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 دول عربية تبنت مواقف إيجابية من "صفقة القرن" هناك كوشنر: .1

 كية.ياألمر  "صفقة القرن"امتدح جاريد كوشنر، مواقف الدول العربية من خطة : صالح النعامي
"، أن كوشنر أبلغ لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ أن عددًا من 13وذكرت قناة التلفزة اإلسرائيلية "

هاجم االتحاد األوروبي الذي وقف ضد في حين  الدول العربية تبنى مواقف إيجابية من "الصفقة".
قل عن موظفين ون   الفتًا إلى أن محاوالت تمرير قرار في مجلس األمن ضدها باءت بالفشل.الخطة، 

في البيت األبيض شاركوا في الجلسة، قولهم إن كوشنر ادعى أن تطبيق "صفقة القرن" سيساعد 
ء كية في المنطقة، زاعمًا أن تواصل الصراع ي عّد أحد األسباب الرئيسة ورايعلى تحقيق المصالح األمر 

المعقول أن يواصل  غير أن من كما اعتبر تعاظم التطرف واإلرهاب في العالمين العربي واإلسالمي.
الفلسطينيون تلقي مليارات الدوالرات، من دون أن يكون هناك مسار لحّل الصراع، متهمًا قيادة 

 بالرغبة في استمرار الوضع القائم.الفلسطينية السلطة 
   2020/3/5، العربي الجديد، لندن

 
 "كورونا" لمواجهةالسلطة الفلسطينية تعلن الطوارئ  .2

أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية البدء بإجراءات تنفيذ حالة الطوارئ التي أعلن عنها الرئيس : رام هللا
 مساء اليوم الخميس.محمود عباس، 

وقال رئيس الوزراء عبر تلفزيون فلسطين، إنه استنادا للصالحيات الممنوحة لي من قبل الرئيس 
، فإنني أعلن ما 2020آذار  5محمود عباس، وبما يخولني إياه المرسوم الصادر عن سيادته بتاريخ 

 يلي:
 امعات ومعاهد وغيره.يتم إغالق كافة المرافق التعليمية من مدارس ورياض أطفال وج-1
 يكون موظفو الوزارات والمؤسسات الحكومية على رأس عملهم إلى حين صدور تعليمات أخرى.-2
يكون جميع األطباء على رأس عملهم في جميع المرافق الطبية وأخذ كامل االحتياطات لحماية -3

 شعبنا وسالمته.
 صة في محافظة بيت لحم.الحركة بين المحافظات فقط في حاالت الضرورة القصوى وخا-4
 ندرس إغالق الجسور والمعابر بين فلسطين وبقية أنحاء العالم عندما تقتضي الحاجة.-5
تمنع أية مظاهر للتجمهر والتجمع واالحتفاالت والتظاهرات واإلضرابات في كامل أراضي دولة -6

 فلسطين.
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التجار من استغالل الظروف توضع كامل إمكانيات القطاع الخاص لمساندة حالة الطوارئ ويمنع -7
 ورفع األسعار واحتكار البضائع والسلع.

 إلغاء كامل الحجوزات للسياح األجانب في الفنادق عامة.-8
 إغالق كامل المناطق السياحية والدينية.-9

 تلغى أي مؤتمرات وطنية أو دولية في فلسطين.-10
ية أجهزة الدولة المختصة في يكّلف كل محافظ في محافظته بتنفيذ هذه اإلجراءات مع بق-11

 المحافظات وتشّكل لجان متابعة من األجهزة برئاسة المحافظ.
يمنع أي تصريحات إعالمية من أي مسؤول إال من يخوله رئيس الوزراء، ونهيب بأبناء شعبنا -12

 بعدم التعاطي مع أية إشاعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.
الساعة الثامنة  2020آذار  6اإلجراءات ابتداًء من صباح الغد الجمعة الموافق يبدأ العمل بهذه -13

