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 الليلي والبالونات الحارقةالفصائل توافق بشروط على وقف اإلرباك بغزة.. شروط التهدئة  الكشف عن .1

يديعوت "صحيفة  ، أنوديع عواودة، من الناصرة نقاًل عن 28/3/2019ي، لندن، القدس العربذكرت 
اإلسرائيلية أفادت يوم الخميس، بأن الوفد المصري الموجود بقطاع غزة سلم مسؤولي  "أحرونوت

من جوالت العنف بين  حركة حماس الشروط التي وضعتها إسرائيل من أجل إنهاء أحدث جولة
 الجانبين، وذلك خالل اجتماع ُعقد الليلة الماضية في القطاع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في غزة القول إن االقتراح اإلسرائيلي الذي جرى تقديمه لحماس 
، "كرم أبو سالم"يتضمن أمورا من بينها زيادة عدد الشاحنات التي يتم إدخالها إلى القطاع عبر معبر 

ميال، وتعزيز إمدادات الكهرباء  12يع مساحة الصيد المسموح بها على سواحل غزة إلى وتوس
في المقابل، فإن حماس ستوقف المواجهات الليلية على حدود القطاع، وتضمن سلمية  للقطاع.

 المظاهرات الحاشدة التي يجري التخطيط لتنظيمها اليومين القادمين.
مصادر ، أن كفاح زبون ، نقاًل عن مراسلها من رام هللا 29/3/2019الشرق األوسط، لندن، وجاء في 

على صلة بالمباحثات التي أجراها الوفد األمني المصري مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية في 
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قطاع غزة واستمر عدة ساعات، قالت بأن ثمة اتفاقا أوليا على تثبيت تهدئة تشمل الهدوء مقابل 
 إسرائيل. تسهيالت، لكنها تنتظر مصادقة

وأكدت المصادر أن الوفد األمني المصري لم يحمل جديدا على صعيد البنود التي يجري حولها 
نقاش، لكن مع تفاصيل أوسع ومواعيد محتملة. وأوضحت أن الوفد المصري الذي ترأسه اللواء أحمد 

يها إسرائيل، عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية جاء باقتراحات وافقت عل
وهي توسيع مساحة الصيد البحري وتحسين شبكات وإمدادات الكهرباء والسماح بإدخال مواد كانت 

، وتسهيل عمليات التصدير واالستيراد واستئناف تحويل "مزدوجة االستعمال"ممنوعة تحت تصنيف 
ت على الحدود بما أموال للقطاع، مقابل وقف المظاهرات تماما أو إطالق بالونات حارقة، وأية هجما

 في ذلك المسيرات الكبيرة.
رفضت حماس والفصائل وقف المظاهرات بأي شكل، ووافقوا بعد نقاش معمق "وأوضحت المصادر 

على وقف فعاليات اإلرباك الليلي وإطالق البالونات الحارقة ومنع أي هجمات انطالقا من القطاع، 
مليون المنتظرة يوم السبت بمناسبة يوم األرض كما مع بقاء المظاهرات األسبوعية بما فيها مسيرة ال

 ."هي، شريطة أن توافق إسرائيل على طلباتهم
متر )عن السياج  300وتعهدت حماس بالحفاظ على سلمية المظاهرات وإبعاد المتظاهرين مسافة 
 الفاصل بين غزة وإسرائيل(، إذا دخلت الهدنة الفعلية حيز التنفيذ وليس قبل.

قش الوفد المصري هذه الصيغة مع إسرائيل التي كانت تصر على وقف كل أشكال ويفترض أن ينا
وغادر الوفد المصري غزة أمس من أجل مشاورات مع المسؤولين اإلسرائيليين على أن  المظاهرات.

ويفترض أن يبقى الوفد حتى يوم األحد من أجل إتمام اتفاق أو تجنب تصعيد  يعود للقطاع مجددا.
 ونية السبت.محتمل بسبب ملي

 
 عريقات لسفراء وقناصل: نتوقع فوضى وعنفا  بسبب قرارات واشنطن .2

أكااااد أمااااين ساااار اللجنااااة التنفيذيااااة لُمنظمااااة التحرياااار الفلسااااطينية صااااائب عريقااااات أن الاااارئيس  :أريحااااا
األمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيااهو، حكماا علاى المنطقاة وشاعوبها باأن 

، "إسرائيلا"السيف لعقود طويلة، نتيجة للقرارات التي اتخاذت بشاأن القادس واعتبارهاا عاصامة لاتعيش ب
واالعتاراف األمريكااي بالساايادة اإلساارائيلية علااى مرتفعاات الجااوالن العربااي السااوري المحتاال، أي تشااريع 

قاارارات التااي جااواز احااتالل أراضااي الغياار بااالقوة، وتمزيااق ُمبااادرة السااالم العربيااة، إضااافة إلااى باااقي ال
وإنهاااء االحااتالل  1967مزقاات القااانون الاادولي والشاارعية الدوليااة بخصااوت مباادأ الاادولتين علااى حاادود 

 اإلسرائيلي وإسقاط ملف الالجئين، ورفض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
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ة والكاريبي، جاء ذلك أثناء لقائه مع سفراء وقناصل وممثلي الدول اآلسيوية واإلفريقية وأمريكا الالتيني
 .28/3/2019 إضافة إلى روسيا والنرويج وسويسرا، يوم الخميس

 .27/3/2019 وكان عريقات التقى قناصل وممثلي دول االتحاد األوروبي في فلسطين يوم األربعاء
وشدد عريقات على أن دفع المجتمع الدولي إلى عهد ما بعاد القاانون الادولي والشارعية الدولياة، يعناي 

ة العنف والفوضى والتطرف وإراقاة الادماء. إذ إن فارض اإلماالءات بلغاة القاوة ال يمكان أن توسيع دائر 
 يحقق السالم، وبدون السالم ال يمكن أن يكون هناك أمن واستقرار.

أن  ، مؤكااداً وطالااب عريقااات المجتمااع الاادولي الوقااوف بصااالبة أمااام ممارسااات وسياسااات إدارة ترامااب
 ولن ينشئ التزام.  حقاً  وجدكية مصيره إلى الفشل والزوال ولن يكل ما قامت به اإلدارة األمري

 28/3/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 لمواجهة التغول األمريكي على النظام الدوليتدعو  "الخارجية الفلسطينية" .3
ى الشاااارعية جاااددت وزارة الخارجيااااة الفلساااطينية دعوتهاااا للااادول التااااي تااادعي الحااارت علااا: وفااااوكالاااة 

الاادولتين"، ومرتكاازات النظااام الاادولي واألماام المتحاادة، إلااى  الدوليااة، وتحقيااق السااالم علااى أساااس "حاال  
ضااارورة تنسااايق المواقاااف والجهاااودت لمواجهاااة التغاااول األمريكاااي البشاااع علاااى النظاااام العاااالمي، واتخااااذ 

جيااة: "يتسااابق أركااان فريااق وقالاات الخار  اإلجااراءات الكفيلااة بحمايااة الشاارعية الدوليااة قباال فااوات األوان.
الاارئيس األمريكااي دونالااد ترامااب الُمتصااهين علااى إطااالق المزيااد ماان التصااريحات والمواقااف السياسااية 
المؤياااادة لدولااااة االحااااتالل "اإلساااارائيلي" وسياساااااتها فااااي توليااااف بشااااعت لمغازلااااة "إساااارائيل"ت ماااان أجاااال 

ت وذلاك عبار تابني غيار مسابوق إضعاف منافسيهم على حساب الحقوق الفلسطينية والعربياة المشاروعة
لرؤياا اليمااين الحاااكم فااي "إسارائيل" ومقوالتااه التلموديااة، محاااولين إعاادة كتابااة حقااائق التاااري ، ومفااا يم 

 السياسة والشرعية الدولية، بما ينسجم مع تلك الرواية".
فهام إدارة وأضافت: "ُبعيد تصريحات المستوطن ديفيد فريادمان السافير األمريكاي فاي "إسارائيل" بشاأن ت

ترامب لمصالح "إسرائيل" األمنية في الضفة الغربية المحتلة، أطلق وزير خارجية ترامب مايك بومبياو 
سلسلة من المواقف المغلوطة، والتي أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها اساتعمارية، وتتنااقض تماماًا ماع 

ن والعرب من العرق السامي"، معتبرًا الشرعية الدولية والقانون الدولي، سامحًا لنفسه إخراج الفلسطينيي
أن "معاااداة الصااهيونية أو معارضااة وجااود "إساارائيل" وطنااًا للشااعب اليهااودي، هااو شااكل ُمتصاااعد ماان 

 وأكدت الخارجية، أن معاداة الشعب الفلسطينيت هي معاداة للسامية. أشكال معاداة السامية".
 29/3/2019 ،الخليج، الشارقة
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 لبرج الشمالي والبداوي ونهر البارد بلبنانهولي يتفقد مخيمات ا أبو .4
هولي، يوم  أبوحمد أتفقد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون الالجئين  :بيروت

الالجئااااين  أن ، مخيمااااات الباااارج الشااامالي والبااااداوي ونهاااار الباااارد بلبنااااان، مؤكااااداً 28/3/2019 الخمااايس
واهتماماااات القياااادة والااارئيس  أولويااااتوهااام علاااى ساالم  الفلسااطينيين فاااي لبناااان لهااام خصوصااية خاصاااة

ن وفااد دائاارة شااؤون الالجئااين ساايعمل مااع اللجااان الشااعبية لتحديااد إهااولي: " أبااووقااال  محمااود عباااس.
 االحتياجات في هذه المخيمات وتلقي االقتراحات لمتابعها والعمل على توفيرها".

 28/3/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( 
 

 لعدوان إسرائيلي على غزة القسام تعلن رفع جهوزيتها القتالية تحسبا   .5
أن تكرار التفعيل الذاتي  ،الجناح العسكري لحركة حماس، أكد مصدر مسؤول في كتائب القسام

 المبكر للصواري  من قطاع غزة سببه قرار قيادة المقاومة رفع جاهزية االستعداد القتالي.
ي في حديث لقناة الجزيرة إن االستعداد القتالي جاء بعد ورود معلومات حول وقال المسؤول العسكر 

 نية االحتالل اإلسرائيلي شن عمل عدواني على غزة قبل االنتخابات اإلسرائيلية.
يشار إلى أن جيش االحتالل أعلن سقوط صاروخ ُأطلق من غزة على شمال تل أبيب، وأدى إلى 

 لفة، وتدمير مبنى جزئيا.إصابة سبعة إسرائيليين بجراح مخت
وبعد سقوط الصاروخ، قصفت المقاتالت الحربية اإلسرائيلية عددا من المواقع للمقاومة الفلسطينية في 
مناطق متفرقة من قطاع غزة، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في المواقع المستهدفة، دون أن 

 يبلَّغ عن وقوع إصابات.
ات اإلسرائيلية مستعمر الفلسطينية بإطالق رشقات من الصواري  على الوفي المقابل، ردت المقاومة 

 في غالف غزة.
 28/3/2019نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 أبناء فتح يشعرون بالظلم.. و قرارات خاطئة محيسن يهاجم عباس: بتنا نأخذ .6

عباس، شن قيادي بارز في حركة "فتح"، هجوما عنيفا على رئيس السلطة الفلسطينية، محمود  :لندن
 في فيديو قالت وسائل إعالم فلسطينية إنه سرب من أحد االجتماعات قبل أيام.

وبحسب صحف فلسطينية، فإن القيادي جمال محيسن، فتح النار على عباس، خالل لقائه ضباطا 
وقال محيسن إن أبناء "فتح" يشعرون بالظلم، كما يتم للم المولفين في  أحيلوا مؤخرا على التقاعد.

 بالمئة من رواتبهم. 50ف غزة بصر 
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وتابع محيسن الذي يشغل منصب عضو اللجنة المركزية في حركة "فتح": "صرنا بناخذ قرارات 
وأضاف محيسن أن "القرارات ال توافق عليها اللجنة المركزية، واللجنة بتطالب بمواقف  خاطئة".

 عكسها، ورغم ذلك ال يتم االلتزام بها".
نا وبين أحد بالشارع؟ إطار اسمه لجنة مركزية بياخذ قرارات، ورغم ذلك ال وأردف قائال: "ما الفرق بين

 تنفذ، وبالمجلس المركزي قرارات ال تنفذ".
ووجه جمال محيسن رسائل إلى أعضاء حركة "فتح"، داعيا إياهم إلى نصب الخيام، وقطع الطريق، 

 حن ضد القرارات الظالمة".وتابع: "بنصب خيمة هناك، أمام المقاطعة، ون من أجل تصحيح المسار.
وأضاف: "طب ق القانون عالناس، محدش بعتب عشي، فأقل شيء هو نصب خيمة أمام المقاطعة 
ليراها الرئيس ويتفاعل معها، أو لمستشار الرئيس، أقلك بنسكر الطريق، عندما أشعر بالظلم بدي 

 أسكر الطريق، غير  يك األمور بتمشيش بدناش نضل نترجى".
 28/3/2019"، 21عربيموقع "

 
 مراقبة قناصة االحتاللبالهيئات الدولية وتطالب  االلتزام بسلمية التظاهراتالفصائل بغزة تؤكد  .7

يستعد الفلسطينيون إلحياء ذكرى يوم األرض، السبت المقبل، في قطاع غزة، : مهند حامد -رام هللا
رائيلية من اجتياح المئات من بتنظيم مسيرة مليونية سلمية على الحدود مع اسرائيل، وسط مخاوف اس

 المتظاهرين السياج الفاصل.
وشدد قادة الفصائل على االلتزام بسلمية التظاهرات، داعين الهيئات الدولية لمراقبة قناصة االحتالل 
ومنعهم من استهداف المتظاهرين. ودعا رئيس الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، خالد 

الطابع الشعبي والسلمي للتظاهرات لقطع الطريق على مخططات االحتالل  البطش، الى الحفاظ على
 بإراقة دماء الفلسطينيين وإدخال دمائهم في بازار االنتخابات االسرائيلية.

 1:00وأوضح خالل مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس، أن المسيرات التي ستنطلق من الساعة 
 ."ة للعالم بأن الفلسطينيين مصرون على التحريرمساء في خمسة تجمعات، رسال 6:00لهرا الى 

ودعا المتظاهرين ألخذ اقصى درجات الحيطة والحذر من القناصة اإلسرائيليين، وعدم فتح مواقع 
 جديدة غير الخمسة المحددة والتعاون التام مع لجان المخيمات.

ذي يسمع تهديده لكل وطالب المؤسسات الدولية واالعالمية بالحضور لرصد انتهاكات االحتالل ال
 العالم، مؤكدا ان الشعب الفلسطيني لن يخاف التهديد والوعيد.

 28/3/2019ي، لندن، القدس العرب
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 بذكرى يوم األرض "العودة"هنية يدعو للمشاركة في مليونية  .8
دعا رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل 

 ضفة الغربية إلى الخروج في ذكرى يوم األرض، والمشاركة في مليونية العودة. والخارج وال
وقال هنية من على ركام مقر رئاسة الحركة الذي اسُتهدف في العدوان الصهيوني األخير، إن 
المقاومة قالت كلمتها، واالحتالل فهم الرسالة. ولفت إلى أنه سيتم إعادة بناء مقر قيادة الحركةت فهو 

لصمود والتحدي، موجها التحية إلى األطراف كافة التي سعت إلى إيقاف الغطرسة الصهيونية رمز ل
على قطاع غزة. وشدد هنية على رفض حركة حماس القرار األمريكي الغاشم بحق الجوالن السوري 

  واإلسالمية.المحتل، مضيفا أن هذه القرارات األمريكية ال يمكن أن تمرر على الشعوب العربية 
 28/3/2019وقع حركة حماس، غزة، م

 
 وقذيفة تم إطالقهم من غزة منذ بدء مسيرات العودة ا  صاروخ 1,252القناة العبرية الثانية:  .9

وقذيفة تم إطالقهم من قطاع  اً صاروخ 1,252ذكرت القناة العبرية الثانية، اليوم الخميس، أن : رام هللا
 لى حدود القطاع.غزة منذ بدء مسيرات العودة التي تنظمها حماس ع

صواري  أطلقت على غوش دان "تل أبيب الكبرى" بما فيها الصاروخ األخير  4وبحسب القناة، فإن 
جوالت قتال  10وأشارت إلى أن هذه المسيرات تسببت با  على كفار سابا شمال شرق المدينة.

