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وّقع الرئيس األمريكي دونالد ترامب أمس االثنين على إعالن يعترف بسيادة : قدسيهبة ال - واشنطن
إسرائيل على مرتفعات الجوالن، في سابقة تاريخية تشكل خرقًا للقانون الدولي الذي يعتبر الجوالن 
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. وفيما أدانت الجامعة العربية الخطوة األمريكية 1967أرضًا سورية احتلتها إسرائيل منذ عام 
تبرتها "باطلة شكاًل وموضوعًا"، قالت حكومة دمشق إنها تمّثل "اعتداء صارخًا" على سيادتها، في واع

 وقت حّذرت روسيا من "موجة توترات جديدة" في الشرق األوسط.
وجاء توقيع ترامب على "وثيقة الجوالن" خالل استقباله رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ظهر 

يض، وبعد إلقاء كلمات مقتضبة أمام الصحافيين. وبدأ ترامب حديثه باإلشارة إلى أمس بالبيت األب
الهجوم الصاروخي لـ"حماس" على تل أبيب، معربًا عن تضامنه مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي ومع 
اإلسرائيليين في إصابة سبعة أشخاص والتأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وقال ترامب: 

الواليات المتحدة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة التحديات األمنية التي "تعترف 
تواجهها، واليوم نأخذ خطوات لمساعدة إسرائيل وأخذ خطوة تاريخية، وسأوقع اليوم إعالنًا باالعتراف 

إيران،  بسيطرة إسرائيل على الجوالن". وأشار إلى التهديدات الخارجية من "حزب هللا"، المدعوم من
بجعل الجوالن منصة إلطالق الهجمات "العنيفة" ضد إسرائيل. وقال ترامب: "سنناقش في اجتماعنا 
هذه التهديدات والقضايا األخرى في منطقة الشرق األوسط وأيضا التجارة والدفاع"، ثم أضاف: 

على أن  "وأيضًا الهجوم"، في إشارة إلى الهجوم الصاروخي من غزة على تل أبيب. وشدد ترامب
اإلسرائيلية في أقوى حاالتها، متفاخرًا بقراره السابق في خصوص إعالن القدس  -العالقات األمريكية 

عاصمة إلسرائيل وفي نقل السفارة األمريكية إليها وبنائها بتكلفة أقل بكثير من مما كان مقررًا لها. 
ارات قليلة لإلشادة ببناء السفارة وتبادل ترامب مع السفير األمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان عب

 األمريكية بالقدس.
ثم انتقل ترامب بعد ذلك للتفاخر بهزيمة "دولة )داعش(" المزعومة في سوريا والقضاء على التنظيم 
نزال أقصى العقوبات بإيران. وقال: "لم تعد إيران كما كانت من قبل، فقد كانت  اإلرهابي هناك، وا 

المنطقة العربية، وقد وقعنا أقصى عقوبات على النظام اإليراني وكان تسيطر على مناطق كثيرة في 
لهذه العقوبات تأثير كبير. وكما قلت في خطاب حالة االتحاد أمام الكونغرس فإننا لن نقبل بشعارات 
الموت ألمريكا والموت إلسرائيل التي تطلقها إيران، وسنواجه سموم معاداة السامية، وقد رأينا خالل 

 لماضي تأثيرات معاداة السامية".القرن ا
وفي رسالة موجهة إلى الداخل اإلسرائيلي وأيضًا إلى الداخل األمريكي، أشاد ترامب بإقامة "أّمة 
لليهود" في فلسطين، معتبرًا أن إسرائيل "أصبحت اليوم دولة مستقلة قوية"، مكررًا تعهداته بوقوف 

دوره، أشاد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بقرار ترامب الواليات المتحدة بجانب إسرائيل على الدوام. ب
إعالن سيطرة إسرائيل على الجوالن، موكدًا أن الرئيس األمريكي أقر بذلك "العدل إلسرائيل وحقوقها 
وحقها في الدفاع عن نفسها". وأثنى على ترامب مشيرًا إلى أنه نفذ تعهداته بفرض عقوبات صارمة 
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ق النووي واالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل. وتابع موجهًا حديثه على إيران واالنسحاب من االتفا
إلى ترامب: "إسرائيل لديها أصدقاء كثيرون، ولكن ال يوجد صديق أفضل منك. لقد أظهرت ذلك 
عندما انسحبت من اتفاق إيران المرّوع وأعدت فرض العقوبات. فقد وعدت ونفذت وعدك، وأرسلت 

ريد القضاء على إسرائيل. ووعدت بنقل السفارة األمريكية إلى القدس رسالة قوية إلى النظام الذي ي
وفعلت. واليوم أيضًا تقوم بتنفيذ وعد االعتراف بسيطرة إسرائيل على الجوالن". وأشار إلى محاوالت 

 إيران وضع منصات في سوريا "الستخدامها في ضرب إسرائيل".
يخي. وقال: "انتظرنا نصف قرن لهذه اللحظة ووصف نتنياهو توقيع "إعالن الجوالن" باليوم التار 

لتحويل النصر العسكري إلى نصر دبلوماسي، ولذا فإن هذا القرار تاريخي ويحقق العدل التاريخي 
إلسرائيل. فقد كسبنا الجوالن في معركة للدفاع عن النفس واستعدنا أرضًا لها أهميتها في التاريخ 

واليوم أيضًا ولن  1973وفي عام  1967حقق في عام اليهودي"، بحسب ما قال. وتابع: "العدل ت
 نتخلى عن األرض"، معتبرًا أن أي اتفاق سالم في المستقبل يجب أن يضمن أمن إسرائيل.

 26/3/2019، لندن، الشرق األوسط
 

 : ال شرعية ألي قرار يمس السيادة الفلسطينية على القدس أو أي أرض عربيةعباس .2
، عــن رفضــها الشــديد، واســتنكارها 25/3/2019 ســطينية، مســاء يــوم االثنــينعبــرت الرئاســة الفل :رام هللا

لسلسلة القرارات المخالفة للقانون الدولي وللشرعية الدولية الصادرة من قبل اإلدارة األمريكية، سواء ما 
أو الواليـــات  "إســـرائيل"وأكـــدت الرئاســـة مـــرة أخـــرى، أن الســـيادة ال تقررهـــا  يتعلـــق بالقـــدس أو الجـــوالن.

لمتحدة األمريكية مهما طال أمد االحتالل، وستبقى القضية الفلسطينية والقـدس بمقدسـاتها واألراضـي ا
وشـدد الـرئيس محمـود  حمراء فلسـطينية وعربيـة ودوليـة ال يمكـن تجاوزهـا. الفلسطينية المحتلة خطوطاً 

لألمم المتحدة، عباس، على أنه ال توجد شرعية ألي أحد دون قرارات مجلس األمن، والجمعية العامة 
 ومبادرة السالم العربية.

األبطال هذه األيام  رىساألإدانته للتصعيد اإلسرائيلي في قطاع غزة، وما يتعرض له  عباسكما جدد 
مـــــن اعتـــــداءات وتنكيـــــل، إضـــــافة إلـــــى اســـــتمرار سياســـــة االقتحامـــــات واالعتـــــداءات علـــــى المقدســـــات 

 واألراضي الفلسطينية المحتلة.
عن ثوابته ومقدساته، في مواجهـة المشـروع  مدافعاً  بقى الشعب الفلسطيني صامداً وختمت الرئاسة: سي

 األكبر الذي يستهدف فلسطين ووحدة جميع الدول العربية وسيادتها على أراضيها. 
 25/3/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 "تنفيذية المنظمة": نتنياهو يخطط للتصعيد وتكريس االنقسام .3
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الرئيس محمـود عبـاس، والقيـادة، يتـابعون بقلـق 

مــن رغم بــالعميــق التطــورات المتالحقــة فــي قطــاع غــزة، خاصــة التصــعيد خــالل الســاعات الماضــية، 
حكومــة  ، أن25/3/2019 ثنــينوأوضــحت اللجنــة، فــي بيــان يــوم اإل لتثبيــت التهدئــة. يةمصــر الجهــود ال

نتنيـــاهو تســـعى إلـــى اســـتخدام هـــذه التطـــورات فـــي المـــزاد االنتخـــابي اإلســـرائيلي أوائـــل الشـــهر المقبـــل، 
 ، وحلفائه في اليمين المتطرف.وتوظيفها لصالح نتنياهو شخصياً 

يجــادمــا يجــري يأكــد أن نتنيــاهو يخطــط لتصــعيد الحصــار والعــدوان علــى قطــاع غــزة، و  أنوأضــافت   ا 
العربيـة عبـر مـا يسـمى  ألمـةشـعب الفلسـطيني واالنطقـة، لفـرض االستسـالم علـى أجواء متـوترة فـي الم

"صفقة القرن"، التي تقـوم إدارة ترمـب بتنفيـذها بالتنسـيق مـع حكومـة نتنيـاهو علـى األرض، كمـا جـرى 
 بالنسبة للقدس والالجئين واالستيطان وتكريس االنقسام من خالل فصل قطاع غزة عن الضفة.

شــعب الفلســطيني بإنهــاء االحــتالل اإلســرائيلي ال تمســكها الحــازم بحــقّ  فيذيــة مجــدداً وأكــدت اللجنــة التن
، وتجســــيد إقامــــة دولتــــه الفلســــطينية المســــتقلة ذات الســــيادة 1967علــــى كامــــل أراضــــيه المحتلــــة عــــام 

 . 194العودة لالجئين وفق قرار األمم المتحدة رقم  ، وحقّ "القدس الشرقية"وعاصمتها 
 25/3/2019 ،األيام، رام هللا

 
 االحتالل يقصف مقرًا حكوميًا ومبنى شركة تأمين محليةغزة:  .4

، غــارات جويــة علــى مقــر 25/3/2019اإلثنــين  ت طــائرات االحــتالل اإلســرائيلي، مســاء يــومشــنّ : غــزة
وأفـاد مراسـلنا أن الطـائرات اإلسـرائيلية  حكومي لوزارة الداخلية ومبنى شركة تأمين محلية، بمدينة غزة.

 ر شركة الملتزم للتأمين واالستثمار، وسط مدينة غزة، ومقرًا لوزارة الداخلية غربي المدينة.قصفت مق
 25/3/2019 ،فلسطين أون الين

 
 التصعيد اإلسرائيلي ضّد األسرى الفلسطينيينالمالكي يدن  .5

، قـال وزيـر الخارجيـة والمغتـربين الفلسـطيني، ريـاض المـالكي: )ا ف ب(، ونادية سعد الدين - انعمّ 
األسرى الفلسطينيين، أمـام المحافـل الدوليـة  ضدّ  اإلسرائيليإن هناك حراكًا دبلوماسيًا لفضح التصعيد 

وأكــد المــالكي، فــي تصــريح لــه، أن توجيهــات الــرئيس محمــود عبــاس، بشــأن  والقمــة العربيــة المقبلــة.
س تحركاتهــا األســرى والمعتقلــين واضــحة باعتبــارهم خطوطــًا حمــراء، حيــي تضــعهم الخارجيــة علــى رأ

ودان أعمـال التنكيـل الشرسـة والقمـع والتضـييقات التـي تمارسـها إدارة  الدبلوماسية عبر األصعدة كافة.
 األسرى الفلسطينيين، السيما في سجن النقب الصحراوي. مصلحة سجون االحتالل بحقّ 
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الــدولي  نســانياإلاألســرى تعــّد انتهاكــات جســيمة للقــانون الــدولي والقــانون  وقــال إن االعتــداءات بحــقّ 
الهيئــات والمنظمــات  اً ، ُمطالبــاإلنســانيةواتفاقيــات جنيــف، وترتقــي لمســتوى جــرائم حــرب وجــرائم ضــد 

 والمجـــالس األمميــــة المتخصصـــة بممارســــة الضـــغوط علــــى ســـلطات االحــــتالل لوقـــف جرائمهــــا بحــــقّ 
علـى مـا  طـالعواالاألسرى، داعيًا منظمة الصليب األحمـر الدوليـة إلـى زيـارة سـجن النقـب الصـحراوي 

 تجاه معاناتهم. واألخالقيةيتعرض له األسرى هناك وتحمل مسأولياتها القانونية 
 26/3/2019 ،الغد، عّمان

 
 ملفات اقتصادية شائكة على طاول اشتيةتقرير:  .6

، 24/3/2019 أنهى رئـيس الـوزراء الفلسـطيني المكلّـف، محمـد اشـتيه، األحـد :محمد خبيصة - رام هللا
 الحكومة مع فصائل منظمة التحرير، استمرت على مدار األسبوعين الماضيين.مشاورات تشكيل 

بأنــه رجــل السياســة واالقتصــاد، ســيكون علــى موعــد مــع حزمــة ملفــات  "اشــتيه"، الــذي يوصــف محليــاً 
 .اقتصادية ومالية شائكة، تنتظر توليه منصبه فعلياً 

، فترتــه رئيسـا للـوزراء، بتسـجيل الــبالد علـى الـورق، أنهـى رئـيس حكومــة تسـيير األعمـال رامـي الحمـد هللا
 %0.7، وتباطـــأ النمـــو االقتصـــادي إلـــى %29، ونســـبة فقـــر عنـــد 2018فـــي  %30.8نســـبة بطالـــة بلغـــت 

 "إسـرائيل"فيمـا تواجـه بيئـة األعمـال فـي فلسـطين صـعوبات مرتبطـة بتقييـد  .2017فـي  %3.2مقارنة مـع 
وغــــزة، وبــــين فلســــطين والخــــار ، مــــا يربــــك  حريــــة حركــــة األفــــراد والبضــــائع بــــين مــــدن الضــــفة الغربيــــة

فـي تقريـر ممارسـة  116وتحتل الضـفة الغربيـة وغـزة، المرتبـة  االستثمارات الحالية والمحتملة في السوق.
 .2014في تقرير  عالمياً  138الصادر عن البنك الدولي، بينما كان ترتيبها  2019أنشطة األعمال 

، وهـو العـام الـذي 2013فـي  %25.5 يةفلسـطينالسلطة الأراضي بلغت نسب البطالة في : ** البطالة
وكــان النمــو  .2018فــي  %30.8إلــى  تــولى فيــه الحمــد هللا رئاســة الحكومــة، وواصــلت صــعودها الحقــاً 

، وفـق بيانـات 2018بنهايـة  %52إلـى  2013فـي  %38.5األكبر فـي نسـب البطالـة، بقطـاع غـزة، مـن 
 اإلحصاء الفلسطيني.
فعت أسباب سياسية في المقام األول، إلى تراجـع متسـارع فـي المـنح الخارجيـة د: ** المنح الخارجية

، إلــى 2013مليــار دوالر فــي  1.2المقدمـة للســلطة الفلســطينية، ألغــراض تمويــل الموازنـة، مــن متوســط 
وأدى توجــه الــرئيس محمـــود عبــاس لألمــم المتحــدة والحصــول علـــى  .2018مليــون دوالر بنهايــة  600

، وتوقعيه االنضمام لمعاهدات دولية، لتراجع المنح الخارجية 2013و 2012في  عضوية بصفة مراقب
 بضغوط أمريكية.
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، بمتوسط %100بنسبة  2017ويعد الدعم األمريكي، أبرز المنح التي فقدتها الحكومة الفلسطينية منذ 
سـح وبحسـب م مليـون دوالر. 300إلـى  2013مليـون دوالر، ووصـل قبـل  150-100سنوي يتراوح بـين 
 مـارس /واحـد منـذ اذار على بيانات الميزانية، لـم تتلـق الحكومـة الفلسـطينية دوالراً  لألناضول، استناداً 

 كدعم أمريكي للموازنة الفلسطينية. 2017
مليـون دوالر  240، تعد السعودية إلى جانب الجزائر أكبـر داعمـين للموازنـة الفلسـطينية بمتوسـط عربياً 
 من مصر. ون دوالر من الجزائر، وقرابة مليوني دوالر سنوياً ملي 26من السعودية و سنوياً 

ــ ــة ل لــم تــنجح الحكومــات الفلســطينية الســابقة، فــي إعــادة فــتح بروتوكــول بــاريس ": إسرائيلـ"** التبعي
والسـلطة  "إسـرائيل"، والمـنظم للعالقـة االقتصـادية والتجاريـة والماليـة بـين 1994االقتصادي الموقع فـي 