 صباحا.
 يتم نشر قوى األمن بكافة تجهيزاتها في كافة المحافظات كل حسب المنطقة المكلف بها.-14
 يوما اعتبارا من تاريخه وتعتبر مدفوعة األجر لكل أجهزة الدولة. 30مدة حالة الطوارئ هذه -15

 5/3/2020، األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة 
 

 توفير الرعاية الصحية لجرحى حادث النصيراتل تعليماتاشتية يعطي : عباسبتوجيه من  .3
أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية، وبتوجيه من الرئيس محمود عباس، لوزارة الصحة، بتوفير : رام هللا

النصيرات في قطاع غزة، من رعاية صحية  كل ما يحتاجه المصابون في حادث انفجار مخيم
 وعناية وعلى أكمل وجه في مرافق وزارة الصحة وخارجها.

وقال رئيس الوزراء "الرحمة لضحايا حادث انفجار مخيم النصيرات في غزة، والشفاء العاجل 
يس، وأعلن "بتوجيهات السيد الرئ للمصابين.. نتابع هذا الحادث المؤلم مع كافة األطراف عن كثب".

أوعزنا لوزارة الصحة بتوفير كل ما يحتاجه المصابون من رعاية صحية وعناية وعلى أكمل وجه في 
 مرافق وزارة الصحة وخارجها".

إصابة خطيرة، اليوم  14آخرين، بينهم  58وكان تسعة مواطنين لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من 
 الخميس، نتيجة حريق كبير داخل أحد المخابز في المخيم.

 5/3/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 حسام خضر األجهزة األمنية في نابلس تعتقل النائب عن حركة "فتح" .4
اعتقلت األجهزة األمنية الفلسطينية، فجر اليوم الجمعة، النائب في المجلس التشريعي، : رام هللا

نزله في مخيم بالطة شرق مدينة نابلس، والقيادي البارز في حركة "فتح" حسام خضر، بعد مداهمة م
 شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت أميرة ابنة النائب خضر، إن جهاز األمن الوقائي برفقة القوات المشتركة اقتحموا منزلهم في 
 مخيم بالطة، واعتقلوا والدها بالقوة.

ي الهواء بعد اعتقال النائب وأفادت مصادر محلية، أن مسلحين في مخيم بالطة أطلقوا النار بكثافة ف
 خضر من منزله بالمخيم.

 6/3/2020، وكالة سما اإلخبارية
 

 االستعمارية التوسعية اإلحاللية تدين تدابير االحتالل يةفلسطينالخارجية ال .5
جراءات »أدانت وزارة الخارجية والمغتربين  رام هللا: بأقسى العبارات التصعيد الحاصل في عمليات وا 

وتدابير االحتالل االستعمارية التوسعية اإلحاللية في األرض الفلسطينية المحتلة، التي كان آخرها 
في هدم المنازل بالجملة كما حصل في بلدة بيرزيت وحي الطيرة برام هللا، وهدم جزء من منزل 

 «.المكبر بالقدس المحتلة، عدا عن اعتداءات المستوطنين واستباحة األراضي
كما أدانت الخارجية، الهجمة المستمرة التي يشنها االحتالل على المسجد األقصى المبارك بما فيها 
قرارات اإلبعاد والتنكيل برجال الدين والموظفين بدائرة األوقاف اإلسالمية، كان آخرها تسليم نائب 

 مدير عام أوقاف القدس ناجح بكيرات، قرار إبعاده عن المسجد األقصى لمدة أسبوع.
واعتبرت الخارجية أن تصعيد إجراءات وتدابير االحتالل من االستيالء على األراضي وتجريف وهدم 
منازل واستيطان وغيرها ما هي إال خطوات تحضيرية لعمليات الضم التي وردت في صفقة القرن، 

 نتنياهو بتنفيذها. والتي وعد
 6/3/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 إجراء لقاءات مباشرة مع مسؤولين إسرائيليين حماس ترفض": العربي الجديد" .6

كشفت مصادر مصرية مطلعة على الوساطة التي يقوم بها جهاز ": العربي الجديد"القاهرة ــ 
المخابرات المصرية بين الفصائل الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلي، أن وفد حركة "حماس"، الذي 

في الجهاز، في لقاء مطول، موضحة أن اللقاء يزور القاهرة، التقى مسؤولي الملف الفلسطيني 
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تضّمن استفسارًا مصريًا بشأن إمكانية إجراء لقاء مباشر بين مسؤولين أمنيين إسرائيليين وقيادة 
 الحركة.