 وتصعيد ما بين قصير لساعات، وطويل على مدى يومين أو ثالثة على أبعد تقدير.
جمعة شهدت الحدود فيها مسيرات على طول الجدار وأعمال "عنف". وأشارت  52للقناة، فإن  اً ووفق

آخرين في عمليات وأحداث متفرقة خاصًة في  12إلى أن األحداث تسببت بمقتل جندي وإصابة 
 بجروح. اً مستوطن 15الجوالت القتالية، فيما أصيب 

 آالف آخرين بجروح فعلية. 6ب استشهدوا وأصي اً فلسطيني 273وأشارت إلى أن 
 28/3/2019القدس، القدس، 

 
 ةالضفة مؤشر خطير على عقلية اإلقصاء لألجهزة األمنيب: مالحقة الكتلة اإلسالمية حماس .10

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس قسم العالقات الوطنية فيها حسام : الضفة الغربية
جامعات الضفة مؤشر خطير على عقلية اإلقصاء لألجهزة بدران أن مالحقة الكتلة اإلسالمية في 

األمنية التي تضيق ذرعا باألنشطة الطالبية. وأشار في تغريدة له على موقع "تويتر" إلى أن حالة 
الشاب "محمد أنس سلهب" تعطي صورة قاتمة عن أفق الحرية والشراكة الوطنية، خاصة أن مالحقته 

ة في لجنة االنتخابات، على الرغم من أن الكتلة مكون أساسي جاءت بعد تمثيله للكتلة اإلسالمي
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وأوضح أن ما حصل في جامعة بيرزيت وبعده جامعة الخليل  جامعات.في ومهم من نسيج الطالب 
كان األمل أن تكون عملية ديمقراطية يسمح فيها بالمنافسة على قاعدة الشراكة، مبينا أن مشاركة 

 ى إثبات أن هناك مساحة للشراكة الوطنية والمنافسة الشريفة.الكتلة جاءت من باب اإلصرار عل
وأردف: "لكن اليوم نرى اإلقصاء ومحاولة شطب طرف سياسي بشكل متعمد، وضمن سياسة 
 اً مالحقة أمنية مكثفة تتناوب فيها أجهزة السلطة مع االحتالل. دعوتنا إلبقاء الجامعات منبرا حر 

درون على التنافس والشراكة الوطنية بدل المالحقة األمنية التي ال نستطيع أن نثبت فيه لشعبنا أننا قا
 مستفيد منها سوى االحتالل".

 28/3/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 : فصل غزة تقاطع مباشر مع صفقة العارفتح .11
أكدت حركة "فتح" أن العدو مهما علت قوته وعظم بطشه ال يمكن أن يهزم إرادة شعبنا : رام هللا

وقالت الحركة في بيان صدر عن  لسطيني، والتاري  وحجم المؤامرات ضد شعبنا ُشهاد على ذلك.الف
عضو مجلسها الثوري، المتحدث باسمها أسامة القواسمي إن الخطر يكمن في فئران السفينة 

 والمؤامرات الداخلية والتعاطي مع أفكار العدو.
ية الوحيدة التي يمتلكونها لتصفية مريكاأل-ةإن فصل غزة عن الوطن هو الوسيلة اإلسرائيلي وأضاف

 القضية الفلسطينية، وتمرير مؤامراتهم المتمثلة بصفقة العار وضرب منظمة التحرير الفلسطينية.
ودعا القواسمي حركة "حماس" إلى التوقف عن تزوير األخبار والبيانات التي لن تخِبئ عيبا ولن 

بنا، ووقف مهاترات المفاوضات مع إسرائيل، والتوجه تحل مشكلة، وبرفع قبضتها البوليسية عن شع
 نحو إنهاء االنقسام بموقف جدي ووطن مسؤول بعيدا عن األجندات الحزبية واإلقليمية.
 28/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 إصابة شرطي إسرائيلي في حادثة دهس شمال القدس .12

اري إسرائيلي بإصابة عنصر من شرطة الحدود فيما يشتبه أنها وكاالت: أفاد تقرير إخب - تل أبيب
 عملية دهس قرب حاجز قلنديا شمال القدس اليوم الخميس.

، على موقعها اإللكتروني، عن الشرطة أن المركبة منفذة "تايمز أوف إسرائيل"ونقلت صحيفة 
 دث.ولم تتأكد على الفور خلفيات الحا الحادث، تمكنت من الفرار من الموقع.

 28/3/2019القدس العربي، لندن، 
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 ةوهجماتنا متواصلة بسوري ..مستعدة لحملة عسكرية واسعة على غزة كحل أخير "إسرائيل" :نتنياهو .13
قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، "أوعزت للجيش : ترجمة خاصة -غزة

 ربط ذلك باستنفاذ كل الخيارات األخرى.باالستعداد لعملية عسكرية في قطاع غزة"، لكنه 
وأوضح نتنياهو خالل زيارته لفرقة غزة في الجيش، أنه أصدر تعليماته لزيادة القوات على طول 
الحدود لتكون مستعدة لحملة واسعة. مشيرا إلى أنه تم في األيام األخيرة تشديد الطوق األمني على 

دد في حملة واسعة إذا احتجنا لذلك، وسندخلها بقوة لكن وقال: "يعلم جميع مواطنينا أننا لن نتر  غزة.
 يجب أن نستنفذ كل الخيارات األخرى".

وتطرق نتنياهو للقصف اإلسرائيلي في سوريا، قائال: "نشاطاتنا ضد محاوالت إيران إقامة قواعد 
 وقت".مزيد من األسلحة والصواري  المتطورة لم تتوقف، ومستمرة طوال ال سوريا، وجلبعسكرية في 

أعلن الجيش اإلسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن إنهاء استعداداته العسكرية وفي سياق ذلك، 
وأوضح في بيان له، أن القوات  ألوية عسكرية وفرقة للمدفعية عند حدود قطاع غزة. 3الكاملة بحشد 

وألي سيناريوهات أجرت تدريبات لرفع جهوزية التعامل مع المسيرات المتوقعة عند الحدود يوم السبت 
وأشار إلى أن رئيس األركان أفيف كوخافي أجرى سلسلة جلسات لمناقشة ووضع  عسكرية أخرى.

ونوه إلى أنه تم إلغاء كافة اإلجازات للجنود ولجنود  الخطط للتعامل مع جميع السيناريوهات المتوقعة.
 الجبهة الداخلية وغيرهم.

 28/3/2019، القدس، القدس
 

 سمح إليران بالتموضع عسكريا في سورية: لن ن"إسرائيل" .14
أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية اإلسرائيلي إسرائيل كاتس أن الغارات التي نفذتها الطائرات 
 اإلسرئيلية على منشآت عسكرية إيرانية ومستودعات لألسلحة في محيط حلب "كانت عملية معقدة".

إلينا وسائل إعالم عديدة غارات الليلة الماضية  وقال كاتس في مقابلة مع إذاعة إسرائيلية: "نسبت
على قوات إيرانية في سوريا... مصادر سورية أيضا قالت إنها غارات إسرائيلية وإيران تعرف أيضا 

 أنها إسرائيلية".
ولفت كاتس إلى أن الغارات الجوية التي نفذت مساء الثالثاء في سوريا كانت "أكثر صعوبة عسكريا" 

 تي تواجهها إسرائيل في غزة.من التحديات ال
وتساءل كاتس لماذا تتجنب إسرائيل استخدام كامل قوتها في الجيب الفلسطيني، قائال: "كانت هناك 
عمليات أخرى مثل هذه، والتي تحملنا المسؤولية عنها، إال أنها كانت أكثر صعوبة عسكريا وأقوى 

 بكثير من العمليات التي قامت بها إسرائيل في غزة".
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جهته شدد وزير الهجرة في الحكومة اإلسرائيلية، يوآف غاالنت، على أن إسرائيل لن تسمح من 
 إليران بالتموضع عسكريا في سوريا.

وقال غاالنت: "لن نتحمل المسؤولية عن أي شيء، ال يمكننا السماح لإليرانيين بالتموضع 
، لقد ذكرنا مرارا وتكرارا أننا لن واالستعداد لوضع آخر في السنوات القادمة، وهذا هو أساس تصرفاتنا

نسمح بتمركز إيران في سوريا أو تشكيل حزب هللا جديد في مرتفعات الجوالن.. لن نتسامح مع نقل 
 األسلحة من إيران إلى حزب هللا عبر سوريا، هذه القضايا هي أولى أولوياتنا".

 28/3/2019األيام، رام هللا، 
 

 للتوصل إلى تهدئة في غزة جنرال إسرائيلي: خياران أمام حماس .15
القائد السابق لسالح المدرعات بجيش االحتالل اإلسرائيلي، إن أمام  "رونين إيتسيك"قال الجنرال 

حماس خيارين ال ثالث لهما من أجل التوصل لتفاهمات يمكن من خاللها حل األزمة في قطاع غزة 
لة قطاع غزة يكون بنزع السالح ، أن حل مشك"إسرائيل هيوم"وأضاف لصحيفة  ورفع الحصار عنها.

الذي تسيطر عليه حماس، أو القضاء على حركة حماس التي تسيطر على القطاع، معتبرا أن قواعد 
اللعبة بالنسبة لحماس قد تغيرت، وباتت إسرائيل كلها هدفا لصواريخها، بعد إطالق صاروخ على تل 

التي "ية ضد حركة حماس في غزة، وطالب إيتسيك الحكومة اإلسرائيلية بتوجيه ضربة قو  أبيب.
علمت أن فترة االنتخابات اإلسرائيلية بالنسبة إلسرائيل تعد حساسة وتبدو الحكومة اإلسرائيلية 

 ."مردوعة من القيام بأي عملية عسكرية
 29/3/2019القدس العربي، لندن، 

 
 مسيرات العودة بذكرى  اتالندالع مواجه ة بمحيط غزة تحسبا  مستعمر " ل"مؤقتا   تعرض إخالء   "إسرائيل" .16

عرض مجلس استيطاني في محيط غزة، على مستوطني "كيرم شالوم" : الغسانيأسامة  - القدس
القريبة من القطاع، إخالءها يومي الجمعة والسبت، تحسبا الندالع مواجهات قرب السياج المحيط 

ئة البث اإلسرائيلية"، فإنه وحسب ايتسيك شفارتس، مراسل قناة "كان" العبرية التابعة لا"هي بالقطاع.
، توجه المجلس اإلقليمي "أشكول"، في األيام األخيرة، 2014وللمرة األولى منذ الحرب على غزة عام 

وأضاف شفارتس أن  إلى مستوطني كيرم شالوم بطلب للموافقة على إخالئهم يومي الجمعة والسبت.
لتنظيمها في الذكرى السنوية األولى  الطلب يأتي "بالتزامن مع المواجهات التي تخطط حركة حماس

وتابع أن "مجلس المستوطنات عرض على المستوطنين الذين سيخلون منازلهم،  لمسيرات العودة".
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اإلقامة في أماكن بديلة مع تكفل مجلس المستوطنات بكافة النفقات المترتبة عن ذلك من إقامة 
 ومأكل ومشرب".

 28/3/2019، لألنباءوكالة االناضول 
 

 كنازي: صورة النصر التي عرضها هنية "مخجلة"أش .17

لفان اإلسرائيلي –قال قائد األركان اإلسرائيلي األسبق، وأحد أقطاب حزب "كحول : القدس المحتلة
"غابي أشكنازي" إن الصور التي عرضها رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية نهار اليوم 

كنازي قوله: إن "صورة النصر التي عرضها هنية ونقلت صحيفة "معاريف" عن أش كانت "مخجلة".
وأضاف أن هذه الصورة "نتيجة مباشرة النهيار قوة  على أنقاض مكتبه في غزة كانت مخجلة".

 الردع، وانشغال نتنياهو بنفسه وليس بسكان الجنوب وغالف غزة".
 28/3/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 جوالن المحتلالمجال الجوي فوق ال "إسرائيل" ُتغلق .18
ذكر موقع والال العبري، اليوم الخميس، إن السلطات  :ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا

وأوضح الموقع، أن اإلغالق سيكون  اإلسرائيلية قررت إغالق المجال الجوي فوق مرتفعات الجوالن.
ك يأتي بعد الهجمات آالف قدم. مشيرا إلى أن ذل 5فقط للرحالت الجوية التي يزيد ارتفاعها عن 
 المنسوبة إلسرائيل في سوريا الليلة الماضية.

 28/3/2019القدس، القدس، 

 

 يطالب بالتحقيق مع غانتس في قضية فساد "الليكود" .19
تل أبيب: توجه قادة حزب الليكود الحاكم، بقيادة بنيامين نتنياهو، إلى الشرطة اإلسرائيلية بطلب فتح 

ألول، رئيس حزب الجنراالت، بيني غانتس، بشبهات فساد. وقالوا تحقيق مع منافسه االنتخابي ا
خالل مؤتمر صحافي طارئ، إن ما كشفه مراقب الدولة عن سلوك غير سوي له، عندما كان رجل 

وقال الوزير أوفير أكونيس، إن ما ورد في تقرير مراقب الدولة عن غانتس خطير للغاية،  أعمال.
 50ائد الشرطة السابق، روني الشي ، بهدف الحصول على ويكشف عن تآمر فاسد بينه وبين ق

يحاربون "شيقل( من األموال العامة عن طريق االحتيال. وأضاف:  3.6مليون شيقل )الدوالر يساوي 
 ."مليون شيقل 50ويحاكمون نتنياهو على بضعة ألوف من الشواقل، بينما يتسترون على فساد بقيمة 

 29/3/2019الشرق األوسط، لندن، 
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 "إسرائيل"الشاباك: ثغرة في القانون تتيح التجسس على  .20

حذ ر جهاز األمن العام اإلسرائيلي )الشاباك(، من إمكانية استغالل جوازات السفر اإلسرائيلية من قبل 
"أجهزة استخبارات أجنبية أو عناصر أجنبية معادية"، للتجسس على إسرائيل، بحسب ما أورده 

للتقرير، فإن تخوفات الشاباك تتعلق  اً ووفق ي )كان(، مساء اليوم، الخميس.التلفزيون الرسمي اإلسرائيل
بثغرة في القانون اإلسرائيلي تتيح لليهود من جميع أنحاء العالم، امتالك جواز السفر اإلسرائيلي، دون 

 أن يقيموا في البالد أو يحصلوا على المواطنة.
إلى كبار المسؤولين  اً صريح اً غمان، تحذير وأرسل رئيس جهاز األمن العام "الشاباك"، نداف أر 

اإلسرائيليين بشأن التعديل الذي أجري على القانون الذي صدر قبل عام ونصف العام والذي يقضي 
 بأن اليهود الذين يهاجرون بموجب ما يسمى با"قانون العودة"، يمكنهم الحصول على جوازات سفر.

ة هذا البند من القانون وتحصل على جوازات أجنبية وحذر أرغمان أن تستغل أجهزة استخبارات أجنبي
 وتتحول إلى "عناصر معادية"، دون أن يتمكن جهاز األمن العام من متابعتها.

 28/3/2019، 48عرب 

 
 تعيين قائد جوالني السابق رئيسا لإلدارة المدنية اإلسرائيلي .21

الجيش اإلسرائيلي، رئيسا  ٌعين غسان عليان القائد السابق للواء جوالني في :ترجمة خاصة -غزة
، وقد أصيب 2014وكان عليان قاد لواء جوالني في حرب غزة  لإلدارة المدنية باألراضي الفلسطينية.

وتولى  جنود حينها. 7في تلك الحرب بعد تفجير مقاومين آلليات واالشتباك معهم، ما أدى لمقتل 
 ائيلي.عليان وهو درزي عدة مناصب في قيادة الجيش االحتالل اإلسر 

 28/3/2019القدس، القدس، 

 

 خطة لالحتالل تشمل عودة المستوطنين لغزة ومدن الضفة .22
قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن منظمة "نساء باألخضر" : الرأي –فلسطين المحتلة 

االستيطانية أنشأت خطة جديدة تشمل فرض السيادة اإلسرائيلية على جميع أراضي فلسطين المحتلة، 
 ادة المستوطنين إلى مدن الضفة المحتلة وقطاع غزة.وإع

وأضافت الصحيفة أن المنظمة عملت على الخطة على مدار عامين، وتقول المسؤولة عن المنظمة 
 إن الخطة يمكن تنفيذها حتى الذكرى المئة إلقامة دولة االحتالل.

على الجوالن السوري المحتل وأضافت إحدى المسؤوالت أن االعتراف األمريكي بالسيادة اإلسرائيلية 
 يجب أن يتبعه فرض السيادة اإلسرائيلية على كل األراضي الفلسطينية.
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وأفادت "يديعوت أحرنوت" أن الخطة تتكون من عدة مراحل: بحيث تكون المرحلة األولى فرض 
طنين في السيادة اإلسرائيلية على مناطق "ج" في الضفة الغربية، والمرحلة الثانية زيادة عدة المستو 
 مناطق "ب"، ونهاية الخطة تشمل العودة إلى رام هللا، بيت لحم، نابلس، جنين وقطاع غزة.

 28/3/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 1948اإلسرائيليين يعترف: شاركت بتهجير بدو النقب عام  "أبو الجواسيس" .23
أبو "سرائيلي سابق، وصاحب لقب رحل قبل أيام رافي إيتان، وزير إ :"القدس العربي" -الناصرة

وفي سجله جرائم وعمليات سرية وتجسسية واغتياالت كثيرة لكنها  "الجاسوس األكبر"أو  "الجواسيس
في ملحقها األسبوعي  "يديعوت أحرونوت"لم تكشف كافتها كما يستدل من حديث معه تنشره صحيفة 
 غدا الجمعة، وتم إعداده قبل سنوات ضمن مشروع كتاب.