عـــدة فـــي بروتوكـــول بـــاريس االقتصـــادي قيـــدت االقتصـــاد  الفلســـطينيون، أن بنـــوداً ويـــرى  الفلســـطينية.
وتكشـف أرقـام التجـارة الخارجيـة، موقـع  .%100لالقتصـاد اإلسـرائيلي بنسـبة  الفلسطيني، وجعلته تابعاً 

وفـق أرقـام  في االقتصاد الفلسطيني، إذ تعـد تـل أبيـب الشـريك التجـاري األبـرز للفلسـطينيين. "إسرائيل"
مـن  %56 "إسـرائيل")أحـدي بيانـات متـوفرة(، شـكلت الـواردات مـن  2017تجارة الخارجية الفلسـطينية ال

أكبـر مسـتورد للصـادرات الفلسـطينية  "إسـرائيل"بينمـا تعـد  مليـارات دوالر. 3.28مجمل الواردات، بقيمة 
 مليون دوالر. 875، بقيمة 2017من مجمل الصادرات في  %87بنسبة 

، أمــام اختبــار تــوفير الســيولة المطلوبــة لعملياتهــا أصــبحت وكالــة األونــروا، ســنوياً : ** دعــم األونــروا
الموجهـة للوكالـة  ، أوقفت الواليات المتحدة دعهما كـامالً 2018وفي  .عملها في مناطق الالجئينتجاه 

مد وسيكون مح ونروا" في أزمة توفير األموال.األمليون دوالر، ما أوقع " 360األممية، بمتوسط سنوي 
، إلقنـــاع المــانحين تقــديم الـــدعم وعالميــاً  بحشــد الـــدعم والتأييــد لقضــية الالجئـــين عربيــاً  اشــتيه، مطالبــاً 

 .الجئماليين  5.5المالي للوكالة التي تقدم خدماتها األساسية ألكثر من 
 26/3/2019، لألنباء األناضولوكالة 

 
 ماس تعلن التوصل لوقف إطالق نارغارات على غزة والمقاومة ترد بقصف "مستعمرات الغالف".. وح .7

طائرات حربية إسرائيلية،  ونقاًل عن الوكاالت، أن غزة، من 25/3/2019القدس العربي، لندن، قالت 
شنت يوم اإلثنين، غارات على قطاع غزة بعد إطالق صاروخ من القطاع على شمال تل أبيب التي 

ات شن سلسلة غارات على قطاع وتواصل منذ ساع توعدت برد عنيف، بحسب مصادر فلسطينية.
 .غزة مستهدفة مواقع حكومية وأخرى للتدريب تتبع لحركة حماس

وقال الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي، أفيخاي أدرعي إن الجيش "بدأ بشن غارات على أهداف إرهابية 
 تابعة لمنظمة حماس اإلرهابية في أرجاء قطاع غزة".
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قصفت مقر شركة الملتزم للتأمين واالستثمار، وسط مدينة غزة.  وأفاد شهود بأن الطائرات اإلسرائيلية
كما قصفت الطائرات موقعا لحركة حماس . و"الملتزم"، شركة تجارية خاصة، تقدم خدمات التأمين

 شمالي القطاع، وأراض زراعية في مدينتي خان يونس ورفح )جنوب(.
دوي عدة انفجارات ناجمة عن وشملت الغارات مناطق مختلفة من الشمال الى الجنوب. وسمع 

قصف الطيران المروحي لموقع للبحرية بثالثة صواريخ شمال غزة، وقصف اخر استهدف "موقع 
وفي جنوب القطاع استهدف طيران  صواريخ غرب شمال مدينة غزة. 4عسقالن" للمقاومة بـ 

ة صواريخ االحتالل أرضا زراعية خالية ما بين رفح وخانيونس، كما استهدف مبنى شركة بعد
كما استهدفت طائرات  تحذيرية قبل تدميره، وكذلك محيط جبل المنطار شرق حي الشجاعية.

االحتالل هدفا في منطقة الزنة جنوب شرق مدينة خانيونس. وتم اإلعالن في غزة عن نجاة مجموعة 
 .جرحى 7 القصف اإلسرائيلي حتى اللحظة وخلف من المواطنين باستهداف خانيونس.

أعلنت فصائل فلسطينية، مساء اإلثنين، عن إطالق قذائف صاروخية على جنوب  من جهتها،
وقال بيان مقتضب صدر عن غرفة العمليات المشتركة  إسرائيل ردا على غاراتها على قطاع غزة.

إنه "ردا على استهداف المقرات والمنشآت المدنية نعلن عن استهداف مواقع لالحتالل في سديروت 
 اروخية". وأضاف البيان "إن زاد العدو زدنا".ونتيفوت برشقات ص

، أن هداية الصعيدي، عن مراسلتها من غزة، 25/3/2019وكالة األناضول لألنباء، أنقرة، وجاء في 
قصفت مقر رئيس المكتب السياسي، لحركة "حماس"، إسماعيل هنية،  طائرات حربية إسرائيلية،

األناضول، إن الطائرات قصفت مقر "هنية"، بحي  وقال شهود عيان لمراسل وكالة غربي مدينة غزة.
قصفت مبنى يقع في حي الرمال، كما  الرمال، غربي غزة، بصاروخ، ما أدى لتدميره بشكل كامل.

  غربي مدينة غزة، قال إنه لجهاز األمن الداخلي، التابع لوزارة الداخلية. 
: "أغارت مقاتالت حربية على من جانبه، قال الجيش اإلسرائيلي في بيان وصل وكالة األناضول

ديوان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية التي تقع في حي الرمال بغزة.. الحديي عن 
 مقر يتم استخدامه للقاءات عسكرية عديدة".

أعلنت "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة"، في قطاع غزة، مساء يوم اإلثنين، وفي السياق، 
وقالت "الغرفة المشتركة" التي تضم األذرع  صرية لوقف إطالق النار.استجابتها للوساطة الم

العسكرية للفصائل )عدا حركة فتح(، في تصريح وصل وكالة األناضول:" نعلن التزامنا بالتهدئة ما 
 التزم بها االحتالل وسنبقى الدرع الحامي لشعبنا".

 30، إن اإللكترونيت، عبر موقعها وقال الجيش اإلسرائيلي، في بيان نشرته صحيفة يديعوت أحرونو 
 قذيفة أطلقت من غزة على بلدات محاذية للقطاع، دون أن تسفر عن وقوع إصابات.
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وكان فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، قد قال في وقت سابق من اليوم، إن مصر نجحت 
رهوم، إلذاعة صوت وقال ب في التوصل لوقف إطالق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بغزة.

األقصى:" نجاح الجهود المصرية في وقف إطالق النار بين االحتالل وفصائل المقاومة"، دون مزيد 
وأضافت إذاعة األقصى، نقال عن برهوم قوله إن وقف إطالق النار يبدأ الساعة  من التفاصيل.

 تغ(. 20:00من مساء اليوم بالتوقيت المحلي ) 22:00
حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، لوكالة األناضول:" تعاطينا بإيجابية  وفي ذات السياق، قال

وأضاف:" سنلتزم بالتهدئة ما التزمت بها إسرائيل، ونحن جاهزون  مع جهد وساطة مصرية للتهدئة".
 للدفاع عن شعبنا".

ات كما أصدر رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي بغزة، سالمة معروف، بيانا قال فيه إن المأسس
 الحكومية بما فيها "التعليمية" ستعمل كالمعتاد غدا.

ولم يصدر تأكيد من إسرائيل حول وقف إطالق النار؛ لكن مسأوال، لم يذكر اسمه، قال للموقع 
 لصحيفة يديعوت أحرونوت:" كل شيء يعتمد على سلوك حماس". اإللكتروني

، بعد ساعات من بدء 20:00الساعة وأفاد مراسل وكالة األناضول أن الهدوء عاد للقطاع، قرابة 
عملية عسكرية، شن خاللها الجيش اإلسرائيلي، غارات، قال إنها ردا على إطالق صاروخ من 

 القطاع، صباح اليوم، سقط شمالي مدينة تل أبيب.
 

 هنية: المقاومة قادرة على ردع االحتالل إذا تجاوز الخطوط الحمراء .8
" إسماعيل هنية إن أي تجاوز للخطوط الحمراء من قبل قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس

 االحتالل فإن شعبنا لن يستسلم له، والمقاومة قادرة على ردعه.
وأشار هنية في تصريح صحفي اليوم اإلثنين إلى أن القضية الفلسطينية تتعرض لهجمة شاملة على 

 خل سجون االحتالل.مختلف المستويات والجبهات في القدس والضفة وغزة، وكذلك األسرى دا
وأكد هنية أننا يجب أن نواجه هذه الهجمة الشاملة بصف وطني موحد، وبتنسيق عاٍل مع األشقاء 

 العرب؛ فالقدس توحدنا، واألسرى يوحدوننا، والضفة توحدنا، ومسيرات العودة تجمعنا وتوحدنا.
 25/3/2019موقع حركة حماس، غزة، 

 

 غزة النخالة: سنرد بقوة على أي عدوان ضدّ  .9
حذر األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي زياد النخالة االحتالل اإلسرائيلي من ارتكاب أي  غزة:

وقال النخالة في تصريح صحفي وصل "الرأي": "على قادة االحتالل أن  عدوان ضد قطاع غزة.
 يعلموا أننا سنرد بقوة على عدوانهم".
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يبوا بجراح صباح اليوم، إثر سقوط صاروخ على إسرائيليين أص 7وذكرت وسائل إعالم عبرية، إن 
 منزل بمنطقة "الشارون" شمال "تل أبيب" فيما ادعى جيش االحتالل أنه أطلق من قطاع غزة.

 25/3/2019، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 حماس: تكلفة أي حماقة لالحتالل في غزة ستفوق تقديراته .10
سالمية "حماس" فوزي برهوم إن تكلفة ارتكاب االحتالل قال الناطق باسم حركة المقاومة اإل

 اإلسرائيلي أي حماقات بحق غزة ومقاومتها، ستفوق تقديراته.
وأكد برهوم في تصريح صحفي اليوم اإلثنين أن االحتالل سيجد نفسه أمام مقاومة شديدة مستعدة 

 لهذا اليوم، وعلى جهوزية تامة لخوض معركة الردع والدفاع عن شعبنا.
 25/3/2019موقع حركة حماس، غزة، 

 
 : المقاومة جاهزة ألسوأ االحتماالت واالحتالل يحاول خلط األوراق"لجان المقاومة" .11

اتهم أبو مجاهد، الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية، االحتالل اإلسرائيلي بـ "خلط األوراق من : غزة
على قطاع  عدوانههوزية المقاومة للرد على خالل تصريحاته المتناقضة سياسيًا وعسكريًا"، مأكدًا ج

وقال أبو مجاهد في تصريح صحفي له: "االحتالل يحاول خلط االوراق من خالل التصريحات  غزة.
 المتناقضة للمستويين السياسي والعسكري، نحن ملتزمون بوقف إطالق النار ما التزم االحتالل".

ات المشتركة وبكافة أذرعها العسكرية جاهزة ألسوأ وشدد الناطق على أن "المقاومة وعبر غرفة العملي
 االحتماالت".

 25/3/2019فلسطين أون الين، 
 

 : سنتصدى للعدوان جنبًا إلى جنب مع شعبنا والمقاومة"الشعبية" .12
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مساء االثنين، أنها ستتصدى جنبًا إلى جنب مع أبناء : غزة

في صد العدوان اإلسرائيلي، مشددة أن ما لم يحصل عليه االحتالل  شعبنا وفصائل المقاومة
 بالحصار والتجويع لن يحصل عليه في العدوان.

وشددت الجبهة في بيان لها أن االحتالل يعلم أن قواعد االشتباك والمعادالت الميدانية تغيرت بفعل 
ويع شعبنا في القطاع فاشلة، ولن وحدة المقاومة والشعب، كما يدرك جيدًا أن كل محاوالته إخافة وتر 

 يستطيع كسر إرادة الحاضنة الشعبية أو انتزاع أي تنازالت سياسية بالحرب والحصار.
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ودعت جماهير شعبنا الفلسطيني في كل مكان، وشبابه وطالئعه على نحو خاص إلى اعتبار يوم 
 لشعبي في الوطن والشتات.السبت المقبل يومًا شعبيًا للتمرد والعصيان وتصعيد الفعل الميداني وا

كما دعت أبناء شعبنا تحديدًا في الضفة الغربية المحتلة إلى تصعيد االشتباك مع االحتالل وفتح 
 جبهة مواجهة أخرى في عموم الضفة.

 25/3/2019فلسطين أون الين، 
 

 "الديموقراطية" تدعو ألوسع مقاومة لالحتالل وأعماله العدوانية .13
قراطية لتحرير فلسطين قرع حكومة اليمين واليمين اإلسرائيلي المتطرف دانت الجبهة الديمو : غزة

طبول الحرب والعدوان ضد قطاع غزة المحاصر والمنكوب اقتصاديًا واجتماعيًا، محذرة من تداعيات 
ودعت الديموقراطية في بيان لها وصل "فلسطين أون الين"  العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة.

تجمع الديموقراطي الفلسطيني" إلى أوسع مقاومة لالحتالل اإلسرائيلي وأعماله القوى الوطنية و"ال
وأكدت الجبهة أن "شعبنا في قطاع غزة، كما في الضفة الفلسطينية، كما  العدوانية بكل األساليب.

في قلب دولة االحتالل، ومناطق الشتات والمنافي، لن يقف مكتوف األيدي إزاء أي عدوان على 
ت الجبهة القيادة الرسمية التي بيدها زمام القرار، وباقي القوى الوطنية، و"التجمع ودع .القطاع

الديموقراطي الفلسطيني" إلى عدم ترك قطاع غزة وحده في مواجهة العدوان، والعمل على نقل 
 المعركة، مع االحتالل إلى كل مكان، في مقاومة شعبية، بكل األشكال المشروعة، والممكنة.

 25/3/2019الين، فلسطين أون 
 

 الحرب أو السلم ألي فصيل كبر أو صغر أن يقرر وحيداً  "فدا": ال حقّ  .14
حكومة في الطالب نائب األمين العام لالتحاد الديموقراطي الفلسطيني )فدا( خالد الخطيب،  :غزه

ن غزة، بالتحلي بالمسأولية الوطنية، وأخذ زمام المبادرة لمنع جلب حرب كارثية على غزة، قد تكو 
اثارها ونتائجها السياسية، أكبر بكثير من النتائج البشرية والمادية، التي ستكون أكثر قسوة ووحشية 

وشدد الخطيب في بيان له، يوم االثنين، على أن حركة . وكل الحروب السابقة 2014من حرب 
" حماس عليها مسأولية كبيرة، كونها هي من تسيطر على قطاع غزة، في عدم إعطاء أي "مبرر

لحكومة االحتالل اإلسرائيلي األكثر يمينية في تاريخ الحكومات السابقة، وفي ظل حمى االنتخابات 
 بين المتنافسين على التنكر لحقوق شعبنا الوطنية، وعلى جريان الدم الفلسطيني.
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، وأكد نائب األمين العام لـ"فدا" أن ال حق ألي فصيل كبر أو صغر أن يقرر وحيدا "الحرب أو السلم"
وأن ال خيار لفك الحصار عن غزة وا عادة الدورة االقتصادية فيها بالحد األدنى، بعيدا عن الفقر 

 .والجوع والحياة المأساوية، إال بإنهاء االنقسام، واستعادة الوحدة الوطنية
 25/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 "إسرائيل"ة في بيب التي أثارت صدمأتفاصيل عملية قصف تل  .15
وكاالت: هز انفجار ضخم وقع شمال مدينة تل أبيب وأحدي دمارًا في مبنيين سكنيين  -الناصرة 

لهما لركام، بعد أن دوت صافرات اإلنذار، وفشلت  في مستعمرة "مشميرت" بمنطقة الشارون، وحوَّ
للون عسكريون، إنه "القبة الحديدية" في اعتراض الصاروخ الذي قالت وسائل إعالم إسرائيلية ومح

نه من نوع جي  ، الذي استخدمته حماس سابقًا في حربها مع 80يحمل بصمات كتائب القسام، وا 
ويعتبر الهجوم الصاروخي نوعيًا هذه المرة، بقوته التدميرية، وتجاوزه للقبة  .2014إسرائيل عام 