وأوضحت المصادر، التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، أن الجانب المصري نقل مطلبًا إسرائيليًا بإمكانية 
ي المصرية، بأي تمثيل وليس رأس الحركة، لبحث عدد من األمور المتعلقة إجراء اللقاء على األراض

بتفاهمات التهدئة. وأشارت المصادر إلى أن وفد الحركة شدد على رفض مثل تلك اللقاءات، متمسكًا 
بآلية المفاوضات غير المباشرة، والتي تقوم بها كل من مصر وقطر، موضحة، في الوقت ذاته، أن 

جانب المصري إمكانية إجراء لقاء لقادة الفصائل الفلسطينية المختلفة في القاهرة، الوفد بحث مع ال
 بهدف توحيد الصف الفلسطيني، وتحقيق المصالحة الداخلية.

ولفتت المصادر إلى أن المسؤولين المصريين استفسروا من وفد الحركة بشأن موعد عودة رئيس 
اع، وانتهاء جولته الخارجية، وطبيعة تحركاته خالل المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية إلى القط

الفترة المقبلة، وما إذا كان ينوي االستقرار في تركيا أو قطر. وأشارت إلى أن وفد الحركة أكد للجانب 
المصري عدم صحة المعلومات التي ت تداول إعالميًا بشأن عدم عودة هنية إلى غزة، مشيرة، في 

 ى القطاع باتت قريبة.الوقت ذاته، إلى أن عودته إل
وكشفت المصادر أن هناك توافقًا جرى بين الطرفين على وْقف السفر إلى إيران في الوقت الراهن، 
مشيرة إلى أن وفد الحركة أبلغ الجانب المصري بإصدار تعليمات داخلية مشددة بعدم السفر إلى 

ت أن الجانب المصري اتفق مع إيران في الفترة المقبلة، لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا. وأوضح
وفد الحركة على زيارة وفد طبي رفيع المستوى من مصر إلى قطاع غزة خالل األيام القليلة المقبلة 
للوقوف على الوضع الصحي هناك، ومراجعة إجراءات الحجر الصحي في معبر رفح من الجانب 

حصلت عليها مصر أخيرًا،  الفلسطيني، باإلضافة إلى تزويد الجانب الفلسطيني بأجهزة متطورة
 للكشف عن المصابين بفيروس كورونا.

 5/3/2020، العربي الجديد، لندن
 

 "الجهاد"قيادات من  4معتقلين بينهم  10 :الضفة .7
مواطنين من مناطق  10اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر الخميس، ": الرأي" –الضفة المحتلة 

قيادات من  4وقالت مصادر محلية، إن قوات االحتالل اعتقلت  متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
حركة الجهاد اإلسالمي من بلدة خاراس شمال الخليل، وهم: رومل كامل عطوان، شاهر عزيز 

سماعيل أحمد الحروب. وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت  حالحلة، يونس عودة الحروب، وا 
من بلدة صوريف شمال الخليل، وعمر الشافعي من  األسيرين المحررين وعد الهدمي، ورامي حدوش
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مخيم الفارعة شمال نابلس، وسيد السيد، ومحمد صباح من جنين، وأحمد البوريني من بورين جنوب 
 نابلس.

