصموده أعتى جيوش األرو بطشًا وقهرًا، وا 
 والكرامة ال تقاس بمن يعتدي عليها ولكن بسطوة إذاللها".

وطالب القواسمي القوى الوطنية واإلسالمية والمجتمع المدني وكل أبناء سكان قطاع غزة، بدعم 
أمان لهم من قوى حماس ومراكز وأقبية مطالب الذين خرجوا يطالبون بعيش وكرامة، و"توفير شبكة 

 التعذيب".
 25/3/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 : أرض الجوالن عربية إسالمية محتلةبغزة فصائل المقاومة .20

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، "إن أرو الجوالن أرو عربية إسالمية محتلة مثل : غزة
عطي شرعية لالحتالل على أرو فلسطين فلسطين"، مشيرًة إلى أن ترامب بقراره يحاول أن ي

 واألراضي العربية.
وأكدت الفصائل في بيان لها، أن بيانات الشجب واالستنكار من القادة والزعماء ال تكفي بل يجب 
استنهاو األمة وتوحيد صفوفها لمواجهة المخططات األمريكية في المنطقة التي تخدم مصالح 

تي في إطار ترتيب الخطوات الجيوسياسية الجديدة لتعزيز وأضافت، أن قرار ترامب يه االحتالل.
 مكانة االحتالل في المنطقة وفتح سباق مارثوني للتطبيع مع الكيان.

وجددت الفصائل تهكيدها على المشاركة الفاعلة من جماهير الشعب الفلسطيني في مليونية "األرو 
 الخمسة. مارس( في ميادين العودة - 30والعودة" يوم السبت القادم )

ف فيها الكيان على حقيقته، وهذا  وثمنت موقف رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد الذي وص 
الموقف يعبر عن نبو األمة الحقيقي الذي يستوجب االحتذاء به من كل المواقف الرسمية 

 االسالمية والعربية.
ن مواصلة الولوس في دماء ودعت الوسطاء للضغط على االحتالل إللزامه بالتفاهمات ونحذر العدو م

 أبناء شعبنا وعليه أال يختبر صبر المقاومة.
 23/3/2019، فلسطين أون الين
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 المتطرفة والعنصرية هسياساتبمب إلشعاله احريق الذي يسعى تر للنتبه ي: على العالم أن د"الجها" .21
ترامب" بسيادة وصفت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين اعتراف الرئيس األمريكي "دونالد  :غزة

المطلق والشراكة في  االنحيازاالحتالل على الجوالن السوري المحتل بـ"العدائي"، وأنه "يعكس مدى 
وحذرت الحركة في بيان لها يوم الجمعة من "مخطط استعماري أمريكي  احتالل األرو العربية".

ا عالنه القدس عاصمة مب" و اينفذ بهيادي صهيوني"، موضحة أن هذا األمر كان واضحا منذ فوز "تر 
مب" يعلن اليوم هن حلقة أخرى في مخطط المشروع الصهيوني الـ"إسرائيل"، وتابع البيان ها هو "تر 

وقالت الحركة إن على مختلف دول العالم  الفرات. إلىالتلمودي التوسعي وعنوانه "إسرائيل" من النيل 
م كله بهذه السياسات المتطرفة مب" إلشعاله في العالاأن تنتبه لهذا الحريق الذي يسعى "تر 

وذكرت الحركة بالعمل اإلرهابي الذي استهدف المسلمين في نيوزيلندا األسبوع الماضي،  والعنصرية.
مب"، وقالت "ها هو الخطاب والفعل اوقالت إنه نتيجة الخطاب العدائي المتطرف الذي يغذيه "تر 

واالحتالل"، مشددة على وجوب  اإلرهابمب" الذي يشرعن االعدائي المتطرف يتواصل على لسان "تر 
 وضع حد لكل هذا العداء والعنصرية قبل فوات األوان.

 وختم الحركة بيانها بالتهكيد على رفو هذا اإلعالن "ما بني على باطل فهو باطل".
 23/3/2019، فلسطين أون الين

 
 تفاق المصالحةالسلطة يجب أن تنحاز لخيارات الشعب الفلسطيني وأن تبادر لتطبيق احماس:  .22

بي نت حركة حماس على لسان الناطق باسمها حازم قاسم في وقت سابق  محمد الهمص: - غزة
موقفها من إعالن رئيس السلطة محمود عباس استعداده إلجراء مفاوضات مع )إسرائيل(، مؤكدة أنه 

أن تنحاز  وقال قاسم: إن قيادة السلطة يجب يواصل الطريقة البائسة في التعامل مع االحتالل.
لخيارات الشعب الفلسطيني المتمسد بثوابته، وأن تبادر لتطبيق اتفاق المصالحة، وهي الصيغة 

 األمثل لمواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وفي مقدمتها ما يسمى صفقة القرن األمريكية".
رام هللا، مساء وكان عباس، صرح خالل لقاء جمعه بوفد من طلبة جامعة هارفارد األميركي ة، في 

 السبت باستعداده للتفاوو "مع أي ة حكومة يختارها اإلسرائيليون".
 23/3/2019، فلسطين أون الين

 
 التي انكرت أي طريق لمقاومة االحتالل سوى طريق المفاوضات تصريحات عباس" ترفض الجهاد" .23

عباس التي  رفضت حركة الجهاد اإلسالمي تصريحات رئيس السلطة محمود محمد الهمص: - غزة
انكرت أي طريق لمقاومة االحتالل سوى طريق المفاوضات، وأنه على استعداد للتفاوو مع أي 
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حركة الجهاد اإلسالمي أحمد المدلل رفو الوأكد القيادي في  حكومة تفوز باالنتخابات القادمة.
للسيطرة على  حركته لخيار المفاوضات، واصفًا إياها "بالعبثية"، وُتعطي الضوء األخضر لالحتالل

وقال المدلل في تصريح لـ  األرو الفلسطينية من خالل االستيطان وتهويد القدس والمسجد األقصى.
"فلسطين": إن "استمرار تشبث رئيس السلطة عباس خارة عن السياق الوطني، وليست مقبولة شعبيًا 

وضات والتنسيق وأوضح أن الفصائل طالبت عباس في أكثر من مبادرة بوقف المفا وفصائليًا".
وتابع: "يجب على عباس الخضوع  األمني مع االحتالل وسحب اعتراف منعمة التحرير بـ)إسرائيل(.

 للمطالب الشعبية وترد المفاوضات التي ضيعت القضية الفلسطينية".
 23/3/2019، فلسطين أون الين

 
 لمفاوضاتمن خالل ارتمائه في احضان ا: عباس ماض في سياسة االنحدار حركة األحرار .24

قال الناطق باسم حركة األحرار في فلسطين ياسر خلف: "إن رئيس السلطة  محمد الهمص: - غزة
محمود عباس ماضي في سياسة االنحدار الخطير من خالل ارتمائه في احضان المفاوضات دون 

وأكد خلف لـ "فلسطين"، أن االحتالل يسعى لكسب الوقت من خالل المفاوضات  الخروة لفائدة".
 لقضم األرو الفلسطينية، وتهويد المقدسات وتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وشدد على أنه األجدر برئيس السلطة رفع العقوبات عن قطاع غزة، إجراء انتخابات شاملة وتشكيل 
 حكومة وحدة فلسطينية وتسهيل عمل المقاومين في الضفة بدل مالحقتهم واعتقالهم.

مع اإلسرائيليين وغيرهم، السعي من أجل إنجاز ملف المصالحة  وأضاف خلف "األولى من الجلوس
 الفلسطينية، والعودة للخيار الفلسطيني الُمجمع عليه"

 23/3/2019، فلسطين أون الين
 

 حماس: الجماهير أعلنت فشل مخطط اإليقاع بين الشعب والمقاومة .25
ار شرق قطاع غزة، عدت حركة حماس، المشاركة الواسعة في مسيرة العودة وكسر الحص: غزة

وقال القيادي في  أمس، بمثابة "إعالن فشل مخطط كان يهدف لإليقاع بين الشعب والمقاومة".
الحركة د. سامي أبو زهري، في تصريح عبر صفحته الرسمية في "تويتر"، أمس: إن الزحف 

ذي رعاه الجماهيري المهيب شرق غزة يمثل إعالنًا لفشل مخطط اإليقاع بين الشعب والمقاومة ال
وأضاف أبو زهري أن المشاركة الجماهيرية الكبيرة أرسلت  االحتالل اإلسرائيلي وفريق )أوسلو(.

 رسالة طمهنة لتمة أن غزة ستبقى حاضنة ووفية لمشروع المقاومة.
 22/3/2019، فلسطين أون الين
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 : حشود مسيرة العودة رسالة لكل من يحاول إفشالها"المقاومة الشعبية" .26

ت حركة المقاومة الشعبية إن مشاركة عشرات ائالف من أبناء شعبنا في مسيرة العودة، قالغزة: 
فشالها عبر مؤتمرات وعروو سياسية فاشلة لن تنطلي علينا ولن  رسالة لكل من يحاول إجهاضها وا 

حركة خالد األزبط، في بيان له، أن المشاركة الواسعة الوأضاف المتحدث باسم  نسمح بتمريرها.
على العودة وكسر الحصار وتهكيد على استمرار الفعاليات وصواًل لتحقيق أهداف الحراد  إصرار

 السلمي.
وشارد عشرات آالف المواطنين في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار شرق غزة تحت عنوان 

 "المسيرات خيارنا".
 22/3/2019، فلسطين أون الين

 
 نية األرض والعودة"تدعو ألوسع مشاركة بـ"مليو  "قراطيةو الديم" .27

دعت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين يوم األحد، جماهير شعبنا الفلسطيني للمشاركة : رام هللا
الواسعة في "مليونية األرو والعودة" يوم السبت المقبل في مخيمات العودة شرقي قطاع غزة، 

ما فيها القدس المحتلة، والتي وأماكن االشتباد مع االحتالل اإلسرائيلي كافة في الضفة الغربية ب
وأكدت الجبهة في بيان، ضرورة مواصلة مسيرات العودة  ليوم األرو. 43تتزامن مع الذكرى الـ

وكسر الحصار كعمل نضالي جماهيري يتطلب شحذ كل الهمم والطاقات واألدوات النضالية، حتى 
غزة، والتهكيد على تمسد  تحقق أهدافها في إرغام االحتالل على كسر الحصار العالم على قطاع

وشددت على حق شعبنا الفلسطيني في مقاومة االحتالل  شعبنا الالجج بحقه في العودة إلى الديار.
بكل األشكال واألدوات المتاحة وبما ُيعع م الخسائر في صفوف االحتالل اإلسرائيلي، كونها حقا 

 واقعة تحت االحتالل.مشروعا ومكفوال في كل األعراف والقوانين الدولية للشعوب ال
 24/3/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حماس ترحب بقرار إدانة مجلس حقوق اإلنسان لالحتالل .28

رحبت حركة "حماس" باعتماد مجلس حقوق اإلنسان التابع لتمم المتحدة قرارًا يدين االحتالل 
العودة، وانتهاكات  اإلسرائيلي على جرائمه بحق المتعاهرين السلميين المشاركين في مسيرات

االحتالل في القدس، ويطالب االحتالل اإلسرائيلي باالنسحاب من األراضي الفلسطينية المحتلة 
وقالت الحركة في تصريح صحفي إنها تعتبر  واعتباره أرضًا محتلة. ةوبتثبيت تبعية الجوالن لسوري



 
 
 
 

 

ص           22   4897 العدد:             3/25/2019اإلثنين  التاريخ:  

                                    

وتجريم االحتالل اإلسرائيلي هذا القرار خطوة في االتجاه الصحيح على طريق دعم الحق الفلسطيني 
 في المحافل الدولية.

وطالبت الحركة باتخاذ خطوات فعلية على األرو لمحاسبة الكيان اإلسرائيلي على جرائمه 
 وانتهاكاته، وتدعم حقوق شعبنا وعدالة قضيته.

 24/3/2019موقع حركة حماس، غزة، 
 

 : الشهيد فقها نموذج بطولة لألجيال القادمةحماس .29
ادي في حركة "حماس" عبد الرحمن شديد، في الذكرى السنوية الثانية الستشهاد القائد أكد القي

القسامي واألسير المحرر مازن محمد فقها، أنه حكاية فلسطينية مشرفة، ونموذة بطولة لتجيال 
وقال في تصريح صحفي األحد، إن الشهيد مازن فقها حكاية فلسطينية مشرفة، ونموذة  القادمة.