تل أبيب للمرة األولى منذ الحديدية، التي لم تتصدَّ له أصاًل، إذ وصل الصاروخ إلى مدى أبعد من 
 ، ويعتبر الصاروخ ذا رأس نوعي متفّجر نظرًا لحجم األضرار التي أحدثها.2014حرب عام 

وبحسب وسائل إعالم إسرائيلية، فقد ُعقد صباح اإلثنين اجتماع أمني طارئ في وزارة الدفاع بتل 
خ المدمر الذي أطلق من أبيب، للبحي والتحري عن عدم استجابة منظومة القبة الحديدية للصارو 

كما عقدت مباحثات على أعلى المستويات لبحي  قطاع غزة، وتم تحميل حركة حماس مسأوليته.
تداعيات سقوط الصاروخ، وسط دعوات لنشر منظومة "القبة الحديدية" في مناطق غير مغطاة وسط 

 وشمال إسرائيل.
، وقد ُصنع في قطاع غزة بالكامل، " صاروخًا قساميًا مطوراً 80، أو "جعبري 80يعتبر صاروخ جي 

لدى كتائب عز الدين القسام، إذ استخدم أول مرة في صد العدوان اإلسرائيلي على غزة خالل شهر 
. وبحسب كتائب القسام، يحمل الصاروخ اسم القائد العسكري لحركة حماس ونائب 2014يوليو/تموز 

 14لذي اغتالته الطائرات اإلسرائيلية في القائد العام لكتائب القسام، الشهيد أحمد الجعبري، ا
 ، خالل الحرب الثانية على قطاع غزة.2012نوفمبر/تشرين الثاني 

، فهو مدى الصاروخ الذي يصله، ويبلغ وزن 80إذ يعتبر الحرف جي نسبة إلى "جعبري"، أما الرقم 
الحديدية، وهو ربما كيلوغرامًا، وهو مزود بتقنية خاصة لتضليل القبة  125الرأس الحربي للصاروخ 

ما جعله يعبر بسهولة إلى شمال تل أبيب هذه المرة دون أي اعتراض من "القبة الحديدية". إذ يقول 
ال تسير بانتظام وتتمايل ولديها تقنية خاصة  80خبراء عسكريون إسرائيليون إن صواريخ جعبري 

الذي تم -ام بهذا الصاروخ تمكنها من الهرب من صواريخ "القبة الحديدية". تحدَّت كتائب القس
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منظومات الهندسة اإلسرائيلية وفرق تشغيل  -الحقاً  90إصدار نسخة أخرى منه حملت اسم جي 
بطاريات القبة الحديدية فيما عرف "تحدي الساعة التاسعة" الذي أعلنته الكتائب، خالل حرب 

التي ُوجهت لتل  ، حيي لم تتمكن إسرائيل من اعتراض الصواريخ2014"العصف المأكول" عام 
 أبيب، رغم استنفاره لذلك كون الصواريخ تعمل بنظام يضلل الرادارات األرضية.

 25/3/2019، رأي اليوم، لندن
 

 : الصاروخ الذي ضرب كفار سابا طورته حماس ذاتياً "يديعوت" .16
 ذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، في تقرير له أن الصاروخ الذي أطلق فجر يوم :رام هللا

على كفار سابا شمال شرق تل أبيب، وأصاب منزال، هو من الصواريخ التي طورتها حماس  ثنيناإل
 M75وبحسب التقديرات األمنية، فإن الصاروخ هو نسخة محدثة من صاروخ  في الفترات األخيرة.

الذي تمتكله حماس، وهو نسخة محسنة ومحدثة عن صواريخ فجر اإليرانية. مشيرًة إلى أن الحركة 
 في اآلونة األخيرة من مداه وقوته التفجيرية. حسنت

كيلو متر،  100ووفقا للتقديرات، فإن الصاروخ الذي أطلق من رفح جنوب قطاع غزة، تجاوز الـ 
وخضع للتطوير والتحسين في مداه وكذلك في رأسه الحربي وكمية المتفجرات بداخله، ما سمح له 

حداي دمار كبير فيه. ألن مداه كان  M75أشار التقرير إلى أنه أطلق عليه و  بضرب المنزل مباشرة وا 
تجاه تل أبيب والقدس. مشيرا إلى أن الصاروخ  2012كيلو مترا، وتم إطالقه أول مرة في حرب  75

وبحسب التقرير، فإن  في الماضي كان تقليدا لصاروخ فجر اإليراني، لكن حماس طورت عليه كثيرا.
ه محدود، إال أن تطويره ومداه البعيد الجديد جعله سالحا الصاروخ رغم أنه ال يعمل بنظام توجي

 وأشار إلى أن الجيش أكد أن الصاروخ حماس أطلقته من موقع تابع لها. استراتيجيا لحماس.
 25/3/2019القدس، القدس، 

 
 ال يتجزأ من األرض السورية هنية: الجوالن سيبقى جزءاً  .17

المية "حماس" إسماعيل هنية إن الجوالن سوف قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلس
ننا نقف إلى جانب سوريا أمام هذه الغطرسة األمريكية  يبقى جزءا ال يتجزأ من األرض السورية، وا 

 التي ال تحترم األعراف والمواثيق والقوانين الدولية، والتي طالت أيضا قضيتي القدس والالجئين.
ن أن هذه المواقف األمريكية، وهذه القرارات الظالمة التي وأكد هنية في تصريح صحفي اليوم اإلثني

تأتي من خلف البحار لن تغير الحقائق التاريخية والجغرافية لألرض السورية وحقوق الشعب العربي 
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ونوه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن اإلعالن األمريكي الذي  السوري في الجوالن المحتل.
 ن جديد مالمح الخطة األمريكية التي تستهدف المنطقة.طال الحقوق السورية يبرز م

 25/3/2019موقع حركة حماس، غزة، 
 

 حقوق األمة مب سيادة االحتالل على الجوالن يمثل اصطفافًا ضدّ اإعالن تر حماس:  .18
علقت حركة "حماس" على إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب بسيادة "إسرائيل" على الجوالن غزة: 

ال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، عبر حسابه على موقع "تويتر": إن إعالن المحتل؛ فق
ترامب سيادة االحتالل على الجوالن يمثل اصطفافًا ضد حقوق األمة، ويأكد أن اإلدارة األمريكية 

 أصبحت تشكل تهديدًا للسلم واألمن الدوليين.
 25/3/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 على األمة والقضية من خالل اعترافها بسيادة االحتالل على الجوالن تعلن حرباً  طنواشن: "الجهاد" .19

قالت حركة الجهاد اإلسالمي: إن الواليات المتحدة تعلن حربا جديدة على األمة والقضية من : غزة
خالل اعترافها بسيادة االحتالل على أراضي الجوالن العربي المحتل، في الوقت الذي يعلن العدو 

ورأت الحركة، في تصريح للناطق باسمها مصعب البريم، أن  وانا جديدا على شعبنا وأسرانا.عد
نساني حر على قاعدة  سالمي وا  "معسكر الشر واإلرهاب" يجب أن يقابل باصطفاف عربي وا 
سنادا لحامية األمة العربية واالسالمية ورأس حربتها وهي  اإلنصاف واالنتصار للحق العربي، وا 

وشدد على أهمية أال تسمح األمة بسقوط المقاومة أو االستفراد بها من العدو  لفلسطينية.المقاومة ا
 الصهيوني المدجج بالسالح والدعم األمريكي، كما قال.

 25/3/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 سجن النقب إصاباتهما خطيرةفي  منفذا عملية الطعن .20
ين، إن وحدتي القمع التابعة لمصلحة السجون أعلن "مكتب إعالم األسرى"، صباح يوم اإلثن
في سجن النقب الصحراوي، إلجراء عمليات  23-21اإلسرائيلية، متسادا ودرور، قامتا باقتحام قسمي 

وقال المكتب إن األسيرين إسالم وشاحي وعدي سالم مصابان بجروح خطيرة في  تفتيش استفزازية.
وأضاف  في سجن النقب، مساء األحد. 3قسم  قمع سجن النقب، وهما منفذان عملية الطعن في

المكتب، أن إسالم يسري وشاحى من قرية جنوب جنين، اعتقلته وحدة إسرائيلية خاصة بعد مطاردة 
 19عاما، وحكم بالسجن لمدة  18وكان في سن  2002لثمانية أشهر إثر معركة مخيم جنين عام 



 
 
 
 

 

ص           17   4898 العدد:             3/26/2019ثاء الثال  التاريخ:  

                                    

م من قرية الشواورة قرب بيت لحم، فهو أما األسير عدي عادل سال عامًا. 17عاما، أمضى منها 
 .2011محكوم بالسجن تسعة أعوام ومعتقل منذ عام 

 25/3/2019، 48عرب 
 

 محاولة تنفيذ عملية طعن أخرى في سجن النقب الصحراوي .21
قالت هيئة البي اإلسرائيلية "كان"، يوم اإلثنين، أن أحد أسرى حركة حماس حاول تنفيذ عملية طعن 

 انين في سجن النقب الصحراوي )كتسيعوت(، إال أنه تمت عرقلة ذلك.أخرى ضد أحد السج
وبحسب التفاصيل األولية فقد تمكن السجانون من "السيطرة" على األسير، وهو من حركة حماس، 

تأتي هذه المحاولة بعد عملية طعن استهدفت اثنين من السجانين، يوم أمس،  وانتزاع أداة الطعن منه.
 إصابة خطيرة.أصيب خاللها أحدهم ب

وقال وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، غلعاد إردان، اليوم اإلثنين، إن مصلحة السجون ستواصل 
 استخدام أجهزة التشويش، بداعي منع إجراء اتصاالت من هواتف خليوية بحوزة األسرى الفلسطينيين.

 25/3/2019، 48عرب 
 

 لحمراءاألسرى تجاوزت الخطوط ا بحقّ  "إسرائيل"فتح: جرائم  .22
دعت حركة "فتح"، أبناء شعبنا الفلسطيني، لتلبية نداء االسرى والخرو  في مسيرات غضب : رام هللا

ضد االعتداءات الوحشية من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي، على أسرانا البواسل في سجون 
 االحتالل اإلسرائيلي، مأكدة أن االعتداءات تجاوزت الخطوط الحمراء.

جلس الثوري، المتحدي باسم حركة فتح أسامة القواسمي، إن ما يجري خلف قضبان وقال عضو الم
معان في خرق القانون الدولي واالنساني،  االحتالل بحق أسرانا البواسل جرائم حرب وعدوان سافر وا 

رهاب الدولة المنظم.  وتعٍد سافر على أبسط حقوق االسرى وسلوك بلطجي يعكس عقلية االجرام وا 
 لم بأسره بسرعة التدخل الفوري لوقف ما يجري من مجزرة حقيقية بحق اسرانا االبطال.وطالب العا

 25/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 يوسف: دعم األسرى في معركتهم واجب وطني على الجميع القيام بهحسن  .23
كامل الدعم واإلسناد  أكد القيادي في حركة حماس حسن يوسف، أن المطلوب فلسطينيًا توفير

لألسرى في سجون االحتالل؛ لمواجهة الهجمة االحتاللية الشرسة التي تستهدف حقوقهم اإلنسانية، 
وطالب يوسف، في تصريح  والتي تسعى إلى كسر صمودهم وتعريض حياتهم لخطر حقيقي.
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رى، كما دعا صحفي له، جميع القوى الوطنية والشعبية بالقيام بواجبهم الوطني تجاه قضية األس
السلطة الوطنية إلى التواصل العاجل مع المأسسات الحقوقية والدولية ذات العالقة؛ لتسليط الضوء 

وأوضح القيادي في حماس، أن  على ما يمر به األسرى داخل سجون االحتالل من ظروف قمعية.
نيين، ما سلطات السجون تصر على وضع أجهزة التشويش المسرطنة داخل أقسام األسرى الفلسطي

يعرض حياتهم للخطر، األمر الذي أدى إلى اندالع احتجاجات في صفوف األسرى ضد إجراءات 
ن هذه االحتجاجات قابلة للتصعيد ما لم يتوقف االحتالل عن ممارساته العدوانية.  االحتالل، وا 

 25/3/2019موقع حركة حماس، غزة، 
 

 واسعة النطاقجيش االحتالل: الغارات على غزة مرحلة أولى لعملية  .24
قال جيش االحتالل اإلسرائيلي إن موجة الغارات التي تشنها الطائرات الحربية اإلسرائيلية  :رام هللا

 على قطاع غزة مساء اليوم االثنين ليست سوى المرحلة األولى لعملية واسعة النطاق.
نوت" في موقعها احرو  ت"يديعو  وصرح البرغادير جنرال رونين مانيليس بالجيش اإلسرائيلي لصحيفة

وقال الجنرال مانيليس. "تم التخطيط لهجوم كبير. أعتقد أن  اإللكتروني "نحن فقط في البداية".
حماس تدرك أن هذه ضربة كبيرة تأتي عقب حادي خطير، وهذا في النهاية هو الثمن الذي كان 

 يتعين أن تدفعه حماس عن العام الماضي".
 25/3/2019القدس، القدس، 

 
 : بين التهديد بالقوة والمزايدات االنتخابيةعلى صاروخ تل أبيب عل اإلسرائيليةردود الف .25

تصاعدت ردود الفعل اإلسرائيلية، يوم اإلثنين، بعد سقوط الصاروخ في وسط البالد، ووقوع عدة 
إصابات، مطالبة بالرد بقوة على إطالق الصاروخ، وأخرى تتهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، 

قابل حركة حماس، وأخرى تشير إلى أن "الردع اإلسرائيلي" قد انهار. ورغم كل ذلك فإن بالفشل م
ردود الفعل لم تكن بمعزل عن انتخابات الكنيست المقبلة، حيي لم تخل من استغالل الفرصة 

 للمزايدات االنتخابية.
غتياالت وقال أعضاء في المجلس الوزاري المصغر لـ"حداشوت" إنه ال بد من العودة إلى اال

ن ذلك مطروح على جدول األعمال في اآلونة األخيرة.  الموضعية، وا 
وقال عضو المجلس الوزاري المصغر، يوفال شتاينتس، إن إسرائيل سترد بقوة وحزم ووفق اعتبارات 

وأضاف أن )بيني( غانتس، الذي اعتبره "سياسيا من الدرجة  "  وازنة على إطالق الصاروخ.
نتنياهو بطلب تقصير زيارته والعودة إلى البالد، ولكن "ال أحد لديه حل للمشكلة  )الثالثة(، توجه إلى
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وبحسبه "فمن المحتمل أن حركة حماس  التي نشأت في أعقاب اتفاقيات أوسلو"، على حد تعبيره.
 أطلقت الصاروخ بشكل متعمد إلحرا  رئيس الحكومة قبل االنتخابات".

نفتالي بينيت، إن نتنياهو فشل أمام حركة حماس في قطاع من جهته قال رئيس "اليمين الجديد"، 
ولم يغفل بدوره استغالل  غزة، مضيفا أن المطلوب هو "ضرب حماس وهزيمتها، وليس احتواءها".

الفرصة للهجوم على غانتس، الذي وصفه بأنه "ليس رئيسا لألركان"، وأنه "كان أحد أسوأ رأساء 
وقال بيان  إن تأجيل االنتخابات هو الهدية األكبر لحركة حماس.األركان في تاريخ الدولة". كما قال 

صادر عن "اليمين الجديد" إن الردع اإلسرائيلي قد انهار، ويجب القول إن نتنياهو فشل مقابل حركة 
وأضاف البيان أن إطالق سراح أسرى فلسطينيين والخشية من هدم بيوت منفذي العمليات،  حماس.

ريخ على الجنوب، كل ذلك أدى إلى أن حماس لم تعد تخشى إسرائيل. وضبط النفس مقابل الصوا
 بحسب البيان. كما جاء في البيان أن "نتنياهو رئيس حكومة جيد، ووزير أمن فاشل".

وقال رئيس حزب "العمل"، افي غباي، إن نتنياهو يتحمل المسأولية عن الوضع األمني المتدهور، 
نه فقد الردع وعزز من قوة حركة حم اس، و"أعاد األمن في غالف غزة، واآلن في بلدات وسط وا 
وقال أيضا إن "الخطابات الجميلة وحقائب األموال التي  البالد، إلى بداية سنوات الخمسينيات".