 5/3/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 حماس تنعى شهداء حادثة النصيرات وتدعو للتكافل مع عائالت الضحايا .8
التعازي من أهالي شهداء حادثة مخيم النصيرات  قاومة اإلسالمية "حماس" بأحرّ تقدمت حركة الم

 األليمة، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.
وثمنت حركة حماس في تصريح صحفي جهود كل المخلصين من أبناء شعبنا وأهلنا في المحافظة 

وطواقم البلديات والقطاع الخاص، على ما الوسطى والطواقم الصحية والدفاع المدني ووزارة الداخلية 
نساني ينم عن ترابط هذا الشعب وأصالته  قدموه وما قاموا به من عمل وواجب وطني وأخالقي وا 

 وقيمه وأخالقه النبيلة.
ودعت حماس كل أبناء شعبنا والقطاعات الحكومية والمؤسسات الخيرية والمنظمات األهلية 

الخير، إلى مواصلة مشوار التكافل والخير والعطاء واإلسناد تجاه ومؤسسات المجتمع المدني ورجال 
 األسر المكلومة والمتضررة.

 5/3/2020، موقع حركة حماس
 

 : شعبنا سينتصر على سياسة هدم المنازل"الشعبية" .9
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن هدم جيش االحتالل فجر اليوم الخميس منزلي : غزة

ناتشة ويزن مغامس في رام هللا جريمة جديدة سنرد عليها بمزيد من المقاومة، مؤكدة الرفيقين وليد ح
 أن شعبنا المناضل في عموم الوطن سيواجه هذه السياسة وينتصر عليها.

وحيت الجبهة السواعد الشابة التي تتصدى آلليات وجرافات االحتالل بالمولوتوف والحجارة، وتقدم 
 قي على سياسة االحتالل اإلجرامية.النموذج الثوري والرد الحقي

وعّدت الجبهة أن سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها هذا االحتالل الجبان، والتي تستهدف كسر 
إرادة شعبنا، لن يحصد منها إال الخيبة والفشل، داعية جماهير شعبنا وفي مقدمتهم الرفاق والمنظمات 

لية ومسيرات شعبية حاشدة في شهر آذار ضد في الوطن والشتات إلى تنظيم حمالت وطنية ودو 
 سياسة هدم البيوت، والشروع الفوري في إعادة بناء البيوت المهدمة.

 5/3/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 : هدم االحتالل منازل المقاومين لن يكسر إرادة شعبناحماس .10
دكتور موسى دودين، إن هدم قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" : غزة

االحتالل منازل المقاومين لن يكسر إرادة شعبنا، "فهذه السياسة التي جربتها حكومات االحتالل سابقا 
 فشلت أمام صمود أبناء شعبنا، واحتضانهم لعائالت الشهداء واألسرى".

تشة أبطال عملية جاء هذا تعقيًبا على هدم قوات االحتالل منزلي المقاومين يزن مغامس ووليد حنا
 عين بوبين في رام هللا.

وشدد دودين في تصريح صحفي مكتوب وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" على أن المقاومة 
ستواصل طريقها في مواجهة االحتالل ومخططاته العدوانية، "فمواجهة االستيطان تستوجب فعال 

 بأن المستوطنين ومشروعهم الى زوال". ميدانيا مقاوما، وهي الرسالة التي حملتها عملية عين بوبين
 5/3/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 : اعتقاالت الضفة لن تجلب االستقرار والهدوء لالحتالل"الجهاد" .11

أكدت حركة الجهاد اإلسالمي أن حملة االعتقاالت التي نفذتها قوات االحتالل فجر اليوم ضد : غزة
الحركة في الخليل "لن تجلب الهدوء واالستقرار لدولة االحتالل، قيادات وكوادر وأسرى محررين من 

 ولن تؤثر على معنويات الشعب الفلسطيني".
وقالت الحركة في بيان لها: "إننا إذ ندين هذه االعتقاالت، ونؤكد على مواصلة طريقنا في مواجهة 

نية عبر ما يسمى الكيان الصهيوني والتصدي لمخططاته التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطي
 بصفقة القرن".