جيال القادمة، حيث لزم خيار المقاومة والدفاع عن وطنه طالبا وأسيرًا ومبعدًا وحتى آخر بطولة لت
رمق من حياته، في رسالة مفادها أن صراعنا مع هذا المحتل مستمر إلى حين دحره عن كامل 

ي وأضاف: تمر علينا اليوم ذكرى استشهاده، إذ مثل فقها بسيرته الجهادية أيقونة للمقاوم الذ أرضنا.
عرف طريقه وتمسد بنهجه رغم كل التضحيات والمعاناة التي عايشها، فسار عليه صادقا مثابرا 

 يعلي من شهن فلسطين.
 24/3/2019موقع حركة حماس، غزة، 

 
 ضرورة توحيد الموقف الفلسطيني للمطالبة بحقوق الالجئينحماس تنظم لقاًء اعالميًا في لبنان:  .30

ن الفلسطينيين واللبنانيين ونشطاء مواقع التواصل في مخيمي نهر التقى عدد من اإلعالميي: طرابلس
البارد والبداوي ومدينة طرابلس، يوم األحد؛ استجابة لدعوة من حركة "حماس" في ذكرى يوم األرو 

وأكد اللقاء حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتصدي للمخطط األمريكي  ومسيرات العودة.
 إنهاء القضية الفلسطينية وحق العودة. اإلسرائيلي الذي يهدف إلى
عرضا للتطورات  -رئيس الدائرة اإلعالمية لحركة حماس في الخارة-من جهته قدم رأفت مرة 

وأكد مرة وجود مخطط أمريكي إسرائيلي الستهداف المقاومة في قطاع  واألحداث الفلسطينية األخيرة.
ًا لمواجهة هذا المخطط من خالل دعم غزة والضفة وتصفية قضية الالجئين وحق العودة، داعي

وأوضح ُمرة أن تجاوز الخالفات في  المقاومة ومحاصرة الفتنة وتحشيد الرأي العام إلى جانبها.
الساحة الفلسطينية يستوجب إجراء حوار وطني ومصالحة نهائية وانتخابات حرة وحكومة وفاق ودعم 

سقاط مشاريع الفتنة والتخريب. ة إلى أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وتطرق مر  المقاومة وا 



 
 
 
 

 

ص           23   4897 العدد:             3/25/2019اإلثنين  التاريخ:  

                                    

مؤكدا تمسد حركته باألمن واالستقرار وحق العودة وضرورة توحيد الموقف الفلسطيني للمطالبة 
 بحقوق الالجئين.

 24/3/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "القسام" تجدد دعوتها لدعم المقاومة عبر "بتكوين" .31
لدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، يوم األحد دعوتها، جددت كتائب الشهيد عز ا: غزة

 محبي المقاومة كافة إلى دعمها ماليًا عبر عملة "البتكوين" اإللكترونية بآليات جديدة أكثر أمانًا.
وأعهر موقع القسام اإللكتروني عند فتحه واجهتان؛ األولى تقود للموقع الرسمي، واألخرى لصفحة 

وأضافت القسام "ألن األقصى جزء ال يتجزأ من عقيدتنا وآية  لة "داعم المقاومة".التبرع الخاصة بحم
في كتاب ربنا وألنها فلسطين قبلة األحرار ومهوى األفئدة وقضية األمة العادلة ومحط أنعار أحرار 

وذكرت أنه  العالم، بات لزامًا على كل حرا وغيورا أن يكون له سهم في الجهاد ونصرة المعلومين".
"بات بإمكان محبي المقاومة ائن أن يوصلوا دعمهم المالي بشكل مباشر للمقاومة بعملة البتكوين 

 من خالل عنوان المحفعة الذي نشرته القسام".
 24/3/2019، فلسطين أون الين

 
 ة للمستوطنين شرق قلقيلية بالزجاجات الحارقةلاحتراق حاف .32

ساء يوم األحد، قرب قرية جيت شرق قلقيلية بعد احترقت حافلة للمستوطنين بالكامل، م: قلقيلية
وقال شهود عيان: إن الحافلة احترقت تمامًا، في حين هرعت سيارات  استهدافها بزجاجات حارقة.

وأوضح شهود عيان، أن قوات كبيرة من  اإلسعاف اإلسرائيلية للمنطقة كثيرًا مع مركبات اإلطفائية.
 يعرف مصير المستوطنين ركاب الحافلة حتى اللحعة.جيش االحتالل طوقت المنطقة في حين لم 

وفي تطورا الحق انتشرت قوات االحتالل في المنطقة وأغلقت الحواجز العسكرية، في حين نفذ 
 المستوطنون أعمال عربدة ورشقوا بالحجارة مركبات المواطنين المارة في الطريق االلتفافي.
 24/3/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 رياض أبو صفية" الجهاد"قيادي في تعتقل ثالثة أسرى محررين بينهم ال بالضفة السلطةأجهزة  .33

أسرى محررين بينهم قيادي في حركة  3اعتقلت أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة 
 الجهاد اإلسالمي، فيما تواصل اعتقال آخرين دون أي سند قانوني.
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خابرات العامة األسير المحرر القيادي في حركة الجهاد وأحد مبعدي ففي رام هللا، اعتقل جهاز الم
وأفاد المحامي مهند كراجة بهن جهاز المخابرات في  مرة الزهور رياو أبو صفية بعد اقتحام منزله.

 رام هللا منعهم من زيارة القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي رياو أبو صفية المعتقل لديه.
 أيام. 10رام هللا اعتقال الشاب ثائر الخضور من قرية القبيبة منذ أكثر من بوتواصل أجهزة السلطة 

وفي محافعة الخليل اعتقلت أجهزة أمن السلطة الدكتور إبراهيم التميمي عضو المكتب اإلعالمي 
 لحزب التحرير في فلسطين، وذلد أثناء وجوده أمام عيادته.

يت لحم الشاب معاذ حمامدة بعد اقتحام منزله وفي سياق متصل، اعتقل جهاز األمن الوقائي في ب
 في مخيم الدهيشة مساء أمس.

 24/3/2019موقع حركة حماس، غزة، 
 

رنتنياهو يق .34  زيارته لواشنطن إثر سقوط صاروخ شمالي تل أبيب صِّ 
أعلن رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، : نضال محمد وتد -القدس المحتلة 
مباشرة بعد لقائه  "إسرائيل"إلثنين، أنه قرر تقليص مدة زيارته لواشنطن، والعودة إلى صباح اليوم ا

 المرتقب مع الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، اليوم.
وجاء إعالن نتنياهو بعد أن أصابت قذيفة صاروخية أطلقت فجر اليوم من غزة، بيتا في بلدة إسرائيلية 

 إسرائيليين بجراح تراوحت بين الطفيفة والمتوسطة. شمالي تل أبيب أسفرت عن إصابة سبعة
وقال نتنياهو، بحسب ما أوردته اإلذاعة اإلسرائيلية، إنه قرر بعد مشاورات عاجلة مع رئيس أركان 

دارة  "إسرائيل"الجيش، ورئيس جهاز الشاباد، العودة إلى  لتحديد الرد على القصف الصاروخي، وا 
 قوة".األمور عن قرب، ثم أضاف: "سنرد ب

 وكان من المقرر أن يمكث نتنياهو في واشنطن حتى يوم األربعاء المقبل، إلجراء سلسلة لقاءات مع ترامب.
 25/3/2019، العربي الجديد، لندن

 
 غزة خبير عسكري إسرائيلي: عملية عسكرية منتظرة ضدِّ  .35

ش يستعد لعملية قال رون بن يشاي الخبير العسكري اإلسرائيلي، إن الجي "ترجمة خاصة -رام هللا 
 "إسرائيل"عسكرية منتعرة ضد قطاع غزة في الصيف المقبل، لكنها لن تكون قبل احتفاالت 

وبحسب بن يشاي في مقالة نشرت بصحيفة يديعوت أحرونوت،  بـ"االستقالل" في مايو/ أيار المقبل.
قبل سواء فإن الجيش حدث من خططه العسكرية لمهاجمة غزة، وينتعر توصيات رئيس الحكومة الم
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وبين أن الجيش سيسعى من خالل عمليته المقبلة التحرد  كان بنيامين نتنياهو أو بيني غانتس.
 بسرعة لوقف حرب االستنزاف التي تخوضها حماس على الحدود.

 24/3/2019القدس، القدس، 

 
 مستوطنو غالف غزة: ما يحدث على الحدود أشبه بالحرب .36

فجيرات الكبيرة التي ُيحدثها الفلسطينيون على حدود قطاع اشتكى مستوطنو غالف غزة من الت: غزة
العبرية، إن مستوطنو المجمع اإلقليمي أشكول  13وذكرت القناة  غزة ضمن فعاليات اإلرباد الليلي.

وقالت  سمعوا دوي انفجارات قوية أعقاب التعاهرات في عدة مواقع على طول الحدود مع قطاع غزة.
ت" العبرية، إن المعاهرات الليلة على حدود القطاع هذه األيام هي موقع صحيفة "يديعوت أحرونو 
عبوة متفجرة ألقيت نحو  300وأشارت مصادر عبرية إلى أن أكثر من  األعنف منذ أي وقت مضى.

 ساعات فقط وما زالت التفجيرات مستمرة. 3القوات على حدود قطاع غزة خالل 
 24/3/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 اثنين من منافسيه دعوى تشهير ضدِّ .. ويقدم نتنياهو ينفي تربحه من بيع غواصات ألمانية إلى مصر .37

رئيس الوزراء اإلسرائيلي ، أن )د ب أ(، نقاًل عن وكالة 24/3/2019القدس العربي، لندن، ذكرت 
نادرة مع بنيامين نتنياهو نفى مزاعم أنه تربح من بيع غواصات ألمانية إلى مصر في مقابلة حية 

 اإلسرائيلية مساء السبت. 12القناة 
وفي أول مقابلة له مع القناة التلفزيونية األكثر مشاهدة في إسرائيل منذ بداية واليته، نفى نتنياهو 

 االتهامات الموجه له من خصومه السياسيين ووصفها بـهنها "موجة من األكاذيب".
رشوة تحيط باستحواذ إسرائيل على غواصات وسفن وتتعلق هذه االتهامات بفضيحة مزعومة للفساد وال

بحرية من شركة تيسن كروب لتنعمة البحرية )تي كيه ام اس( األلمانية. وال يعد نتنياهو مشتبها به 
 في القضية، ولكن العديد من المقربين منه محل اشتباه.

لح ضد نتنياهو ووفقا لوسائل إعالم إسرائيلية، فإن المدعي العام يحقق في مزاعم تضارب مصا
تنطوي على أسهم في شركة يديرها ابن عمه، والتي تم االستحواذ عليها الحقا من قبل مورد من 

 شركة )تي كيه ام اس(.
إنه سيقيم دعوى  قال نتنياهو، عن رويترز من القدس، أن 23/3/2019الحياة، لندن، وأضافت 

أنهما وصفاه بهنه خائن بسبب فضيحة تشهير ضد اثنين من منافسيه السياسيين الرئيسيين، مؤكدًا 
فساد تتعلق بصفقة غواصات ألمانية. وقال نتنياهو في تسجيل مصور بثه على صفحته على 
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"فيسبود" إنه طلب من فريقه القانوني اتخاذ إجراء ضد رئيس األركان السابق بيني غانتس ووزير 
 الدفاع السابق موشي يعلون.

 

 أ غاز مسال بمصرديليك اإلسرائيلية تبحث شراء مرف .38
قالت ديليد دريلينا اإلسرائيلية يوم األحد إنها تستطلع خيارات تعزيز صادرات : رويترز، األلمانية

 الغاز الطبيعي إلى مصر، بما في ذلد إمكانية شراء حصص في مرفه للغاز الطبيعي المسال هناد.
 تفاقات للتصدير إلى مصر.وديليد شريد في حقول غاز بحرية في إسرائيل وقبرص، ووقعت بالفعل ا

إن إحدى قنوات زيادة المبيعات قد تتمثل في مرفهي الغاز  2018وقالت الشركة في تقريرها السنوي للعام 
نها "تدرس ترتيبات شتى مع مالد مرافق التسييل".  المسال قرب إدكو ودمياط على ساحل المتوسط، وا 

تى شراء حصص في المحطات ذاتها، وأوضحت ديليد أن ذلد قد يشمل شراء طاقة تسييل أو ح
 وفق ما أوردت رويترز.

وقالت وكالة األنباء األلمانية إنه إذا نجحت ديليد في إتمام الصفقة، فإنها ستعد بمثابة إشارة قوية إلى 
 أن "إسرائيل ومصر تتحركان إلى ما هو أبعد من التعاون األمني باتجاه عالقات اقتصادية أعمق".

% 39اإلسرائيلية ونوبل إنيرجي األمريكية قد استحوذتا مع شركاء آخرين على وكانت شركتا ديليد 
سرائيل.  من أسهم شركة غاز شرق المتوسط المصرية، التي تمتلد خط األنابيب بين مصر وا 

 24/3/2019الجزيرة.نت، 
 

 محتجون يرفضون زيارة أولمرت لباقة الغربية واألخير يهاجم نتنياهو .39
احتج العشرات من سكان باقة الغربية داخل الخط األخضر، اليوم السبت،  :ترجمة خاصة - رام هللا

 على زيارة أيهود أولمرت رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق، إلى البلدة للمشاركة في لقاء سياسي.
 وشارد في اللقاء الذي رعاه مركز ثقافي في البلدة، رام بن باراد نائب رئيس جهاز الموساد سابقا.

ووصف المتعاهرون، أولمرت بهنه "قاتل للفلسطينيين"، وأنه ارتكب جرائم حرب بحقهم في غزة 
 والضفة الغربية. ووصفوه بـ"اللص" بعد االتهامات التي وجهت له سابقا وُحوكم بشهنها.