 يقدمها نتنياهو إلى حركة حماس ال توفر األمن. ليبق في الواليات المتحدة وينشغل باإلعالم".
ة الجيش اإلسرائيلي للحرب، عضو الكنيست عومر بار ليف إنه وقال رئيس اللجنة الثانوية لجاهزي

"ال يوجد لدى الحكومة الحالية إستراتيجية بالنسبة لقطاع غزة. وعندما تطلق علينا حركة حماس 
وبحسبه، فإن "المجلس  النار، يجب الرد بمنتهى القوة، ويمكن االعتماد على الجيش في ذلك".

واء من خالل دفع اإلتاوة لحماس، أو توفير وقت الهدوء الوزاري المصغر قد خنع لحماس، س
النسبي، وذلك عندما تجاهل توصيات األجهزة األمنية بتحسين الوضع اإلنساني في قطاع غزة من 

 أجل منع التصعيد الحالي الذي قد يقود إلى الحرب".
 25/3/2019، 48عرب 

 
 وزيرة إسرائيلية: علينا العودة لسياسة االغتياالت .26

دعت وزيرة الثقافة والرياضة اإلسرائيلية ميري ريغيف، اإلثنين، إلى : عبد الرأوف أرناأوط - القدس
وقالت ريغيف إلذاعة الجيش اإلسرائيلي: "علينا  العودة لسياسة "االغتياالت" ضد قادة فلسطينيين. 

 العودة لسياسة القتل المستهدف".
  ه قواته، على حدود قطاع غزة. وجاء إعالن ريغيف مع مواصلة الجيش اإلسرائيلي حشد

 25/3/2019، لألنباءوكالة االناضول 
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 ينشر منظومة القبة الحديديةالجيش اإلسرائيلي يستدعي لواءين عسكريين و  .27
، يوم االثنين، منظومة القبة الحديدية، المضادة اإلسرائيلي)وكاالت(: نشر جيش االحتالل  -القدس

وقالت اذاعة االحتالل:" نشر  د من المواقع في إسرائيل.للصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، في عد
 بطاريات قبة حديدية، إضافية، في جميع أنحاء البالد". اإلسرائيليالجيش 

 ولم تحدد اإلذاعة المواقع التي تم فيها نشر هذه البطاريات، كما لم يصدر إعالن من الجيش عنها.
دعاء لواءين عسكريْين، بعد تقييم أمني إلطالق وسبق للمتحدي باسم الجيش االسرائيلي أن أعلن است

 فلسطينيين صاروخا من قطاع غزة على وسط إسرائيل.
وفي تصريح مكتوب الحق أرسل نسخة منه لوكالة األناضول قال أدرعي:" بالنظر الى تقييم الوضع، 

المجاورة وكجزء من تدابير التأهب، قررت شعبة غزة )في الجيش االسرائيلي( إغالق طرقات ومناطق 
 للسيا  األمني"، في إشارة إلى حدود غزة.

 26/3/2019القدس العربي، لندن، 
 

 تغيير المعادلةبتسعى لتحقيق توازن بغزة يسمح  "إسرائيل": "يومالسرائيل "إ .28
العبرية، في عددها اليوم الثالثاء، إن إسرائيل  قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" :ترجمة خاصة -رام هللا 

إلى تحقيق التوازن الذي يتيح لها معاقبة حماس بشدة دون الوصول إلى عملية عسكرية تسعى حاليا 
وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل تريد أن تصل إلى تغيير المعادلة تجاه قطاع غزة. مشيرًة  شاملة.

إلى أن إسرائيل كانت تشعر أنها في مأزق أمس بين حاجتها لرد قاس على الصاروخ، وعدم 
 عيد غير مرغوب فيه حاليا.استعدادها لتص

ووفقا للصحيفة، فإنه منذ مسيرات العودة تتجنب إسرائيل التصعيد الشامل في غزة ألنها تعرف أن 
التصعيد والمواجهة لن يحل المشكلة األساسية للقطاع، مشيرًة إلى أن حماس هي األخرى تفهم ذلك 

وقعت أن تترك غزة في حالة أكثر وتفضل حلول بعيدا عن المواجهة الشاملة والتي يمكن في حال 
وترى الصحيفة، أن حماس بسبب المظاهرات ضدها وعدم تقدم المحادثات ووضع السجون،  يأسا.

رأت أن هناك فرصة تضغط من خاللها على إسرائيل لتقديم تنازالت من أجل تجنب جولة قتال 
أيام صاروخين على تل  10وتقول "بطريقة أخرى، بدأت حماس اللعب بالنار، فأطلقت منذ  جديدة.

أبيب وادعت أنه بالخطأ، لكن اإلطالق أمس على شمال المدينة، جعل الجانبان عن تعريفه أنه 
بالخطأ، وبذلك تآكل هذا العذر ولم يعد له أي وجود، ومنذ سقوط الصاروخ ووقوع إصابات، لم يكن 

 أمام إسرائيل سوى الرد، في ظل تآكل قوة الردع تجاه غزة".
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الهجمات العسكرية في غزة والتي بدأت على مستوى عاٍل نسبيا، كانت موجهة وتحمل ورأت أن 
رسائل أولها تحميل حماس ثمنا باهظا على إطالقها الصواريخ وأن ال تتجاوز وتكسر الخطوط 
الحمراء. مشيرًة إلى أن حشد القوات على حدود غزة كان يهدف أيضا لردع حماس عن أي مغامرات 

 غير ضرورية.
تبرت أن إطالق الصاروخ من غزة كان يحمل أيضا رسائل إلسرائيل، أنه يمكن إطالق صواريخ واع

دقيقة وحساسة ويمكن أن تضرب مطار بن غوريون والبنى التحتية الحيوية وأن تلحق بإسرائيل 
 .استراتيجيةأضرارا 

تمنح إسرائيل  ووفقا للتقديرات في إسرائيل، فإن حماس ال ترغب في كسر الخطوط الحمراء حتى ال
وتشير الصحيفة إلى أن الجيش قبل بدء هجوم اتخذ خطوات دفاعية منعا إلمكانية أن  سببا للجنون.

 يتم تنفيذ هجوم على الحدود يتمثل في استهداف اليات عسكرية أو حتى خطف جنود عبر نفق.
لزام حماس  وبينت الصحيفة أن إسرائيل ترغب استغالل الوضع األمني الحالي لتغيير المعادلة وا 

 باتفاق جديد يتضمن وقف المسيرات وأعمال العنف على الحدود.
 26/3/2019القدس، القدس، 

 
 تتخذ اجراءات أمنية في غالف غزة ومطار بين غوريون "سرائيل"إ .29

وم االثنين، أن إدارة مطار بن غوريون في يذكرت قناة ريشت كان العبرية،  :ترجمة خاصة -رام هللا 
تتخذ إجراءات أمنية خشية من تعرض المطار لهجمات صاروخية في ظل التصعيد تل أبيب بدأت 

 الحالي.
وتقرر تغيير مسارات إقالع وهبوط الطائرات، إلى جانب تغيير أماكن اإلقالع والهبوط في مناطق 

 محددة داخل المطار.
تأجيل مباراة  ويأتي ذلك في وقت تم إغالق المدارس ورياض األطفال وغيرها في غالف غزة، كما تم

كرة قدم في الدوري اإلسرائيلي، وكذلك وقف كل األنشطة في الغالف، ووقف عمل البلديات، ومنع 
 المزارعين من االقتراب من الحدود وا غالق مزيد من الطرق.

اعلنت سلطات االحتالل عن توسيع رقعة فتح المالجئ في المستوطنات والتجمعات االستيطانية و 
واعلنت ما تسمى "الجبهة الداخلية" االسرائيلية  كم. 80ة من قطاع غزة الى مسافة االسرائيلية القريب

 توسيع رقعة فتح المالجئ االسرائيلية لتشمل هرتسيليا وكفار سابا ورعنانا وهشارون ونتانيا.
 26/3/2019القدس، القدس، 
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 : في عالم ترامب.. ال شيء مجاني وال حتى لنتنياهو"يديعوت أحرونوت" .30
)د ب أ(: رأت صحيفة إسرائيلية، أنه بعد قيام الرئيس األمريكي دونالد ترامب بـ"تسليم"  - يبتل أب

القدس والجوالن لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وانسحابه من االتفاق النووي اإليراني، فإن 
ن "ترامب عازم على الدفع "اليوم الذي يتعين فيه سداد فاتورة هذه النوايا الحسنة يقترب"، الفتة إلى أ

 بـ)صفقة القرن( التي يتبناها للشرق األوسط".
وجاء في تحليل للكاتبة أورلي أزوالي، نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها اإللكتروني، 

قبل أيام من االنتخابات"، مشيرة إلى أن  عليه،أن "نتنياهو لم يكن ليتوقع هدية أكبر مما حصل 
مرتفعات الجوالن لنتنياهو يتيح له تقديم نفسه ليس فقط كرجل دولة كبير يعرف كيف "تسليم ترامب 

نما أيضا كحارس غيور على أمن  يعمل على الساحة الدولية ويطور صداقة مع الرئيس األمريكي، وا 
 إسرائيل".

سلفه  وقالت إن ترامب "ال يخفي رغبته في أن يثبت للعالم أنه قادر على القيام بأفضل مما قام به
باراك أوباما، وقد وعد بـ)صفقة القرن( لتحقيق السالم بين إسرائيل والفلسطينيين. إنه عازم على القيام 
نما أيضا هو  بذلك، ليس فقط ليثبت أنه أفضل من سلفه، وأكثر إبداعا في التوصل إلى اتفاق، وا 

 بحاجة إلى االتفاق كما يحتا  للهواء للتنفس".
كن من تحقيق أي إنجاز في السياسة الخارجية األمريكية. كما أنه حارب وأضافت أن "ترامب لم يتم

العالم وألحق الضرر بالنفوذ العالمي ألمريكا. وحتى محاوالته للتوصل إلى اتفاق مع كوريا الشمالية 
ولفتت إلى أنه "إذا ما تمكن ترامب من التوصل إلى اتفاق سالم تشارك فيه دول عربية  انهارت".

نه حينها الزعم بأنه من أعظم الزعماء وتقديم نفسه على أنه رجل دولة صاحب أخرى، فسيمك
 إنجازات حقيقية، كما يتيح له هذا معاودة الحلم بأن يحصل على جائزة نوبل للسالم".

ذا ما تم  وكتبت: "حتى يحدي كل هذا، عليه أن يضمن النتائج التي يرغبها من انتخابات إسرائيل. وا 
هو ومن ثم قيامه تشكيل الحكومة القادمة، فمن الواضح أن ترامب سيمارس إعادة انتخاب نتنيا

 ضغوطا عليه من أجل الحصول على تنازالت إلعادة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات". 
  26/3/2019القدس العربي، لندن، 

 

 إيران تردد في استخدام القوة ضدّ : لن نغانتس يستعرض نفسه أمام "إيباك" .31
الف "كاحول الفان" ورئيس أركان الجيش اإلسرائيلي األسبق، بيني غانتس، اإلثنين، إنه قال رئيس تح

لن يتردد في "استخدام القوة ضد" إيران، فيما شدد على ضرورة بقاء "األمن" تحت سيطرة االحتالل 
 اإلسرائيلي، في إطار أي اتفاق مستقبلي ضمن ما يسمى بـ"عملية السالم".
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مام لجنة الشأون العامة األميركية اإلسرائيلية )إيباك( التي تدعم إسرائيل بقوة، جاء ذلك في كلمة له أ
وعبر غانتس عن رأيته الحتماالت السالم، مشددا على أن األمن سيبقى دائما تحت سيطرة الجيش 

 اإلسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
من خالل هاتفي"، في إشارة إلى ما  وأضاف غانتس "أقول لإليرانيين، أنتم تعرفوني جيًدا وليس فقط

تم الكشف عنه مأخًرا في اإلعالم اإلسرائيلي، أن المخابرات اإلسرائيلية أبلغت غانتس عن نجاح 
وتحدي غانتس عن تجربة والدته كناجية من المحرقة  جهات إيرانية من اختراق هاتفه الخاص.

لسبب أقول من هذا المنبر للنظام اإليراني: النازية، وخدمة ابنه في الجيش اإلسرائيلي، وقال "لهذا ا
وأضاف "لن نسمح لكم بترسيخ أقدامكم في سورية، ولن نسمح لكم بتطوير  لن يتكرر األمر مطلقا".

أسلحة نووية"، وتابع "عندما أتولى الحكم، لن تصبحوا قوة إقليمية ولن أتردد في استخدام القوة في أي 
واحدة من أكثر جماعات الضغط الصهيوني في واشنطن،  وخالل خطابه أمام ظرف وفي أي وقت".

قال غانتس إن "الواقع في الجنوب ال يطاق. ينام األطفال في الجنوب بالمالجئ، وحماس تحتفل، 
وأضاف غانتس، الذي يعتبر المنافس األبرز لرئيس  يجب أن ينتهي ذلك اآلن، وسينتهي قريبا".

الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن القدس ستظل دائما "العاصمة الموحدة واألبدية" إلسرائيل، 
ولم يستبعد إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية، فيما قال إن غور األردن سيظل "دائما الحدود 

  .الشرقية األمنية إلسرائيل"
وأشار إلى أن "المسأولية عن األمن في أرض إسرائيل ستظل دائما في أيدي قوت الدفاع اإلسرائيلية 
وحدها". كما قال إنه منفتح على التفاوض مع الدول العربية، وأضاف "بالنسبة لمن يرغبون في فتح 

 صفحة جديدة، سنمد يدنا للسالم، وسنسعى من أجل السالم مع أي قائد عربي صادق".
 25/3/2019، 48عرب 

 
 اً فجر  غزة غارة على قطاع 30االحتالل يشن أكثر من  .32

واصلت الطائرات الحربية اإلسرائيلية فجر وصباح اليوم الثالثاء، قصفها لمواقع وأهداف مدنية : غزة
في قطاع غزة منذ ساعات اإلعالن عن وقف إطالق النار بين الفصائل واالحتالل بجهود مصرية 

غارة  30وأفاد مراسلونا، بأن الطائرات الحربية اإلسرائيلية شنت أكثر من  الماضية.وأممية الليلة 
جوية على مواقع وأهداف وممتلكات للمواطنين في مختلف المناطق بمدن قطاع غزة، من رفح جنوبًا 

 حتى بيت حانون شمااًل.
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مقربة من الشريط  كما قصفت مدفعية االحتالل اإلسرائيلي بعدد من القذائف مواقع وأهدافا على
الحدودي شرق قطاع غزة، سيما في شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع وشرق حي الزيتون شرق 

 مدينة غزة، وشرق مدينتي رفح وخان يونس، جنوب القطاع.
وألحق القصف اإلسرائيلي من الطائرات الحربي دمارًا كبيرًا في ممتلكات المواطنين، إضافًة إلى 

 كامل، وبي حالة من الرعب والخوف في صفوف األطفال. تدمير المواقع بشكل
وتجوب طائرات حربية إسرائيلية أجواء القطاع بين الفينة واألخرى، فيما طائرات االستطالع لم تغادر 

 األجواء منذ ساعات مساء أمس اإلثنين وحتى صباح اليوم الثالثاء.
استهدفت مباني سكنية ومواقع ومنشآت وكان ثمانية مواطنين أصيبوا أمس، في سلسلة غارات عنيفة 

 وأراض زراعية في كافة مدن وبلدات القطاع.
 25/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الحركة األسيرة تعلن حل الهيئات التنظيمية والتمثيل االعتقالي .33

لغاء أعلنت الحركة األسيرة في سجون االحتالل اإلسرائيلي حل كل اله: رام هللا يئات التنظيمية، وا 
التمثيل االعتقالي فيها، بدءًا من يوم غد، محملة في الوقت ذاته وزير األمن الداخلي في حكومة 

 االحتالل جلعاد أردان وحكومته مسأولية التصعيد الخطير في السجون.
ء حالة وأوضحت الحركة األسيرة في بيان أمس أن هذه الخطوة تأتي بهدف تحميل إدارة السجون أعبا
 االعتقال كاملة، وفي إطار الدفاع عن الحقوق والمكتسبات أمام الهجمة الشرسة على األسرى.