ف إيتان في الحديث الصحافي األخير معه، أنه قام بعملية بأول عملية اغتيال وهو في السابعة ويعتر 
عشرة من عمره. ويستعرض كيف نجح في إلقاء القبض على القائد النازي أيخمان، وفي التجسس 

الحاكم قبل عقود، ويكشف كيف قام بتهجير البدو من النقب، ويعرب ندمه  "مباي"لصالح حزب 
 نيده جونثان بوالرد للتجسس على الواليات المتحدة قبل ثالثين عاما.على تج

ويقول محرر الشؤون االستخباراتية في الصحيفة الباحث رونين بيرغمان، معد الحديث مع إيتان، إن 
بعض فصول سيرة األخير يتفوق فيها الواقع على الخيال، ويكشف أنه اشترط في بعض المقابالت 

 ا فقط بعد رحيله.معه أن تنشر مضامينه
ويتضمن الحديث مع إيتان معلومات عن دعوى قضائية قدمها مواطن إسرائيلي يدعى موشيه تسيفر 
ضد المؤسسة األمنية، بعدما علم أن إيتان ألقى بوالده الضابط في سالح البحرية الكسندر يسرائيل 

صرية في روما بعدما من الطائرة في البحر بعدما اعترف بأنه عرض وثائق سرية للمخابرات الم
 .1954غادر البالد في 

وتلقى  "العصافير"ويستدل من الحديث أن إيتان قائد وحدة عملياتية مشتركة للموساد والشاباك تدعى 
تعليمات من رئيس الموساد إيسار هارئيل، بالسفر ألوروبا وإلقاء القبض على الكسندر يسرائيل 

 واصطحابه للبالد من أجل محاكمته.
في طريق العودة من روما لتل أبيب، كان الكسندر ممددا داخل صندوق خشبي "بيرغمان: ويتابع 

مخدرا وفي مرحلة معينة أصيب بجلطة قلبية وفارق الحياة، فسارع إيتان إللقاء جثته في البحر 
بتعليمات من هارئيل، واهتم الشاباك بتعميم شائعة مفادها أن الكسندر هرب ألمريكا الجنوبية، وللت 

 .2005لحادثة طي الكتمان حتى استيقظ ضمير أحد المشاركين بالعملية، وكشف عنها في ا
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وعن ذلك قال إن السبب مرتبط  "رافي القذر"ويكشف بيرغمان أن إيتان حمل في شبابه لقب 
باستبدال جواربه في فترات متباعدة في تلك الفترة. لكن رواية أخرى تقول إن مرد التسمية يعود إلى 

 في بئر للمياه العادمة. 1948الل عمله في القوى الضاربة للهجاناه ) البلماخ( قبيل سقوطه خ
ارتكب إيتان أول جريمة قتل وهو شاب يافع، عندما طلب منه أن يصفي الحساب مع  1946وفي 

في البالد، واتهموا بمساعدة  "األحياء األلمانية"بعض الحجاج المسيحيين األلمان ممن عادوا لا
 ، وتم قتل ثالثة منهم في حيفا والجليل وتل أبيب.النازيين

ويعترف إيتان بدوره المركزي في تهجير البدو في شمال البالد وفي النقب باألساس، استمرارا 
 لعمليات الطرد التي قام بها الجنرال يجئال ألون في الجليل.

شهر. لم نقتل  دو حواليالباستغرقت عملية تطهير النقب من "وعن جريمة تهجير البدو يقول إيتان: 
 ."ولم نسلب أحدا لكننا أنذرنا وهددنا بقتلهم جميعا في حال أشرقت شمس اليوم التالي دون أن يرحلوا

في واحدة من القبائل وعندما لم يأخذوا تهدينا على محمل الجد بدأنا نحن والبنادق بأيدينا "ويضيف: 
 ."بحرق خيامهم وعندها بدأوا يرحلون 

ندمي الوحيد هو أننا لم "قال إيتان إنه غير نادم على طرد الكثير من البدو، وتابع: وردا على سؤال 
وشفقنا على من تعاون معنا وأبقيناه، في وقتها كانت حرب بقاء بالنسبة  1948نطرد كل البدو في 

 ."لنا، إذ كنا كتائب صغيرة مقابل الجيش المصري وجيوش أخرى غزت البالد
يمة التهجير، قال إيتان أيضا إن البدو في النقب تعاونوا مع الجيوش وضمن محاوالته تعليل جر 

 ."العربية الغازية، ولذا كانت هناك ضرورة لتنظيف المنطقة من هذه الجهات المعادية 
 االستخباراتية بصفته ضابط االستخبارات في الوحدة. "هارئيل"ويشير لخدمته وقتها ضمن وحدة 
من أهالي النقب، ومن مضارب وقرى  %90ية قامت وقتها بطرد يشار إلى أن العصابات الصهيون

ألف نسمة بعد النكبة الفلسطينية، لكن الزيادة الطبيعية  15مدينة بئر السبع، ولم يتبَق منهم سوى 
 ألف نسمة. 250عندهم ساهمت بازدياد عددهم حتى باتوا يعدون اليوم نحو 

ت عملية اغتيال المهندسين األلمان في مصر ممن ويعترف أيضا بأنه قاد وحدة إسرائيلية سرية تول
 ساعدوا رئيسها الراحل جمال عبد الناصر على تطوير أنظمة صواري  متطورة للجيش المصري.

. والحقا قاد إرسالية الموساد "لم يبق مهندس ألماني في مصر 1966حتى "وعن ذلك يقول مفاخرا: 
ز زار اتحاد طلبة فلسطينيين في دول أوروبية في أوروبا واقترح وقتها اغتيال طالب جامعي بار 

 وخطب على مسامعهم ويدعى ياسر عرفات، لكن الموساد لم يتحمس للمقترح.
وردا على سؤال حول أشرف مروان، قال إيتان إنه طالما كان يشك بأنه عميل مزدوج بل ثالثي. 

ضلل إسرائيل أيضا  أعتقد أن أشرف مروان الذي جنده الموساد نجح بتضليل مصر لكنه"وتابع: 
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وعمل من أجل خدمة ذاته باألساس، وقد زودنا بمعلومات خاطئة ومجتزأة، أما إنذاره بدنو حرب 
، قدمه في لحظة متأخرة جدا لم يكن بوسع إسرائيل عندها تجنيد االحتياط رغم أن معلومات 1973

 ."كافية من مصادر أخرى بلغتنا مبكرا حول احتمال شن الحرب
تجنيد جونثان بوالرد األمريكي من أصل يهودي الذي عمل ضمن المخابرات ويعتبر قضية 

كقائد استخبارات أعي أنني أحيانا وفي سبيل "األمريكية، للعمل مع الموساد جرحا نازفا. ويضيف: 
 ."خدمة أمن إسرائيل اضطر لتسديد أثمان موجعة تتمثل بحرق وكالء أو موتهم

اد لوال الكشف عن فضيحة التجسس على الدولة الحليفة وردا على سؤال هل كنت ستترأس الموس
 ."لو كان لجدتي بيضتان لكانت جدي.. ال أعرف"بواسطة بوالرد قال ساخرا: 

ويطلب إيتان من بوالرد أن يغفر له بعدما تعرض للسجن في الواليات المتحدة لسنوات طويلة، وذاق 
على المخابرات األمريكية غلطة كبيرة فكرة التجسس "أقسى صنوف العذاب، وفق تعبيره، ويضيف: 

 ."أصال 
 28/3/2019القدس العربي، لندن، 

 

 والشأن االقتصادي هو األهم مقعدا   68و 64استطالعات: اليمين  .24
"، يومي األربعاء i24Newsألهر استطالع جديد للرأي، أجرته صحيفة "يسرائيل هيوم" وقناة "

 68ة في الكنيست، وأن معسكر اليمين يحصل على والخميس، أن حزب "كاحول الفان" هو أكبر كتل
مقعدا، كما ألهر أن الشأن االقتصادي هو أكثر ما يعني المستطلعين، يليه الشأن األمني بفارق 

 صغير جدا.
مقعدا لحزب "الليكود"،  28مقعدا، مقابل  32وبحسب االستطالع، فإن "كاحول الفان" يحصل على 

 مقاعد. 8لث باويحل حزب "العمل" في المكان الثا
مقاعد، وهي "اليمين الجديد" و"ميرتس"، وتحالف  6أحزاب يحصل كل منها على  7في المقابل، فإن 

الجبهة العربية للتغيير، و"يهدوت هتوراه" و"زيهوت" و"تحالف أحزاب اليمين" و"شاس"، في حين 
 مقاعد. 5يحصل كل من "يسرائيل بيتينو" و"كوالنو" على 

 مقعدا. 68ج، فإن معسكر اليمين يحصل على وبالنظر إلى النتائ
، %46كما فحص االستطالع من هو األنسب لرئاسة الحكومة القادمة، وحصل بنيامين نتنياهو على 

 لبيني غانتس. %36مقابل 
ي، دونالد ترامب، االعتراف مريكوفحص االستطالع رأي الجمهور اإلسرائيلي بقرار إدارة الرئيس األ

 %21ة على الجوالن السوري المحتل، وما إذا كان ذلك إنجازا لنتنياهو، وأجاب بالسيادة اإلسرائيلي
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 %11بدرجة متوسطة، و %17بدرجة كبيرة،  %23بأنه إنجاز لنتنياهو بدرجة كبيرة جدا، مقابل 
 بأنهم ال يعرفون. %13بدرجة قليلة جدا، بينما أجاب  %15بدرجة قليلة، و

إنهم واثقون  %58التصويت في االنتخابات القريبة، وقال كما فحص االستطالع رغبة الجمهور في 
 %5أجابوا بأن هناك احتماالت كبيرة بالمشاركة، و %26بشكل مؤكد بأنهم سيصوتون، مقابل 

 احتماالت منخفضة. %11احتماالت متوسطة، و
إنه الشأن  %29وردا على سؤال ما هو الموضوع المركزي الذي سيتم التصويت بموجبه، قال 

هوية رئيس  %4الشرخ االجتماعي، و %7الفساد، و %10للشأن األمني، و %28تصادي، مقابل االق
 بإجابات أخرى. %15الشأن السياسي، وأجاب  %7القائمة، و

أشخات، بنسبة خطأ تصل  610أجري االستطالع يومي األربعاء والخميس، وشمل عينة مؤلفة من 
 .%4إلى 

 استطالع صحيفة "يديعوت أحرونوت"
مقعدا،  31استطالع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن حزب "كاحول الفان" يحصل على  أشار

 مقعدا في المجموع. 64مقعدا لا"الليكود"، بينما يحصل معسكر اليمين على  27مقابل 
في  %4.4أجري االستطالع من قبل معهد "مدغام" بإشراف د. مينا تيسماح، بنسبة خطأ تصل إلى 

 االتجاهين.
مقاعد لكل من "يهدوت  7مقاعد، مقابل  9الستطالع، فإن حزب "العمل" يحصل على وبحسب ا

 مقاعد. 6هتوراه" وتحالف الجبهة والعربية للتغيير، بينما يحصل "اليمين الجديد" على 
مقاعد، مقابل  5ويحصل كل من "كوالنو" و"شاس" و"ميرتس" و"اتحاد أحزاب اليمين" و"زيهوت" على 

 سرائيل بيتينو" وتحالف الموحدة والتجمع.مقاعد لكل من "ي 4
وبحسب االستطالع، فإن األحزاب الصغيرة تعزز قوتها وتتجاوز نسبة الحسم على حساب األحزاب 
الكبيرة "كاحول الفان" و"الليكود". وكان حزب "زيهوت" هو خير مثال على ذلك، حيث أنه في 

 مقاعد. 5ن يرتفع على االستطالع السابق للصحيفة لم يتجاوز نسبة الحسم، واآل
 لغانتس. %30، مقابل %41وعن األنسب لرئاسة الحكومة القادمة، حصل نتنياهو على 

 لغانتس. %20، مقابل %56وردا على سؤال من سيشكل الحكومة القادمة، حصل نتنياهو على 
ن وردا على سؤال بشأن من هو األفضل لمعالجة المواجهات مع حركة حماس في قطاع غزة إذا كا

ال أحد  %21لغانتس، وقال  %30، مقابل %35رئيسا للحكومة بعد االنتخابات، حصل نتنياهو على 
 بأنهم ال يعرفون. %14منهما، بينما أجاب 
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إنهم راضون،  %28وعن مدى الرضا عن أداء رئيس الحكومة في المواجهات مع قطاع غزة، قال 
 إنهم ليسوا راضين. %63وقال 

من المستطلعين يدعمون عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع  %42وتبين من االستطالع أن 
 بأنهم ال يعرفون. %24، وأجاب %34غزة تشمل إدخال قوات برية، في حين عارض ذلك 

بأنهم  %16وردا على سؤال بشأن السماح بإدخال أموال المساعدات القطرية إلى قطاع غزة، أجاب 
 إنهم ال يعرفون. %21ال ، بينما ق%63يؤيدون ذلك، مقابل معارضة 

 28/3/2019، 48عرب 
 

 في القدس "باب العامود"لليوم الثالث.. االحتالل يغلق  .25

باب ": أغلقت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الخميس، محيط ومنطقة "القدس العربي"رام هللا: 
رع صالح وسط القدس المحتلة، ومنعت وصول المواطنين من منطقة باب الساهرة وشا "العامود

 الدين إلى المنطقة، مرورا بشارع السلطان سليمان.
أن شرطة االحتالل تنتشر بكثافة في المكان، وتمنع تواجد ودخول  "القدس العربي"وأفاد مراسل 

المواطنين إلى المنطقة التي تشكل نقطة عبور رئيسية للمواطنين إلى أماكن عملهم، ولطلبة 
سلنا اوأشار مر  ارة وشرطة االحتالل عقب قرار اإلغالق.الم مشادات بينالمدارس، حيث حصلت 

 إلى أن هناك دعوات مقدسية للتوجه إلى المكان لكسر قرار االحتالل بإغالق المنطقة.
كما اعتقلت شرطة االحتالل صباح اليوم، أحد حراس المسجد األقصى المبارك من أمام مصلى باب 

لقدس، إن عناصر من شرطة االحتالل اعتقلوا الرحمة. وقال مسؤول في األوقاف اإلسالمية با
 الحارس عصام نجيب أثناء عمله في محيط مصلى باب الرحمة واقتادوه إلى التحقيق.

 28/3/2019، القدس العربي، لندن
 

 مدير مؤسسة شاهد: هناك إمكانية لتغيير قانون منع التمّلك بلبنان .26

طينية لحقوق اإلنسان "شاهد"، أن التملك من عد  الدكتور محمود حنفي، مدير المؤسسة الفلس: بيروت
 الحقوق المدنية التي ال يمكن المساس بها، ألنها تتعلق بالحقوق الشخصية.

وأضاف حنفي في حديث لحملة "حقي" للمطالبة بحقوق الالجئين الفلسطينيين في لبنان "أن  هناك 
إلنسان، وبالنسبة لدولة لبنان فقد نصوصًا قانونية كثيرة أكدت ذلك، ومنها اإلعالن العالمي لحقوق ا

نصت ديباجة دستوره على التزامه باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ويأتي كل ذلك للتأكيد على أن 
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الحق بالتملك هو حق شخصي مدني، ومن الحقوق البديهية غير قابلة للتصرف وال التجزئة بأية 
 حال من األحوال".

د على أنَّ قانون منع تملك ال فلسطينيين ترك آثارًا إنسانيًة بالغًة على الن است "ألنه عندما يتم وشد 
حرمان السكان من الحق بالتملك فهذا يعني حرمانهم من الحياة الكريمة، وما يخلفه القانون من 
مشاكل متعلقة بتسجيل المنزل أو مشاكل متعلقة بالميراث، أو تسجيل بعض العقارات بأسماء أناس 

رها. الالجئون اليوم واقعون بين فكي كماشة أحالهما مر، فالفلسطينيون خارج لبنانيين وكثير غي
 يصل حد المنع". اً المخيمات ال يستطيعون التملك، ومن هم داخل المخيمات هنالك تقييد شديد جد

أضاف حنفي "يبدو أن لبنان الرسمي ليس آبهًا كثيرًا بسمعته المتعلقة بحقوق الالجئين الفلسطينيين، 
وبكل بساطة يتحجج بشيء أهم بالنسبة إليه، وهو منعه للتوطين. وسمعة لبنان لدى جمعيات ألنه 

، وخالصتها أنه ال يحترم حقوق الالجئين الفلسطينيين ويخالف اً حقوق اإلنسان الدولية سيئة جد
ه للبنان  اتفاقيات دولية كثيرة. كما أنه منذ فترة كان هنالك تقرير لمجلس حقوق اإلنسان وج 

حظات بضرورة احترام حقوق الفلسطينيين. ولكن ولألسف إن االتفاقيات التي صادق عليها لبنان مال
 ال يوجد فيها قوانين ملزمة".