واستغل أولمرت مشاركته في المؤتمر للهجوم على رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو. متهما إياه 
هنه وحكومته يحرضون باستمرار ضد العرب واليسار. ووصفه بهنه رئيس وزراء فاشل، وأن بيني ب

ورأى أن تسريب قضية هاتف غانتس من قبل  غانتس أكثر تناسبا ليكون رئيسا للوزراء مستقبال.
 .2014نتنياهو جزء من ممارسته لتسريب المعلومات كما كان يفعل أثناء الحرب ضد غزة عام 
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وأشار أولمرت إلى أنه  يس هناد شيء تريده إيران، أكثر من أن يبقى نتنياهو رئيسا للوزراء".وقال "ل
 يتحدث باستمرار مع قادة من العالم العربي، وأنه يفتخر بهذه العالقات.

 23/3/2019القدس، القدس، 
 

 وفاة أحد أبرز مؤسسي جهاز الموساد .40
هاز الموساد وأبرز قادتها، يوم السبت، عن توفي رافي إيتان أحد مؤسسي ج :ترجمة خاصة - غزة

ويعتبر إيتان من رؤساء الجهاز ووزير سابق، من أبرز الشخصيات األمنية  عاما. 92عمر يناهز 
 في إسرائيل، وقد شارد في عدة عمليات هامة قتل خاللها العشرات من الشخصيات العرب.

الغتيال قادة منعمة التحرير أكثر من ، وخطط 1979كما تولى رئاسة أركان الجيش اإلسرائيلي عام 
ونعى رؤوفين ريفلين الرئيس اإلسرائيلي، وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، إيتان وأشادوا بعملياته  مرة.

 التي قادتها على مر سنوات طويلة.
 23/3/2019القدس، القدس، 

 
 مع "حزب هللا" هتواصلبتهمة  48فلسطينيي تحاك م عربيًا من  "إسرائيل" .41

 36قدمت النيابة العامة اإلسرائيلية إلى المحكمة المركزية الئحة اتهام ضد محمود جبارين ) ام هللا:ر 
عامًا( من مدينة أم الفحم، بتهمة تواصله مع عناصر "حزب هللا" اللبناني بهدف "مساعدة المنعمة في 

من الحزب؛ هما علي حربها ضد إسرائيل". ووفقًا لالئحة االتهام، كان جبارين يتواصل مع ناشطين 
شعيب وبالل الساطر، وكالهما ناشط في شبكات حزب هللا االجتماعية، مثل "تويتر" و"فيسبود" 

 و"واتساب". ويعمل شعيب أيضًا مراساًل لتلفزيون "المنار" ومحطة إذاعة النور التابعين لـ"حزب هللا".
 24/3/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 مب بالتدخل في االنتخابات لصالح نتنياهوالمعارضة اإلسرائيلية تتهم تر  .42

مب بالتدخل بشكل ااتهمت المعارضة اإلسرائيلية الرئيس األمريكي دونالد تر : كفاح زبون - رام هللا
كبير في االنتخابات اإلسرائيلية لصالح رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو الذي يواجه اتهامات 

مب في االنتخابات اسرائيلية، شيلي يحيموفيتش، إن تدخل تر بالفساد. وقالت رئيسة المعارضة اإل
اإلسرائيلية التي ستجرى في التاسع من أبريل )نيسان( المقبل "كبير جدًا" لصالح رئيس نتنياهو. 
وأضافت يحيموفيتش في "منتدى السبت الثقافي" في الخضيرة شمال إسرائيل، قولها: "كنت سهكون 
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مب بالسيادة اإلسرائيلية على اأقل". ورحبت يحيموفيتش باعتراف تر  مب تدخل بدرجةاسعيدة لو أن تر 
 الجوالن، لكنها وصفت ذلد بهنه جاء في "توقيت يخدم نتنياهو".
 24/3/2019الشرق األوسط، لندن،  

 
 حماس حول موعد تحويل األموالحكومة نتنياهو و  ليبرمان يقول إن الخالف بين .43

دور ليبرمان، أمس، إن نقطة الخالف ائن بين جيش السابق أفيقال وزير الج: كفاح زبون - رام هللا
ونقلت القناة السابعة بالتلفزيون اإلسرائيلي عن ليبرمان  إسرائيل وحماس هي موعد تحويل األموال.

أبريل المقبل، قبل االنتخابات  /مليون دوالر لها بداية نيسان 30قوله، إن حماس مصرة على تحويل 
وبحسب كالمه، فإن "الفجوة" بين الحكومة  حكومة اإلسرائيلية تريده بعد ذلد.اإلسرائيلية؛ لكن ال

نما "التوقيت"، مؤكدًا أن  مستعدة لقبول ذلد، وتحويل  "إسرائيل"اإلسرائيلية وحماس ليست المبلا، وا 
وقال ليبرمان إن "دفع رسوم المؤامرة لـحماس لن يحقق األمن لسكان  األموال؛ لكن بعد االنتخابات.

نطقة الغالف، وال الوسط؛ بل يزيد ويقر ب من المواجهة القادمة"؛ خصوصًا أن كل شيء يسير م
 "وفق شروط حماس".

 25/3/2019الشرق األوسط، لندن،  
 

 "إسرائيلـ"ب على تصريحات عنصرية لوزيرة.. منشور يثير جدالً  تعليقاً  .44
وجاء فيه أن بإسرائيل -فيسبود أثار منشور كتبته مقدمة برامج إسرائيلية تدعى روتيم سيلع على 

 موجة غضب عارمة وانتقادات الذعة في إسرائيل. -مواطنين عربا وهم آدميون كغيرهم من البشر
ومن بين االنتقادات التي وجهت لمقدمة البرامج تعقيب من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 

 جاء فيه أن إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي فقط.
جاء منشور "سيلع" تعليقا على تصريحات عنصرية لوزيرة الثقافة ميري ريغيف ضد العرب، التي و 

تستغل كل منبر للتحريو على العرب في إسرائيل. وفي فترة ما قبل االنتخابات تزداد وتيرة 
 التحريو وذم العرب، وتصبح نهجا ضمن حمالت اليمين االنتخابية.

 24/3/2019الجزيرة.نت، 
 

 بإصابته برصاص إسرائيلي فلسطيني بغزة متأثراً  استشهاد .45

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، األحد، عن استشهاد فلسطيني، متهثرا : نور أبو عيشة - غزة
، برصاص الجيش اإلسرائيلي، خالل مشاركته في فعاليات مسيرة "العودة"، يوم السبت بإصابته،
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مقتضب، وصل وكالة "األناضول" نسخة منه، إن شمالي قطاع غزة. وقالت الوزارة بغزة في بيان 
عاما( استشهد متهثرًا بجراحه التي أصيب بها أمس، بالصدر، برصاص  24"الشاب حبيب المصري )
 إسرائيلي شمالي القطاع".

 24/3/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 مريضًا يواجهون الموت البطيء في سجون االحتالل أسيراً  15: هيئة شؤون األسرى .46
مهند حامد: حذرت هيئة شؤون األسرى والمحررين، يوم األحد، من تفاقم األوضاع  - رام هللا

الصحية لتسرى المرضى القابعين فيما تسمى "بعيادة مستشفى الرملة"، والذين يواجهون الموت 
 15إن "وقالت الهيئة، في بيان، وصل "القدس العربي" نسخة منه  البطيء والحقيقي بشكل يومي.

يرا مريضا يعانون من عروف صحية واعتقالية بالغة السوء والصعوبة، وغالبيتهم يعانون من أس
 الشلل، ويتنقلون على كراسي متحركة، ويعتمدون على أسرى آخرين للقيام باحتياجاتهم اليومية".

وأكدت أن المرضى هناد يعانون من سياسة اإلهمال الطبي المتعمد، حيث انعدام الخدمات الطبية 
الصحية، وعدم تشخيص الحاالت المرضية، وانعدام تقديم العالجات واألدوية الالزمة لهم، ومساومة و 

 األسرى على العالة، وتقديم المسكنات والمنومات.
دياد، الذي يعاني من  أبوكما استعرضت في بيانها تفاقم الوضع الصحي لتسير المصاب سامي 

عاناته من مرو السرطان في األمعاء منذ ثالث تدهور خطير جدا في حالته الصحية، بسبب م
 سنوات؛ بسبب اإلهمال الطبي المتعمد لوضعه الصحي.

 24/3/2019، لندن، القدس العربي
 

 يؤكد إعدام جنود االحتالل شابين فلسطينيين عقب حادث سير" هآرتسلـ"تقرير  .47
، أن قوات االحتالل مهند حامد: كشف تحقيق لصحيفة "هآرتس" العبرية، يوم األحد - رام  هللا

أطلقت النار تجاه ثالثة شبان قرب قرية كفر نعمة في الرابع من آذار الجاري، بعد أربعة دقائق 
 ونصف من اصطدام مركبتهم مع مركبة جيش االحتالل.

عاما( من قرية خربثا المصباح، ويوسف رائد محمد سليمان  20واستشهد أمير محمود جمعة دراة )
ن قرية بيت سيرا، فيما أصيب الشاب هيثم علقم بجروح قبل أن يتم اعتقاله، بعد عاما( م 20عنقاوي )

إطالق قوات االحتالل على مركبة كانوا يستقلونها بذريعة محاولتهم تنفيذ عملية دهس قرب قرية كفر نعمة 
 غرب رام هللا. فيما زعم جيش االحتالل بإصابة اثنين من جنوده، أحدهما وصفت إصابته بالخطيرة.
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وتحدثت مصادر محلية في البلدة في حينها لـ"القدس العربي" أن ما جرى هو أن الشبان الثالثة كانوا 
متجهين إلى مكان عملهم في مخبز، وقد تفاجهوا بمركبة عسكرية إسرائيلية تقف على منعطف غير 

ة وأطلقوا مرئي، مما أدى إلى اصطدامهم بالمركبة العسكرية، وثم نزل الجنود من مركبتهم المصفح
النار على الشبان الثالثة، حيث استشهد شابان وأصيب صديقهم الثالث بجروح خطيرة، وما زال 

 معتقال لدى االحتالل بتهمة القيام بعملية دهس.
وجاء في تحقيق لصحيفة "هآرتس" العبرية "أن تسجياًل مصورًا أعهر أن إطالق النار تجاه الشبان 

، حيث يسمع في التسجيل دوي رصاصة واحدة فقط بعد بدء بعد عدة دقائق من االصطدام
االصطدام بين سيارة الشبان ومركبة االحتالل العسكرية، فيما ُأطلقت تسع رصاصات أخرى بعد أربع 

وقالت الصحيفة إن جيش االحتالل وجهاز الشاباد زعموا أن الشاب  دقائق ونصف من الحدث".
ن بسيارتهم بعد إلقاء زجاجات حارقة، مضيفة أن الشاب الفلسطيني المعتقل اعترف أنهم كانوا عائدي

 المعتقل وضع قبل التحقيق معه في غرفة بداخلها مع عمالء.
 24/3/2019، لندن، القدس العربي

 
 : غارات جوية وقصف مدفعي تستهدف عدة مواقعغزة .48

ت الجوية، شن ت طائرات إسرائيلية فجر أمس، مسي رة سلسلة من الغارا محمد الجمل وخليل الشيخ:
استهدفت نقطة للضبط الميداني، إضافة لخيام العودة شرق محافعة رفح ومخيم البريج جنوب ووسط 

بالتزامن مع تواصل التعاهرات الليلية واالنفجارات الكبيرة على طول الحدود الشرقية  غزة،قطاع 
صالح وتههيل وكثفت قوات االحتالل، خالل ساعات نهار أمس، محاوالتها إ والشمالية للقطاع.

السياة الفاصل من خالل وضع أسالد شائكة جديدة، بعد نجاح المتعاهرين في تخريبه وقصه، 
حداث عشرات الثغرات فيه.  وا 

 25/3/2019، األيام، رام هللا
 

 عشرات المستوطنين يستأنفون اقتحاماتهم االستفزازية للمسجد األقصى .49
تحاماتهم للمسجد األقصى المبارد، من باب استهنف عشرات المستوطنين، يوم األحد، اق: القدس

ونفذ المستوطنون جوالت  المغاربة، بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل.
شروحات حول ُأسطورة "الهيكل المزعوم" مكان  إلىاستفزازية في المسجد المبارد، واستمعوا 

 األقصى.
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الذي فرضته على القدس والداخل  اإلغالقمس، من جهة ثانية، رفعت سلطات االحتالل، مساء أ
 منذ مساء األربعاء الماضي، بسبب ما يسمى بـ"عيد البوريم/المساخر" العبري.

 24/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 االحتالل يقتحم مدرسة بالخليل ويعتدي على المعلمين والطالب .50
يوم األحد، بحاالت اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل أصيب عشرات الطالب والمعلمين صباح 

للدموع، الذي أطلقته قوات االحتالل اإلسرائيلي صوب مدرسة النهضة األساسية للبنين في مدينة 
ووفقا لشهود عيان، أطلقت قوات االحتالل قنابل الغاز المدمع باتجاه الطلبة والمعلمين أثناء  الخليل.