وقالت: "إن قوات القمع اإلسرائيلية قمعت األسرى بالقوة المفرطة، في مخالفة واضحة لألعراف 
 صاص الحي.أسرى بالر  4أسيرًا، منهم  90البشرية والقوانين الدولية"، الفتة إلى إصابة أكثر من 

ننا ماضون باتجاه خطواتنا االحتجاجية؛  وأضافت: "نحن أمام مفرق طرق خطير في هذه المرحلة، وا 
، وليس  فالحرب لم تضع أوزارها، والهجمة حتى اآلن مستمرة علينا، ومعركتُنا حاسمٌة ووقوُفنا مصيريٌّ

 بعد الثبات إال النصُر، وليس بعد السقوط إال العبودية".
 25/3/2019، الينفلسطين أون 

 
 آالف أسير فلسطيني يعيشون في ظروف قاسية أكثر من أي وقت خمسة .34

يعيش األسرى داخل السجون اإلسرائيلية في ظروف قاسية للغاية، أكثر من أي وقت  تل أبيب:
مضى في العقدين الماضيين. يتعرضون لفرض مزيد من العقوبات الجماعية بحقهم، ولعمليات 

غرف وفرض التنقالت بين األقسام والسجون واالعتداء على األسرى بالضرب اقتحام لألقسام وال
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والهراوات واتباع سياسة اإلذالل بحقهم. وحسب مسأولين في وزارة شأون األسرى في الحكومة 
الفلسطينية، فإن هناك روحًا انتقامية تعسفية تسيطر على تصرفات إدارة السجون تجاه األسرى، 

هم جنود وحدات القمع المعروفة بوحدتي "نحشون" و"متسادا" الذين خصوصًا وأن من ينفذها 
يتعاملون مع األسرى بكل قساوة وكراهية، ويتعمدون استفزازهم لخلق مبرر لالعتداء عليهم بالضرب 

كما حصل الليلة  -والشتم. واعتبرت الوزارة أن عمليات اقتحام الغرف والتفتيش الليلي المفاجئ 
سائل التضييق على األسرى، حيي تنطوي على نوع من استغالل منطق القوة من أكثر و  -الماضية 

إلذالل األسرى، بإخراجهم مقيدين ومحاولة تفتيشهم عراة، إضافة إلى تخريب ممتلكاتهم الشخصية 
وأغراضهم الغذائية بطريقة مقصودة هدفها إيقاع التخريب واألذى باألسرى، وقد يقومون بإلقاء 

 بشكل مهين ومتعمد.المصاحف على األرض 
أسيرًا في عيادة سجن الرملة  15ومن أشد المعاناة التي تواجه األسرى، يعانيها المرضى. فيواجه 

الموت البطيء جراء اإلهمال الطبي. وقالت هيئة شأون األسرى والمحررين، إن هأالء المرضى 
عانون من الشلل، يعانون من ظروف صحية وظروف اعتقال بالغة السوء والصعوبة، وغالبيتهم ي

ويتنقلون على كراٍس متحركة، ويعتمدون على أسرى اخرين للقيام باحتياجاتهم اليومية. وأوضحت أن 
األسرى المرضى يعانون من سياسة اإلهمال الطبي المتعمد، حيي انعدام الخدمات الطبية والصحية، 

زمة لهم، ومساومة األسرى وعدم تشخيص الحاالت المرضية، وانعدام تقديم العالجات واألدوية الال
 على العال ، وتقديم المسكنات والمنومات.

تجدر اإلشارة إلى أن الحاالت المرضية القابعة بسجن الرملة هي األصعب في السجون، فهناك 
المصابون بالرصاص، والمعاقون، والمصابون بأمراض مزمنة وأورام خبيثة منذ سنوات، جراء سياسة 

 .اإلهمال الطبي المتعمدة
 26/3/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 سجن النقبفي بينهم اثنان بحالة حرجة  أسيراً  25هيئة شؤون األسرى: إصابة أكثر من  .35

أسيرا أصيبوا  25قال رئيس هيئة شأون األسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن أكثر من : رام هللا
اعتداء قوات االحتالل اإلسرائيلي،  ، إثراألحدبجروح متفاوتة، بينهم اثنان بحالة حرجة، مساء أمس 

أسيرا إلى  15وأضاف أبو بكر لـ"وفا" أن إدارة سجون االحتالل نقلت  على األسرى في سجن النقب.
حالة أثنين منهم حرجة،  أنمستشفى سوروكا العسكري في بئر السبع، لتلقي العال ، مشيرا إلى 

محامي الهيئة سيتوجهون إلى مستشفى وأوضح أن  وهما: إسالم يسري وشاحي، وعدي عادل سالم.
 سوروكا لمتابعة حالة األسرى.
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الشديد تسود السجن، وأن إدارة المعتقل أخرجت  من التوتروأفادت هيئة شأون األسرى، بأن حالة 
( للساحة طوال الليل وحتى إعداد الخبر، في ظل أجواء الطقس الباردة واعتداءات 4أسرى قسم )

 القوات الوحشية عليهم.
 25/3/2019، كالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(و 

 
 يقتحمون المسجد األقصى تلمودياً  وطالباً  مستوطناً  78: القدس .36

طالبا تلموديا، يوم االثنين، المسجد األقصى المبارك، من باب  43مستوطنا، و 35اقتحم  :القدس
وقال مراسلنا إن قوات االحتالل  المغاربة بحراسة مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي الخاصة.

انتشرت في محيط مصلى ومبنى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد األقصى لتأمين 
اقتحامات وجوالت المستوطنين، في الوقت الذي واصلت فيه احتجاز بطاقات الشبان خالل دخولهم 

 المسجد من البوابات الرئيسية "الخارجية". إلى
 25/3/2019، لومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمع

 
 طلبة باقتحام جامعة بيرزيت 3مستعربون يختطفون  .37

اقتحم عناصر من وحدة "المستعربين" التابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي صباح اليوم الثالثاء، حرم 
فيما  جامعة بير زيت شمال رم هللا، واختطفوا ثالثة من طالب الجامعة واقتادوهم إلى جهلة مجهولة،

واصل جيش االحتالل شن حمالت دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال 
ووفقا للمعلومات، فإن قوة المستعربين، ثالثة نشطاء في الكتلة اإلسالمية بجامعة  العديد من الشبان.

ع البوابة بير زيت، وذلك عقب اقتحامهم للحرم الجامعي. كما قام عناصر من المستعربين بخل
الرئيسية بواسطة الة متخصصة، وداهمت "غرفة الصراف اآللي" التي تتبع لمبنى مجلس الطلبة، قبل 

 أن تقوم باعتقال الطلبة.
 26/3/2019، 48عرب 

 
 وممتلكات وتنفذ حمالت اعتقال قوات االحتالل تهاجم الضفة وتصادر أمواالً  .38

الت تفتيش واعتقال في الضفة الغربية المحتلة، رام هللا: نفذت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس حم
تخللتها مصادرة أموال وممتلكات، إضافة إلى اعتقال عدد من الشبان، في الوقت الذي نفذ فيه 

 البلدات، حيي خطوا "شعارات عنصرية". إحدىمستوطنون اعتداءات على 
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عرابة جنوب المدينة  واعتقلت قوات االحتالل شابا من مخيم جنين على حاجز عسكري، بالقرب من
الواقعة شمال الضفة. كذلك استولت قوات االحتالل على مركبة زوجة األسير رائد الحوتري من مدينة 
قلقيلية، إضافة إلى استيالئها على مبلغ مالي من المنزل، وذلك بعد أن قامت بمداهمة المنزل وتفتيشه. 

 في سجون االحتالل، وهو محكوم بالمأبد. 16عاما( أنهى أول من أمس عامه الـ 47واألسير الحوتري )
إلى ذلك أخطرت قوات االحتالل بوقف العمل في خزان مياه في قرية تياسير شرق مدينة طوباس في 
األغوار الشمالية. وأفاد مسأول ملف األغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن االحتالل 

 بحجة عدم الترخيص. أخطر بوقف العمل في خزان مياه ألحد سكان المنطقة،
وطالت حملة االعتقاالت التي نفذتها قوات االحتالل ستة شبان من عدة بلدات تابعة لمحافظة رام 

 هللا وسط الضفة، حيي اندلعت عدة مواجهات خالل عمليات المداهمة.
وأقدم مستوطنون يقطنون "كريات أربع، وخارصينا"، على قطع أشجار حرجية ولوزيات، في منطقة 

 الخليل.يرة شرق مدينة البو 
يذكر أن تلك المنطقة التي تعرضت العتداء المستوطنين تعد من أخصب أراضي مدينة الخليل، 

في السياق، واصل المستوطنون هجماتهم  وتتعرض لالعتداءات المتكررة لوقوعها بين المستوطنتين.
شيخ جراح وسط مدينة ضد المناطق الفلسطينية، وقاموا أمس بالهجوم على منطقة تقع قرب حي ال

 30وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين المعتدين أحدثوا خرابا في إطارات نحو  القدس المحتلة.
وتخلل العملية قيام المستوطنون خط "شعارات  مركبة لمواطنين مقدسيين يقطنون في أرض السمار.

 عنصرية" ورسم نجمة داوود على عدد من مركبات المواطنين.
 25/3/2019، ، لندنالقدس العربي

 
 االحتالل يبلغ عائلتي الشهيد أبو ليلى واألسير إرفاعيه بهدم منزلهما .39

أبلغ جيش االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم الثالثاء، عائلتي الشهيد عمر أبو ليلى واألسير  رام هللا:
غ عائلة الشهيد وقال المتحدي باسم جيش االحتالل، أنه تم إبال عرفات إرفاعية بقرار هدم منازلهما.

عمر أبو ليلى قرارًا بهدم منزلهم، وكذلك أبلغت قوات جيش االحتالل عائلة األسير عرفات إرفاعية 
 قرار هدم منزلهم.

والشهيد أبو ليلى منفذ عملية سلفيت البطولية، األسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل ضابط 
االحتالل األسير ارفاعية، بقتل مجندة إسرائيلية، ة "أرائيل"، فيما يتهم مستعمر وحاخام إسرائيلي قرب 

 طعنة. 13وجدت جثتها في إحدى غابات القدس بعد تعرضها للطعن أكثر من 
 25/3/2019، فلسطين أون الين
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 قد قررت التصعيد على قطاع غزة "إسرائيل"مصر تسلم حماس رسالة:  .40

ارجية، أن التطورات األمنية "القدس العربي": كشف مسأول مصري رفيع المستوى في وزارة الخ
إسرائيليين في  7 إصابةالحاصلة في قطاع غزة تتجه نحو مرحلة خطيرة قد تصل لتصعيد كبير، بعد 

 وسط إسرائيل بصاروخ أطلق من غزة.
وقال المسأول المصري: "هناك اتصاالت مكثفة ُيجريها الوسيط المصري مع الجانب اإلسرائيلي، 

قاومة في قطاع غزة، ومن بينهم حركتا حماس والجهاد اإلسالمي، ومسأولي وقادة الفصائل الم
 لمحاولة التهدئة وتجنب جولة تصعيد جديدة".

وأضاف المسأول المصري في تصريح خاص لموقع "الخليج أونالين": "لألسف، حتى هذه اللحظة 
د أعطى الضوء لم يحدي أي تقدم في تلك االتصاالت، والمأشرات كافة تأكد أن الجانب اإلسرائيلي ق

 األخضر لقواته العسكرية بالتجهيز لرد قوي وقاٍس على قطاع غزة خالل الساعات القليلة المقبلة".
وتابع: "أبلغنا حركة حماس، في رسالة خاصة، اليوم، أن إسرائيل قد قررت التصعيد على قطاع 

يكون محدودًا،  غزة، وأن الرد قد يتسع أكثر من أي جولة عسكرية سابقة، وقد يصل أليام ولن
 إضافة إلى إغالق المعابر الحدودية كافة مع غزة".

ولفت المسأول المصري، إلى أن الساعات المقبلة ستكون حساسة للغاية، وفي حال لم ننجح في 
التهدئة والوصول إلى نقاط توافق بين فصائل المقاومة في غزة وسلطات االحتالل، فأعتقد أن 

 مرحلة تصعيد كبيرة". األوضاع ستتدهور وتتدحر  نحو
 25/3/2019، لندن، القدس العربي

 
 ملك األردن يلغي زيارته إلى رومانيا نصرة للقدس .41

هللا الثاني قرر إلغاء زيارته إلى رومانيا، التي كان  أكد الديوان الملكي الهاشمي أن الملك عبد: عمان
يحات رئيسة وزراء رومانيا من المقرر أن تبدأ اليوم االثنين، وذلك نصرة للقدس في أعقاب تصر 

 فيوريكا دانسيال، األحد، عن عزمها نقل سفارة بالدها إلى القدس.
كما كان من المقرر أن توقع الحكومتان األردنية والرومانية، على هامش الزيارة الملكية، اتفاقية 

يجمع ومذكرتي تفاهم وبرنامج عمل في عدد من المجاالت، باإلضافة إلى تنظيم ملتقى لألعمال 
 ممثلين عن القطاع الخاص في البلدين.

 25/3/2019، الغد، عّمان
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 األردن يلغي فعاليات اقتصادية مع رومانيا نصرة للقدس .42
قررت الفعاليات االقتصادية األردنية إلغاء منتدى األعمال األردني والنشاطات واللقاءات التي كان 

قرار الحكومة الرومانية نقل سفارتها إلى مقررًا إقامتها بالعاصمة بوخارست وذلك احتجاجا على 
 إدارةالعين نائل رجا الكباريتي رئيس مجلس  األردنوأشار رئيس غرفة تجارة  مدينة القدس المحتلة.

 أردنيةشخصية اقتصادية  54غرفة تجارة األردن إلى االجتماع الذي عقد صباح اليوم بحضور 
في األردن متواجدين في رومانيا، تم خالله يمثلون غرف التجارة والصناعة وهيئات اقتصادية 

 القدس. إلىالتباحي بشأن قرار رئيسة الوزراء الرومانية نقل سفارتها 
كافة الفعاليات التي كان من المقرر عقدها بين ممثلي  بإلغاءوبعد المناقشة تم اتخاذ قرار جماعي 

الروماني والفعاليات المصاحبة له القطاع الخاص في كال البلدين المتمثلة بمنتدى األعمال األردني 
 واعتبارها الغية وذلك احتجاجًا على قرار الحكومة الرومانية.

 25/3/2019، الغد، عّمان
 

 "إسرائيلـ": الجوالن أرض سورية محتلة ونرفض ضمها ل" األردنيةالخارجية" .43
الجوالن أرض  قال وزير الخارجية وشأون المغتربين أيمن الصفدي، إن :نيفين عبدالهادي - انعمّ 

سورية محتلة وفقًا لجميع قرارات الشرعية الدولية، مشددًا على ضرورة التزام المجتمع الدولي بهذه 
 القرارات التي تأكد عدم جواز االستيالء على األرض بالقوة.

وأضاف الصفدي في بيان أصدرته وزارة الخارجية، أمس االثنين، عقب اعتراف الواليات المتحدة 
ائيل على الجوالن المحتل، أن موقف المملكة ثابت، وواضح، برفض ضم إسرائيل للجوالن بسيادة إسر 

المحتل، ورفض أي قرار يعترف بهذا الضم، واعتباره قرارا أحاديًا سيزيد التوتر في المنطقة، وال يغير 
ا وفقا حقيقة أن الجوالن المحتل أرض سورية، ويتطلب تحقيق السالم الشامل والدائم إنهاء احتالله

 لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السالم العربية.

 1981للعام  497وقال إن موقف المجتمع الدولي إزاء الجوالن واضح يجسده قرار مجلس األمن رقم 
دارتها على  الذي رفض قرار إسرائيل ضم الجوالن المحتل، وأكد عدم شرعية فرض إسرائيل قوانينها وا 

 واعتبر القرار اإلسرائيلي باطال والغيا.الجوالن السوري المحتل، 
 26/3/2019، الدستور، عّمان
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 بيروت: قرار ترامب بشأن الجوالن ُيسقط مبدأ األرض مقابل السالم .44
دان لبنان قرار الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، اإلثنين، بأحقية : وسيم سيف الدين -بيروت 

محتلة، مشددة على أن ُيسقط "مبدأ األرض مقابل مرتفعات الجوالن السورية ال بضمّ  "إسرائيل"
 السالم".

وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان، إن "مبدأ األرض مقابل السالم يسقط، إذ عندما ال تبقى من 
وشددت الخارجية اللبنانية على أن "هضبة الجوالن أرض  أرض لتعاد ال يبقى من سالم ليعطى."