 5/3/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 15والمشتركة  مقعدا   58ى نهائية: حصول كتلة اليمين علال انتخابات الكنسيتنتائج  .12
ع يوم الخميس، عن نهاية فرز األصوات، مؤكدًة أنه ال تغيير بتوزيلنت لجنة االنتخابات المركزية، أع

 المقاعد التي حصلت عليها الك تل أو األحزاب.
صوًتا انتخابيا، بحسب ما أوردت  5,500صناديق اقتراع استثنائية" تحوي  6وذكرت اللجنة أنه تبّقى "

 " اإلسرائيلية عبر موقعها اإللكترونّي.12القناة "
 58امين نتنياهو، عند وبحسب النتائج، استقرت كتلة اليمين بزعامة رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بني

ها، بيني غانتس، عند  مقعدا دون احتساب مقاعد القائمة  40مقعًدا، فيما استقّرت الكتلة التي يرأس 
المشتركة ودون احتساب مقاعد حزب "يسرائيل بيتينو"، الذي يترأسه، أفيغدور ليبرمان.وحصل الليكود 
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مقعدا )نحو  15القائمة المشتركة على  مقعدا، فيما حصلت 33مقعدا، و"كاحول الفان" على  36على 
 مقاعد. 9ألف صوت(، و حركة "شاس" على  580

 7مقاعد، و"يهدوت هتوراه" تحّصل على  7كما بينت النتائج حصول قائمة "يسرائيل بيتينو" على 
مقاعد، و حصل "يمينا" )إلى  7ميرتس" على  -غيشر  -مقاعد كذلك، فيما حصل تحال ف "العمل 

 مقاعد. 6لى اليمين(، ع
بدوره، طالب الليكود لجنة االنتخابات، بمراجعة وفحص جميع بيانات االقتراع لمعرفة ما إذا كانت 

 هناك أية أخطاء في تسجيل نتائج االنتخابات وكتابتها في جميع مراكز االقتراع.
لليكود أنه يريد من اللجنة االنتخابية االمتناع عن نشر النتائج حتى نهاية عملية فحص وأوضح ا
 النتائج.

 5/3/2020، 48عرب 
 

 ليبرمان يعلن دعمه لسن قانون يمنع نتنياهو من تشكيل حكومة .13
أعلن رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، دعمه سن تشريع  -وفا -تل أبيب

قانوني يقضي بمنع تكليف عضو كنيست متهم بقضايا فساد من تشكيل حكومة، كما أعلن الحزب 
 عن دعمه سن تشريع يحد من إشغال منصب رئيس الحكومة ألكثر من واليتين.

 ر عن حزبه عقب جلسة لكتلة الحزب البرلمانية.جاء ذلك في بيان صد
ويشير هذا الموقف لليبرمان إلى دعم حزبه لسن قوانين تمنع رئيس حزب الليكود االسرائيلي، رئيس 
الحكومة، بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة االسرائيلية المقبلة بسبب قضايا فساد مثارة بحقه، 

 الوزراء في تاريخ دولة االحتالل.وكونه صاحب أطول فترة لرئاسة مجلس 
وفي سياق متصل، قال عضو الكنيست عوفر شيالح من تحالف "ازرق ابيض" إنه يدرس المبادرة 
لدفع مشروع قانون منع من يواجه الئحة اتهام من ترؤس الحكومة، وقال: إن القائمة العربية 

 ميرتس، عبروا عن تأييدهم، لسن القانون.-المشتركة، والعمل
يمتلك اغلبية في  أصبحوبعد اعالن "يسرائيل بيتنو" عن تأييدها لمشروع القانون، فان مشروع القانون 

 الكنيست في حال تقديمه للتصويت. 
 5/3/2020الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 تقترب من فقدان السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد "إسرائيل" .14
ارجية اإلسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، من أن إسرائيل على حذر وزير الخ -وفا -تل ابيب

 وشك فقدان السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.
ودافع كاتس، في حديث إلذاعة "كان"، عن سلسلة اإلجراءات المشددة لردع انتشار الفيروس، بما في 

اإلجراءات مبررة وتأتي بهدف ذلك حظر دخول المسافرين من بعض الدول، مشددا على أن هذه 
 إنقاذ األرواح ومنع انتشار الفيروس و"منع عزل إسرائيل".