 ليوم، ما تسبب بحاالت اختناق، وجرى إسعافهم ميدانيا.دخولهم المدرسة صباح ا
مدرسة في محافعة الخليل من اعتداءات قوات االحتالل على الطلبة والهيئة  11وتعاني أكثر من 

 التدريسية، والتنكيل بهم على الحواجز العسكرية.
 24/3/2019، 48عرب 

 
 بالضفة 12واعتقال  حت الحصارإغالق مدخل دير استيا لليوم الرابع على التوالي وسلفيت ت .51

فلسطينيًا بينهم  12 أمس،اعتقلت قوات االحتالل، الليلة قبل الماضية وفجر : في الضفة وكاالت
أسرى محررون. وقال نادي األسير، في بيان، إن قوات االحتالل، اعتقلت ستة فلسطينيين من أنحاء 

اعتقلت أربعة من أنحاء عدة في  وأضاف أن قوات االحتالل، عدة وبلدات في محافعة بيت لحم.
 محررون.محافعة نابلس، بينهم أسرى 
سيدة وشابين مقدسيين عن المسجد األقصى المبارد. كما أبعد  أمس،وأبعدت مخابرات االحتالل، 

 رضوان عمر، مدير قسم المخطوطات في األقصى عن المسجد المبارد لمدة أسبوع.
حتالل أمس إغالق مدخل بلدة دير إستيا غربي سلفيت، ولليوم الرابع على التوالي، واصل جيش اال

ومنع الفلسطينيين من الدخول أو الخروة بشكل كامل. وقال رئيس البلدية سعيد زيدان إن قوات 
االحتالل نصبت نقطة عسكرية على مدخل البلدة الرئيسي، ومنعت الناس من الدخول والخروة 

  المارة.ستوطنين للبلدة، بحجة إلقاء الحجارة على سيارات الم
وواصلت سلطات االحتالل، حصار ومداهمة قرى وبلدات عدة في محافعة سلفيت ونصبت الحواجز 
على جميع مداخلها وا غالقها لفترات، إضافة إلى اعتالء أسطح المنازل، عقب عملية سلفيت قرب 

 دي وحاخام."ارئيل" األحد األسبق، الذي نفذها الشهيد عمر أبوليلى والتي أدت إلى مقتل جن
 25/3/2019، الخليج، الشارقة
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 مستوطنون يعتدون بوحشية على مواطنة ونجلها في الخليل .52
اعتداء من قبل مجموعة من المستوطنين  إلى، أمسوفا: تعرضت مواطنة ونجلها، مساء  -الخليل 

الذين وأفادت مصادر محلية وأمنية، بهن مجموعة من المستوطنين  في منطقة تل الرميدة في الخليل.
يقيمون بالبؤرة االستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في تل الرميدة هاجموا مواطنة من عائلة 

 "قعقور" ونجلها واعتدوا عليهما بالضرب والسب أثناء تواجدهما في محيط منزلهم.
أعين وقد نشر نشطاء في الخليل، شريط فيديو: "يعهر اعتداء المستوطنين على السيدة وابنها أمام 

 جنود االحتالل، وتعهر السيدة وهي تسقط أرضًا وهم ينهالون عليها وعلى ابنها بالركل والضرب".
منزلها، وقد  إلىوقالت مصادر محلية: إن المستوطنين اعتدوا على السيدة أم محمود، خالل عودتها 

 تصدى ابنها العتداء المستوطنين.
 24/3/2019، األيام، رام هللا

 
 مصير عميل "انتهت صالحيته"االحتالل يكشف  .53

نشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، يوم األحد، مقابلة مع جاسوس سابق تورط في : رام هللا
التجسس على مقاومين فلسطينيين في الضفة المحتلة، إال أن جيش االحتالل تخلى عنه ولم يقدم له 

إحدى قرى جنوب مدينة نابلس، وقالت الصحيفة أن الجاسوس السابق زهير عديلي من  أي مقابل.
سرائيليًا، تورط بالتعاون مع جيش االحتالل منذ إغير اسمه لـ "أودي أيالون" وأصبح يعرف نفسه أنه 

كان صغيرًا، إذ كان يعمل ببقالة إسرائيلية في "تل أبيب" حيتما عرو عليه أحد ضباط المخابرات 
 ة المحتلة.اإلسرائيلية العمل معه والتجسس على مطلوبين في الضف

ويقر الجاسوس أنه ساعد االحتالل باعتقال عشرات المقاومين، إذ يتم إعطائه صورة للمقاوم، ويقوم 
رسالها لقوات االحتالل، مشيرًا إلى أنه استمر بذلد  هو بإيجاد كطريقة للوصول إليه ومتابعة أخباره وا 

منية الفلسطينية بعد نصب كمين وبين أنه اعتقل من قبل األجهزة األ .1999لسنوات طويلة حتى عام 
 له، ومكث في سجن تابع للسلطة الفلسطينية عدة أشهر حتى نجح بالهروب من السجن.

ويقول الجاسوس أنه عاد للشارع بعد فترة إعادة التههيل التي أجراها له الشاباد بعد هروبه من سجون 
ه ال يحصل ائن على مبالا مادية السلطة الفلسطينية، وحصل على الهوية الزرقاء اإلسرائيلية، ولكن

 مناسبة من االحتالل تمكنه من العيش.
وأضاف أنه أجرى تواصاًل في مرة من المرات مع أحد المسؤولين في مكتب رئيس وزراء االحتالل 
وطلب منه حل مشكلته فهجابه المسؤول بهن يتصل عليه بعد يومين، ليتفاجه بعدها الجاسوس أن 
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في أحد برامج التعرف على األرقام تحت اسم: "أودي، عميل للشاباد،  المسؤول قام بوضع اسمه
 عربي، يجب عدم الرد على الهاتف".

 24/3/2019، فلسطين أون الين
 

 عن الفساد مركز حقوقي يناشد القضاء في غزة تبرئة صحافية تواجه السجن إلجرائها تحقيقاِّ  .54
اإلنسان، القضاء في قطاع غزة بتبرئة الصحافية مهند حامد: ناشد المركز الفلسطيني لحقوق  - رام هللا

هاجر حرب، التي تحاكم عقب إجرائها تحقيقا صحافيا كشفت فيه عن فساد في التحويالت الطبية في 
وأوضح المركز في بيان وصل "القدس العربي" نسخة منه "تعقد محكمة الصلح في غزة  قطاع غزة.

لحكم في قضية الصحافية هاجر حرب، والتي وجهت ، جلسة النطق با2019مارس  25غدًا، الموافق 
 لها النيابة اتهامات، على خلفية قيامها بإعداد تقرير حول شبهات فساد في قطاع التحويالت الطبية".
وأضاف: "يشدد المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان على رفضه التام إلخضاع الصحافية حرب 

القضاء في غزة االنتصاف لحرية التعبير وا عالء حرية للمحاكمة على خلفية عملها الصحافي، ويناشد 
وأكد المركز "أن استمرار المحاكمة يمثل اعتداًء خطيرًا على حرية التعبير، ويساهم في  الصحافة".

 تعزيز الرقابة الذاتية، مما يقوو حرية الصحافة ويفرغها من مضمونها كجهة رقابية".
 24/3/2019، لندن، القدس العربي

 
 في فيلم واحد ة.. معاناة فلسطين وسوريعاماً  16يبلغ المخرج  .55

"ما دخلني يا سيدي، وهللا أنا دهان" من عبارة لرب أسرة فلسطينية سورية في : عمار خصاونة -فرنسا 
المعتقالت السورية يخضع للتعذيب، إلى مشهد صحفي ُيعدم في ذات المعتقل بعد أن كانت آخر عباراته 

الزم تعرف أن الصورة باقية، وأنتم ذاهبون، وما بيبقى منكم غير أثر الموت في حوار مؤثر مع سجانه "
 من عمره. 16وريحة الدم"، ُبني فيلم من إخراة الفتى الفلسطيني السوري آدم خليل الذي لم يتجاوز الـ 

فيلم "ما دخلني" يروي قصة عائلة فلسطينية سورية تعيش في مخيم اليرمود بدمشق، يحكي قصة 
بن في سيناريو يحمل في طياته معاناة المعتقلين في سجون النعام السوري والضغط الذي األب واال

 يعيشونه وأساليب التعذيب التي يخضعون لها.
هذا الفيلم الذي شارد في مهرجان "سيني فلسطين" لدورته الخامسة، ويقام في مدينة تولوز الفرنسية، 

طينية قبل إعجاب العرب، وأضحت معالم نجاحه حصد إعجاب الفرنسيين المهتمين بالسينما الفلس
 تلوح في األفق في فرص قد تتاح له للمشاركة في مهرجانات سينمائية أضخم في دول مختلفة.
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القصة مستوحاة من الواقع الذي عاشه أهل المنطقة، خصوصا أن األب واالبن العاملين على 
سطينيان سوريان عاشا في مخيم المشروع هما من يجسدان هذا الدور أيضا، خصوصا أنهما فل

اليرمود في دمشق وعاشا حصاره ومهساته في السنين األولى من الثورة السورية، يشارد معهما عدد 
من الممثلين الشباب من سوريين وسوريين فلسطينيين هواة، والذين أدوا أدوارهم بشكل جميل، بحسب 

 شهادات الحضور من عرب وفرنسيين.
يرة نت للفيلم في صالة العرو بالمهرجان، التقى خليل الذي شرح حجم وبعد حضور مراسل الجز 

الصعوبات التي واجهتهم وكيف بدأ في االهتمام بموضوع السينما، حيث تلقى بعو التدريبات من 
قبل مخرجين فلسطينيين مقربين من عائلته، وبدأ خوو غمار التجربة في المسارح الفرنسية من 

وذكر خليل أنه بدأ بالفكرة منذ عام  ها بمدينة تولوز، جنوب فرنسا.خالل المدرسة التي يدرس ب
تقريبا، وبمساعدة والده الذي دعمه وطور الفكرة إلى سيناريو بدأ مشوارهما، فيقول "كان من الصعب 
البدء بالعمل مع إمكانياتي اللوجستية الضعيفة، وقد توجهت لشركات اإلنتاة لكنها رفضت العمل 

لكن توفر لنا فيما بعد بعو األصدقاء من عرب وفرنسيين ساعدونا على تهمين معي لصغر سني، و 
 بعو المعدات، وقام فرنسيون بتقديم منازلهم لتكون مساحة لنا للتمثيل".

 23/3/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 سيدة 31"نحن نساء فلسطينيات".. حملة إلكترونية تحتفي بإنجازات  .56
لرغم من العروف التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بسبب في فلسطين وعلى ا: روال عصفور

االحتالل الصهيوني فإن بعو الجهات تحرص على تكريم المرأة الفلسطينية )الربيع النابو بالحياة( 
 لشعب مناضل راسخة جذوره رغم أنف العدو.

باسم "نحن نساء وبهذه المناسبة، قرر مركز يبوس الثقافي في الضفة الغربية إطالق حملة إلكترونية 
سيدة فلسطينية "عدد أيام شهر آذار" تتضمن التعريف  31فلسطينيات" بهدف نشر قصص 

بإنجازاتهن وتضحياتهن وبطوالتهن ومآثرهن على صفحات المركز عبر وسائل التواصل االجتماعي 
 وفي الصفحات اإللكترونية األخرى.

صة بكل منهن على حدة، وتتيح للقراء وتتضمن قصة كل سيدة مادة توثق اللحعات والتجارب الخا
التعرف على المعاني والقيم العليا التي فاو بها عطاؤهن على مر الزمن، وبإمكان الجمهور اقتراح 

 أسماء لشخصيات نسوية وتوفير المادة والصور.
 تؤكد مديرة مركز يبوس الثقافي رانية إلياس للجزيرة نت في حديث عبر البريد اإللكتروني أن "هناد
الكثير من السيدات الفلسطينيات من الجيل القديم لديهن قصص وتجارب وتضحيات في مخيمات 
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الشتات والقرى الفلسطينية والمدن لم يسمع أو يقرأ عنها الجيل الجديد، ولهن باع طويل في النضال 
 والمقاومة وفي الموسيقى والفنون وغيرها من المجاالت".

اللواتي كان لهن األثر الملموس في المجتمع والحياة الفلسطينية،  وبرز في فلسطين الكثير من النساء
وكان لهن حضور واضح وفعل كفاحي في مختلف المجاالت )المقاومة، الفنون، ائداب، التعليم، 
الصحة، العمل الخيري والمجتمعي والتنموي، والدفاع عن الفقراء والمعلومين(، وترسخت أسماؤهن 

اإلنساني، وجسدن بتضحياتهن وعطائهن معاني التفاني من أجل حقوق في صفحات العمل الوطني و 
ووفاء لهذه النماذة الناصعة في اليوم العالمي للمرأة وعيد األم ومن  الناس عموما، والمرأة خصوصا.