أن يغير هذه الواقعة، وال ألي بلد أن يزور التاريخ بنقل ملكية  سورية عربية، وال يمكن ألي قرار
وتابعت: "إذا كانت إسرائيل تعتقد أنها تتوسع باالستيالء على األراضي عن  أرض من بلد إلى اخر".

طريق العنف والعدوان، فإنها ستجد نفسها بعزلة أكبر وأمام هزيمة عسكرية جديدة، لن تنفعها عندها 
وزادت بأن إسرائيل "لن تجد أمنها إال بالسالم العادل والشامل. كما لن  نصريتها".ال قوتها وال ع

 تنفعها حربها الجديدة على )قطاع( غزة، والتي ندينها بشدة."
 25/3/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 من حماس ويناقش معه التعاون الثنائي وتنسيق المواقف نصرهللا يلتقي وفداً  .45

حسن نصرهللا، وفدا من قيادة حركة حماس برئاسة نائب  "حزب هللا"مين العام لـاستقبل األ بيروت:
رئيس المكتب السياسي األستاذ صالح عاروري، حيي جرى البحي في اخر المستجدات في فلسطين 
والمنطقة، وخصوصا ما يجري اآلن في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي، وتم البحي في التعاون 

 قف تجاه مختلف التطورات.الثنائي وتنسيق الموا
 25/3/2019، رأي اليوم، لندن

 
 على "اعتراف" ترامب: الجوالن كان وسيبقى سورياً  دمشق رداً  .46

أعربت خارجية النظام السوري، اإلثنين، عن رفضها لقرار الرئيس األمريكي، دونالد : إسطنبول
مشددة على أن "الجوالن كان ترامب، اعتبار مرتفعات الجوالن السورية المحتلة جزءا من إسرائيل، 

وقال مصدر رسمي بالخارجية السورية، للوكالة الرسمية لألنباء )سانا(، إن "القرار  وسيبقى سوريًا".
سرائيل في العداء المستحكم لألمة العربية".  يأتي تجسيدا للتحالف العضوي بين الواليات المتحدة وا 

 ة الدولية، وصفعة مهينة للمجتمع الدولي".للشرعي االزدراءوشدد على أنه "يمثل أعلى درجات 
وتابع: "ويفقد األمم المتحدة مكانتها ومصداقيتها، من خالل االنتهاك األمريكي السافر لقراراتها 

، الذي يأكد الوضع القانوني 1981لعام  497بخصوص الجوالن السوري المحتل، وخاصة القرار 
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(، ويعتبره 1981لكيان االحتالل اإلسرائيلي )للجوالن السوري كأرض محتلة، ويرفض قرار الضم 
وأضاف المصدر السوري أن "ترامب ال يملك الحق واألهلية القانونية  باطال وال أثر قانونيا له".

لتشريع االحتالل واغتصاب أراضي الغير بالقوة، وهذه السياسة العدوانية األمريكية تجعل من المنطقة 
بأن سوريا "تأكد وبكل قوة أن الكون بأسره ال يستطيع تغيير وختم  والعالم عرضة لكل األخطار".

الحقيقة التاريخية الخالدة بأن الجوالن كان وسيبقى عربيا سوريا، وأن تحريره بكل الوسائل المتاحة 
 وعودته إلى الوطن األم سوريا هو حق غير قابل للصرف".

 25/3/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 ب حول الجوالن باطل شكاًل وموضوعاً ماأبو الغيط: إعالن تر  .47
استنكر األمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات، اإلعالن الذي : القاهرة

صدر مساء يوم االثنين، عن الرئيس األمريكي دونالد ترامب باالعتراف بسيادة إسرائيل على الجوالن 
 شكاًل وموضوعًا، ويعكس حالة من الخرو  على القانون السوري المحتل، مأكدًا أنه إعالن باطلٌ 

 الدولي روحًا ونصًا تخصم من مكانة الواليات المتحدة األمريكية في المنطقة، بل وفي العالم.
وقال أبو الغيط في بيان له بالخصوص، إن هذا اإلعالن األمريكي ال يغير من وضعية الجوالن 

ة محتلة، وال تعترف بسيادة إسرائيل عليها أية دولة، وهناك قرارات القانونية شيئًا. الجوالن أرٌض سوري
الذي أشار  1981لعام  497من مجلس األمن صدرت باإلجماع لتأكيد هذا المعنى، أهمها القرار 

بصورة ال لبس فيها إلى عدم االعتراف بضم إسرائيل للجوالن السوري، ودعا إسرائيل إلى إلغاء قرار 
 ضم الجوالن"

أبو الغيط، أن شرعنة االحتالل هو منحى جديد في السياسة األمريكية، وُيمثل ردة كبيرة في وأضاف 
الموقف األمريكي الذي صار يتماهى بصورة كاملة مع المواقف والرغبات اإلسرائيلية، ُمشددًا على 

ذا كان االحتالل جريمة كبرى، فإن شرعنته خطيئة ال تقل خط ورة، أن العرب يرفضون هذا النهج، وا 
فالقوة ال تنشئ حقوقًا وال ترتب مزايا، والقانون الدولي ال تصنعه دولة واحدة مهما كانت مكانتها، 

 ال ُتسبغ عليه شرعية. -طالت أم قصرت  -وديمومة االحتالل لفترة زمنية 
 25/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 أنقرة: قرار ترامب بشأن الجوالن "باطل" .48

وصفت وزارة الخارجية التركية قرار واشنطن االعتراف بسيادة إسرائيل : محمد إقبال أرصالن -أنقرة 
وقالت الخارجية التركية، في بيان، اإلثنين: "القرار المذكور  على مرتفعات الجوالن المحتلة بـ"الباطل".
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المنطقة، وبالنسبة للدول باطل بالنسبة لبالدنا التي تولي أهمية لوحدة تراب سوريا وجميع بلدان 
وأضافت "ندين بشدة ونأسف لقرار اإلدارة  األعضاء التي تتحلى بالمسأولية في المجتمع الدولي".

 ".1967األمريكية االعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجوالن المحتلة منذ عام 
لي، وعلى األخص قرار مجلس واعتبرت الخارجية التركية أن القرار "يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدو 

ولفتت إلى أن اإلدارة األمريكية "أظهرت موقفا جعلها جزءا من  (".1981) 497األمن الدولي رقم 
 المشكلة وليس الحل في الشرق األوسط".

 26/3/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 بشأن الجوالن عن أسفها الشديد لقرار ترامب تعرب موريتانيا .49
اإلثنين، عن أسفها الشديد لقرار ترامب، واعتبرت خارجيتها القرار "انتهاكًا لعموم عبرت موريتانيا، 

لسنة ويزعزع استقرار  497المبادئ الناظمة للقانون، خرق لقرارات الشرعية الدولية، وبخاصة القرار 
قتضيات وأكدت موريتانيا تمسكها بوحدة األراضي السورية كافة، وفقا لم ".والعالم أجمععموم المنطقة 

وشدد البيان على وقوف موريتانيا "الكامل وراء الحق السوري، وفقا  القانون وقرارات الشرعية الدولية.
للموقف العربي المشترك الذي عبرت عنه جامعة الدول العربية، كما تشيد بكل الردود الصادرة على 

 ب الحكمة والحق".مستوى العالم نصرة لهذه القضية العادلة، املة في الوقت ذاته أن تتغل
 25/3/2019، لندن، القدس العربي

 
 على الجوالن "إسرائيل"رفض دولي واسع العتراف ترامب بسيادة  .50

دول العالم واألمم المتحدة واالتحاد ، عن وكاالت، أن 25/3/2019نت، الدوحة،  الجزيرةذكرت 
عتراف رسميا بـ"سيادة" إلى رفض قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب اليوم اال وااألوروبي سارع

 إسرائيل على هضبة الجوالن السورية المحتلة.
وأعلن االتحاد األوروبي عدم تغير موقفه الرافض لالعتراف بأي "سيادة" إلسرائيل على األراضي التي 

 بما فيها هضبة الجوالن. 1967احتلتها عام 
ائيل مرتفعات الجوالن، مشددا على وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها ترفض االعتراف بضم إسر 

 أن القانون الدولي يحظر ضم األراضي باستخدام القوة.
 ووصف وزير خارجية روسيا سيرغي الفروف الخطوة األمريكية بـ"انتهاك صارخ للقانون الدولي".
وأضاف الفروف في اتصال هاتفي مع نظيره األمريكي مايك بومبيو أن هذا االعتراف يعرقل تسوية 

 زمة السورية، ويعقد األوضاع في الشرق األوسط.األ
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كندا أعلنت رفضها القرار، وبحسب ، من واشنطن، أن 26/3/2019، القدس العربي، لندنوأضافت 
بيان صادر عن وزارة خارجيتها شددت على أنها "وبشكل يتفق مع القانون الدولي ال تعترف بالسيطرة 

وشدد البيان على أن "كندا لم تغير موقفها المستمر منذ  الدائمة إلسرائيل على مرتفعات الجوالن".
فترة طويلة بشأن مسألة مرتفعات الجوالن"، مضيفًا "فلقد حظر القانون الدولي ضم أرض ما من 
خالل استخدام القوة، كما أن أي قرار أحادي الجانب بتغيير الحدود يتنافى مع أساس النظام الدولي 

"إسرائيل صديق قوي، ونحن بجانبها، وندافع عن حقها في التعايش مع ولفت أن  القائم على معايير".
 جيرانها في أمن وسالم".

 
 وحماس بضبط النفس "إسرائيل"غوتيريش يطالب  .51

طالب األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اإلثنين، كال من : محمد طارق - نيويورك
جاء ذلك على لسان "استيفان دوغريك"، المتحدي  ".إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية بـ"ضبط النفس

وقال دوغريك، في مأتمر صحفي من  باسم غوتيريش، بالتزامن مع قصف إسرائيلي على قطاع غزة.
وأضاف: "من المقرر أن يقدم  نيويورك، إن غوتيريش يشعر بقلق بالغ إزاء التطورات في القطاع.

سط )نيكوالي مالدينوف( إحاطة إلى أعضاء مجلس المنسق األممي لعملية السالم في الشرق األو 
وتابع أن األمين العام يعتبر إطالق صاروخ من  األمن بشأن التطورات"، دون اإلشارة إلى موعدها.

 القطاع نحو إسرائيل "انتهاكًا غير مقبول".
وكشف المتحدي الرسمي أن "األمم المتحدة تواصل العمل مع مصر وجميع األطراف المعنية 

ولة تخفيف حدة الوضع، ومرة أخرى، نحي على ضبط النفس خاصة وأنه من المحتمل أن لمحا
 يأدي التصعيد اإلضافي إلى تدهور أكبر في الوضع السيئ، ال سيما بالنسبة للمدنيين في غزة ".

 25/3/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 على الجوالن "إسرائيل"االتحاد األوروبي ال يعترف بسيادة  .52
أعلن االتحاد األوروبي عدم اعترافه بسيادة إسرائيل على األراضي المحتلة : شريفة تشتين -يل بروكس

جاء ذلك في بيان من مكتب المتحدي باسم االتحاد  ، بما في ذلك مرتفعات الجوالن.1967منذ عام 
سي الذي األوروبي، لألناضول، اإلثنين، عقب توقيع الرئيس األمريكي دونالد ترامب، المرسوم الرئا

وأوضح البيان أن "موقف االتحاد األوروبي لم يتغير حيي  يعترف بـ"سيادة" إسرائيل على الجوالن.
 بما فيها مرتفعات الجوالن". 1967أننا ال نعترف بسيادة إسرائيل على األراضي التي تحتلها منذ 

 25/3/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 أن الجوالن يدمر القانون الدولي: قرار ترامب بش"هيومن رايتس ووتش" .53
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قرار إدارة الرئيس األمريكي إنكار االحتالل اإلسرائيلي 
لمرتفعات الجوالن يظهر تجاهال للحماية التي يتمتع بها السكان السوريون بموجب القانون الدولي 

وق اإلنسان التي ترتكبها إسرائيل في وأضافت أنه مع تواصل االنتهاكات الجسيمة لحق اإلنساني.
مرتفعات الجوالن، يحتا  السكان السوريون إلى حماية مستمرة بموجب قوانين االحتالل، بما فيها 

 حظر بناء المستوطنات واستخرا  الموارد الطبيعية لصالح المحتل.
تس ووتش "يبدو وقال إريك غولدستين نائب مديرة قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في هيومن راي

وأضاف "إذا  أن الرئيس ترامب يستعد لتدمير القانون الدولي الذي يحمي سكان الجوالن المحتل".
نشاء المستوطنات ونهب  تابع ترامب ذلك، قد يشّجع دوال أخرى محتلة على صعيد ضّم األراضي وا 

ضفة الغربية أو الجوالن، وقال غولدستين "سواء كانت األرض المحتلة شبه جزيرة القرم أو ال الموارد".
 فإن المبادئ نفسها التي تحمي المدنيين تنطبق عليها. ال يمكن لترامب أن يمسحها بمرسوم".

 25/3/2019نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 فنزويال: قرار ترامب بشأن الجوالن "انتهاك" للقرارات األممية .54
ترامب االعتراف بسيادة إسرائيل على أعلنت الخارجية الفنزويلية، رفضها لقرار : عبد الجبار أبوراس

واعتبرت كراكاس في بيان نشره وزير الخارجية خورخي أرياسا،  مرتفعات الجوالن السورية المحتلة.
وقال أرياسا في  على تويتر، مساء اإلثنين، أن تلك الخطوة "تشكل انتهاكًا لقرارات مجلس األمن".

مة ترامب في االعتراف بسيادة إسرائيل على التغريدة إن "فنزويال ترفض بشكل قاطع نية حكو 
وأضاف أن تلك الخطوة تعد "انتهاكًا لقرارات مجلس األمن ومخالفة  مرتفعات الجوالن السورية".

 لميثاق األمم المتحدة".
 26/3/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 إسرائيل" على الجوالن"االعتراف بسيادة  يهود يتظاهرون ضدّ  :واشنطن .55

تظاهر مئات اليهود األرثوذكس اإلثنين، أمام البيت األبيض، احتجاجا على توقيع الرئيس  :واشنطن
 األمريكي دونالد ترامب قرار اعتراف بالده بـ"سيادة إسرائيل" على مرتفعات الجوالن المحتلة.
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جاءت تظاهرة حركة "ناطوري كارتا" اليهودية األرثوذكسية المناهضة للصهيونية، بالتزامن مع 
وشارك في المظاهرة حاخامات من  تماع ترامب مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو.اج

 جمعية الحاخامات األرثوذكس ضد الصهيونية.
وتال أحد المشاركين في المظاهرة، بيانا باسم المتظاهرين، قال فيه إن "حاخامات اليهود األصليين ال 

ودعا البيان إسرائيل إلى وقف  سرئيل لمرتفعات الجوالن".يعترفون إطالقا بدولة إسرائيل وال بضم إ
وأعرب عن رفضه اعتراف ترامب بالقدس عاصمة  حصارها وهجماتها العسكرية ضد قطاع غزة.