 5/3/2020الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 نتنياهوبطين وليسوا خزان أصوات لمرا "إسرائيل"نيوز": العرب في  24إيمان الخطيب لـ "آي  .15

لى رئيس الحكومة اإلسرائيلية وجهت عضو الكنيست العربية الم نتخبة إيمان الخطيب، رسالة إ
بنيامين نتنياهو بالقول، "كفاك تحريضا وعنصرية" ضد العرب في إسرائيل، مشيرة إلى أنهم 
"سينتزعون حقوقهم". وفي حديث لمراسلنا قالت الخطيب، وهي أول امرأة محجبة تدخل الكنيست، 

ن على قدر المسؤولية، خصوصا "أعلم قدر التحدي الكبير الذي ينتظرني، ولكنني متأكدة بأنني سأكو 
 بعدما حصلت  على الكثير من الدعم من شعبي". 

وعّلقت الخطيب بصفتها م تدينة، على وعد نتنياهو االنتخابي، بالسماح للمسلمين في إسرائيل، 
بالتوجه مباشرة من إسرائيل إلى السعودية، ألداء العمرة والحج في المقدسات اإلسالمية في مكة 

لقول، "فليكف نتنياهو أوال عن منعنا من الصالة في القدس والمسجد االقصى المبارك، والمدينة با
وأال يمنع الحافالت التي تقل المصلين، من الوصول إلى األقصى"، واصفة وعد نتنياهو بـ "الدعاية 
االنتخابية، لكي يحصل على أصوات من العرب في إسرائيل باالنتخابات". وقالت الخطيب "على 

هو أن يدرك، أننا لسنا مخزن أصوات بل مرابطين". ورفضت الخطيب تشبيها بالنائبة األميركية نتنيا
 المحجبة إلهان عمر، وقالت إنها "ستكون ايمان الخطيب الفلسطينية". 

 I24 News ،5/3/2020موقع 
 

 «القائمة المشتركة»لحكومة برئاسة غانتس تضم  دعمت العملحزب  .16
لية الحزبية تتفاقم من جديد وبات في الوقت الذي يبدو أن األزمة اإلسرائي: تل أبيب: نظير مجلي

خطر التوجه النتخابات رابعة ماثال للعيان، بادر حزب العمل، الذي يقود تحالف أحزاب اليسار 
الصهيوني، إلى طرح مشروع لتشكيل حكومة برئاسة بيني غانتس، رئيس حزب الجنراالت، مع 

 وس بقيادة أفيغدور ليبرمان.تحالفه ومع القائمة العربية المشتركة، وحتى مع حزب اليهود الر 
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وقالت النائبة ميراف ميخائيلي، أمس، إن هذه الفكرة تعتبر الوحيدة الممكنة لسد الطريق أمام بنيامين 
محظور التوجه إلى انتخابات رابعة. يجب عرض »نتنياهو لتشكيل حكومة يمين متطرف. وأضافت: 

ببساطة إال ألخذه. فهذه األحزاب تشكل  بديل سلطوي ملموس. وهو يوجد في متناول اليد، وال حاجة
. وقد وعد غانتس بإشفاء الحياة السياسية الفاسدة ورأب الصدع، واآلن حان 58مقابل  62معا أغلبية 

ميرتس( يقف على يسارك مع كل الخطط  –جيشر  -الوقت لإليفاء بالوعد. فتحالف )العمل 
المقاعد، التي هي األغلبية، وشكلوا حكومة  والمبادئ، وأنا أطالبك وأطالب قادة الكتلة: خذوا هذه

تفعل ما هو خير لدولة إسرائيل. اآلن. أنا أطلب من بيني غانتس، باسم األغلبية، أن يرص صفوف 
هذا التجمع وأن يشكل منه حكومة تحل محل حكومة نتنياهو الداعمة للفساد الشخصي والسلطوي 