أجل إعطاء أمثلة مشرقة للشباب والشابات سعى المركز إلى توثيق التجارب المتميزة لسيدات قدمن 
ن من دون مقابل ومن مناطق جغرافية منوعة وفي مجاالت العمل التطوعي بشغف خدمات للوط

 واالجتماعي واإلنساني.
 24/3/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "الجوالن "إسرائيليةرفض برلماني مصري لـ .57

علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، أمس، رفو القرار الالمسؤول  .أعلن د القاهرة:
"إسرائيل"، فيما شدد مجلس النواب ـاألمريكية، باعتبار الجوالن أرضا تابعة ل الصادر من اإلدارة

األردني على رفو االعتراف بسيادة االحتالل اإلسرائيلي على أرو الجوالن السورية، مؤكدًا أن 
وقال عبد العال، خالل الجلسة العامة، أمس،  جالء االحتالل عن األراضي العربية هو الحل الوحيد.

الثانية تنهتد الواليات المتحدة القرارات الدولية والشرعية، وتتخذ خطوات غير مشروعة في للمرة 
وأكد أن القرار األمريكي صادر من غير مختص بشهن أرو  اعترافها بهن الجوالن أرو "إسرائيلية".

لدولي، محتلة، مشيرًا إلى أن كافة القرارات الدولية أكدت أن الجوالن أرو عربية، ودعا المجتمع ا
للتحرد الفوري؛ لوقف هذا االنحياز السياسي األمريكي، الذي سيجلب عدم االستقرار في المنطقة، 

 مطالبًا الشعوب العربية بنبذ الفرقة، والعمل على وحدة الصف لمواجهة هذا القرار.
 25/3/2019، الخليج، الشارقة

 
 نتنياهو "وافق" على بيع غواصات ألمانية لمصر  .58

 أقر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي، الليلة الماضية، بهنه سمح :رجمة خاصةت -رام هللا 
أللمانيا ببيع غواصات متقدمة لمصر دون أن يطلع وزير الجيش ورئيس األركان على القضية 

وأوضح نتنياهو في مقابلة مع القناة العبرية الثانية، أنه سمح بتلد الخطوة ألسباب أمنية.  حينها.
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ولفت إلى أنه وافق  يفا "هناد أسرار في الدولة ال يعرفها إال رئيس الحكومة وبعو األشخاص".مض
على بيع غواصات لمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكنه عارو ذلد في عهد الرئيس 

ونفى بشدة أن يكون قد حصل على عمولة مالية من تلد الصفقة، موضحا أن أي  محمد مرسي.
ة يملكها كانت حين كان عضوا في الكنيست، مشيرا إلى أنه باع أسهمه قبل عام ونصف أسهم مالي

من بيع الغواصة األولى، كما ال يوجد أي رابط بينه وبين الشركة المسؤولة عن بناء تلد الغواصات 
أبيو" برئاسة بيني غانتس ويائير  -وأكد أنه سيقاضي قادة ائتالف حزب "أزرق منذ ذلد الحين.

 وموشيه يعلون وغابي اشكنازي بسبب اتهاماتهم المتكررة بحقه. البيد
 24/3/2019، القدس، القدس

 
 حماس في غزة "ممارسات"مصري يحذر من حزب  .59

حذر حزب التجمع الوطني التقدمي المصري، من ممارسات حركة "حماس" وقمعها للحراد : القاهرة
الحزب عاطف مغاوري، في مؤتمر واستعرو نائب رئيس  الشعبي في قطاع غزة "بدنا نعيش".

صحفي، يوم السبت، بحضور أعضاء الحزب وعدد من اإلعالميين بمقر الحزب في القاهرة، صور 
الجرائم والتسجيالت التي قامت بها ميليشيا "حماس" بحق شعبنا في القطاع، وأعمالها اإلجرامية على 

وقال مغاوري إن  كهم الشعبي السلمي.مدار األيام الماضية من انتهاد لحقوق المواطنين، بسبب حرا
حركة "حماس" تعمدت خالل قمعها الحراد الشعبي السلمي الرافو لسياستها في قطاع غزة، 

 استهداف الصحفيين واإلعالميين في محاولة للتعتيم على أفعالها.
 24/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 فاتحة لمنفذ عملية "سلفيت"نواب األردن وحكومته يقرأون ال .60

قرأ مجلس النواب األردني الفاتحة على روح منفذ "عملية سلفيت" الفلسطيني : ليث الجنيدي - انعم  
جاء ذلد بناًء  عمر أبو ليلى، خالل افتتاح جلسته الصباحية، األحد، التي عقدها بحضور الحكومة.

ية للشهيد أبو ليلى، تحت قبة البرلمان، على طلب من النائب خليل عطية )مستقل(، والذي أدى التح
 وفق وسائل إعالم محلية.

كما أعرب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، عن رفو المجلس التصريحات األمريكية 
والمواقف التي تتجاوز قرارات الشرعية الدولية فيما يخص مرتفعات الجوالن، وتزيد من تعقيد المشهد 

 الة عدم االستقرار، عبر دعم االحتالل اإلسرائيلي في تماديه وعلمه.في منطقتنا، وتنذر باستمرار ح
 24/3/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 على الحدود البحرية "إسرائيل"بومبيو عرض المساعدة لمعالجة الخالف بين لبنان و .61
 لم يمنع التصعيد األمريكي الذي عب ر عنه وزير الخارجية األمريكي مايد: نذير رضا -بيروت

بومبيو ضد إيران و"حزب هللا"، أثناء زيارته إلى بيروت، فتح ثغرة إيجابية على صعيد ترسيم الحدود 
سرائيل، رغم أن هذا التصعيد ترد قلقًا من تداعيات إضافية  البحرية المتنازع عليها بين لبنان وا 

لواليات المتحدة في وأعرب بومبيو عن رغبة ا اإليراني على الساحة اللبنانية. -لالشتباد األمريكي 
المساعدة مع جهود األمم المتحدة لمعالجة ملف ترسيم الحدود الجنوبية، خالل لقائه مع رئيس 

 مجلس النواب نبيه بري الذي شدد على أن "يبدأ الحل بالحدود البحرية".
ود وأوضحت مصادر بري لـ"الشرق األوسط" أن أهمية الزيارة أنها "أنهت )اقتراح هوف( لترسيم الحد

في مياهه  8البحرية )الذي كان يقوم على قبول لبنان بالتخلي عن حقه في البلود البحري رقم 
كيلومتر مربع("، مشيرة إلى أن "األهمية الثانية في زيارة  800االقتصادية وهي مساحة تتخطى 

طرفين، في بومبيو أنها أحيت ما كان متفقًا عليه سابقًا لجهة أن تجمع األمم المتحدة ممثلين عن ال
 حضور الوسيط األمريكي، لتثبيت حق لبنان وترسيم الحدود البحرية".

والالفت أن استعداد واشنطن لقيادة هذه الوساطة، جاء غداة زيارة بومبيو إلى تل أبيب، ما يشير إلى 
"ضمانات أمريكية حول مشاركة إسرائيل في تلد المحادثات برعاية األمم المتحدة والتخلي عن 

 ها حول ملكيتها المزعومة في المياه االقتصادية اللبنانية"، كما قالت المصادر.ادعاءات
وقالت مصادر رئيس مجلس النواب إن "الذهاب إلى المفاوضات ينتعر أن يضع الوسيط األمريكي 
الخطة العملية لالنطالق بها". وُيفترو أن يشارد ممثلو وخبراء الطرفين فيها لترسيم الحدود، علمًا 

نان ائن في مرحلة االستكشاف وتهكيد مخزونه من النفط والغاز في البحر، وهو في فترة زمنية أن لب
، ويفتح دورة جديدة للتراخيص وتلزيم بلوكات نفطية إضافية خالل هذه 2020حاسمة تمتد حتى عام 

 الفترة.
 25/3/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 جدار فصل؟حول مخيم المية ومية: إجراء أمني أم  "بلوكات" .62

تحت شعار "رفو قضم المزيد من أراضي المية ومية وضمها إلى المخيم وضد انتهاد : آمال خليل
حقوق أصحابها"، كان من المقرر أن يعقد أهالي المية ومية مؤتمرًا صحفيًا في ساحة البلدة، عهر 

بين وسط البلدة  اليوم، بعد استقدام الجيش اللبناني "بلوكات" اسمنتية ثب تها عند "خط التماس"
المنعمين حنا  أحداتصاالت "تمن ت التهجيل إفساحا في المجال لحل األزمة"، بحسب  أن إالوالمخيم. 

 إرجاء المؤتمر. إلىواكيم، أد ت 
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وكان الجيش بدأ األسبوع الماضي تثبيت "البلوكات" عند الناحية الغربية للبلدة التي يقع المخيم فوق 
. وقد أثار األمر جداًل واسعًا بين أهالي البلدة 1952أراضيها منذ عام  حوالي أربعة كيلومترات من

األخير بين "أنصار هللا"  االشتبادوفلسطينيي المخيم على السواء، في عل أجواء هادئة نسبيًا منذ 
 و"فتح" في تشرين األول الفائت، والتي أعقبها استحداث الجيش مراكز متقدمة في محيط المخيم.

 25/3/2019، روت، بياألخبار
 

 ال حدود أمام الوسائل التي يمكن لدمشق استخدامها من أجل استعادة الجوالنالمقداد:  .63
أعلن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أن "ال حدود أمام الوسائل التي يمكن لدمشق 

وقت انتقدت فيه استخدامها من أجل استعادة الجوالن، والقيادة السورية تدرس كل االحتماالت"، في 
مب االعتراف بالسيادة اإلسرائيلية على االسلطة الفلسطينية والعراق إعالن الرئيس األمريكي دونالد تر 

ونقلت مصادر إعالمية عن المقداد قوله: "يحق لدمشق استخدام كل األساليب السلمية  الجوالن.
 في الجوالن السوري المحتل". والكفاح المسلح بكل أشكاله لتحرير أراضيها. وال مستقبل لالحتالل

وتابع المقداد: "أهل الجوالن هم األبطال الذين نتطلع إليهم لنيل الحرية واالستقالل... واإلدارة 
 األمريكية تتحدى قرارات األمم المتحدة بشهن الجوالن".

 24/3/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 وقفة موحدة ألنصار النظام والمعارضة في الجوالن .64
: رغم الخالفات السياسية على خلفية الحرب السورية، التي مزقت أيضًا من تبقى تحت تل أبيب

االحتالل اإلسرائيلي في المرتفعات السورية )الجوالن(، يخرة األهالي إلى معاهرة يومية في مجدل 
شمس احتجاجًا ورفضًا لقرار الرئيس األمريكي دونالد ترمب، االعتراف بقانون الكنيست ضم هذه 

وقد رفع بعو المتعاهرين صور بشار  نطقة المحتلة إلى تخوم إسرائيل بحجة الدوافع األمنية.الم
األسد، ورفع آخرون أعالم المعارضة السورية، لكن أهالي الجوالن أكدوا أن خالفاتهم، ما بين مؤيد 
 للنعام السوري أو مؤيد للمعارضة السورية أو معارو لكال الطرفين ومناصر للشعب السوري،
تصبح أمرًا ثانويًا في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي والدعم األمريكي له. وقد أجمع كل المتحدثين في 
المهرجانات اليومية على ضرورة وحدة صف السوريين أجمعين على رفو الضم وضرورة توحيد 

الهتافات الموقف السياسي لجميع الدول العربية وراء مطلب إلغاء التعهد األمريكي. وراحوا يرددون 
 واألهازيج الوطنية بصوت واحد.

 25/3/2019، الشرق األوسط، لندن
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 مب حول الجوالناتر  إعالنالعراق يعارض  .65

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، السبت، أن العراق "يعارو بشدة" : بغداد
دًا للقانون الدولي. وقال الصحاف االعتراف بسيادة إسرائيل على الجوالن، ويرفو هذا التوجه استنا

في بيان بثه موقع "السومرية نيوز" اإلخباري أمس: "تابعت وزارة الخارجي ة العراقي ة التصريحات 
األخيرة للواليات المتحدة األمريكية، التي دعت المجتمع الدولي إلى االعتراف بسيادة سلطة االحتالل 

 على الجوالن السوري المحتل".
ه استنادًا إلى وأضاف أن "ال عراق يعارو بشدة شرعنة احتالل الجوالن السوري، ويرفو هذا التوج 

القانون الدولي الذي يقضي بعدم شرعية أي سلطة قائمة بالحرب، أو االحتالل كهداة الكتساب ملكي ة 
وأشار  األراضي المحتلة، بل ُيَعد  االحتالل جريمة ضد أمن البشرية توجب العقاب لمرتكبيها".

، ال يعطي للسلطة القائمة ال صحاف إلى أنه "من هذا المنطلق يؤكد العراق أن التقادم الزمني 
، أو األراضي الفلسطينية  باالحتالل أي حق، أو سيادة على األراضي المحتلة في الجوالن السوري 

 المحتلة، ال سيما مدينة القدس".
 24/3/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 جوالن لنتنياهو الستغاللها في االنتخاباتأردوغان: ترامب يهدي ال .66

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، األحد، إن الرئيس األمريكي دونالد ترامب، يقدم : إسطنبول
مرتفعات الجوالن هدية على طبق من ذهب لمصلحة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في 

" Beyaz TV" و"TGRT Haberلفزيوني مع قناتي "جاء ذلد في لقاء ت االنتخابات اإلسرائيلية.
وشدد أردوغان أن "نتنياهو يستغل  المحليتين، تطرق فيها إلى المستجدات األخيرة في المنطقة.