 إلسرائيل، وسيادة تل أبيب على مرتفعات الجوالن.
 25/3/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 ب الديموقراطي في زوبعة "معاداة السامية" مجدداً الجمهوريون يستغلون مؤتمر "إيباك" إلقحام الحز  .56

بينما اصطف مسأولو الحزبين الجمهوري والديموقراطي واحدا وراء  :سعيد عريقات -واشنطن 
اذار، على منصة مأتمر "إيباك" السنوي الستعراض والئهم  25اذار واالثنين  24األخر، األحد 

إلسرائيلي القوية، وفي الوقت الذي كان يأمل فيه المتفاني في دعم إسرائيل ودعم منظمة اللوبي ا
الديموقراطيون ما زالوا في حالة الجدل التي أقحمتهم في حالة استقطاب غير معهود في بداية الشهر 
الحالي بسبب تمرد القاعدة الديموقراطية من الحزب )الديموقراطي( التي رفضت االنصياع لمساواة 

يلي مع معاداة السامية، أعلن زعيم حزب الشيوخ )وزعيم األغلبية انتقاد ممارسات االحتالل اإلسرائ
الجمهورية( أن المسألة لم تنتهي، وأنه مصر على اتهام القاعدة الديموقراطية في الحزب الديموقراطي 
بمعاداة السامية، خاصة النائبة المسلمة إلهان عمر، التي أثارت الجدل باألساس عبر انتقاداتها 

 ائيل.المتتابعة إلسر 
السيناتور ماكونيل )والية كينتاكي(، والزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ، الى مشروعي  وأشار

قانونين جديدين تم تأجيلهما في االجتماع السنوي لهذا األسبوع في واشنطن أمام أكبر مجموعة 
إلسرائيلي القوي إيباك"، اللوبي ا-وهي "لجنة الشأون العامة األمريكية اإلسرائيلية إلسرائيل،مناصرة 

 اذار الجاري. 26-24الذي ينعقد ما بين 
ويقضي مشروع مكانويل بمنح حكومات الواليات المختلفة حق معاقبة كل من يقاطع إسرائيل ويدعم 

س.  حركة بي.ديزا 
ويعتقد الخبراء أن هذه اإلجراءات هي جزء من إستراتيجية سياسية أكبر، تهدف جزئيًا إلى إظهار أن 

أكثر استعدادًا للتصدي مباشرة لخطاب الكراهية المعادي للسامية و"اللغة المعادية الجمهوريين 
 النواب.إلسرائيل" من الديموقراطيين المنقسمين في مجلس 
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اإلجراءات، في توبيخ مباشر للتعليقات التي أدلت بها النائبة المسلمة إلهان عمر،  أحدوتمثل 
اليهود األمريكيين لديهم والء  إن بعضمت بأنها قالت )ديموقراطية من والية مينيسوتا( التي اته

 مزدو  لكل من إسرائيل والواليات المتحدة، علما بأنها لم تقل أبدا شيئا من هذا القبيل.
كما يربط مشروع القرار الذي تم توزيعه في مجلس الشيوخ مسألة تهمة الوالء المزدوجة بـ "تداول 

 طة السرية لروسيا" في بداية القرن العشرين.بروتوكوالت حكماء صهيون من قبل الشر 
أن من المحتمل أن  القانون،وقال السيناتور اليميني من والية تكساس تيد كروز الذي يرعى مشروع 

يسوط مجلس الشيوخ على مشروع القرار قبل نهاية األسبوع الحالي في هدية أخرى يعطيها 
الذي منحه الرئيس األمريكي دونالد ترامب حق  الجمهوريون لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو

 السيادة في الجوالن السوري المحتل دعما لحملته االنتخابية.
ويتسم مأتمر "إيباك" بحالة مبتذلة من إظهار المحبة والتأييد إلسرائيل، خاصة من قبل السياسيين 

 المنتخبين.
 25/3/2019، القدس، القدس

 
 الدعم األمريكياالحتالل و  مظاهرة في فيينا ضدّ  .57

والدعم الذي تقدمه الواليات  "إسرائيل"شهدت العاصمة النمساوية فيينا مظاهرة مناهضة لسياسات 
وسحب  "إسرائيل"ونظمت المظاهرة حركة مقاطعة  المتحدة األمريكية لألخيرة في مجال التسّلح.
 صري اإلسرائيلي.(، في إطار أسبوع الفصل العنBDSاالستثمارات منها وفرض العقوبات عليها )

ورفع المشاركون في المظاهرة الفتات حملت اسم "وقف االحتالل والتسليح"، أمام سفارة الواليات 
 المتحدة لدى فيينا، وأخرى تدعو إلنهاء "االحتالل اإلسرائيلي والتطهير العرقي والتمييز".

لدولة االحتالل في مجال  وقالت الناشطة األمريكية ماري بامبالك، إن الواليات المتحدة تقدم دعما
 "إسرائيل"وذكرت أن الدعم األمريكي يعزز سياسات  مليارات دوالر سنويا. 3.8التسلح بقيمة 

 االحتاللية، ويحول دون تحقيق السالم في الشرق األوسط.
 25/3/2019فلسطين أون الين، 

 
 صواريخ غزة... من البدائية إلى ما بعد تل أبيب .58

 يوسف أبو وطفة
كيلومترًا وأصاب منزاًل شمالي تل أبيب، أمس اإلثنين،  120روخ الذي قطع مسافة تتجاوز شّكل الصا

صدمة لالحتالل اإلسرائيلي من حجم التطور الذي وصلت إليه صواريخ المقاومة، التي أضحت 
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قادرة على حمل رأوس متفجرة كبيرة الحجم، فيما لم تتضح كامل التفاصيل حول نوعية الصاروخ. 
ًا أن منظومة القبة الحديدية التي يتباهى بها االحتالل، لم ترصد الصاروخ المذكور، وهو وكان الفت

ما يسجل فشاًل إسرائيليًا على هذا الصعيد. ومّر تطور صواريخ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة 
نقطة تحول مهمة في عمل األذرع  2001تشرين األول  أكتوبر/ 26بمراحل عدة. وشّكل يوم 

كرية للفصائل، حين سقط أول صاروخ محلي الصنع داخل مستوطنة سديروت التي تبعد عن العس
كيلومترات. وتبنت الصاروخ في حينه كتائب القسام، الذراع العسكرية  1.6شمالي قطاع غزة نحو 

"، وعمل مهندسوها على تطويره بإمكانيات بدائية 1لحركة حماس، والذي أطلقت عليه اسم "قسام 
 ارنة مع الصواريخ األخرى المتطورة حاليًا.للغاية مق

وواصلت المقاومة الفلسطينية محاوالتها الحثيثة لتطوير المنظومة الصاروخية التي امتلكتها، رغم 
صعوبة وصول المعلومات وحتى المواد المستخدمة في عملية تصنيع الصواريخ. إذ شهدت الفترة ما 

مختلف األذرع العسكرية لقوى المقاومة في غزة. وكانت انتشار الفكرة لتشمل  2007وحتى  2001بين 
الصورة في حينه تشير إلى مدى بدائية الصواريخ خالل هذه الفترة والمدى الذي كانت تبلغه، وحتى 
طريقة اإلطالق مقارنة مع الصواريخ الحالية التي تمتلكها الفصائل، إذ كان حجم الضرر المادي 

، شهدت منظومة الصواريخ التي تمتلكها المقاومة 2007لول عام واإلصابات طفيفًا للغاية. ومع ح
نقلة نوعية، إذ تمكنت من تهريب صواريخ "غراد" التي وسعت رقعة المناطق المستهدفة. فمن مسافة 

كيلومترًا،  40و 25كيلومترات، اتسع مدى رقعة نار المقاومة لتصل إلى ما بين  10إلى  7ال تتجاوز 
السبع، مع تقدم ملموس في القدرة التدميرية لهذه الصواريخ مقارنة مع  أي ما بين أسدود وبئر
 الصواريخ محلية الصنع.

نقطة فاصلة في سعي المقاومة الفلسطينية لتطوير  2008وشّكل العدوان اإلسرائيلي في عام 
في صواريخها ومنظومتها بشكٍل عام. ومع اغتيال قائد أركان كتائب القسام السابق أحمد الجعبري، 

، فوجئ االحتالل بقصف المقاومة، تحديدًا سرايا القدس، الذراع العسكرية 2012نوفمبر/تشرين الثاني 
" إيرانية الصنع. 5لحركة الجهاد اإلسالمي، وكتائب القسام، لتل أبيب بصواريخ من طراز "فجر 
محلي،  " بشكلٍ m75وخالل هذه الحرب، أعلنت الذراع العسكرية لحركة حماس تطويرها صاروخ "

وتمت تسميته نسبة إلى القيادي البارز في الحركة الذي اغتاله االحتالل اإلسرائيلي إبراهيم المقادمة. 
ويستطيع هذا الصاروخ أيضًا ضرب تل أبيب والقدس المحتلة وضواحيهما. وبرزت خالل هذه 

ا كانت تمتلكه في المواجهة زيادة المسافات التي تستطيع المقاومة الفلسطينية ضربها، مقارنة مع م
السابق، إلى جانب القدرة التدميرية لهذه الصواريخ، سواء المهربة من إيران أو التي جرى تطويرها 

، فاجأت المقاومة إسرائيل مرة 2014محليًا. ومع الحرب اإلسرائيلية األخيرة على القطاع في عام 
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" j80من أبرزها صاروخ " أخرى بصواريخ جديدة أسهمت في تسديد ضربات نوعية لالحتالل، كان
نسبة ألحمد الجعبري، والمزود بتقنيات خاصة. وكانت كتائب القسام قد تحدت االحتالل، وقدرته 
على اعتراض الصاروخ، من خالل تحديد موعد مسبق لقصف تل أبيب، وهو ما فشلت "القبة 

ذي يعد اختصارًا السم " الذي تمتلكه كتائب القسام، والr160الحديدية" في القيام به. أما صاروخ "
القائد األسبق لحركة حماس وأحد مأسسيها، عبد العزيز الرنتيسي، ففقد تمكنت المقاومة من خالله، 

 ، من ضرب حيفا المحتلة، للمرة األولى، منذ بداية الصراع مع االحتالل.2014في عام 
مي، عن صواريخ "براق في هذا الوقت، كشفت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد اإلسال

"، والقادرة أيضًا على ضرب تل أبيب والعمق اإلسرائيلي بدقة، مع اإلشارة إلى كون 100" و"براق 70
هذه الصواريخ محلية الصنع. وفي السنوات التي تلت الحرب األخيرة كشفت األذرع العسكرية 

المدى الذي تبلغه كّل منها المختلفة عن صواريخ جديدة أكثر تطورًا من سابقتها من دون أن تحدد 
" نسبة للقائد السابق فيها محمد shأو حتى قدرتها التدميرية. وكشفت كتائب القسام عن صاروخي "

" نسبة لرائد العطار أحد قادتها أيضًا، في الوقت الذي أفصحت فيه سرايا Aأبو شمالة وصاروخ "
 القدس وألوية الناصر صالح الدين عن صواريخ أخرى.

لة التصعيد التي أعقبت محاولة التسلل الفاشلة شرقي خان يونس جنوبي القطاع، في وخالل جو 
" والذي وصفته بأنه "جحيم 1نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشفت سرايا القدس عن صاروخ "بدر

عسقالن"، إذ أحدي هذا الصاروخ ضررًا كبيرًا في مستوطنة عسقالن التي قصفتها الذراع العسكرية 
هاد اإلسالمي. ويشهد القطاع بشكٍل شبه دوري إطالق المقاومة الفلسطينية وأذرعها المختلفة لحركة الج

لعدد من الصواريخ باتجاه البحر )للتجريب ومعرفة المدى( ضمن عملياتها المتواصلة لتطوير 
 .منظومتها الصاروخية استعدادًا ألي مواجهة محتملة مع االحتالل اإلسرائيلي في المستقبل القريب

 26/3/2019، العربي الجديد، لندن
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 هاني المصري
كنت وال أزال أرى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون ضمن اتفاق وطني شامل يتضمن 
البرنامج السياسي، وأسس الشراكة، والمنظمة، والسلطة، والديمقراطية التوافقية، وفي قلبها االنتخابات، 

لكن تجري الرياح بما ال تشتهي السفن، إال أن هذا ال يعني أن نأمل، أو نعمل على إفشال و 
الحكومة، بل الواجب يدعونا في ظل البوادر اإليجابية التي عّبر عنها رئيس الحكومة المكلف إلى 
دعم أي خطوة إيجابية ومعارضة أي خطوة سلبية، على أساس أن معيار الحكم عليها أو لها ال 
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ون على أساس ما ينبغي عمله، بل على ما يمكن عمله، خصوصًا في مجال وقف التدهور يك
 الجاري على كل المستويات والمجاالت تقريبًا، الذي ينذر استمراره بالشرور وعظائم األمور.

 
 تأسيسًا على ما سبق، أتقدم بالمالحظات واالقتراحات اآلتية:

رجية التي تواجه القضية الفلسطينية تجعلنا بحاجة إلى أواًل: إّن حجم التحديات الداخلية والخا
مواجهتها، واالنتصار، وهو بحاجة إلى ما هو أكبر من حكومة يشارك فيها البعض ويعارضها 
البعض اآلخر، وهو التوافق الوطني على الوحدة على أساس حل الرزمة الشاملة، والتحضير إلجراء 

 تحت االحتالل وفي ظل االنقسام والشيطنة المتبادلة فال يقود االنتخابات. أما إجراء االنتخابات أوالً 
نما إلى اإلقصاء واالحتراب، هذا إذا جرت االنتخابات أصاًل.  إلى الوحدة، وا 

، فيجب أن يتحول األمر إلى إنها كذلكحتى نصل إلى تشكيل حكومة الكل، فال يكفي أن نقول 
لمشاركة فيها على فصائل أساسية، حقيقة. فكيف ستكون حكومة الكل في ظل عدم عرض ا

 ومقاطعة فصائل أساسية من منظمة التحرير لها.
في هذا السياق، يتحدد أحد مصادر الحكم على الحكومة الجديدة بمقدار مساهمتها في توفير األجواء 
نما ضرورة  التي ُتمّكن من الوصول إلى الوحدة الوطنية. فالوحدة ليست مجرد خيار من الخيارات وا 

ية. وال يمكن أن تنجح الحكومة من دون حاضنة سياسية وحاضنة اقتصادية وحاضنة شعبية، وطن
تم اإلسراع في  عليه، كلماوهذه الحواضن غير موجودة، أو غير موجودة بما فيه الكفاية. وبناء 

 تشكيل حكومة وفاق أو وحدة كان ذلك أفضل.
شارة إلى أن الملفات األساسية السياسية من المفيد ذكره ونحن نناقش المطلوب من حكومة اشتية اإل

نما في يد الرئيس بوصفه رئيسًا للسلطة والمنظمة، وهو الذي يتحكم بها،  ليست بيد الحكومة، وا 
ولكنها تأثر عليها بشدة، ما يطرح على الحكومة أن تعمل على إقناع الرئيس بالموافقة على تغيير 

ى األقل إعطاء هامش معقول للحكومة يمّكنها من العمل، المقاربات المعتمدة سابقًا ولم تنجح، أو عل
ويوفر لها فرصة للنجاح، وهذا أمر مفترض أن يكون قد اتُفق عليه عند التكليف وقبوله، لذا منتظر 
من الحكومة على سبيل المثال ال الحصر أن تعمل كل ما تستطيع القيام به لتخفيف العبء، وصون 

 مقومات صموده.كرامة المواطن وحقوقه، وتوفير 
ثانيًا: مطلوب من الحكومة طرح خطة تفصيلية تتضمن ما تنوي القيام به بالضبط، أكثر وأوضح 
بكثير مما جاء في خطابي التكليف والرد عليه، وتحديد ما تريد وما تستطيع القيام به، بعيدًا عن 

ة تتضمن مثاًل كيف العموميات والشعارات، حتى يمكن مساءلتها ومراجعتها على ما تعهدت به. خط
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ستتعامل مع عجز الموازنة وقطع إسرائيل لألموال، وما البدائل الواقعية المتاحة، وكيف ستجعل فعاًل 
 تحقيق الوحدة أولوية؟

كما على الحكومة أن تضم وجوه جديدة بشكل كامل، كفأة، ومخلصة، ومنتمية للمواطن والوطن، 
وليس كنوع من اإلكسسوارات، وتمثيل تجمعات اللجوء وخصوصًا من الشباب والمرأة، وبنسبة كافية، 

لتجسيد وحدة الشعب، واحترام المأسسة التي ُغّيبت تمامًا وا عادة بنائها، فضاًل عن دراسة السياسات 
والقرارات والتخطيط للعمل قبل تنفيذه، والتوقف أمام جميع االحتماالت قبل اإلقدام على اتخاذ 

 .القرارات لضمان أن تكون سليمة
والركن الثاني من أركان الدولة  الفلسطينيةثالثًا: قطاع غزة جزء مهم من فلسطين، وهو خزان الوطنية 

الفلسطينية التي هي حق طبيعي، واعترف بها العالم، وهي بحاجة إلى الكفاح المشترك إلنهاء 
سمة أو تهيئة االحتالل وتحقيق االستقالل الوطني والسيادة. ويجب أن يبقى توحيد المأسسات المنق

 األجواء لحصول ذلك الشغل الشاغل للحكومة.
وفي هذا السياق، ال يمكن أن تستمر الحكومة في تبرير اإلجراءات العقابية التي مورست ضد 
القطاع، لذا على الحكومة رفع هذه اإلجراءات العقابية، وعدم اتخاذ إجراءات جديدة، فيكفي القطاع 

سه االحتالل، المسأول األساسي عن معاناة شعبنا هناك، ويكفيه ما يعانيه من حصار وعدوان يمار 
ما يعانيه على يد سلطة "حماس" التي نفذت "انقالبًا" وال تزال تعتبر المحافظة على سلطتها االنفرادية 

 األولوية التي تعلو على كل شيء.
طنيًا على األبواب، والدولة رابعًا: إن المعطيات القائمة، محليًا وعربيًا ودوليًا، تدل على أن ال حل و 

ليست على مرمى حجر، وأن التحدي األساسي الذي نواجهه هو وجود خطة لتصفية القضية عنوانها 
"صفقة ترامب"، وهي تطبق سواء طرحت الصفقة أم ال. ومرجعية هذه الخطة هي مصلحة االحتالل، 

ط هذه الخطة، وليس والحقائق التي أقامها على األرض، لذا يجب تركيز الجهود على إحبا
 معارضتها فقط، وهذا يتطلب:

تعزيز صمود الشعب واستمرار تواجده على أرض فلسطين، خصوصًا في القدس والمناطق المعرضة 
 للمصادرة والضم والتهويد واعتداءات الجيش وقطعان المستوطنين.