وحول سؤال عمن يتعذ ر بأن إصدار قانون منع التملك إنما جاء لمنع التوطين، يرد بأن هذه شماعة 
نيين في االقتصاد اللبناني هي مساهمة يتحجج بها لبنان الرسمي، ويقول حنفي "إن مساهمة الفلسطي

فاعلة ومنتجة، كما أن الفلسطينيين أنفسهم وقواهم السياسية يرفضون التوطين، وال يمكن أن يحصل 
التوطين إال بإرادة سياسية فلسطينية ولبنانية، لكن أن يتم إهانة الفلسطيني وسلب كرامته وحقوقه، وأن 

 بحجة منع التوطين، فهذا خارج المنطق والحس السليم". نمارس عليه أقسى درجات التهميش، وذلك
وعن إمكانية تعديل القانون يجيب "نعم هنالك إمكانية لتغيير القانون، فباعتقادي ما ضاع حق وراءه 
مطالب. ولكي يتغير هذا القانون فيجب أن يكون هنالك أمران، أو أحدهما على األقل. األول من 

جب أن تمارس على لبنان لدفعه باتجاه معاملة الفلسطينيين معاملة ناحية الضغوط الدولية التي ي
إنسانية ومنحهم حقوقهم. أما الطريقة الثانية فهي أن تجتمع القوى السياسية الفلسطينية بقوة مع 

 بعضها على هذه المسألة الجامعة".
لتعريف بالالجئ ويعد حنفي أن: "الوثيقة جيدة بشكل عام ألنها تحمل نقاطًا إيجابية من ناحية ا

الفلسطيني، والوعد بتغيير قانون التملك والعمل والضمان االجتماعي، لكن باعتقادي األمر ليس 
من ناحية  اً مرتبطا بجمالية النصوت ولكنه مرتبط بالعبرة في تنفيذها، فالدستور اللبناني جميل جد

 يذ الوثيقة".أنه ينادي بالمساواة والعدالة لكن المشكلة في التنفيذ، ونأمل بتنف



 
 
 
 

 

 21 ص             4901 العدد:             3/29/2019 الجمعة التاريخ:  

                                    

ويعترف مدير مؤسسة شاهد أنَّ "هناك تقصيرًا كبيرًا، وتأثيرًا كبيرًا لغياب المرجعية الفلسطينية، 
والفلسطيني مشغول بمشاكله وتأمين لقمة عيشه، وقد سبب غياب المرجعية السياسية الفلسطينية 

ات وبلوكات وبوابات التمادي في للم الفلسطينيين من خالل منع العمل والتملك وحصار المخيم
 وقرارات لوزراء الصحة والتربية والعمل تقتص من حقوق الفلسطينيين".

 28/3/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 لمسيرات العودة في قطاع غزة األولشهيدا  خالل العام  273: مركز عبدهللا الحوراني .27
ذكرى يوم  3/2018/ 30غزة يوم  لمسيرات العودة والتي بدأت على حدود قطاع األولىعشية الذكرى 

 والتخطيط فيلدائرة العمل  والتوثيق التابعمركز عبدهللا الحوراني للدراسات  أصدر الخالد، األرض
 الفترة.حول ابرز انتهاكات االحتالل خالل هذه  الفلسطينية تقريراً منظمة التحرير 

( مواطنًا 273قتل خالل هذا الفترة ) اإلسرائيليجيش االحتالل  المركز بأنوقال سليمان الوعري مدير 
 سيدات.( 5( طفاًل و )51من بينهم ) ومواطنة،

( مصابًا من الطواقم الطبية، فيما 670من بين الشهداء ثالثة مسعفين ونحو ) أنالتقرير  وأشار
العشرات في استهداف واضح من جيش االحتالل للطواقم  وأصيباستشهد اثنين من الصحفيين 

في  ( شهيداً 11فيما ال تزل سلطات االحتالل تحتجز في ثالجاتها جثامين ) ة،والصحفيالطبية 
 الدولي. اإلنسانيمخالفة صارخة للقانون 

ميدانيًا عالجهم  نصفهم تممن  أكثر( مواطن ومواطنه خالل هذه الفترة 30,000)نحو  كما أصيب
ش االحتالل بكثافة خالل الغازات السامة التي يطلقها جي نتيجة استنشاقهمطفيفة  إصابات بسبب

 طفاًل،( 4,700بينهم نحو ) العالج، منبينما ادخل النصف اآلخر للمستشفيات لتلقي  المسيرات،
مما  الفترة،خالل هذه  أطرافبتر  إصابة( 115وجود ) إلىالمصادر الطبية في القطاع  وأشارت
 المتظاهرين.العنف الذي يتبعه جيش االحتالل لقمع  إلىيشير 
 إلىيشير  خصوصًا، واألطفالاالستهداف العنيف للمتظاهرين السلميين، وللنساء  أنلمركز ا وأشار

العنيفة مخالفة  اإلجراءاتوان هذه  السلمي،طابعها  نهائيًا رغمنية جيش االحتالل قمع هذه المسيرات 
 الشرائع الدولية. اإلنساني ومختلفلقواعد القانون الدولي والقانون الدولي 

 28/3/2019،  الحوراني للدراساتمركز عبدهللا
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 2018مبنى خالل  471دونمات ويهدم  508في يوم األرض: االحتالل يستولي على  .28
ألف  2,642قال اإلحصاء الفلسطيني، إن االحتالل اإلسرائيلي، يستغل بشكل مباشر حوالي : رام هللا

ساحة المصنفة "ج"، والتي من مجمل الم %76.3دونم من األراضي المصنفة "ج"، وتشكل ما نسبته 
 ألف دونم. 3,375تبلغ مساحتها 

ليوم األرض الخالد،  43، في بيان صحفي، نشره اليوم الخميس، لمناسبة الذكرى الااإلحصاءوأضاف 
دونمات من أراضي  508على االستيالء على نحو  2018صادق خالل عام  اإلسرائيليأن االحتالل 

ء على مئات الدونمات الخاصة بالفلسطينيين من خالل توسيع االستيال إلىالفلسطينيين، إضافة 
 الحواجز اإلسرائيلية وإقامة نقاط مراقبة عسكرية لحماية المستعمرين.

، وبذلك يبلغ 2018شجرة خالل العام  7,122االحتالل جرف واقتلع خالل الفترة ذاتها،  أنوأشار إلى 
، وتم 2018وحتى نهاية العام  2000ة منذ العام عدد األشجار التي تم اقتالعها أكثر من مليون شجر 

تحويل آالف الدونمات للمستعمرين لزراعتها حيث بلغت المساحة المزروعة في المستعمرات 
 آالف دونم غالبيتها من المزروعات المروية. 110حوالي  2018اإلسرائيلية في العام 

عسكرية اإلسرائيلية بلغ في نهاية عام إلى أن عدد المواقع االستعمارية والقواعد ال اإلحصاءولفت 
 2018بؤرة استعمارية، وشهد عام  116مستعمرة و 150موقعا، منها  435في الضفة الغربية  2017

زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية، وصادق االحتالل على 
 بؤر استعمارية جديدة. 9إقامة  إلىفة استعمارية جديدة، إضا وحدة 9,384بناء حوالي 
مبنى، منها حوالي  471هدمت ودمرت خالل الفترة ذاتها  اإلسرائيليقوات االحتالل  أنوأوضح 

مبنى سكنيا  157عملية هدم، وتوزعت المباني المهدومة بواقع  215في محافظة القدس بواقع  46%
 ربية والقدس.مبنى في الضفة الغ 546منشأة، وأصدر أوامر بهدم  314و

شهيدًا من  57منهم  2018شهيدًا خالل عام  312أن عدد الشهداء في فلسطين بلغ  اإلحصاءوبين 
جريح، أما عدد األسرى في سجون االحتالل  29,600األطفال وثالث سيدات، فيما بلغ عدد الجرحى 

 امرأة(. 54أسيرًا من األطفال و 250أسير )منهم  6,000فبلغ 
 من مساحة فلسطين التاريخية %85كثر من االحتالل يستغل أ
 27,000من مساحة فلسطين التاريخية والبالغة حوالي  %85أكثر من  اإلسرائيلييستغل االحتالل 

فقط من مساحة فلسطين التاريخية، وتبلغ نسبة  %15، ولم يتبق للفلسطينيين سوى حوالي 2كم
 سطين التاريخية.من إجمالي السكان في فل %48الفلسطينيين حاليًا حوالي 
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 استيالء مستمر على األراضي
استغل االحتالل اإلسرائيلي تصنيف األراضي حسب اتفاقية أوسلو )أ، ب، ج( إلحكام السيطرة على 

ألف دونم، وبلغت  3,375أراضي الفلسطينيين خاصة في المناطق المصنفة )ج(، التي تبلغ مساحتها 
ألف  2,642كل مباشر في المناطق المصنفة )ج( حوالي مساحة األراضي التي يستغلها االحتالل بش

من مجمل المساحة المصنفة )ج(، فيما تبلغ المساحة المصنفة )أ(  %76.3دونم وتشكل ما نسبته 
ألف دونم، وتبلغ المساحة المصنفة  1,035حوالي مليون دونم، وتبلغ المساحة المصنفة )ب( حوالي 

[ في الخليل، ومساحات 2]H2[ و 1]J1حميات طبيعية و ألف دونم، وتشمل )م 250"أخرى" حوالي 
 مناطق غير مصنفة(.

دونمات من أراضي الفلسطينيين،  508على االستيالء على نحو  2018وصادق االحتالل خالل عام 
االستيالء على مئات الدونمات الخاصة بالفلسطينيين من خالل توسيع الحواجز  إلىإضافة 

 اقبة عسكرية لحماية المستعمرين.اإلسرائيلية وإقامة نقاط مر 
 نهب األراضي الزراعية:

تبلغ مساحة األراضي المصنفة على أنها عالية أو متوسطة القيمة الزراعية في الضفة الغربية حوالي 
من مساحة الضفة الغربية، ال يستغل الفلسطينيين منها سوى  %37ألف دونم، وتشكل حوالي  2,072
 من مساحة الضفة الغربية. %17 ألف دونم وتشكل حوالي 931,5
أحد أهم أسباب عدم استغالل األراضي الزراعية في الضفة الغربية،  اإلسرائيلية اإلجراءاتوتعتبر 

من مساحة الضفة الغربية، التي ما زالت تقع تحت  %60وتشكل المناطق المصنفة )ج( حوالي 
 إلىكثير من المزارعين من الوصول حرمان ال إلىالكاملة، األمر الذي أدى  اإلسرائيليةالسيطرة 

هالك معظم المزروعات في  إلىأراضيهم وزراعتها أو العناية بالمساحات المزروعة فيهان ما أدى 
 تجريف المزروعات واقتالع األشجار. إلىهذه المناطق، إضافة 

 2018-2000االحتالل مليون شجرة ما بين  اقتلع
، وبذلك يبلغ عدد األشجار التي 2018شجرة خالل عام  7,122وجرف االحتالل اإلسرائيلي واقتالع 

، وتم تحويل آالف 2018وحتى نهاية العام  2000تم اقتالعها أكثر من مليون شجرة منذ عام 
الدونمات للمستعمرين لزراعتها، وبلغت المساحة المزروعة في المستعمرات اإلسرائيلية في العام 

 المزروعات المروية.آالف دونم غالبيتها من  110حوالي  2018
 بؤر جديدة 9وحدة استعمارية وإقامة  9,384المصادقة على بناء 

 435في الضفة الغربية  2017بلغ عدد المواقع االستعمارية والقواعد العسكرية اإلسرائيلية نهاية 
زيادة كبيرة في وتيرة بناء  2018بؤرة استعمارية، وشهد العام  116مستعمرة و 150موقعا، منها 
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وحدة  9,384وسيع المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية، وصادق االحتالل على بناء حوالي وت
 بؤر استعمارية جديدة. 9إقامة  إلى إضافةاستعمارية جديدة، 

كيلو متر مربع  541.5وبلغت مساحة مناطق النفوذ في المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية 
من مساحة الضفة الغربية، فيما  %9.6، وتمثل ما نسبته حوالي 2018ام كما هو الحال في نهاية الع

 %18تمثل المساحات المستولى عليها ألغراض القواعد العسكرية ومواقع التدريب العسكري حوالي 
من مساحة الضفة الغربية، ما يحرم المزارعين والرعاة الفلسطينيين من الوصول إلى مزارعهم 

 ومراعيهم.
ل كافة العراقيل لتشديد الخناق والتضييق على التوسع العمراني للفلسطينيين خاصة ويضع االحتال

في القدس والمناطق المصنفة )ج( في الضفة الغربية، والتي ما زالت تقع تحت سيطرة االحتالل 
 من مساحة الضفة. %12الكاملة، إضافة إلى جدار الضم والتوسع، الذي عزل أكثر من  اإلسرائيلي

 فلسطيني في الضفة: 100مر مقابل كل مستع 22.6
، 2017مستعمرًا نهاية العام  653,621أما فيما يتعلق بعدد المستعمرين في الضفة الغربية فقد بلغ 

من المستعمرين يسكنون في محافظة القدس وبلغ عاددهم  %47ويتضح من البيانات أن حوالي 
)تشمل ذلك الجزء من محافظة   J1دس مستعمرًا في الق 225,335مستعمرًا منهم  306,529حوالي 

(، 1967ليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية في عام إالقدس الذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي 
 100مستعمرًا مقابل كل  22.6وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 

 فلسطيني. 100مستعمرًا مقابل كل  70 فلسطيني، في حين بلغت أعالها في محافظة القدس حوالي
 قطاع غزة: حصار مستمر وكثافة سكانية عالية:

 أكثراالحتالل اإلسرائيلي منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة، الذي يعتبر من  أقام
فرد/كيلومتر مربع، بينما تبلغ الكثافة  5,204المناطق ازدحاما وكثافة في السكان في العالم بحوالي 

 فرد/كيلو متر مربع. 509السكانية في الضفة الغربية حوالي 
 القدس: تهويد مكثف وممنهج:

بهدم المنازل الفلسطينية ووضع العراقيل والمعوقات  اإلسرائيليفي الوقت الذي يقوم فيه االحتالل 
تجمعًا بدويا  12بإصدار أوامر ترحيل  2018عام  إلصدار تراخيص البناء للفلسطينيين، قام االحتالل

 نسمة ضمن الخطط الرامية لتهويد القدس. 1,400شرقي القدس تضم حوالي 
وحدة استعمارية، أضف إلى ذلك  5,820صادق االحتالل على تراخيص بناء  2018وخالل عام 

كم  84ويعزل حوالي  كم 93جدار الضم والتوسع الذي يحيط بالقدس ويبلغ طول الجزء المكتمل منه 
 68كم وسيعزل حوالي  46مربع من مساحة محافظة القدس، في حين يبلغ طول الجزء غير المكتمل 
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مبنى في محافظة  215 اإلسرائيليكيلومتر مربع من مساحة محافظة القدس، كما هدم االحتالل 
 أطفال. 110نسمة منهم  217تهجير  إلىالقدس، مما أدى 

 :هدم المساكن والمنشآت
في محافظة  %46مبنى، منها حوالي  471بهدم وتدمير  2018خالل العام  اإلسرائيليقام االحتالل 
منشأة، كما  314مبنى سكنيا و 157عملية هدم، وتوزعت المباني المهدومة بواقع  215القدس بواقع 

في  القدس،و مبنى في الضفة الغربية  546أوامر بهدم  2018خالل العام  اإلسرائيليأصدر االحتالل 
الوقت الذي تزداد فيه حاجة األسر الفلسطينية للوحدات السكنية، حيث أفادت معطيات مسح لروف 

من األسر في فلسطين تحتاج إلى بناء وحدات سكنية جديدة خالل  %61، أن حوالي 2015السكن 
 العقد القادم.