تصريح ترامب عن الجوالن في حمالته االنتخابية وهذه الخطوة تهدف للتستر على فساد رئيس 
 الوزراء اإلسرائيلي".

 عات الجوالن هدية على طبق من ذهب لصالح نتنياهو في االنتخابات".وأضاف أن "ترامب يقدم مرتف
ولفت إلى أن  وأعرب أردوغان عن "أسفه لقيادة الواليات المتحدة حملة نتنياهو في االنتخابات".

 "الصداقة بين اإلمبريالية والصهيونية تشكل خطرا على العالم بهكمله وليس على المنطقة فقط".
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كي أن "موضوع الجوالن لن يمر  عبر مجلس األمن بسبب موقف روسيا واالتحاد وبي ن الرئيس التر 
وأكد أردوغان  وتابع "نقلنا موضوع الجوالن إلى األمم المتحدة عبر سفيرنا الدائم هناد". األوروبي".

وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  أن سيتحدث مع نعيره األمريكي بشهن الموضوع.
 ي اتصال هاتفي السبت أن موقف بالده )فرنسا( لم يتغير بخصوص الجوالن.أخبره ف

 25/3/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

  عزف النشيد الوطنيِّ لدولة االحتالل في قطر .67
، التاِبع لصحيفة )يديعوت -(، اإلخباري  YNETذكر موقع ) زهير أندراوس: -الناصرة العبري 

تم  عزف نشيد الدولة العبري ة في إمارة قطر يوم أو ل من أمس،  أحرونوت( اإلسرائيلي ة، ذكر أن ه
الجمعة، وتابع الموقع العبري  قائاًل إن  عزف نشيد كيان االحتالل تم  خالل مراسم توزيع الميداليات 
في بطولة العالم للجمباز التي تُقام في قطر، وذلد بعد أْن فاز رياضي الجمباز اإلسرائيلي  أليكس 

ولفت أيًضا إلى أن ه من خالل ُمشاهدة الفيديو، خالل  ميدالي ةا ذهبي ةا، على حد  تعبيره.شاتيلوف ب
، رفو قسٌم من الجمهور، الذي حضر الُمباراة، الوقوف احتراًما  عزف النشيد الوطني  اإلسرائيلي 

، كما هو ُمتب ع في حاالتا من هذا القبيل، الفًتا إلى أن  الُمباريات ا لتي جرت في قطر للنشيد الوطني 
 تمنح الرياضيين نقاًطا إضافي ًة ُتضاف إلنجازاتهم كي ُيشاِركوا في بطولة العالم في بطولة الجمباز.

 24/3/2019، ، لندنرأي اليوم
 

 وزير الصناعة اإلسرائيليِّ يزور البحرين الشهر الُمقبل علًنا للُمشاركة بمؤتمر دولي .68
تصاد والصناعة اإلسرائيلي  إيلي كوهين، بشكلا علني ا يزور وزير االق زهير أندراوس: - الناصرة

، البحرين في شهر نيسان )أبريل( المقبل، وذلد للمشاركة في مؤتمر الـ"ستارت أب"  الدولي   ورسمي 
وأشارت وسائل إعالم عبري ة إلى أن  الوزير كوهين تلق ى دعوة  الذي يعقد في العاصمة المنامة.

 Startup Nationsالدولي  الذي ُيعَقد في المنامة، تحت عنوان " "بللمشاركة في مؤتمر "ستارت أ

Ministerial بمبادرة البند الدولي والـ ،"Global Entrepreneurship Network  ولفتت إلى إن .
سطنبولالمؤتمر ُيعَقد للمر ة الخامسة بعد أْن عقد في ميالنو،   ، وجوهانسبورس ومادلين.وا 

لمؤتمر الذي سُيعَقد في البحرين، حول دول الستارت أب )المشاريع الناشئة ومن الجدير بالذكر أن  ا
 دولة. 170والريادي ة( في مجال التكنولوجيا واالبتكار، ُينعم ه البند الدولي، وتشارد فيه 

 24/3/2019، ، لندنرأي اليوم
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 "علماء المسلمين" يستنكر التطبيع مع "االحتالل اإلسرائيلي" .69

االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، األحد، ما وصفها بـ "الهرولة العربية والخليجية استنكر : إسطنبول
 ومحاولة التطبيع مع العدو المحتل"، مؤكدا رفضه ذلد "تحت أي غطاء كان، ومن أي دولة كانت". 
جاء ذلد في بيان لالتحاد، وصل األناضول نسخة منه، حذر فيه من "ائثار الخطيرة" للتطبيع على 

وأوضح االتحاد في بيانه أنه "يتابع بهلم  ية القدس، كما ندد بهي محاولة لضم أي أرو محتلة.قض
وقلق شديدين ما يجري حول قضيتنا األولى القدس وفلسطين المحتلة، واالعتراف بالجوالن أرضًا 
للمحتلين، ومن الجلوس مع رئيس الكيان المحتل في وارسو، واستقباله في بعو الدول العربية 

 والخليجية، ثم ما يجري من تطبيع تحت غطاء الرياضة". 
وتابع االتحاد في بيانه: "أمام هذه الهرولة العربية والخليجية ومحاولة التطبيع مع العدو المحتل، يرى 
االتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن من واجبه توجيه النصح للجميع، وأن يبين الموقف الشرعي ألي 

 دولة كانت". 
 25/3/2019 ،لألنباء األناضولة وكال

 
 إسرائيليين يشتبه تزويرهم جوازات سفر مغربية 5الرباط توقف  .70

إسرائيليين، يشتبه في تورطهم بتزوير  5أعلنت الرباط، السبت، توقيف : خالد مجدوب - الرباط
ضول جاء ذلد في بيان للمديرية العامة لتمن الوطني، اطلعت األنا جوازات سفر ووثائق مغربية.

وأوضح البيان أن الخطوة تهتي في إطار  على نسخة منه، دون الكشف عن هويات الموقوفين.
تحقيقات تقودها النيابة العامة بالمملكة، لتفكيد شبكة إجرامية يتزعمها مواطن مغربي يهودي )لم 

لى وأضاف أن الشبكة تم الكشف عنها بداية مارس/آذار الجاري، بعد االشتباه بعملها ع تسمه(.
 تزوير جوازات سفر وهويات شخصية وغيرها من الوثائق لصالح "يهود من أصول غير مغربية".

وتابع البيان أن الشرطة القضائية أوقفت اإلسرائيليين الخمسة بالتنسيق مع جهاز االستخبارات، 
 ول".الخميس، وأن اثنين منهم مدرجان على النشرات الحمراء الصادرة عن الشرطة الدولية "اإلنترب

وأوضح أن أحدهما يشتبه في تورطه بجرائم قتل ضمن شبكات إجرامية دولية منعمة، والثاني يشتبه 
ولفت إلى ضبط مبالا مالية ومواد مخدرة ووثائق يعتقد  في ارتباطه بشبكات دولية لتجارة المخدرات.

ون تفاصيل أنها مزورة، فضال عن أجهزة وهواتف محمولة، في منازل يستهجرها المشتبه بهم، د
 إضافية.

 24/3/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 داعية سعودي: ال دليل شرعي يمنع زيارة األقصى تحت االحتالل .71
وكاالت: اعتبر إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، أنه ال  -الرياو 

 ًا إلى أنها مسهلة فيها نزاع.مانع شرعيًا من زيارة المسجد األقصى وهو تحت االحتالل، مشير 
وقال الداعية السعودي المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان: "يعهر لي عدم وجود دليل شرعي 

 محكم يمنع زيارته".
 24/3/2019، ، لندنرأي اليوم

 
 ظريف: اإليرانيون أنقذوا اليهود من العبودية واإلبادة الجماعية .72

حمد جواد عريف إن اإليرانيين أنقذوا اليهود من العبودية طهران: قال وزير الخارجية اإليراني م
 واإلبادة الجماعية، حسبما ذكرت السبت وكالة األنباء اإليرانية )إرنا(.

جاءت تصريحات عريف ردا على وزير الخارجية األمريكي مايد بومبيو الذي قال إن "الرئيس 
 هود من إيران".األمريكي دونالد ترامب قد يكون هدية من الرب إلنقاذ الي

وكتب عريف السبت في صفحته الشخصية في موقع التواصل االجتماعي تويتر، " اإليرانيون أنقذوا 
التوراة لخدمة االيرانوفوبيا.  حتىحرفوا " اليهود من العبودية واإلبادة الجماعية". وجاء في التغريدة:

أنقذ  – اني اليهود من االستعباد في بابل.أنقذ الملد اإلير  – لكن حقيقة ما تقوله التوراة هو كالتالي":
تم تشجيع مخططي اإلبادة الجماعية من  – الملود اإليرانيون ائخرون اليهود من اإلبادة الجماعية.

 ."عليه اسم "المسيح أطلقملد إيران هو األجنبي الوحيد الذي  – قبل أهالي النقب وليس إيران.
 23/3/2019، القدس العربي، لندن

 
 ن الرئيس الروماني ورئيسة وزرائه حول نقل السفارة إلى القدسخالف بي .73

موضوع نقل السفارة الرومانية من تل أبيب ، أن لندن، من 25/3/2019القدس العربي، لندن، ذكرت 
والرئيس الروماني كالوس  يثير خالفا بين رئيسة وزراء رومانيا فيوريكا كانشيال الى القدس المحتلة،

 .يوهانيس
زراء وعدت في خطاب لها أمام مؤتمر لجنة العالقات العامة األمريكية اإلسرائيلية "ايباد" رئيسة الو 

بنقل السفارة قريبا، بينما أكد الرئيس ان نقل السفارة لن يتم إال بعد االتفاق بين الفلسطينيين 
 واالسرائيليين.
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ة بالدها للقدس المحتلة. وكانت رئيسة الوزراء دانشيال قد أعلنت أمس األحد، عن عزمها نقل سفار 
 ويهتي هذا اإلعالن رغم النقاش المحتدم في العاصمة بوخارست حول نقل سفارة البالد من تل أبيب.

وكشفت عن ذلد خالل كلمة لها في مؤتمر لجنة الشؤون العامة األمريكية اإلسرائيلية "إيباد" المنعقد 
بصفتي رئيسة وزراء رومانيا والحكومة تحت أعلن في مؤتمر إيباد اليوم أنني “في واشنطن، قائلة: 

 قيادتي، سهنقل سفارتنا إلى القدس عاصمة إسرائيل".
الرئيس الروماني كالوس ، أن 24/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وأضافت 
ل أبيب بيانا، مساء يوم األحد، نفى فيه أن يكون هناد قرار بنقل سفارة بالده من تأصدر يوهانيس 

 إلى القدس.
وقال الرئيس الروماني، في البيان، إن موضوع نقل سفارة بالده من تل أبيب إلى القدس، يتخذ عندما 
ينتهي التحليل المتعلق بهذا الموضوع، وفقط بعد استشارة جميع المؤسسات المختصة في البالد من 

رئيس رومانيا وهو حسب الدستور وزارة الخارجية واألمن الوطني، وأن القرار النهائي سيكون بيد 
 مسؤول عن السياسات الخارجية للبالد، وممثل الدولة في األمور الخارجية.

وأضاف أن إدارته لم تستلم حتى هذه اللحعة مثل هذه "التحليالت" التي تكرر من قبل الحكومة، 
 مطالبا رئيسة الوزراء فيوريكا دانسيال بهن تعهر مسؤولية في الحكم.

 
 تعلن نقل سفارتها للقدس المحتلة هندوراس  .74

أعلن رئيس هندوراس، خوان أورالندو هرنانديز، خالل كلمته في افتتاح مؤتمر : فلسطين المحتلة
"إيباد"، أن "بالده ستفتتح سفارة لها في القدس بشكل فوري". وأجرت هندوراس مطلع العام الجاري 

ارة بالدها إلى القدس المحتلة، وعقد جلسة محادثات مع إسرائيل واإلدارة األمريكية بشهن نقل سف
محادثات أولى بهذا الخصوص في البرازيل، حيث تم االتفاق على فتح سفارات للبلدين في 

 تيجوسيجاليا والقدس.
 25/3/2019الدستور، عمِّان، 

 
 مب حول الجوالناتر  إعالنبومبيو يدافع عن  .75

مب حول امايد بومبيو، أمس إن تصريحات تر لندن: قال وزير الخارجية األمريكي  ،رام هللا ،بغداد
الجوالن تعكس الواقع وتزيد من فرصة االستقرار في الشرق األوسط. وأضاف لـ"سكاي نيوز عربية": 
"ما فعله الرئيس بشهن هضبة الجوالن هو إدراد الواقع على األرو والوضع األمني الضروري 
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ا جدد ترمب لـ"فوكس بيزنس" أن الوقت قد حان لحماية دولة إسرائيل. إن األمر بهذه البساطة"، فيم
 لكي "تعترف الواليات المتحدة بالكامل" بالسيادة اإلسرائيلية على مرتفعات الجوالن.