 «.ال لنتنياهو، نعم لحكومة جديدة. هيا نفعل هذا والتي تدفعه إلى األمام وتمزق هذه الدولة إربا.
وأكد أن مثل هذه «. السبيل الوحيد»وقال النائب عومر بارليف إنه يؤيد هذه الخطوة ويرى فيها 

الحكومة يجب أن تقوم على أساس ثالثة شروط: تشريع قانون تجنيد يضمن خدمة متساوية ومتفقا 
قرار ميزانية لسنتي   ، وتخصص فيها مبالغ مالية2021 – 2020عليها للعلمانيين واألصوليين؛ وا 

مهمة لتقليص الفجوات بين مواطني إسرائيل العرب واليهود، وال سيما تخصيص مبالغ لخطط القضاء 
على العنف في الوسط العربي. واقترح أن تحدد الحكومة لنفسها سنة واحدة للتجربة، فإذا لم تنجح، 

دها وح»، وشدد بارليف على أن 2021يتم التوافق على إجراء انتخابات في شهر مارس )آذار( 
 «.حكومة كهذه يمكنها أن تخلي الفاسد من مقر رئيس الوزراء كي ينشغل بشؤونه القضائية

ومع أن اقتراحا كهذا ال يبدو واقعيا في الوقت الحاضر؛ ألن ليبرمان يرفض أي تعاون مع المشتركة 
ي وكذلك ترفض المشتركة أي تعاون معه. إال أن طرحه للنقاش في الشارع، يظهر توجها جديدا ف

منذ اغتيال الحركة الصهيونية، التي كانت أحزابها تستثني العرب تماما من الشراكة في الحكم، 
 .1995إسحاق رابين سنة 

 5/3/2020الشرق األوسط، لندن، 

 

 إردان يوصي بمنع صالة الجمعة في األقصى بسبب كورونا .17
توجه وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، غلعاد إردان، إلى مجلس األمن القومي بمكتب رئيس الحكومة 
اإلسرائيلية، إلصدار تعليمات بمنع الصالة يوم غد، الجمعة، في المسجد األقصى في القدس المحتلة 

 بسبب منع انتشار فيبروس كورونا المستجد، على حد زعمه.
وزارة الصحة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة حالة الطوارئ في جاء ذلك في أعقاب إعالن 

 محافظة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بعد االشتباه بوقوع إصابات بفيروس كورونا.
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كما ذكرت السلطات اإلسرائيلية اليوم الخميس، أن سائحة أميركية زارت البالد وقضت معظم أوقاتها 
ّخصت  باإلصابة بفيروس كورونا المستجد فور عودتها إلى مدينة نيويورك في مدينة القدس، ش 

 األميركية.
 5/3/2020، 48عرب 

 
 االحتالل ُيغلق المجال الجوي في مرتفعات الجوالن .18

(، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي قررت إغالق المجال الجوي 0404ذكر موقع األخبار العبري )
فوق مرتفعات الجوالن السوري المحتل، بعد ورود أنباء عن تعرض مناطق في وسط سورية لهجمات 

االحتالل اإلسرائيلي جاء خشية تعرض نسبت إلى "إسرائيل". وأضاف الموقع العبري، أن إجراء 
الطائرات التي قد تستخدم المجال الجوي فوق مرتفعات الجوالن لهجمات انتقامية. وكانت وكالة 
األنباء السورية "سانا"، قد قالت إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ وأهداًفا معادية في 

. وذكر مصدر عسكري لوكالة "سانا"، أنه في المنطقة الوسطة، ومنعتها من الوصول إلى أهدافها
بعد منتصف الليلة رصدت وسائط الدفاع الجوي حركة طيران حربي تابع لجيش  00.30تمام الساعة 

االحتالل قادم من شمال فلسطين المحتلة باتجاه صيدا وأطلق من فوق األجواء اللبنانية عدة صواريخ 
لها  والتصدي"تم التعامل على الفور مع الصواريخ باتجاه المنطقة الوسطى. وأضاف المصدر أنه 