 28/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 شهرا   12طفال  فلسطينيا  قرب سياج غزة في  40مقتل اليونيسف:  .29
طفال فلسطينيا  40 حواليأعلنت منظمة األمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اليوم )الخميس( أن  عم ان:

عشر الماضية خالل التظاهرات قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة  االثنيُقتلوا في األشهر 
 .وإسرائيلالمحاصر 

دير اإلقليمي للمنظمة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا خيرت كاباالري: "خالل وجاء في بيان للم
طفال في التظاهرات" قرب السياج األمني الفاصل بين  40 حواليعشر الماضية، قتل  االثنياألشهر 

قطاع غزة وإسرائيل. وأضاف: "ُنقل ما يقارب ثالثة آالف طفل مصاب بجروح إلى مستشفيات، 
هذه الجروح إلى إعاقات جسدية تالزمهم مدى الحياة". وعبر عن "غضب  وتؤدي الكثير من

 اليونيسف إزاء قتل وجرح أعداد كبيرة جدا من األطفال جراء النزاع".
 28/3/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 دوالر خسائر العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة : مليوناوزارة األشغال .30

رحان، وكيل وزارة األشغال العامة واإلسكان الفلسطينية، الخميس، قال ناجي س: غزة / نور أبو عيشة
إن مجموع خسائر العدوان األخير الذي شن ته إسرائيل على قطاع غزة بين مساء اإلثنين وفجر 

وأضاف سرحان، خالل مؤتمر صحفي عقده في مقر   مليون دوالر أمريكي. 2الثالثاء الماضي، بلغ 
وحدة سكنية بتكلفة مليون  30"تسبب العدوان األخير بهدم كلي لنحو وزارة اإلعالم بمدينة غزة: 

وبي ن سرحان أن الجيش  وحدة أخرى بتكلفة نصف مليون". 500ونصف، وأضرار جزئية لحوالي 
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اإلسرائيلي "استخدم القوة المفرطة والقذائف الثقيلة التي تسببت بحدوث أضرار جسيمة في محيط 
 العدوان تسبب بتشريد "مئات الفلسطينيين عن منازلهم". وذكر أن األماكن المستهدفة".

غارة على مناطق  50وقال المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة إن الجيش اإلسرائيلي شن  أكثر من 
مقرات مدنيةت وأصابت عشرة أشخات  5متفرقة من القطاع، استهدفت مواقع مختلفة من بينها 

وحدة أخرى بشكل  1,170ية بشكل كامل، وتضرر وحدة سكن 77ولفت إلى تدمير نحو  بجروح.
، 2018جزئي، خالل االعتداء الذي شن ته إسرائيل على قطاع غزة في نوفمبر / تشرين الثاني عام 

مليون دوالر  140وأشار إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى تمويل يبلغ  مليون دوالر. 5بتكلفة تصل إلى 
 ي المتكرر على القطاع، وحروبه السابقة.إلعادة إعمار ما دم ره العدوان اإلسرائيل

 28/3/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 تستعد لخوض معركة الكرامة "الحركة األسيرة" .31
أخذها بأسباب الظفر "أكدت الحركة الوطنية الفلسطينية األسيرة، تجهزها لمعركة الكرامة ومعا: 

وح أمام كافة الحركة األسيرة لخوض ، مشيرة إلى أن باب التطوع والتضحية مفت"بإحدى الحسنيين
 معركة الكرامة موحدين وبأكبر قدر ممكن من جنود الوطن المخلصين.

وبينت الحركة في بيان، أنها تتعرض لهجمة شرسة داخل معتقالت االحتالل، من قمع وتنكيل يومي 
مد، وحملة تحريض ورفع لوتيرة االعتداءات واإلجراءات العقابية وتعميق لسياسة اإلهمال الطبي المتع

إعالمي واسع، في محاولة فاشلة لتجريم نضالهم الوطني. وطالبت أبناء الشعب الفلسطيني وأحرار 
 العالم، بالوقوف إلى جانبها ودعمها بكل بما يملك ويستطيع من أدوات ووسائل وآليات.

سوى البعد الوطني  وأكدت أن البعد الوحيد إلضرابها هو البعد الوطني الخالص وال أبعاد سياسية لهت
المقاوم ضد المحتل. وأوضحت: إننا كقوى وفصائل للعمل الوطني واإلسالمي داخل معتقالت 
االحتالل ندرك حساسية الموقف وتعقيد المشهد وما تتعرض له قضيتنا من تصفية واستهداف ولكن 

ماضون نحو نزع كرامتنا القرارات الثورية ال تتخذ إال في لروف غير اعتيادية واستثنائية، ونؤكد أننا 
 من عدونا وحفظ حياتنا من أن تهان فدون المذلة نفوسنا ونسبة الكرامة اليفاوض عليها.

وأكدت الحركة أن الحق منتصر ولو بعد حين، فالكرامة ال تستجدى وإنما تنتزع انتزاعًا. وتضم 
الجبهة "، و"الميالجهاد اإلس"، وحركة "حماس"، وحركة "فتح"الحركة األسيرة كاًل من: حركة 

 ."الجبهة الديمقراطية"، و"الشعبية
 29/3/2019، الخليج، الشارقة
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 مواطنين برصاص االحتالل شمال وشرق قطاع غزة ثمانيةإصابة  .32
 أصيب ثمانية مواطنين الليلة، برصات قوات االحتالل اإلسرائيلي شمال وشرق قطاع غزة.: جبالي

ن خمسة شبان أصيبوا بأعيرة نارية في القدم، عندما وأفاد مراسل "وفا" نقال عن مصدر طبي، بأ
فتحت قوات االحتالل النار بشكل مكثف وعشوائي صوب مجموعة من المواطنين قرب السياج 

المستشفى  إلىالمصابين نقلوا  أن إلىالمراسل  وأشار الفاصل شرق بلدة جباليا شمال القطاع.
برصات قوات االحتالل  أصيبواواطنين آخرين ثالثة م أنالمراسل  وأضاف شمال غزة. اإلندونيسي

 شرق مدينة غزة.
 28/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 صحفيون ومسعفون في دائرة االستهداف اإلسرائيلي: غزة .33

رغم ارتداء الصحفيين والعاملين في الطواقم الطبية واإلسعاف شاراتي تميزهم عن : غزة-رائد موسى
منحهم "الحصانة" بموجب القوانين الدولية، فإن قوات االحتالل نالت منهم، فارتقى شهيدان غيرهم وت

شخصا، في حين استشهد ثالثة مسعفين أبرزهم الشابة رزان  150من الصحفيين وجرح أكثر من 
 مسعفا بجروح وحاالت اختناق بالغاز. 370النجار، وأصيب أكثر من 

ميداني في مركز الميزان لحقوق اإلنسان يامن المدهون أن قوات وأكد مدير وحدة التوثيق والبحث ال
االحتالل اإلسرائيلي استهدفت الصحفيين والطواقم الطبية واإلسعاف بشكل منتظم ومتعمد أثناء أداء 

 أعمالهم اإلنسانية في الميدان على مدار عام كامل من مسيرات العودة وكسر الحصار.
ت االحتالل تهدف من وراء استهداف الصحفيين إلى التغطية على وقال المدهون للجزيرة نت إن قوا

وأوضح المدهون أن الباحثين في المركز  جرائمها بحق المدنيين العزل، وإخفاء الحقيقة عن العالم.
رصدوا خالل العام األول من مسيرات العودة مقتل صحفيْين، هما ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين، 

، في وقت استشهد فيه ثالثة من أفراد الطواقم الطبية واإلسعاف، آخرين 150وإصابة أكثر من 
 حوالي نصفهم بالرصات الحي، وتضررت عشرات سيارات اإلسعاف. 370وأصيب أكثر من 

وأوضح المدير العام لإلسعاف والطوارئ في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني الدكتور بشار مراد 
عاف في الهالل األحمر أصيبوا خالل عملهم في الميدان، فردا من طواقم اإلس 184للجزيرة نت أن 

رغم ارتدائهم أزياء مميزة معر فة لدى قوات االحتالل، ومن بينهم ثمانية أصيبوا بالرصات الحي من 
 قناصة االحتالل، فضاًل عن استشهاد ثالثة مسعفين بالرصات الحي المباشر.

نب قوات االحتالل اإلسرائيلي في إخالء الضحايا وأكد أن طواقم اإلسعاف تواجه عراقيل كبيرة من جا
والجرحى، خصوصا في المئة متر األخيرة المحاذية للسياج األمني، األمر الذي تسبب في ارتفاع 
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أعداد شهداء مسيرات العودة وتفاقم جروح آخرين، بسبب عدم قدرة طواقم اإلسعاف على الوصول 
 إليهم في الوقت المناسب.

 28/3/2019، ةالجزيرة نت، الدوح
 

 تجمع "شباب ضد االستيطان" يوقف نشاطاته بالخليل بسبب "مضايقات" أمن السلطة الفلسطينية .34
أعلن تجمع "شباب ضد االستيطان" الفلسطيني اليوم الخميس، إيقاف جميع ": العربي الجديد"رام هللا اا 

افق طالب المدارس لحمايتهم نشاطاته ونشاطات "لجان الكفاح" للتوثيق والحماية والمراقبة، التي تر 
 من اعتداءات المستوطنين في الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأوضح مؤسس تجمع "شباب ضد االستيطان" عيسى إسماعيل عمرو، في تصريح له نشره التجمع 
في صفحته على موقع "فيسبوك"، إن "سبب إيقاف الفعاليات هو مضايقات بعض أفراد األجهزة 

ة في الخليل، وبسبب تهجم نشطاء من حركة فتح في الخليل عليه شخصيًا وعلى األمنية الفلسطيني
نشطاء التجمع وعلى العائالت التي تتعامل مع تجمع شباب ضد االستيطان، وكذلك حملة التحريض 
والتشهير الكبيرة التي تقاد ضد النشطاء ومنع المؤسسات الرسمية والشعبية من االشتراك في فعاليات 

أضاف عمرو: "أنهم سيعطون فرصة للجهود الوطنية والعائلية والمؤسسات الحقوقية لمدة و  التجمع".
 شهر، وبعدها سيتم القرار باالستمرار أو حل تجمع شباب ضد االستيطان بالكامل".

ونوه "شباب ضد االستيطان" بأنه تجمع وطني غير حزبي مستقل، يعمل على مقاومة االحتالل 
 .2007ية والسلمية وينشط في الخليل منذ عام واالستيطان بالطرق الشعب

 28/3/2019، العربي الجديد، لندن

 
 الوفد األمني المصري يغادر غزة الستكمال المشاورات .35

غادر الوفد األمني المصري قطاع غزة، لهر اليوم الخميس، بعد ساعات من وصوله لنقل : غزة
إن الوفد األمني الذي يترأسه اللواء أحمد  وقالت مصادر محلي ة، مطالب االحتالل لفصائل المقاومة.

عبدالخالق مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، غادر غزة عبر معبر بيت 
والتقى الوفد الذي وصل غزة أمس األربعاء،  خالل الساعات القادمة. اً حانون )إيرز(، وسيعود مجدد

 ات بحث التهدئة مع االحتالل.قيادة حركة حماس، وفصائل بغزة، الستكمال مشاور 
 28/3/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 على رعاية أممية الموافقةالجانب اللبناني تبلغ ترسيم الحدود: واشنطن  .36
لترسيم الحدود البحرية اللبنانية  2012ي الخات السفير فريدريك هوف عام مريكمنُذ مجيء الموفد األ

يون الذين زاروا لبنان في ما بعد عن الضغط على لبنان مريكالمسؤولون األاااا الفلسطينية، لم يكف  
للقبول باقتراح هوف الذي نص  على تقاسم المنطقة المتنازع عليها بين لبنان والعدو الصهيوني عند 

كيلومترًا مربعًا. وبموجب اقتراح هوف، يحصل  860الحدود البحرية الجنوبية، والتي تبلغ مساحتها 
 كيلومترًا مربعًا! 360كلم مربع، فيما تفوز إسرائيل با  500لى لبنان ع

بومبيو أبلغ الجانب اللبناني موافقة بالده على أن تكون المفاوضات  أنوبرزت معطيات تشير إلى 
يين سبق أن أك دوا للبنانيين رفض أمريكية، علمًا بأن مسؤولين أمريكبرعاية األمم المتحدة، وبمشاركة 

 ي.أمريكوضات برعاية أممية، وأصروا على أن يكون الوسيط بين لبنان والعدو أن تكون المفا
 29/3/2019، ، بيروتاألخبار

 
 كان قرارا خاطئا للغاية" إسرائيل": عدم التواصل مع قرقاش .37

نقلت صحيفة ذا ناشيونال التي تصدر من أبولبي عن وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية : دبي
إن العالقات بين الدول العربية وإسرائيل بحاجة إلى تحول من أجل تحقيق تقدم  أنور قرقاش قوله

 نحو السالم مع الفلسطينيين.
ونسبت الصحيفة إلى قرقاش قوله إن قرار الكثير من الدول العربية عدم التحاور مع إسرائيل عقد 

منذ "لعادة وقال قرقاش في تعليقات صريحة على غير ا مساعي التوصل لحل على مدى عقود.
سنوات عدة، اتخذ قرار عربي بعدم التواصل مع إسرائيل، لكن بنظرة إلى الوراء، كان هذا قرارا خاطئا 

ألنه قطعا ينبغي التمييز بين أن يكون لديك قضية سياسية وأن تبقي خطوط "وأردف قائال  ."للغاية
 ."االتصاالت مفتوحة

ليجية أخرى قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب وجاءت تصريحاته بعد أن انتقدت اإلمارات ودول خ
االعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجوالن االستراتيجية التي انتزعتها من سوريا في حرب عام 

1967. 
وقال قرقاش إنه يتوقع زيادة التواصل بين الدول العربية وإسرائيل من خالل اتفاقات ثنائية صغيرة 

يتطلب التحول االستراتيجي منا فعليا تحقيق "قرقاش  د رياضية. وقالوزيارات يقوم بها ساسة ووفو 
إذا استمر بنا الحال على النهج الحالي، فأعتقد أن الحوار خالل "وأضاف  ."تقدم على صعيد السالم

في إشارة إلى احتمال اندماج النظامين  "عاما سيكون عن المساواة في الحقوق في دولة واحدة 15
 سطيني بدال من قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.اإلسرائيلي والفل
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حل الدولتين لن يكون " وقال وذكر أن الحوار على الهامش في الوقت الراهن لكن ذلك سيتغير.
 ."مجديا ألن وجود دولة )فلسطينية( مضمحلة لن يكون عمليا

 28/3/2019، وكالة رويترز لألنباء
 

 يتينأمريكعن واليتين  "يلإسرائـ"سورية تنصح ترامب بالتنازل ل .38
قال المندوب السوري لدى األمم المتحدة بشار الجعفري األربعاء في جلسة مجلس األمن الدولي: 
"الجوالن سوري وسيعود وعلى األمريكي واإلسرائيلي أال يظنوا واهمين أن أرضا سورية يمكن أن 

مريكية أن تظهر الكرم إلسرائيل تصبح يوما جزءا من صفقة لعينة وخبيثة.. وإذا أرادت اإلدارة األ
فعليها أال تتطاول على ما ال تملك فمساحتها واسعة ومترامية األطراف وبالتالي فلتتنازل عن والية أو 

 واليتين من الواليات األمريكية إلسرائيل ما دامت حريصة على رضاها عنها".
ناء األمريكي رفضوا الخطوة في مجلس األمن باستث 15مندوبا من أصل  14وأشار الجعفري إلى أن 

 .497و 338و 242األمريكية ألنها تخالف أحكام قرارات مجلس األمن 
وأضاف الجعفري "أن سوريا كانت منخرطة في عملية السالم لكن يبدو أن مندوب الكيان اإلسرائيلي 

ريكي ال يعرف أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق اسحق رابين سلمنا عبر وزير الخارجية األم
األسبق وارن كريستوفر رسالة خطية مكتوبة "وديعة رابين" يقر فيها بأن الجوالن أرض سورية بحدود 

وكانت النتيجة أنه تم اغتيال رابين ألن كيان االحتالل اإلسرائيلي ال  1967الرابع من حزيران عام 
 األسبق بيل كلينتون". يريد السالم ولو كان يريده لكنا توصلنا إليه خالل والية الرئيس األمريكي

وأكد في ختام بيانه أن الجوالن أرض سورية شاءت "إسرائيل أم أبت وسواء حمتها أمريكا أم لم 
 تحمها وعندما تتهرب إسرائيل من السالم فإن البديل الوحيد سيكون استعادة الجوالن بالقوة".

 28/3/2019، األيام، رام هللا
 

 في غارات إسرائيلية على حلب إيرانيين سبعةالمرصد السوري: مقتل  .39
د ب أ: أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان اليوم الخميس بمقتل سبعة على األقل من  -دمشق

القوات اإليرانية والمليشيات الموالية لها جراء ضربات إسرائيلية استهدفت مستودعات ذخيرة تتبع لتلك 
 دينة حلب.القوات، في المنطقة الصناعية في الشي  نجار بضواحي م

وقال المرصد، في بيان اليوم، إن عدد القتلى مرشح لالرتفاع لوجود جرحى من بينهم جرحى من 
 الميليشيات الموالية إليران من الجنسية السورية، باإلضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.
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لم حتى اللحظة وأشار إلى أنه بجانب المستودعات المستهدفة يتواجد مقر يتبع لإليرانيين، إذ لم يع
فيما إذا كان المقر فارغًا أثناء الضربات اإلسرائيلية أم بداخله عناصر من القوات اإليرانية 

 والميليشيات الموالية لها.
نقلت عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية السورية  "سانا"وكانت وكالة األنباء السورية 

ان جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في عدو "تمكنت ليل األربعاء/الخميس من التصدي لا
وأضاف أن وسائط الدفاعات الجوية السورية  ."المنطقة الصناعية في الشي  نجار شمال شرق حلب

 ، الفتا إلى أن األضرار مادية فقط."أسقطت عددا من الصواري  المعادية"
 28/3/2019، القدس العربي، لندن

 
 "إسرائيل"اإلجراءات األحادية التي تتخذها  األردنية ترفض جميع -القمة المغربية  .40

د المغرب واألردن دعمهما الكامل للشعب الفلسطيني من أجل : لحسن مقنع - الدار البيضاء جد 
استرجاع جميع حقوقه المشروعة، وتمكينه من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع 

رقية، على أساس القرارات الدولية ذات الصلة، ، وعاصمتها القدس الش1967من يونيو )حزيران( 
 ومبادرة السالم العربية، ومبدأ حل الدولتين.