 24/3/2019الشرق األوسط، لندن، 
  

 ن يقوض التسوية السلميةأروسيا: اعتراف واشنطن بالجوالن كأرض اسرائيلية يمكن  .76
أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق األوسط  :ا()د ب  ،"القدس" دوت كوم -موسكو

وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف، يوم السبت، أن اعتراف الواليات المتحدة، 
سرائيل.  بالجوالن كهرو إسرائيلية يمكن أن يقوو احتماالت التسوية بين العالم العربي وا 

د" الروسية، تعليقًا على المعلومات التي أفادت بهن الواليات المتحدة وقال بوجدانوف، لوكالة "سبوتني
تعمل بالفعل على وثيقة رسمية تعترف بالسيادة اإلسرائيلية على الجوالن، وقد يوقعها بالفعل الرئيس 
دونالد ترامب األسبوع المقبل: "هذا يقوو احتماالت التسوية السلمية القائمة على مفهوم السالم في 

األرو ومبادرة السالم العربية، أنا ال أتحدث عن القرارات التي تمهد لتمرير قوانين بشهن ضم  مقابل
 القدس الشرقية ومرتفعات الجوالن، الباطلة وغير الشرعية والمخالفة للقانون الدولي".

وشدد نائب وزير الخارجية: "لتسف، بالطبع. األمريكيون يقوضون حتى احتماالت التسوية بين 
سرائيل".العر   ب وا 

 23/3/2019القدس، القدس، 
 

 "إسرائيل"دولة عظمى في خدمة  .77
 "الخليج"افتتاحية 

لم يحدث في تاريخ العالقات الدولية أن كانت دولة ععمى بحجم الواليات المتحدة األمريكية تابعة 
البلدين لدويلة مسخ مثل "إسرائيل". ولم يحدث أن كان البيت األبيو صوتًا لتل أبيب رغم ما يربط 

من عالقات تحالف استراتيجي. كان على الدوام هناد خيط رفيع حتى في عل أكثر اإلدارات 
األمريكية تهييدًا ل"إسرائيل"، يميز بين الطرفين ويرسم حدودًا ولو بسيطة بين مصالحهما في 

 المنطقة.
سة األمريكية تجاه الحالية فقد ذابت الفواصل والحدود، وصارت السيا األمريكيةأما في عل اإلدارة 

أزمات المنطقة سياسة "إسرائيلية" بالمطلق، وتصب في خدمتها، ذلد أن من يمسكون بالقرار في 
البيت األبيو هم مجموعة من اليمينيين المتطرفين المحسوبين على المسيحيين الصهاينة المنحدرين 

ان ضرورة حتمية ألنها تتمم من الكنيسة البروتستانتية األصولية التي تؤمن بهن قيام "إسرائيل" ك
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نبوءات التوراة، وتشكل المقدمة لمجيء المسيح إلى األرو. لذا يرى هؤالء أن من واجبهم الدفاع 
عن "إسرائيل"، ويشكل هؤالء العمود الفقري في اللجنة األمريكية "اإلسرائيلية" للشؤون العامة )أيباد( 

األمريكي تجاه المنطقة، والتي لديها "قوة مطلقة على التي لديها سلطة استثنائية في التحكم في القرار 
الكونجرس بسبب قدرتها على مكافهة المشرعين أو أعضاء الكونجرس المرشحين الذين يدعمون 
أجندتها، ومعاقبة أولئد الذين يتحد ونها"، كما يقول الكاتبان األمريكيان جون ميرشماير وستيفن والت 

 والسياسة األمريكية الخارجية".في كتابهما "اللوبي اإلسرائيلي 
لم يسبق ألي إدارة أمريكية أن كانت محشوة بهذا العدد الكبير من المسؤولين، على مختلف 
المستويات الذين يمحضون والءهم ل"إسرائيل" أكثر من الواليات المتحدة، ويضعون مصلحة 

 "إسرائيل" فوق المصلحة األمريكية.
ي والسياسي بالنسبة لهؤالء. إنهم يزاوجون بين أفكارهم السياسية بهذا المعنى، هناد مزة بين الدين

اليمينية ومعتقداتهم الدينية معًا بحيث تصبح حجر الزاوية في السياسة األمريكية بكل ما يتعلق 
 ب"إسرائيل"، وبما يصب في خدمتها.

بالقدس عاصمة وألن هؤالء، من منعورهم السياسي والعقائدي، هم في خدمة الكيان، فإن االعتراف 
ل"إسرائيل" ونقل السفارة األمريكية إليها هو أمر "إلهي" كمقدمة لبناء الهيكل المزعوم، وكذلد ينعرون 
إلى االستيطان بهنه أمر بديهي ألنه يتم على أرو "يهودا والسامرة" وفق التوراة، أي ليس على أرو 

 محتلة. 
دارة فإن أي أرو تشكل حزامًا أمنيًا وذخرًا وبما أن أمن "إسرائيل" هو األساس في سياسة هذه اإل

استراتيجيًا فال بهس أن تكون جزءًا من "إسرائيل"، حتى ولو كان ذلد يتعارو مع كل القوانين 
 والشرائع.. لذلد ال بهس أن تكون مرتفعات الجوالن السورية المحتلة تحت سيادتها.

ل العالم نحن بالفعل أمام دولة ال تحترم القوانين وال العالقات  الدولية وال الشرعية الدولية. إنها تحو 
 إلى غابة، الشرعية فيها للقوة وليس للحق.

 24/3/2019، الخليج، الشارقة
 

 فلبنان؟… من القدس إلى الجوالن "طعنة القرن" .78
 عصام نعمان

ية. بها استهدف الط اعن ال، ليست "صفقة القرن" ما يريدها دونالد ترامب، بل هي طعنة القرن المدو 
المهووس روَح األمة وجسدها في القدس الشريف بنقل سفارته إليها وتكريسها "عاصمة أبدية" للكيان 
الصهيوني. ثم استهدف بطعنته سوريا، قلَب العروبة النابو بلغة جمال عبد الناصر، بإعالنه 
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و وزير االعتراف بسيادة "إسرائيل" على الجوالن المحتل، بدعوى دعمها لمواجهة إيران. وها ه
ال  فإن  خارجيته مايد بومبيو يزور لبنان ليهدد المسؤولين والمواطنين بالكف  عن مراعاة حزب هللا، وا 
العقوبات وكوابح الحصار المفروو على إيران ستنعكس عليه، موحيًا بهن ذلد يعج ل في انهياره 

رية االقتصادية المالي واالقتصادي، ويتيح قضم المزيد من أرضه في جنوبه ومن منطقته البح
 الخالصة، حيث مكامن النفط والغاز.

طعنات ترامب باسم الواليات المتحدة )واألصح "الويالت" المتحدة( لن تقتصر آثارها الكارثية 
المحتملة على القدس والجوالن ولبنان، بل قد تشمل ما هو أخطر: ماذا لو الحع ساكن البيت 

عشيَة محاولة تجديد رئاسته لوالية ثانية في مدى سنتين األبيو المسكون بهوهام وأساطير توراتية، 
أو أقل، أن نجاحه يتطل ب نيله جميع أصوات اليهود األمريكيين في االنتخابات، فهل تراه يتو رع عن 

 إعالن االعتراف بسيادة "إسرائيل" على ما تبق ى من الضفة الغربية المحتلة 
من الفرات إلى النيل، وال حدود لدعم "الويالت" ال حدود للمطامع الصهيونية في أراضي العرب 

 المتحدة لمطامع "إسرائيل" الفاجرة، فما العمل 
وان وعي واقع عالقات القوى اإلقليمية أآن أوان استيقاع العرب من سبات طال زمانه. إن 

مغربًا، وارتباطاتها، وعالقات القوى الكبرى وموازينها، وانعكاس ذلد كله على بالد العرب، مشرقًا و 
كان يصعب على مععم الحاكمين في بالدنا إدراد خطورة التحديات الماثلة ومفاعيلها المدمرة،  إذا

فال أقل من أن تدرد ذلد القوى الحي ة، النهضوية والمقاِومة، فتبادر إلى تحم ل مسؤولياتها القومية 
 ة:ائتيوالقطرية بال إبطاء. في هذا المنعور، تتبد ى الحقائق والوقائع 

أواًل، ستتواصل الصراعات وتتهجج في فلسطين المحتلة وسوريا ولبنان والعراق واليمن بفعل تمادي 
إدارة ترامب، ومن ورائها "إسرائيل"، في حربيها الناعمة والخشنة على كل القوى واألطراف التي 

 تعتبرها حليفة إليران أو مساندة لها في مواجهة الهجوم الصهيوأمريكي عليها.
ًا، يهدف الهجوم الصهيوأمريكي المتواصل والمتعدد الجبهات واألغراو على إيران وحلفائها ثاني

العرب إلى أن يحقق في السياق: )أ( توطيد استيالء الصهاينة على كامل فلسطين التاريخية، و)ب( 
ته الكيان الصهيوني على موارد لبنان المائية والكثير من مكامن النفط والغاز في منطق استيالء

البحرية االقتصادية الخالصة، وكذلد محاولة القضاء على المقاومة التي يقودها حزب هللا، و)جـ( 
وَقَبلية، بدءًا من محافعتي الحسكة والرقة  وأثنيةتقسيم سوريا إلى مجموعة كياناتا ذات أسس طائفية 

داء في الجنوب في الشمال الشرقي وصواًل إلى محافعة إدلب في الشمال الغربي ومحافعة السوي
، و)د( وضع اليد وبالتالي استثمار مكامن 1967الشرقي، بعدما جرى قضم الجوالن عقب حرب 

 النفط والغاز في شمال سوريا وشرقها وباديتها، كما في إقليمها البحري.
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ثالثًا، وجود مخطط لتقسيم العراق إلى ثالثة كيانات: واحد للكرد في الشمال، وآخر ألهل السن ة في 
فة من قيام كيان كردي انفصالي في ال وسط، وثالث للشيعة في الجنوب، بالتواطؤ مع تركيا المتخو 

جنوبها الشرقي، متواصل مع كيانا مشابه في شمال كل ا من العراق وسوريا، ما يستدعي إطفاء 
 مخاوفها بإشراكها في استثمار الثروات النفطية والغازية ِلكال الدولتين.

كا األطراف اليمنية المتحالفة مع السعودية للسيطرة على اليمن، ومن ثم المباشرة في رابعًا، تدعم أمري
فصل شماله عن جنوبه في إطار ترتيبات تكفل السيطرة على عدن ومضيق باب المندب، لتهمين 
منفذ بحري، عسكري وتجاري، لـِ"إسرائيل" إلى جنوب شرق آسيا، وألوروبا لتهمين خطوط تجارتها مع 

 ا جميعًا.دول آسي
خامسًا، تطبيع العالقات بين الدول العربية عامًة ودول الخليج خاصًة مع "إسرائيل" من اجل إقامة 

إسرائيلي لتطويق ايران عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا، وللمشاركة تاليًا في مخطط إسقاط  -حلف عربي
 نعام الجمهورية اإلسالمية.

فة الذكر، تستبين الحاجة إلى اتحاد االطراف االقليمية في ضوء الحقائق والوقائع والتطورات سال
المتضررة من الهجوم الصهيوأمريكي المتواصل، وضرورة اتفاقها على خطة استراتيجية متكاملة 

 الحتوائه، ومن ثم لدحره على األسس والتدابير ائتية:
جوم الصهيوأمريكي )أ( تهمين التعاون والتنسيق في ما بينها وصواًل إلى التحالف لمواجهة اله

 ومفاعيله السياسية واالقتصادية والميدانية.
)ب( مواجهة التحالف الصهيوأمريكي على جبهتين: عسكرية واقتصادية. المواجهة العسكرية تكون 
بالتعاون الوثيق مع إيران وروسيا على أصعدة التسليح والتدريب، واالستخبارات، والتكنولوجيا 

مواجهة االقتصادية تكون بالتعاون مع روسيا والصين إلحباط الحرب السيبرانية واالستطالع. ال
التجارية التي تشن ها الواليات المتحدة على مستوى العالم برمته، والعمل على تهسيس مصارف 
ومؤسسات عالمية للتمويل اإلنمائي بغية االستعاضة عن المصارف االمريكية والمؤسسات األممية 

 ت المتحدة.التي تهيمن عليها الواليا
)جـ( وضع وتنفيذ مخطط للتكامل السياسي واالقتصادي والعسكري بين سوريا والعراق لمواجهة 

 التحديات اإلقليمية، وفي مقدمها الكيان الصهيوني ومفاعيل التحالف الصهيوأمريكي.
ين )د( تهمين فتح واستخدام ممر بري أو أكثر بين العراق وسوريا وصواًل إلى لبنان، وممر آخر ب

 سوريا واألردن، وتجهيز مقاومة شعبية لمواجهة "إسرائيل" والواليات المتحدة إذا ما حاولتا عرقلة ذلد.
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عة دونما ترخيص في العراق وسوريا ولبنان واالردن قوات  )هـ( اعتبار القوات األجنبية المتموض 
أقاليمها، كما على  احتالل، وان إجالءها شرط وضمانة الستعادة هذه الدول وحدتها وسيادتها على