بح سلطة للشعب وليس إعادة النظر في الهيكل الوظيفي واإلداري للسلطة بكل أجهزتها ووزاراتها لتص
لفصيل أو مراكز قوى، وهذا يتطلب تحويل األجهزة األمنية إلى أجهزة وطنية وليست فصائلية. وهنا 
نحذر من إغراق المأسسات والوزارات واألجهزة األمنية والحكومة بالمزيد من الفتحاويين، وخصوصًا 

 وطويل جدًا.أن طابور المستوزرين والراغبين في الترقيات والموازنات طويل 
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ضمان كرامة المواطن وحقوقه وحرياته، وما يحتاجه تحقيق ذلك من دعم القضاء بوصفه سلطة 
لغاء القوانين ووقف اإلجراءات والممارسات  مستقلة، ودعم حرية اإلعالم ليقوم بدوره كسلطة رابعة، وا 

 القمعية التي تقيد اإلعالم وغيره من القطاعات.
وازنة بحيي ُتعطى األولوية لالحتياجات والمصالح األساسية، على أساس إعادة النظر في هيكلية الم

%، وتخصيص 36-23تقليل نسبة حصة األمن التي تراوحت في موازنات السلطة منذ تأسيسها من 
نسب أكبر للزراعة والصناعة، واالستثمار في المناطق المسماة ) ( وفي قطاع غزة المحاصر، 

 اللذين يشهدان تدهورًا ال بد من العمل على إيقافه. وكذلك لقطاعي التعليم والصحة
وضع خطة تقشف حقيقية تطال أصحاب المراكز العليا واالمتيازات ورجال األعمال والمأسسات 
الكبيرة، وال تمس الموظفين الصغار والعمال الفقراء، واالبتعاد عن فرض ضرائب ورسوم جديدة، وعن 

 الذي وصل إلى معدالت تنذر بالخطر. االقتراض الداخلي من البنوك وغيرها،
يجب التعامل مع األزمة الراهنة على أساس أنها فرع من المأزق العام الذي يجب العمل على 
تجاوزه، وهو ناجم عن اتفاق أوسلو والتزاماته، لذا من الضروري وضع خطط تدرجية لتنفيذ قرارات 

ن تقوم بوضع خطط ال ترى النور، المجلس الوطني وليس االستمرار في الحديي عن تشكيل لجا
 بحيي تبقى القرارات حبرًا على ورق، ما يضرب ما تبقى من ثقة ومصداقية للقيادة والسلطة.

بداعاته، وهو أثبت دائمًا أنه يلبي  خامسًا: يجب أن يكون الرهان على الشعب وقدراته وكفاءاته وا 
مل على ردم الهوة بين السلطة والقيادة النداء. وحتى يستطيع الشعب أن يعطي كل ما لديه، يجب الع

والشعب، وهي هوة واسعة جدًا، ومفتاح ردم الهوة يمكن أن يكون بالحرص على كرامة المواطن 
 وحقوقه وحرياته ومصالحه التي تنتهك بال حسيب وال رقيب.

 ويمكن أن يساعد على نجاح هذا الرهان تمكين الشعب بمختلف قطاعاته من تحمل مسأولياته إلى
جانب الحكومة، ألن تكامل عمل القطاع العام والخاص واألهلي وتشكيل الفرق االقتصادية وغيرها، 
يمّكن من معرفة ما يدور، ويوفر القدرة على المساءلة والمحاسبة، مما يعوض ولو بشكل نسبي 

 غياب المجلس التشريعي.
يل خسر، والرهان على وقف إن الرهان على الواليات المتحدة خسر، وعلى التغير من داخل إسرائ

اقتطاع أموال المقاصة بعد االنتخابات سيخسر، ألن هذا القرار جزء من حملة شاملة متعددة، مرشحة 
للتزايد إلجبار القيادة على قبول المخطط التصفوي أو التعايش معه على األقل، وتجويع الشعب وكي 

حقوقه الوطنية، ما يعني ضرورة الشروع في وعيه وجعله مستعدًا لقبول السالم االقتصادي بعيدًا عن 
تغيير شكل السلطة ووظائفها والتزاماتها لتصبح فعاًل في خدمة البرنامج الوطني وأداة في يد المنظمة 

 التي تحتا  إلى إعادة بناء مأسساتها لتضم مختلف ألون الطيف السياسي واالجتماعي.
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دة رغم صعوبتها ممكنة إذا توفرت القناعة واإلرادة، لقد ابتدأت المقال بالوحدة، وأختم بها، ألن الوح
وألن المخاطر الجسيمة جدًا تهدد الجميع وال تستثني أحدًا، وألن الجميع تحت وطأة مأزق شامل، 

 طريق الخالص الوطني. -والوحدة فقط  -األمر الذي يجعل الوحدة 
سسة واحتكار القيادة إلى حد كبير قد تقوم الوحدة عندما تقتنع حركة فتح أن الهيمنة والتفرد على المأ 

ولى زمنه، وعندما تقتنع حركة حماس أن "انقالبها" وسيطرتها على القطاع أحد أهم األسباب لوقوع 
االنقسام واستمراره. فالشراكة في نظام سياسي واحد هي الحل السحري، والوحدة هي هدف يستحق 

 فالتاريخ مليء بتحقيق المستحيالت. النضال من أجله، مهما كان صعبًا أو حتى مستحياًل،
 أخيرًا، أتمنى للحكومة النجاح، وأال تغرق في بحر المشاكل والتحديات الممتد.

 26/3/2019االستراتيجية، المركز الفلسطيني ألبحاث الّسياسات والّدراسات 
 

 صواريخ "بدنا نعيش"؟ بالخطأ؟ "خيانية"؟ .60
  أحمد جميل عزم د.

ا األسبوع، واخترت الكتابة عن نوعية حراك بدنا نعيش، في قطاع غزة، كنُت قد أنهيت مقالي لهذ
وكتبُت تحديدًا تحليال في علم االجتماع السياسي، نبهني له قارئ لكتابي األخير من الحركة إلى 
الحراك، مقارنًا بين هذا الحراك وسماته، والحراكات العربية والفلسطينية، وتوقف القارئ، وأوقفني عند 

الحراك من الحراكات النادرة، التي ال تنطلق من الرفض، بل من المطالبة بشيء. فغالبية  أّن هذا
الحراكات تأتي ضد شيء ما )ضد ما ال يريده الناس وليس من أجل ما يريدونه(، )الشعب يريد إسقاط 

از،إلخ(. هذا النظام، إسقاط الضرائب، مناهضة العولمة والرأسمالية، مقاطعة االحتالل، إلغاء اتفاقية الغ
كان حراكا يحدد ماذا يريد )بدنا( أو نريد أن نعيش، صحيح أّنه ال يحدد بالضبط كيف نعيش، ولكنه 
يقول إّنه يريد شيئا ما، وال يقول إنه يريد إسقاط أحد أو شيء، ولكن السلطة الموجودة في غزة، لم 

تقتنع هذه السلطة أن يقول أحد أي شيء تقتنع بهذا، لم تقتنع أن يقول أحد أنه يريد شيئا، في الواقع ال 
 )هكذا تثبت ردود الفعل على هذا الحراك وعلى كثير من الحراكات والتحركات سابقا(.

، 1948جاء إطالق صاروخ من قطاع غزة، صباح يوم االثنين، إلى وسط فلسطين المحتلة، العام 
شهد من حراك غزة، وحتى ربما من ليصاب سبعة إسرائيليين، ليغير المعادلة، ولو مأقتًا، وينقل الم

غزة، وقد كان طلبة جامعات في الضفة الغربية، أعلنوا في  -قضية األسرى، إلى جبهة االحتالل 
ذات الوقت إضرابًا وتصعيدًا في االحتجاجات، وتضامنًا مع األسرى الذي خاضوا مواجهات مع إدارة 

 المعتقالت اإلسرائيلية، خصوصًا في سجن النقب.
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ى وأشد تعبيرات اإلدانة إلطالق صواريخ من غزة إلى فلسطين، في السنوات األخيرة، بعد لعل أقس
حكم حماس في غزة، هو ما تكرر على لسان محمود الّزهار، القيادي في حركة حماس الذي يصف 
مثل هذه الصواريخ بأّنها خيانية، )ألنها تورط قطاع غزة وحماس في مواجهات مع جيش االحتالل(، 

شهر الفائتة اتهم الّزهار أكثر من مرة حركة فتح بأنها ربما تقف خلف صواريخ أطلقت. وفي األ
وبحسب المصادر اإلسرائيلية، أرسلت حماس عبر المصريين تقول إّن الصاروخ أرسل بالخطأ، تمامًا 

 كما جرى قبل نحو أسبوعين، من القول إّن صواريخ أطلقت حينها بالخطأ.
ر صعبة التصديق، فضال عن أنها في الحسابات العسكرية، قد تعني أمرًا تبدو فرضية الخطأ المتكر 

خطرًا، وهو أن السالح غير مسيطر عليه حقًا. ولكن ما هو أكيد أّن رد الفعل اإلسرائيلي الدموي، 
يعني أن ضحايا فلسطينيين سيكونون سقطوا، نتيجة صواريخ خيانية، كما يصفها القائد في حماس، 

أو بالخطأ، كما تقول مصادر أخرى في حماس، دون أن يعني هذا طبعًا إلغاء أّن محمود الّزهار، 
 االحتالل وعدوانيته هي المسأول األول واألهم عن أي حدي.

هانتهم حتى اقتربوا من الموت، في قطاع غزة، من صحفيين وُكتّاب وناشطين  من جرى ضربهم وا 
ربوا بالخطأ أيضًا؟ أم ألسباب أخرى، تشبه )بعضهم اتصلت معهم أو مع عائالتهم شخصيًا(، هل ضُ 

التي تقال لتفسير إطالق الصواريخ؟ وعلى سبيل المثال، ال يداني قسوة ما حدي في غزة مأخرا، إال 
، وقد اتضح مثال أّن أحد أبرز من قام بالقتل، باسم حركة حماس، هو 2007قسوة أحداي العام 

األقل الذي أصبح كذلك الحقًا، والذي قتل بنفسه أشرف أبو ليلة، الجاسوس اإلسرائيلي، أو على 
 القائد الحمساوي مازن فقها.

سواء في التعامل مع الناس، وحراكهم ومطالبهم، أو في إدارة المقاومة وسالحها ضد االحتالل، وفي 
داخل غزة، هناك من هو مطالب في قيادة حماس بطرح األسئلة وتقديم اإلجابات بقوة ووضوح، هل 

ريد توريط حماس؟ وتوريط الشعب الفلسطيني؟ هل هناك مجموعة في حماس قررت هناك من ي
تحويل االنتباه من الحدي الداخلي في القطاع إلى الصواريخ وما سيتبعها؟. واإلجابة على هذه 
األسئلة، مهم جدا، على صعيد تطوير استراتيجية فلسطينية )حمساوية( لمواجهة تحديات المرحلة، 

فة وأدوات وخطط المقاومة، وعلى صعيد المصالحة الفلسطينية، وعلى مستوى فيما يتعلق بفلس
التعامل مع قطاعات الشعب الفلسطيني، وكذلك على صعيد التخلص من أمور خطأ أو خيانية، إلى 

 مقاومة استراتيجية مدروسة حولها التفاف شعبي.
 26/3/2019، الغد، عّمان
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 ألوسطترامب يقضي على فرص السالم في الشرق ا .61
 شلومو شمير

الفلسطيني، وتهز ما تبقى لها من نفوذ  –تفقد الواليات المتحدة مكانة الوسيط في النزاع اإلسرائيلي 
في الشرق األوسط. هذه هي الرسالة التي تنشأ عن ردود فعل دبلوماسيين ومصادر رفيعة المستوى 

 اف بضم هضبة الجوالن إلسرائيل.بمركز األمم المتحدة في نيويورك تجاه الخطوة األمريكية لالعتر 
"وكل هذا يحصل قبيل نشر خطة السالم للرئيس األمريكي، دونالد ترامب، والتي حسب التقارير 
ستكشف بعد انتخابات الكنيست في إسرائيل"، قال نائب رئيس وفد عربي. "بعد االعتراف بالقدس 

االعتراف بضم الجوالن، فإن خطة عاصمة إلسرائيل، نقل السفارة األمريكية إلى المدينة، واآلن 
سرائيل. إن  ترامب، إذا كان هناك شيء كهذا بالفعل، تبدو كمخطط لتسوية بين الواليات المتحدة وا 
 اإلدارة األخيرة في العالم المالئمة للتوسط بين طرفين خصمين وتتقدم بخطة سالم هي إدارة ترامب".

بية مركزية أن للبادرة الطيبة التي يمنحها في أحاديي خاصة ليس للتعليق يدعي مندوبو دول غر 
ترامب إلسرائيل ستكون اثار جسيمة وهدامة على الفرص لحل سياسي للنزاع. "ففرص مثل هذا الحل 
هبطت على أي حال إلى الدرك األسفل"، أضاف المسأول الغربي. "واآلن، فإن البوادر الطيبة التي 

، بنيامين نتنياهو، في ظل التجاهل الظاهر يغدقها ترامب على صديقه الطيب رئيس الوزراء
واالستخفاف بالطرف الفلسطيني، صفت هذه الفرص لسنوات طويلة أخرى. ترامب يمنح جائزة 

 وال يبدو أنه سيتخذ قريبًا خطوة ذات مغزى في اتجاه حل سياسي". ،لنتنياهو، الذي ال يفعل شيئاً 
وروبية ستعرب عن معارضتها لخطوة االعتراف روسيا، الصين، االتحاد األوروبي والقوى العظمى األ

بضم الجوالن. ومن سيخر  الرابح األكبر من بادرة ترامب هو الرئيس السوري بشار األسد الذي 
تسبب بموت أكثر من نصف مليون من مواطني بالده، وجعل ستة ماليين منهم نازحين والجئين. 

كمة الدولية في الهاي على قتل شعب، فإنه واآلن، بفضل ترامب، بداًل من تقديم األسد إلى المح
 سيحظى بالحماية وبالتعاطف من جانب قوى عظمى ودول مركزية.

وبتقدير محافل دبلوماسية في مركز األمم المتحدة، فإضافة إلى األسد، إيران هي األخرى ستربح من 
فإن الخطوة األمريكية، التي االعتراف األمريكي بضم الجوالن. من زاوية نظر إيرانية، يقول الدبلوماسيون، 

 تخلد السيطرة اإلسرائيلية في الجوالن، تبرر، تعزز، وتعّظم تطلعهم لضمان تواجدهم العسكري في سورية.
ليس لسياسة الرئيس ترامب الخارجية حتى اآلن أي إنجاز. والمثال البارز هو فشله الذريع في جر حاكم 

ا  وتطوير السالح النووي. عمليًا ليس لترامب أي سياسة كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، إلى وقف إنت
 خارجية متبلورة.
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عندما يفعل شيئًا في هذا المجال، مثل االعتراف األمريكي بضم الجوالن، فإنه يخرب ويدمر فرص 
 الفلسطيني في السنوات التالية.    -السالم في الشرق األوسط، ويخلد النزاع اإلسرائيلي

 "معاريف"
 26/3/2019، م هللااأليام، را
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 26/3/2019، القدس العربي، لندن