وأكد الملك محمد السادس والملك عبد هللا الثاني، في البيان المشترك الذي صدر أمس، إثر إجرائهما 
التي يقوم بها مباحثات على انفراد بالقصر الملكي بالدار البيضاء، في سياق زيارة العمل والصداقة 

رفض جميع الخطوات واإلجراءات األحادية التي تتخذها إسرائيل "العاهل األردني للمغرب، على 
بصفتها القوة القائمة باالحتالل، لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم، والوضع الديموغرافي، 

سالمية والمسيحية بالمدينة والطابع الروحي والتاريخي في القدس الشرقية، خصوصًا في المقدسات اإل
 ."المقدسة

وأكد الملك محمد السادس في البيان المشترك على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية، التي يتوالها 
الملك عبد هللا الثاني على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، ودورها الرئيسي في 

سالمية والمسيحية، خصوصًا المسجد األقصى )الحرم حماية هذه المقدسات، وهويتها العربية اإل
الشريف(، وعلى دور إدارة أوقاف القدس والمسجد األقصى األردنية، باعتبارها السلطة القانونية 

 الوحيدة على الحرم، في إدارته وصيانته والحفاظ عليه، وتنظيم الدخول إليه.
صلة، التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس من جهته، أشاد الملك عبد هللا الثاني بالجهود المتوا

لجنة القدس، لنصرة المدينة المقدسة. وثم ن العاهل األردني المشاريع والبرامج التنموية التي تنفذها 
 وكالة بيت مال القدس الشريف من أجل دعم صمود المقدسيين، تحت إشراف الملك محمد السادس.
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زير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، خالل مؤتمر وأشار البيان الذي تاله ناصر بوريطة، و 
من "صحافي مشترك مع نظيره األردني، أيمن الصفدي، أمس، بالدار البيضاء، أن الملكين أكدا 

منطلق مسؤوليتهما المتمثلة في رئاسة لجنة القدس والوصاية الهاشمية، على أن الدفاع عن القدس 
يير وضعها التاريخي والقانوني والسياسي، ومعالمها الدينية ومقدساتها وحمايتها من كل محاوالت تغ

 ."والحضارية اإلسالمية والمسيحية، أولوية قصوى للمملكتين الشقيقتين
 29/3/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 على الجوالن "إسرائيل"اجتماع خليجي يرفض االعتراف بسيادة  .41

لنواب، والوطني، واألمة، في مجلس التعاون أجمع رؤساء مجالس: الشورى، وا: أسماء الغابري  -جدة
الخليجي على رفض أي اعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجوالن السورية، واتفقوا على إثارة 

 الموضوع في اجتماع االتحاد البرلماني الدولي القادم.
، واألمة، وكان ذلك خالل االجتماع الدوري الاثاني عشر لرؤساء مجالس: الشورى، والنواب، والوطني

في مجلس التعاون الخليجي في مدينة جدة، أمس، برئاسة رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور 
 عبد هللا آل الشي .

وشارك في االجتماع رئيس مجلس الشورى القطري أحمد آل محمود، ورئيس مجلس األمة الكويتي 
لمجلس الوطني االتحادي في مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الشورى العماني خالد المعولي، ورئيسة ا

 اإلمارات العربية المتحدة الدكتورة أمل القبيسي، ورئيسة مجلس النواب في البحرين فوزية زينل.
واستعرض االجتماع التقرير السنوي لرئيس االجتماع الدوري الحادي عشر رئيس مجلس األمة 

 الكويتي، وأقر المشاركون عددًا من البنود.
 29/3/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 مب بشأن الجوالناردوغان: األمم المتحدة لن تقبل قرار تر أ .42

ي مريكدوغان إن اعتراف الرئيس األأر قال الرئيس التركي رجب طيب : سعيد عبد الرازق  - أنقرة
بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجوالن السورية ال يمكن أن يحظى بموافقة، ال في  ترامبدونالد 

ردوغان، في كلمة خالل لقاء أوأضاف  مم المتحدة، وال في مجلس األمن الدولي.الجمعية العامة لأل
أمس )الخميس(، مع عدد من الشباب في العاصمة أنقرة، في إطار حملة حزب العدالة والتنمية 
الحاكم لالنتخابات المحلية التي ُتجرى بعد غد )األحد(، أن قرارات األمم المتحدة تنص  على أن 

 ورية، وأن إسرائيل ليس لديها أي حق في تلك البقعة الجغرافية.الجوالن أرض س
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يعتقد أنه اآلمر الناهي في العالم، ونقول له: لن تستطيع إنجاز كل ما تريد، واألسبوع  "ترامبوتابع: 
، فقال لي إنه ترامبالماضي أجريُت اتصااًل هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي، وسألُته عن رأيه في قرار 

 ."، وسيبلغه رفضه لهذا القرارترامبرأي، وأبلغني أنه سيلتقي يشاطرني ال
ولفت إلى أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرغي الفروف، أكدا أيضًا رفضهما 

بخصوت الجوالن، الذي قال إنه جاء دعمًا لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو  ترامبلقرار 
نتنياهو "أبريل )نيسان( المقبل. وأضاف:  9كرة التي ستجري في إسرائيل يوم قبل االنتخابات المب

يحاول دعمه  ترامبي دونالد مريكمالَحق بقضايا فساد، وهو اآلن في وضع صعب، والرئيس األ
 ."إلنقاذه من هذه المحنة

، ترامبد ي دونالمريكوجدد الرئيس التركي أن بالده لن تقف مكتوفة األيدي أمام قرار الرئيس األ
 الخات باالعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجوالن السورية، وتعه د بالرد على هذا اإلجراء.

وأضاف أن تركيا بصفتها رئيس الدورة الحالية لمنظمة التعاون اإلسالمي من الضروري أن ترد  على 
قًا لقرارات األمم المتحدة، إلسرائيل هي أراضي سورية وف ترامبهذا القرار، ألن األراضي التي يعطيها 

مشيرًا إلى أن األمم المتحدة واالتحاد األوروبي ومنظمة التعاون اإلسالمي وروسيا والصين جميعًا 
 ترفض االعتراف بالسيادة اإلسرائيلية على الجوالن.

 29/3/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 لةبولسونارو يتريث في إعالن نقل سفارة البرازيل إلى القدس المحت .43
احتمال عدم إعالن نقل مقر السفارة  إلىبرازيليا: لمح الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الخميس، 

احتمال االكتفاء بفتح  إلىالقدس خالل زيارته المقبلة للدولة العبرية، مشيرا  إلىالبرازيلية في إسرائيل 
في البرازيل، إن الرئيس  وقال بولسونارو خالل احتفال عسكري أقيم بعثة اقتصادية في المدينة.

بشأن نقل السفارة األمريكية من  األخيرةانتظر تسعة أشهر قبل إعطاء كلمته "األمريكي دونالد ترامب 
ويبدأ  ."قد نقيم قريبا بعثة اقتصادية في القدس"وتابع الرئيس البرازيلي:  ."القدس إلى أبيبتل 

 أيام. بولسونارو األحد زيارة رسمية إلسرائيل تستغرق ثالثة
 28/3/2019، القدس العربي، لندن

 
 "إسرائيل"هذا الرجل أنفق ماليين الدوالرات لتقويض حركة مقاطعة  :موقع إنترسبت األمريكي .44

ي صورة مفصلة عن واحد من أكبر داعمي إسرائيل واللوبي مريكيقدم مقال نشره موقع إنترسبت األ
 ية اإلسرائيلية )أيباك(.مريكلعالقات العامة األالصهيوني في الواليات المتحدة المعروف باسم لجنة ا
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ي من أصل إسرائيلي آدم مريكويقول كاتب المقال أليكس كين إن تاجر العقارات المليونير اليميني األ
 ميلشتاين منشغٌل هذه األيام بالتصدي لكل صوت ينتقد إسرائيل وسياساتها.

ه سهامه عبر تويتر  -نة حيفا الفلسطينيةفي مدي 1952المولود عام -وأفاد الكاتب بأن ميلشتاين  وج 
ب، حيث اتهم األولى بأنها إرهابية، يلاتجاه النائبتين المسلمتين في الكونغرس إلهان عمر ورشيدة ط

 في حين شكك في والء الثانية للواليات المتحدة، وقال إن لهما صالت بجماعة اإلخوان المسلمين.
أنفق بسخاء  -1981الذي هاجر إلى الواليات المتحدة عام -ويذكر المقال أن المليونير اليميني 

ماليين الدوالرات لدعم إسرائيل ولمواجهة الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل، التي تعرف اختصارا 
ورفع ميلشتاين شعار "يجب أن نعلمهم أن أي شخص يهاجمنا سيدفع الثمن"، وذلك  با"بي دي أس".

يقودها الفلسطينيون ضد االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية، لمواجهة الحركة العالمية التي 
 ات غير الشرعية على األراضي الفلسطينية المحتلة.مستعمر وضد بناء ال

ويتحدث المقال عن األساليب التي ينتهجها الموالون إلسرائيل ضد حركة المقاطعة النشطة في 
ماليين الدوالرات من أجل تشويه الحركة  الجامعات والمؤسسات المدنية، والتي تتلخص في إنفاق

 وحشد فعاليات طالبية ضدها، واستمالة كثير من الطالب لدعم "أيباك" عبر تقديم دعم مالي لهم.
ماليين دوالر خالل السنوات الماضية من ثروته التي قدرت  4.4ويفيد المقال بأن ميلشتاين أنفق نحو 

الصهيونية سواء داخل الواليات المتحدة أو في  مليون دوالر، لدعم المؤسسات 147بأكثر من 
والية قوانين تجرم  27عن إصدار  2014ي في العام مريكوأسفرت تحركات المليونير األ إسرائيل.

ن اللوبي الداعم إلسرائيل في الكونغرس األ  -بسبب هذه التحركات-ي مريكحركة المقاطعة، كما تمك 
 ي تقوم بها حركة مقاطعة إسرائيل.من إصدار قوانين لمكافحة الفعاليات الت

 28/3/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 مليون دوالر لدعم مستشفيات غزة  2.6بقيمة  جديدا   بريطانيا تقدم دعما   .45
ي، لدعم مستشفيات أمريكمليون دوالر  2.6أعلنت الحكومة البريطانية تقديم دعم جديد بقيمة : القدس

 لزمات الجراحية.قطاع غزة، عبر توفير األدوية والمست
وبينت القنصلية البريطانية العامة في القدس، في بيان لها، أن التمويل سيضمن استمرار مستشفيات 

فلسطيني  23,000غزة في العمل خصوصًا في لل تزايد عدد المرضى، بما في ذلك أكثر من 
 أثناء المسيرات على حدود غزة. 2018مارس  20أصيبوا بجروح منذ 
أن المساعدات البريطانية ستدعم اللجنة الدولية للصليب األحمر بتوفير المعدات وأضاف البيان 

الطبية األكثر الحاحًا كالمعدات الجراحية واألدوية، وأدوات تضميد الجروح، واألطراف الصناعية، 
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والمستلزمات األخرى لما بعد الجراحة. كما سيساهم الدعم بتوفير خدمات إعادة التأهيل البدني لما 
 شخص من ذوي اإلعاقة. 3,000صل إلى ي

ونقل البيان تصريحا لوزيرة التنمية الدولية البريطانية بيني موردون، قالت فيه: "تشعر المملكة 
المتحدة ببالغ القلق إزاء األزمة الحالية في غزة والضغط المتزايد على المستشفيات، والتي تقترب من 

ته المملكة المتحدة اليوم في عالج العدد المتزايد من نقطة االنهيار. سيساعد التمويل الذي أعلن
 مرضى الطوارئ وتوفير األدوية واإلمدادات الجراحية التي هم في أمس  الحاجة اليها".

وتابعت، "لقد ساهم دعمنا المتواصل في الماضي لتلبية االحتياجات األساسية للناس في غزة، حيث 
ار المرض، ووصول الناس إلى الرعاية الصحية والمياه ساهمت المساعدات البريطانية في منع انتش

النظيفة والصرف الصحي. كما قدمت مؤخرًا مجموعة من اإلمدادات الغذائية الطارئة ألكثر من 
 الجئ فلسطيني معرضين لخطر الجوع". 62,000

 28/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 بقاء القوات الدولية في الجوالن واشنطن تدافع في مجلس األمن عن .46
دافعت الواليات المت حدة األربعاء في مجلس األمن الدولي عن قرار الرئيس : علي بردى - نيويورك

االعتراف بسيادة إسرائيل على الجوالن، وهو موقف دانه باإلجماع شركاؤها  ترامبي دونالد مريكاأل
ئة عقدت بطلب من سوريا. وأعلنت الواليات اآلخرون في األمم المت حدة خالل جلسة طار  14الا

المت حدة األربعاء تأييدها اإلبقاء على قو ة األمم المت حدة لمراقبة فض  االشتباك في الجوالن )أندوف(. 
على التفويض  "لن يؤثر"ي مريكأن قرار الرئيس األ "الشرق األوسط"وأكد دبلوماسيون من دول كبرى لا

 أو على التمديد المتوقع لها خالل األشهر القليلة المقبلة.الممنوح لقوة األمم المتحدة 
 29/3/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 عام على مسيرة "العودة" بغزة.. إنجازات وإخفاقاتتقرير:  .47

بعد عام على انطالق مسيرة العودة وكسر الحصار قرب السياج األمني : نور أبو عيشة -غزة 
، يرى محللون سياسيون أن اإلنجازات التي حققتها المسيرة الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل

 "محدودة"، لم تلبِ  حاجة الفلسطينيين بعد، لكن يمكن البناء عليها.
وقال المحللون، في حوارات منفصلة لوكالة "األناضول"، إن أهم تلك اإلنجازات على المستوى 

لدى الفلسطينيين، وتحقيق بعض المحلي، يتمثل في نجاحها بترسي  ثقافة المقاومة الشعبية 
 التسهيالت المعيشية للقطاع على مستوى إعادة فكفكة الحصار ضمن تفاهمات "التهدئة".
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وأما على المستوى الدولي، فقد أعادت المسيرة القضية الفلسطينية إلى الواجهة العالمية، ونجحت في 
األممي قرارا يدين الجيش مارس الجاري، تبنى مجلس حقوق اإلنسان  22وفي  إدانة إسرائيل.

اإلسرائيلي بارتكاب جرائم ترتقي لا"جرائم حرب" بحق المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة، 
 ويدعو لتعزيز وجود األمم المتحدة في األراضي الفلسطينية المحتلة.

ء من الشهداء وما ُأخذ على المسيرة، هو ارتفاع عدد ضحايا االعتداءات اإلسرائيلية بشكل كبير سوا
أو اإلصابات، ما يتطلب إعادة تقييم لعمل المسيرة من أجل الحرت على تقليل أعداد الضحايا، 

كما فشلت المسيرة في تجاوز حالة االنقسام السياسي الفلسطيني الداخلي، والذي  بحسب المحللين.
 أث ر عليها وعلى حالة الزخم الشعبي بشكل كبير.

 ** اإلنجازات
م، الكاتب والمحلل السياسي، يرى أن مسيرة العودة حققت عدة إنجازات على مصطفى إبرا ي

 المستويين المحلي والدولي.
على المستوى المحلي، فقد أعاد الفلسطينيون ما يسمى بالمقاومة السلمية على جدول أعمالهم، 

يرة من خاصة في قطاع غزة بعد أن أخذت المقاومة فيها طابعا مسل حًا، وتم تحييد قطاعات كب
الفلسطينيين من المقاومة بشكل عامت إذ أن المقاومة السلمية تطال أعدادا كبيرة منهم، بحسب 

 وتابع: "هذه الثقافة لم نَرها بغزة خالل السنوات الماضية، وهي شكل جديد من المقاومة". إبرا يم.
شاركت جميع كما نجح الفلسطينيون، خالل مسيرة العودة، على التوح د ضمن قرار واحد، حيث 

الفصائل بما فيها حركة "فتح" )انسحبت الحقا بسبب تداعيات االنقسام(، في فعاليات هذه المسيرة، 
وساهمت المسيرات أيضا في "إعطاء المقاومة زخما شعبيا وجماهيريا كبيرا في صفوف  كما قال.