 مواردها الطبيعية من مياه ونفط وغاز.
يران بغية تسوية الخالفات العالقة والتمهيد  -)و( تنعيم حوار عربي تركي بوساطة كل ا من روسيا وا 

لتعاون سياسي واقتصادي من شهنه المساعدة على إخراة تركيا من حلف شمال األطلسي وترسيخ 
 واإلسالمية.عالقاتها مع جاراتها العربية 

)ز( إحياء جامعة الدول العربية وتعزيزها كمنعومة تعاون سياسي واقتصادي وعسكري في وجه 
الكيان الصهيوني، وتفعيل منعمة التعاون اإلسالمي في وجه الدول والتنعيمات التي تمارس اإلرهاب 

 ا.وأمريك أوروباوالعنصرية، أو ترعاهما وتغذي تيار اإلسالموفوبيا المتنامي في 
الكرة باتت في ملعب القوى الوطنية الحي ة في الدول العربية واإلسالمية، وقد آن أوان قيامها بدق 

 أجراس اإليقاع من السبات الطويل والتحريو على النهوو والعمل بال إبطاء وقبل فوات األوان.
 24/3/2019، القدس العربي، لندن

 
 االنقسام "مصائب"و "خرائب أوسلو" .79

 علي جرادات
عيش الحالة الفلسطينية، وضعية من االلتباس والتيه الوطني، فبعد عقود من خرائب مسار "أوسلو" ت

العبثي، ومصائب االنقسام المدمِ ر، بات الشعب الفلسطيني، عمومًا، وفي األرو المحتلة، تحديدًا، 
لحقوق في معادلة ال تستوي على ساقها. ففي رحم اختزاالت "أوسلو" لخارطة الوطن والشعب وا

والرواية الوطنية، نشهت انقسامات وانقسامات، أخطرها انقسام "السلطة الفلسطينية" بين حركتْي "فتح" 
، األمر الذي زاد األمور سوءًا على سوء، حيث بات الحزبي الفئوي فوق 2007و"حماس" عام 

د. أما  الوطني، وحلَّ العمل العفوي والفردي والمبعثر محل العمل الواعي الجماعي المنعم والموحَّ
النتيجة العامة فحالة غير مسبوقة، في أقله منذ سنوات ما بعد النكبة، من التهتد والتفسخ واالنحالل 
في القيم الوطنية والنضالية للنخب القيادية لشعب مكافح، يعيش مرحلة تحرر وطني لم تُنجز مهامها 

لحركة الوطنية، فصائَل ومؤسسات بعد، ناهيد عن حالة التفكد والتشرذم والترهل التي أصابت ا
 ومرجعيات وطنية عامة.

 ولو شئنا االنتقال من التوصيف العام إلى التجليات الملموسة لهذه الحالة الوطنية البائسة لقلنا:
أواًل، كيف يستقيم أمر استمرار التنسق األمني ومالحقة واعتقال المقاومين في الضفة الغربية، في 

يه شبان في مقتبل العمر، هم جيل جديد، ال أشجع، وال أجسر، بطوالت نفس الوقت الذي يجترح ف
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فردية تتاخم، بال مبالغة، االستثنائي والملحمي، وربما األسطوري، وما العملية الفدائية األخيرة التي 
نفذها، في األسبوع الماضي، الشهيد البطل عمر أبوليلى غير دليل جديد على كيف سيكون عليه 

حتالل في الضفة، لو أن هؤالء الشبان وجدوا بيئة تنعيمية وأمنية داعمة، وحالة حال مقاومة اال
قيادية حاضنة، وفي أدناه، لو أن أجهزة أمن "السلطة" كفت عن مالحقتهم واعتقالهم، فيما جيش 
االحتالل وأجهزته األمنية تقتل وتجرح وتغتال وتهدم البيوت، وتنفذ عمليات االقتحام، وتشن الحمالت 

عتقالية بصورة يومية، وفي جميع مدن وقرى ومخيمات الضفة، وقلبها القدس. أما ذريعة القمع اال
الذي تمارسه "السلطة" هنا، في الضفة، فقطع الطريق على محاوالت "حماس" لنشر الفوضى، 
و"تخريب المشروع الوطني"، فيما يعلُم الجميع أن هؤالء الشبان ال ينتمون، بالمعنى الرسمي، ألي 

 ن الفصائل، بل وبينهم محسوبون على حزب "السلطة"، "فتح"، وغيرها من الفصائل الوطنية. م
ثانيًا، كيف يستقيم أمر أن تتغو ل أجهزة أمن "سلطة" "حماس"، سلطة األمر الواقع في قطاع غزة، 

ناثًا، أثقلت كا هلهم لدرجة أن تقمع، بصورة وحشية، حراكًا شعبيًا يتصدره شباب وفتية، ذكورًا وا 
معاهر الفقر والعوز والبطالة وانعدام فرص العمل وأشكال من الجباية والضرائب لدرجة أن يصبح 
المطلب الناعم لهذا الحراد: "بدنا نعيش"، ذلد جنبًا إلى جنب مع ما يرتكبه جيش االحتالل، في كل 

أما ذريعة يوم جمعة، من مجازر ومذابح، بحق المشاركين في "مسيرات العودة وكسر الحصار". 
"سلطة" "حماس"، فقطع الطريق على محاوالت أجهزة أمن "السلطة" في رام هللا لنشر حالة من 
الفوضى والفلتان في قطاع غزة، وكهن الشعب الفلسطيني ال يتحرد، بالمعنيين الوطني والمطلبي، إال 

مًا إال إذا كان بقرار من "فتح" أو من "حماس"، أو كهن الشعب الفلسطيني ال يكون وطنيًا ومقاو 
مقموعًا وجائعًا، أو كهن عليه أن ينحاز إلى أحد طرفْي هذا االنقسام المدمر، "فتح" و"حماس"، وأن 

 يغرق معهما في مستنقع االتهامات ووصالت الردح والتخوين المتبادلة.
ثالثًا، كيف يستقيم أمر هذه الوضعية بشقيها: في الضفة والقطاع، مع ما تتعرو له القدس 

لمقدسات من عمليات تهويد مسعورة ومتصاعدة، وما تتعرو له األرو من زحف استيطاني وا
متسارع غير مسبوق، وما يتعرو له األسرى واألسيرات من هجمة مسعورة تستهدف إلغاء ما 
انتزعوه من إنجازات ممهورة بالدم والجوع على مدار عقود من الزمن، وكل ذلد في إطار محاولة 

أمريكية جديدة لتصفية القضية الفلسطينية من جميع جوانبها، وبالمعنى  -يلية"احتاللية "إسرائ
الوجودي للكلمة، محاولة عنوانها "صفقة القرن"، ومحركها ما ُيسمى "قانون أساس القومية" 

 ل"إسرائيل" اليهودية.
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رائم وارتكابات ولو شئنا اإليجاز لقلنا: إن الشعب الفلسطيني، في الوطن والشتات، إنما يواجه، عدا ج
واستباحات االحتالل الشاملة، النتائج الكارثية لخرائب عقدين ونصف العقد من مسار "أوسلو" الفاشل 

عامًا من االنقسام الداخلي المدمِ ر. تلد هي الحقيقة التي لم تعد خافية على  12والعبثي، ولمصائب 
هخر، على االنفجار، وما األعمال الفدائية الحالة الشعبية التي تغلي كبركان. ومقبلة، تقدم األمر أو ت

البطولية في الضفة، وقلبها القدس، و"مسيرات العودة وكسر الحصار" في قطاع غزة سوى المقدمات 
 لهذا االنفجار القادم.

 24/3/2019، الخليج، الشارقة
 

 غانـتـس .. جـبـان أم يفـتـقـر إلـى األخــالق؟ .80
 جدعون ليفي

ا أن غانتس شخص جبان أو شخص غير أخالقي. ال يوجد خيار سنضع هذا بشكل بسيط: إم
ثالث. إن التهرب من إعطاء جواب واضح حول الحل المفضل لديه للمشكلة الفلسطينية، ورفضه 
الذي ال يصدق للحديث عن االحتالل، تبقي فقط هذين الخيارين، ويصعب معرفة أي منهما يبعث 

 على اليهس أكثر.
دعاء بهن األمر يتعلق بتكتيد للحملة االنتخابية، الذي فيه محعور أن تقول فقط ال تحاولوا بيعنا اال

أي شيء، ويجب فعل كل شيء من اجل الفوز. إن شخصا ال يقول أي شيء حول الموضوع األكثر 
 مصيرية بالنسبة لمستقبل إسرائيل ال يستحق أن يكون رئيسا للحكومة. 

مته وعدم فعل أي شيء فيما بعد. ائن المبرر هو من يصمت ويتهرب ائن سيجد تبريرات كثيرة لص
االنتخابات، وبعد ذلد سيكون المبرر هو تشكيل االئتالف. لقد مر علينا كثير من المتهربين 
والجبناء. الجبان يبقى جبانا، وأيضا الشخص غير األخالقي يبقى كذلد. خالفا ليئير لبيد، الذي 

وأيضا ال يهمه ذلد، فإن غانتس يعرف جيدا وربما  ليس لديه أي فكرة عما يحدث في "المناطق"،
 يهمه. هو يعرف ماذا يحدث في غزة وكيف يبدو مخيم جنين. 

السكان هناد هو يعرفهم من غرف التحقيق أو من خالل المنعار، من االعتقاالت أو التصفيات، 
المسموح  من "عمود السحاب" أو "الجرف الصامد". إذا كان شخصا قيميا، هذه هي صورته، فمن

االفتراو أن يعتبرهم بشرا. إن مععم حياته المهنية كرسها لقتلهم واعتقالهم وسجنهم والتنكيل بهم 
لكن يمكن إعطاؤه الفضل، وأن  –هذا كان عمل غانتس، ويجب علينا عدم إخفاء ذلد  –وقصفهم 

رائيليين هو نفترو أن قلبه ينبو في كل مرة. من المسموح أيضا أن نقدر أنه خالفا لمععم اإلس
 يفهم أن وضع التنكيل هذا ال يمكن أن يستمر إلى األبد، ال في غزة وال في الضفة. 
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صحيح أن هذا ال يعني اإلسرائيليين، ويؤمن بنيامين نتنياهو بهن هذا هو الحل، ولكن غانتس جاء 
 من اجل التغيير.

. هو يمكن أن يعد أيضا غانتس ال يقول أي شيء. هو يعد برياو أطفال حتى سن الثالثة بالمجان
برياو أطفال حتى سن الثالثين. من اجل ذلد هو ال يحتاة إلى أي جرأة، لكن من أجل أن يقول 
ما الذي يجب علينا فعله باالحتالل، حسب صورة غانتس الذي هو شخص شجاع وقيمي، ضابط 

ال يقوله فهو  وجنتلمان. على األقل إحدى هذه الصفات زائدة. إذا كان يعرف ما يجب فعله وفقط
جبان، ربما أنه بطل على أشخاص حفاة في غزة، لكن ال توجد لديه شجاعة على اإلطالق.  كم من 

 السهل الدخول إلى بيت في الجلزون وتكبيل من فيه واختطاف أحدهم وأخذه إلى المعتقل. 
أوالده مثلما كم قليلة هي الشجاعة المطلوبة من اجل قتل أبو جهاد في بيته في تونس أمام زوجته و 

يتفاخر موشيه يعلون، مقابل الشجاعة باالعتراف بالحقيقة: أن هذه أعمال إجرامية وأن االحتالل هو 
 جريمة. وأنه ال يوجد لنا حق، وأنه ليس باإلمكان استخدام القوة إلى األبد. 

ن قول هم يعرفون ذلد، هؤالء الجنراالت، ويصمتون. ليس لديهم غرام واحد من الشجاعة يمكنهم م
 الحقيقة.

مقابل ذلد، إذا كان غانتس يعتقد حقا أنه يمكن مواصلة حصار غزة والحكم االستبدادي في الضفة 
 إلى أن تجد إسرائيل نفسها النقطة المريحة، فهو شخص ليس لديه أي موقف أخالقي. 
 بلفور.  إذا كان ال يهمه أن هذا ابرتهايد فهو فاسد بدرجة ال تقل عن المتهم بالرشوة من شارع

ال يكفي التكرار بهنه "يجب إيجاد طريقة لعدم السيطرة على أشخاص آخرين". شمعون بيريس كرر 
بالضبط الجملة ذاتها قبل أربعين سنة، ولم يتغير أي شيء منذ ذلد الحين. فما زال ال يناسب 

 إسرائيل إنهاء هذه السيطرة. وهي ترغب كثيرا بذلد، المسكينة.
سر سحر غانتس، الذي مصوتوه مثله، وهو يشكل نمط المنعر الطبيعي ربما هذا بالضبط هو 

لمصوتيه، الذين يريدون أن يكونوا متنورين ومحتلين أيضا، فعال هم جبناء وغير أخالقيين. غانتس 
ومصوتوه هم "ارو إسرائيل الجميلة"، التي كانت ذات يوم، والتي سرقها "الليكود"، والذين يشتاقون 

 مون ويحاربون، يطلقون النار ويبكون، جبناء وغير أخالقيين. صوتوا لغانتس.رابين، يحل إلسحق
 "هآرتس"

 25/3/2019، األيام، رام هللا
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