محدودة( على إلى جانب ذلك، نجحت المسيرة في الحصول على تسهيالت معيشية ) الفلسطينيين".
وأكد على أن تلك اإلنجازات ورغم محدوديتها  مستوى إعادة فكفكة الحصار ضمن تفاهمات التهدئة.

وتقود مصر وقطر واألمم المتحدة، مشاورات منذ  يمكن "البناء عليها" على طريق تحقيق اإلنجازات.
ند على تخفيف الحصار عدة أشهر، للتوصل إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، تست

 المفروض على القطاع، مقابل وقف االحتجاجات التي ينظمها الفلسطينيون قرب السياج الفاصل.
وعلى المستوى الدولي، أعادت مسيرات العودة القضية الفلسطينية إلى الواجهة الدوليةت ما ساهم في 

"شكلت المسيرات دفعة كبيرة  وأضاف قائاًل: تغيير جوهري لنظرة المجتمع الدولي لما يحدث بغزة.
وفي ذلك الصدد، أدان مجلس  للقضية الفلسطينية، حيث ساهمت في فضح الجرائم اإلسرائيلية".

 حقوق اإلنسان إسرائيل على ارتكابها جرائم حرب.
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يتفق معه، طالل عوكل، الكاتب والمحلل السياسي، قائاًل:" إن الهدف المباشر والتكتيكي من 
لحصار عن غزة، لكن هذا الهدف ال زال معلقا حتى اآلن، رغم التسهيالت المسيرات هو كسر ا
مة". وتابع في حديثه لألناضول موضحا: "الهدف معلق ألن إسرائيل ال زالت حتى  المحدودة المقد 

اللحظة تتهرب من استحقاقات تفاهمات التهدئة التي ترعاها مصر واألمم المتحدة، والتي يترتب 
ويستبعد عوكل أن تنجح مسيرة العودة وحدها في تحقيق هدف  عن غزة". عليها تخفيف الحصار

ويرجح عوكل غياب القرار  كسر الحصار عن غزة، إذ يتطلب ذلك عمال سياسيا مرافقا لها.
اإلسرائيلي حول ملف التهدئة خالل الشهور القليلة القادمة، بسبب انشغال الداخل اإلسرائيلي 

 لجديدة.باالنتخابات وتشكيل الحكومة ا
وقد مت مسيرة العودة، بحسب عوكل، نموذجا للعالم أن سكان قطاع غزة يستطيعون إدارة النضال 

 السلمي الشعبي الهادف، وليس فقط يجيدون إطالق الصواري  والمقاومة المسل حة.
 ** تثبيت حق العودة

لت عمال إبداعيا في وق ت كاد فيه مصطفى الصواف، محلل سياسي، يرى أن مسيرة العودة "شك 
 العالم أن ينسى القضية الفلسطينية".

وأوضح الصواف أن المسيرة نجحت في "تثبيت حق الشعب الفلسطيني في العودة لألرض التي ُهج ر 
كما وح دت المسيرات "القوى والفصائل الفلسطينية على منهج واحد، وكان  ".1948منها أجداده عام 

يعتقد الصواف أن المشرفين على مسيرة العودة أعادوا تقييم و  من نتائجها غرفة العمليات المشتركة".
ويرى  عمل تلك المسيرات واألدوات التي استخدمت خاللها، ووضعوا معالم جديدة للمرحلة القادمة.

أن "عملية التقييم ال بد وأن تجري بين الفينة واألخرىت من أجل الحفاظ على استمرارية المقاومة 
وأشار إلى أن الفترة األخيرة، شهدت إعادة تقييم حيث تم إدخال  وة".الشعبية وضمان حضورها بق

ويرجح الصواف أن يحمل العام الثاني  أدوات جديدة للمسيرة كا"اإلرباك الليلي والبالونات المتفجرة".
 من المسيرات "تفكيرا آخر وطريقة أخرى للتعامل مع االحتالل".

 **ضغط على إسرائيل
حسب الصواف، الوصول إلى األهداف التي حددها القائمون عليهات حيث وتحاول مسيرة العودة، ب

وضعت المسيرة منذ انطالقتها هدفْين رئيسيين األول، تكتيكي يتمثل بكسر الحصار اإلسرائيلي عن 
 قطاع غزة، واآلخر استراتيجي ويتمثل بحق العودة.

ف التكتيكي، لكن ما أعاق وبدأ القائمون على المسيرة، حسب الصواف، بخطوات نحو تحقيق الهد
وتابع:" االحتالل إذا تم االقتراب من  الوصول إليه حتى اليوم هو "مكر العدو وضعف الوسطاء".

لكن الصواف يرى أن االحتالل اإلسرائيلي ال  قواعد تفاهمات التهدئة بغزة بدأ يماطل وال يستجيب".
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المشرفون على المسيرات بابتكار  يستجيب للمطالب الفلسطينية إال تحت الضغط والقوة، ما دفع
 "اإلرباك الليلي" ليكون واحدا من تلك الضغوط.

 ** اإلخفاقات
وقالوا إن  أجمع المحللون الثالثة على أن مسيرة العودة شابها بعض اإلخفاقات، ما أثر سلبيا عليها.

صابات، إذ كان أبرز تلك اإلخفاقات تمث لت في حجم الخسائر البشرية الكبير، سواء من شهداء أو إ
وذكروا أن المشرفين على المسيرات كان من المفترض أن يجروا  باإلمكان تقليصها إلى حد كبير.

 حملة لا"توعية الجمهور وتقديم اإلرشادات إليه"، من أجل التقليل من حجم الخسائر البشرية.
اسي الداخلي، والتي كما أخفقت المسيرات، حسب المحللين، في تجاوز حالة االنقسام الفلسطيني السي

 انعكست عليها بشكل سلبي وأثرت على قوتها وزخمها الشعبي.
، حيث يشارك فلسطينيون، مساء 2018مارس / آذار  30وانطلقت مسيرة العودة وكسر الحصار في 

 كل جمعة، في الفعاليات السلمية للمسيرة التي ُتنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل.
شاركون في المسيرة األسبوعية، بعودة الالجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن ويطالب الم

فيما يقمع الجيش اإلسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات  القطاع.
 الفلسطينيين وإصابة اآلالف بجروح مختلفة.

 29/3/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 لمستوطنين للفلسطينيينترامب يخبئ كيان ا .48
 عبد الستار قاسم
يستمر ترامب في متابعة قراراته المعادية للشعب الفلسطيني. إنه ال يتوقف عن معاداة الشعب 
الفلسطيني وذلك باالنتقات من حقوقهم الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف. منذ أن قرر نقل سفارة 

التعسفية والمهينة للشعب الفلسطيني. قلص المبالغ  بالده إلى غربي القدس وهو يتمادى بإجراءاته
التي تدفعها الواليات المتحدة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين على الرغم من أن أمريكا 

الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة. ونشطت عبر سنوات  194للقرار رقم  1948صوتت عام 
لما أن كل مقترحاتها وأفكارها بهذا الخصوت لم تكن مقنعة في البحث عن حل لمشكلة الالجئين ع

 بالنسبة للفلسطينيين.
 دور لولي العهد السعودي

وطفقت أمريكا تضغط على دول من أجل التجاوب معها ونقل سفاراتها إلى غربي القدس. وترامب 
و ينشغل توقف عن صرف مساعدات للسلطة الفلسطينية وأغلق مكتب منظمة التحرير في بالده. وه
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كثيرا بما يسمى صفقة القرن ويرسل موفديه إلى المنطقة العربية إلقناع بعض حكام العرب بجدوى 
الصفقة وإقناع الفلسطينيين بها. وواضح أن بعض حكام العرب قد اقتنعوا منذ فترة طويلة بما يخطط 

بلوا خططه. وكان له ترامب، وهم مستعدون الستعمال أموالهم كأداة ضغط على الفلسطينيين لكي يق
واضحا أن أبو منشار ولي عهد السعودية والذي حاز مؤخرا على لقب جديد وهو أبو فرن قد تشبع 
بالمقوالت الترامبية الصهيونية وهو في الواليات المتحدة. هذا الصغير أخذ يتحدث بالتاري  وتوصل 

يين. وطلب من الفلسطينيين أن إلى نتيجة أن الديار المقدسة الفلسطينية ملك لليهود وليست للفلسطين
 يخرسوا، عقل هللا لسانه.

من الناحية األيديولوجية، ترامب مقتنع تماما أن فلسطين التاريخية والتي هي أرض كنعان والتي تمتد 
وفق أطالس أهل الغرب والصهاينة من جنوب طرابلس الشام إلى العريش تعود لليهود وليس للعرب. 

االنتدابية التي أقامها ورسم حدودها البريطانيون والفرنسيون والتي تبلغ هو ليس مقتنعا بأن فلسطين 
فقط لليهود، وإنما أغلب الجزء الغربي من بالد الشام ومعه دمشق  2كم 27000مساحتها حوالي 

وسهل حوران وشمال األردن وشمال سيناء بما في ذلك العريش لهم. هو قد يكتفي اآلن بفلسطين 
ن شابهه من الصهاينة يضمرون أيديولوجيا خطيرة على بالد الشام والحجاز. االنتدابية، لكنه وم

تدخل الحجاز تحت الخطر ألن الصهاينة اليهود يقولون إن أباهم إبرا يم هو الذي أرسى قواعد البيت 
 وذلك بتوافق مع المسلمين، وهذا يملكهم الكعبة والمسجد الحرام.

ة إن بقي رئيسا للواليات المتحدة، علما أن هذا الشخص ليس فماذا نتوقع من ترامب في السنين المقبل
ديبلوماسيا، وهو شخص عملي مغامر يورط نفسه ويورط اآلخرين معه؟ ترامب يؤيد االستيطان في 
الضفة الغربية ويشجعه بخاصة أن الضفة الغربية هي الجزء األقدس من كل فلسطين االنتدابية 

امب تأييدا لمشاريع االستيطان الصهيونية، وسيؤلب الصهاينة بالنسبة لليهود. ولهذا سنشهد من تر 
على المزيد من ابتالع األرض وزيادة عدد سكان المستوطنات. ومن المحتمل أن تقدم أمريكا 
معونات مالية لالستيطان، والكونغريس األمريكي لن يعارض ذلك وأعضاؤه دائما يسعون إلرضاء 

 مة في الواليات المتحدة.الجمعيات اليهودية والصهيونية القائ
وترامب مع يهودية دولة الصهاينة، ويرى أن الكيان الصهيوني يجب أن يبقى يهوديا أو عبريا 
خالصا بدون شوائب قومية تفسد عليه راحته. إنه يرفض آيديولوجيا بقاء الفلسطينيين في فلسطين، 

ة. هو لم يقل بعد إنه مع والمفروض البحث عن مكان لهم يجمعهم خارج حدود فلسطين االنتدابي
 طرد الفلسطينيين وتصفية قضية الالجئين، لكنه سيقول. 
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 تسريع التهويد
وما دام األمر كذلك، فإنه من المتوقع أن يؤيد تسريع عملية تهويد الضفة الغربية لكي يقوم فيها كيان 

ربية بالكيان استيطاني جديد يعيش في حضن الكيان الصهيوني القائم تمهيدا لدمج الضفة الغ
الصهيوني. هو سيدعو إلى تمكين المستوطنين ليسيطروا على الضفة الغربية بالكامل بقوة السالح 
المسنودة من قبل الجيش الصهيوني، وذلك تمهيدا إلنشاء كيان جديد يتمتع بحكم ذاتي في الضفة 

عن إدارة شؤون الغربية. وهذا حكم ذاتي سيحل محل الحكم الذاتي الفلسطيني، وسيكون مسؤوال 
السكان الفلسطينيين المدنية والدينية واليومية. وطبعا هذا يعني إزالة منظمة التحرير تماما وإكمال 

 المشوار الذي بدأته منظمة التحرير ضد نفسها، وإخراج السلطة الفلسطينية من المعادلة.
د الشعب الفلسطيني هذا الحكم الذاتي االستيطاني سيمارس المزيد من أعمال القمع واإلفقار ض

لدفعهم خارج البالد. وبعد حين سيقوم الكيان الصهيوني بخطوات إدارية يبتلع فيها سلطة 
المستوطنين، وتصبح فلسطين بحدودها االنتدابية كلها معروفة بالكيان الصهيوني. ومن اعترف 

ة كيان بسيادة الصهاينة على مرتفعات الجوالن، ال يجد صعوبة باالعتراف بالضفة الغربي
 المستوطنين.

 عندها سينام ترامب مرتاحا هادئ البال، وفي حضنه خونة العرب.
 28/3/2019، "21موقع "عربي 

 
" إلسرائيل أم لعنته علينا؟ .49  ترامب.. "هدية الربِّّ

 أسامة أبو ارشيد
خالل زيارته، األسبوع الماضي، الدولة العبرية، صرح وزير الخارجية األمريكي، مايك بومبيو، 

طة التلفزة األمريكية المسيحية )سي بي أن نيوز(، بأنه "كمسيحي" يؤمن بأن الرئيس األمريكي لمح
دونالد ترامب "قد يكون هديًة من الربِ  إلنقاذ اليهود من إيران". سبقت ذلك تغريدة من ترامب، في 

الالحق، في  يوم المقابلة، في الواحد والعشرين من مارس/ آذار الجاري، مهد فيها إلعالنه الرسمي
الخامس والعشرين من الشهر، باعتراف الواليات المتحدة بالسيادة اإلسرائيلية على مرتفعات الجوالن 

عاما حان الوقت للواليات المتحدة أن تعترف بالكامل  52السوري المحتل. وحسب التغريدة: "بعد 
منية بالغة لدولة إسرائيل بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجوالن التي تتسم بأهمية استراتيجية وأ

واالستقرار اإلقليمي". بقية القصة معروفة، حيث استقبل ترامب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، في البيت األبيض، االثنين الماضي، ليوقع له صكا بالجوالن المحتل، كما سبق أن أعطاه 

ُمها ويوزعها كيف يشاء. القدس المحتلة، وكأنهما من العقارات التي ورثها عن أب  يه ُيَقسِ 
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ره، فهذه صفاٌت يطلقها عليه  كثير يمكن أن يقال عن ترامب ونزقه وغروره وصلفه، بل وحتى تهو 
مساعدوه أنفسهم. ولكن ثم ة صفة أخرى يملكها ال يمكن التشكيك فيها، هي أنه قادر على اتخاذ 

، ومن دون أدنى اعتبار للتداعيات. وبعيدا قرارات حازمة، حتى ولو كانت متهورة وغير محسوبة بدقة
اإلسرائيلي مع  -عن سرد األمثلة الكثيرة هنا، يقطع ما يقوم به ترامب في سياق الصراع العربي 

قواعد راسخة في السياسة األمريكية على مدى عقود سبعة، كما في االعتراف بالقدس عاصمًة 
عمرها عقود خمسة، كما في االعتراف بالجوالن تحت إلسرائيل، ونقل السفارة األمريكية إليها، وأخرى 

 السيادة اإلسرائيلية. 
وانطالقا مما سبق، على الفلسطينيين، بالدرجة األولى، أن يشعروا بقلقي كبير مما تخبئه جعبة ترامب 

 ،  2017لهم، فهو سبق أن داس على كل التحذيرات حول قراره عن القدس، عام 
ق، حيث لم تكن هناك ردة فعل فلسطينية وعربية صاخبة. ثمَّ أعاد والعام الماضي، وثبت أنه مح

الَكرََّة مرة أخرى، العام الماضي، فقطع المساعدات عن وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 
الفلسطينيين في الشرق األدنى )أونروا(، إلرغامها على إعادة تعريف "الالجئ" الفلسطيني، َوَنْزِع هذه 

عن الغالب األعظم من ماليينهم، ولم تكن هناك، أيضا، تداعياٌت فلسطينية وعربية قوية.  الصفة
ويبدو أن الخطوة المقبلة ستكون االعتراف بضم إسرائيل أراضي واسعة من الضفة الغربية. وربما 
يكون التقرير السنوي للخارجية األمريكية عن حقوق اإلنسان في العالم، الصادر منتصف مارس/ 

ار الجاري، وكان التمهيد الرسمي األول لالعتراف األمريكي بسيادة إسرائيل على الجوالن، قد َمَهَد آذ
الطريق نفسها فيما يتعلق بالضفة الغربية. وقد نزع ذلك التقرير صفة االحتالل عن األراضي العربية 

ا في التصريحات التي تحتلها إسرائيل، بما فيها الضفة الغربية والجوالن، وهو تقليد لل سائد
 ، إلى أن جاءت إدارة ترامب وألغته.1967والبيانات الرسمية األمريكية منذ عام 

اإلسرائيلي أنها ُتسبغ شرعية القوة األمريكية على  -ما تفعله إدارة ترامب في سياق الصراع العربي 
ألرض، كما في الحقائق التي تخلقها إسرائيل على األرض، ثم ُتحدث هي نفسها وقائع جديدة على ا

القدس والجوالن، لتبدأ بعدها محاوالت إخضاع العالم لها. وبقراءة المؤشرات التي أرسلتها إدارة ترامب 
في ملفات القدس والالجئين الفلسطينيين والجوالن، يتضح أن "صفقة القرن" المتوقع إعالنها بعد 

األعباء فيها على الفلسطينيين، وبعض  االنتخابات اإلسرائيلية، الشهر المقبل، ستكون إقليمية، تتوز ع
الدول العربية، لتخفيف حجم "التنازالت" اإلسرائيلية المقترحة. وال يخفي مسؤولون أمريكيون كبار 
ثون لإلعالم، بشرط عدم كشف هوياتهم، أن إدارة ترامب تراهن على أن المحور المتنفذ عربيا،  يتحد 

اشتراطات "الصفقة" على حساب الحقوق الفلسطينية  أبو لبي، قابل بكل -وتحديدا محور الرياض 
والعربية، وقابل بتمويلها، في مقابل مساعدتهم أمريكيا وإسرائيليا في التصد ي إليران في المنطقة، 
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فضال عن امتناع الواليات المتحدة عن اللعب بورقة حقوق اإلنسان والديمقراطية التي تلوح بها في 
 تدعى األمر ذلك.وجهوهم، للضغط عليهم كلما اس

ليست هذه المقالة في وارد تقديم دالئل دامغة على االنحياز األمريكي إلسرائيل، فهذا يقين ال يحتاج 
اإلسرائيلية، إذ  -إلى براهين. ولكن هذا ال ينفي أن هذه صفحة جديدة في العالقات األمريكية 

ين وخبراء أمريكيين، تعم د يحكمهما اليوم شخصان فاسدان ومتطر فان. وحسب سياسيين إسرائيلي
اإلسرائيلية، واستقبال نتنياهو  -ترامب كسر القواعد الضمنية المتعارف عليها في العالقات األمريكية 

قبل أسبوعين من انتخابات الكنيست الصعبة التي يواجهها، وتقديم الجوالن "هدية" له لتعزيز فرصه 
ترامب في مصاف قادة تاريخيين، غير يهود،  االنتخابية. ومن ثم  ال تعجب عندما وضع نتنياهو

أسدوا خدماتي "للشعب اليهودي"، كالملك الفارسي قورش الكبير، ووزير الخارجية البريطاني األسبق، 
 آرثر بلفور، والرئيس األمريكي األسبق، هاري ترومان.

لعرب والفلسطينيين، نتنياهو، إننا مطالبون، نحن ا -إسرائيل، وترامب  -وبعيدا عن الواليات المتحدة 
أن ننظر في المرآة. إننا نجني حصاد فشل مريع للدولة الُقطرية العربية، والنخب السياسية الحاكمة، 
بأدوات القمع والفساد، ال بإرادة شعبية، وال بناء على تصو ر تحمله، أو مشروع تحاول ترجمته واقعا. 

وإضعاف مناعتها ثابٌت ال يحتاج إلى إن تواطؤ بعض الفلسطينيين والعرب في تفتيت المنطقة، 
تدليل. في فلسطين المحتلة، لم تعد الحقوق الفلسطينية ُتْنَتَقُص من أطرافها، بل أصاب السهم القلب. 
ومع ذلك، ال يزال االنقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة هو العنوان. وبدل أن ندين إسرائيل على 

كانه، فإننا مضطرون إلى تجرع الُسمِ  إلدانة السلطة التي حصارها القطاع، وأكثر من مليونين من س
َدت، والضفة على الطريق،  تحمل صفة "الفلسطينية" في الجملة نفسها. يحدث ذلك، والقدس قد ُهوِ 

 و"السالم" الموعود قد شي ع إلى مثواه. 
ه المجال ، وإفساح2011في سورية، الوحشية التي واجه بها النظام مطالب شعبه المشروعة عام 

لسيطرة روسيا وإيران ومليشياتها، قادت إلى تمزيق البلد وإضعافها، وحولتها إلى ساحةي لحروب 
إقليمية ودولية بالوكالة. وال توجد في سورية اليوم شرعية سياسية واحدة، يتفق عليها الجميع، سواء 

 يوجد طرٌف يمكن في الداخل أم في الخارج، وهو ما تلعب بورقته إسرائيل، عبر زعمها أنه ال
التفاوض معه. المفارقة هنا أن يخرج علينا أمين عام حزب هللا، حسن نصر هللا، ليعتبر أن القرار 
رنا أن المقاومة هي الطريق للتحرير. يبدو  األمريكي يظهر استهتار ترامب بحلفائه من العرب، وليذك 

تمزيق سورية والمنطقة العربية، وأن أن نصر هللا يتناسى عامدا هنا أن إيران ليست أقل تواطؤا في 
 بندقية حزب هللا التي انحرفت بوصلتها ساهمت في تدشين الكارثة التي نعيشها، نحن العرب، اليوم. 
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قبل أن ندين الواليات المتحدة، ونتحد ث عن تهور ترامب وطيشه وتطر فه، فلنملك الشجاعة وندن 
خرج من مأزقنا الراهن المخزي، أو أن األحداث تهورنا وطيشنا وتواطؤنا، ولنضع خريطة طريق، لن

لن تنتظرنا، وما زال الطوفان يتعالم، وهو ال محالة جارفنا إن بقينا في طريقه، وإن لم نعد  العدة 
" إلسرائيل فقط، بل سيكون لعنة الربِ  علينا.  لكسره واحتوائه. بغير ذلك، لن يكون ترامب "هدية الربِ 

 29/3/2019، العربي الجديد، لندن
 

 األسيرات في خطر! .50
 دارين طاطور

، نقلت األسيرات من القسم القديم في معتقل الدامون، وأسيرات معتقل الشارون 2018في تشرين ثاني 
إلى قسم جديد في سجن الدامون، روجت إدارة مصلحة السجون آنذاك أن القسم الجديد الذي سيضم 

لرئيسي هو تحسين لروفهن، كما قالت اإلدارة أن سيكون أفضل، وأن سبب النقل ا اً كل األسيرات مع
الزنازين التي ستحوي األسيرات في القسم الجديد هي زنازين أفضل من كل النواحي وخاصة في 

 المساحة والظروف الحياتية اليومية فيها.
نقلت األسيرات إلى القسم الجديد، ولهرت الحقيقة ولهرت معها األسباب الحقيقة لهذا النقل! 

ة زنازينه مبنية من اإلسمنت، غير مصفوفة، ومليئة بالحفر التي يدخل عن طريقها الحشرات فأرضي
ال تصلح للنوم. زنازيُن رائحة الرطوبة فيها قوية  اً والفئران، األسر ة التي فيها متآكلة وصدئة وقديمة جد

 جدا وال يمكن تحم لها!
 اً رات، فالكهرباء في تلك الزنازين سيئة جدلم يتوقف األمر هنا، بل ثمة خطر حقيقي يهدد حياة األسي

لدرجة أن هناك عدة أسيرات أصبن بصعقات كهربائية والحمد هلل أنها كانت خفيفة، مع الوقت 
تفاقمت مشكلة الكهرباء لدرجة أن األدوات الكهربائية المحدودة والقليلة التي تمتلكها األسيرات في 

، اً شديد اً كهربائي اً لماء لو تم تشغيل إحداها لسب ب ذلك تماستلك الزنازين كالبالطة والتلفاز وإبريق ا
يؤدي النفجارها وإخراج شرارات نارية منها ومن ثم إتالفها. هذا يعني أن خطر الموت أو االحتراق 
يحيط بأسيراتنا في هذا المعتقل، الذي أثبتت تقارير حقوق اإلنسان المحلية والدولية أنه ال يصلح 

واألخطر من كل هذا أن كل ما يلمس في هذا القسم بات يسبب صعقة كهربائية  لحياة الحيوانات،
خفيفة حيث يشعرن األسيرات بها عبر اليد واألصابع، باختصار، كل ما في القسم باتت به شحنات 

 كهربائية عالية يمكن انفجارها في كل لحظة.
ى إلدارة السجن ضد مشكلة قدمن بشكو  اً األسيرات رفضن هذه األوضاع السيئة، وقبل شهر تقريب

الكهرباء هذه، إال أن ه، وحتى اليوم، لم يتم عالجها رغم مضي  أكثر من شهر على اكتشافها وتقديم 
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شكوى رسمية بها، وقبل أسبوع فقط أحضرت اإلدارة تقنيا كهربائيا لفحص المشكلة، إال أنها زادت 
 وتفاقمت بعد زيارته وفحصه لها!

الحياة اليومية القاسية والخطيرة التي ذكرتها وتعاني منها األسيرات، بل  لم يتوقف األمر على لروف
ازداد األمر عليهن هذه األيام بإضافة سلسلة من التضييقات عليهن من قبل اإلدارة من أجل التأثير 
على حالتهن النفسية. فمع حملة المرشحين في األحزاب الصهيونية النتخابات الكنيست وشن الحرب 

ألسرى كدعاية انتخابية لهم من أجل حصد أصوات أكثر في صناديق االقتراع من على كل ا
الجمهور اليهودي الصهيوني اليميني والمهووس بحبه لسماع مثل هذه األخبار التي تخص بتعذيب 

 اً من قبل غلعاد إردان، الذي فرض سلسلة عقوبات أعلن عنها مسبق اً األسرى الفلسطينيين، خصوص
إردان" والتي تطبق عليهم ووصلت إلى ذروتها مع األحداث األخيرة في سجن  وعرفت باسم "خطة

النقب وقبله في عدد من السجون السياسية األخرى، وهي تضييقات ستزداد كلما اقترب موعد 
، بقسوة وبشدة، ففي اً االنتخابات أكثر. هذه التضييقات طالت األسيرات في سجن الدامون، أيض

لبية بأحداث اقتحام سجن النقب وبأخبار األسرى الرجال فقط من جهة، الوقت الذي انشغلت األغ
وبانتخابات الكنيست من جهة أخرى، انفردت إدارة سجن الدامون باألسيرات ومارست عليهن سلسلة 
عقوبات شديدة القسوة وألجل غير مسمى ومن غير أي سبب، منها منع زيارات األهل عن األسيرات 

بأن  األسيرات في المعتقل ال  اً ق أنهن أسيرات تابعات لحركة حماس، علمالالتي سجل بملف التحقي
بل يعرفن أنفسهن فقط كفلسطينياتت باإلضافة إلى  اً يقسمن أنفسهن حسب األحزاب والفصائل أبد

تقليص زيارات المحامين لهن، حيث تم ويتم رفض الكثير من طلبات زيارة المحامين لزيارتهن 
أحوالهن، حيث تعتبر هذه الزيارات الطريقة الوحيدة لتواصل األسيرات مع  واالطمئنان عليهن وعلى

 الخارج. 
مع كل هذه الظروف الصعبة لم تستسلم األسيرات ولم يَسلِ من باألمر الواقع عليهن، بل تكاثفن من 
أجل تحسين أوضاعهن ويحاولن بقدر استطاعتهن أن يقاومن هذا الظلم وهذه االنتهاكات لحقوقهن 

على  اً ر حياتهن، حيث رفضن ويرفضن الدخول إلى الزنازين خالل ساعات النهار خوفومصي
حياتهن من تماس كهربائي شديد محتمل حصوله في كل لحظة! كما قمن بإرجاع وجبات الطعام 
كوسيلة رفض وضغط على إدارة المعتقل، إال أن اإلدارة ما زالت غير مبالية بمصيرهن وحياتهن 

 ديد!المعرضة للخطر الش
اآلن، وقبل حدوث الكارثة، على كل األحرار في العالم التضامن مع األسيرات والتحرك من أجلهن 
وإنقاذ حياتهن وبكل الطرق المتاحة من أجل الضغط على إدارة سجن الدامون ومصلحة السجون 
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دوث لح اً اإلسرائيلية بنقلهن بأسرع وقت إلى معتقل بظروف أفضل أو حل المشكلة من أساسها منع
 الكارثة.

، أنه تم نقل اً فقط من يعشن تحت هذا الخطر! فمن الجدير ذكره، أيض 46ليست األسيرات الا 
دون  اً أسير  طفالً  32، وعددهم اً األسرى األشبال المقدسيين من سجن مجيدو إلى هذا المعتقل، أيض

 .اً عام 18سن الا 
 األسرى األطفال. ، هؤالءاً إن هذا الخطر ال يتهدد األسيرات فقط، إنما، أيض

 28/3/2019، 48عرب 
 

 السـنــوار ينـتـصــر علـى نتـنـيـاهــو .51
 تالي بن عوفاديا
"نعود لمعالجة األمور"، قال نتنياهو من أمام الطائرة في واشنطن، وكأنه وقع في البالد حدث نادر، 

غزة، كان يمكن شيء استثنائي هو وحده يمكنه أن يعالجه. غير أنه من أجل القيام بما يفعله في 
الا"ايباك" وان تجرى معه المقابالت  لنتنياهو بالتأكيد أن يبقى في بلير هاوس، ويخطب في

 باالنجليزية. إن شئتم فان هذه الشبلونة يمكن لغالنت أن يديرها.
مرت نحو خمس سنوات منذ "الجرف الصامد". خمس سنوات لم يفعل فيها "سيد أمن" شيئا كي 

الصامد" على المستوى السياسي. بدال من ذلك سمح ليحيى السنوار أن يفتح  يجني إنجازات "الجرف
له مدرسة. فإذا أراد تهدأ البالد، وإذا أراد تشتعل المنطقة. ففي غزة أيضا يعرفون شبلونة نتنياهو: 

 سالح الجو يقصف، هم يطلقون النار ردا على ذلك، وإذا بنتنياهو يوافق على وقف النار.
في السنة األخيرة، يعيش سكان الجنوب في كابوس متواصل وفي لل انعدام  أكبرة منذ سنين، وبقو 

اليقين. ال أحد في حكومة نتنياهو يأبه بهم. وبشكل عابث كان ينبغي لهم أن يتمنوا الصواري  على 
مركز البالد كي تتلقى طائرات سالح الجو األمر فتخرج من جحورها. وفي ذروة ساعات النار أيضا 

أنهم سيصمدون في كل هجمة صواري ، وهم مستعدون ليجلسوا في المالجئ بقدر ما يتطلب أعلنوا 
األمر إلى أن تهزم إسرائيل "حماس". وهم، سكان الجنوب، تعلموا من التجربة. هم أيضا يعرفون أن 
ليس لدى "سيد أمن" ما يعرضه، واألسوأ من ذلك ليس لديه أي رغبة في إيجاد حل حقيقي للمعضلة 

 زة.في غ
وعندما ال يريد المرء أن يفعل شيئا فإنه يحصل بالمقابل على منظمة آخذة في جمع القوة. منظمة ال 
تخشى إطالق الصواري  في كل مرة الى مدى مختلف. منظمة هي األخرى تعلمت شبلونة نتنياهو: 

ابي التعرض للرشقات، استعراض العضالت، والمسارعة إلى وقف النار. إذا كان هناك شيء إيج
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واحد يمكن قوله عن بيبي في السياق الغزي فهو أنه ال يطيل العرض ويسارع إلى وقف النار. هو 
 أيضا يعرف بانه إذا لم تكن نهاية واضحة للفيلم فمن األفضل التوقف منذ المشهد األول.

حيى السجناء األمنيين المحررين، ي أحدحين وقع نتنياهو على صفقة شاليت ال بد أنه لم يفكر بأن 
السنوار، سيصبح خصمه المرير، ويكشف بال انقطاع عورته األمنية. جلب السنوار إلى غزة نوعا 
جديدا من الزعامة، وجعل "حماس" منظمة تقرر القواعد. أمامه، نتنياهو قاد إسرائيل إلى سياسة رد 

 فعل تفتقد لكل مبادرة او قيادة.
اهو والسنوار، يفوز األخير بالضربة القاضية. فهو صحيح أنه حتى اآلن، في المعركة الدائرة بين نتني

يعلم شعبه وباقي زعماء المحيط بأنه يمكن بل يمكن جدا إطالق النار على إسرائيل، ومع ذلك تلقي 
حقائب المال. في كل مرة يثني فيها أكثر فأكثر القامة اإلسرائيلية، يضيء بأضواء قوية السياسة 

 ء في كل ما يتعلق بغزة.الفارغة من المضمون لرئيس الوزرا
توجد لحظات تروي فيها صورة واحدة القصة بكاملها. بدا نتنياهو، أمس من أمس، على البساط 
األحمر في البيت األبيض، يعانقه زعيم العالم. في تلك اللحظات ال بد أن السنوار كان يختبئ من 

رة النصر، ولكن السنوار طائرات سالح الجو في نفق سري ما في القطاع. قد يكون بيبي جلب صو 
 للمرة التي ال تحصى يحقق النصر ذاته.

 28/3/2019، "يديعوت"
 28/3/2019، األيام، رام هللا
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