مارس،  2بنجاح حالت دون وصول أي منها إلى مواقعنا المستهدفة". ويوم اإلثنين الماضي؛ 
استهدفت قوات االحتالل مركبة مدنية بصاروخ في "عين التينة" بريف القنيطرة، قال جيش االحتالل 

شباط/ فبراير  23ية القنص شمال الجوالن. وفي إن الغارة جاءت رًدا على محاولة تنفيذ عمل
الماضي، أعلن جيش االحتالل، عن شن سلسلة غارات ضد أهداف تابعة لحركة "الجهاد" اإلسالمي، 

 في منطقة عدلية بريف دمشق.
 5/3/2020فلسطين أون الين، 

 
صابة  10 تلمق .19  غزة وسطمخيم النصيرات في سوق بجراء حريق هائل اندلع  58وا 

آخرون بحروق متفاوتة، فيما لحقت  58لقي عشرة مواطنين مصرعهم، وأصيب  عيسى سعد هللا:
أضرار مادية جسيمة بعشرات المحال التجارية والمنازل جراء انفجار صهريج وقود وأسطوانات غاز 
بمخبز وعدد من المحال التجارية تبعه اندالع حريق هائل وسط سوق مخيم النصيرات جنوب مدينة 

ن عشرات المحال التجارية والمنازل وطال الحريق الضخم الذي تواصل أكثر من ساعتي غزة، أمس.
 المجاورة والسيارات والبسطات.
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وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة لـ"األيام"، إن الحريق أدى إلى مصرع عشرة مواطنين، 
صابة   آخرين. 58بينهم ثالث نساء وأربعة أطفال وا 

تسعة آخرين بالخطرة أما باقي  من الجرحى بالخطيرة جدًا والحرجة، وحالة 14ووصف القدرة حالة 
فوصفها بما بين المتوسطة والطفيفة، مبينًا أنه تم توزيع الجرحى على أربع  35اإلصابات وعددها 

مستشفيات وهي، مستشفى الشفاء بغزة، وناصر بخان يونس، وغزة األوروبي في رفح، وشهداء 
 .األقصى في دير البلح

 5/3/2020، العربي الجديد، لندن
 

 االحتالل تهدم منزل أسيرين برام هللا وتنفي ثالثا  من الضفةقوات  .20
، الخميس منزلين في محافظة رام هللا يعودان ألسيرين «اإلسرائيلي»هدمت قوات االحتالل وكاالت: 

فلسطينيين تعتقلهما سلطات االحتالل منذ أشهر. وأبعدت أسيرًا محررًا من مدينة الخليل إلى قطاع 
 غزة.

الحتالل منزل األسير يزن مغامس في بلدة بيرزيت شمال رام هللا في وقت هدمت وهدمت جرافات ا
واندلعت مواجهات وصفت  فيه جدران منزل األسير وليد حناتشة في حي الطيرة بمدينة رام هللا.

 دورية عسكرية اقتحمت المدينة. 25بالعنيفة بين عشرات الشبان الذين تصدوا لـ
يرين مغامس وحناتشة قتال مجندة إسرائيلية في أغسطس الماضي وتدعي سلطات االحتالل أن األس
 في تفجير عبوة ناسفة قرب رام هللا.

 6/3/2020، الخليج، الشارقة
 

 يدنسون باحات المسجد األقصى مستوطنا   163 :القدس .21
أّمنت شرطة االحتالل اإلسرائيلي والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها، صباح اليوم : القدس المحتلة

"إسرائيليًّا" خالل تدنيسهم لباحات المسجد األقصى المبارك في القدس  163الخميس، الحماية لـ 
 المحتلة.

حكومة موظًفا من  70طالًبا يهوديًّا و 17مستوطًنا و 76وأفادت مصادر في "أوقاف القدس"، بأن 
 االحتالل بلباس مدني اقتحموا ساحات المسجد األقصى منذ صباح اليوم.
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وقال مراسل "قدس برس"، إن شرطة االحتالل أمنت الحماية للمستوطنين منذ لحظة اقتحامهم 
لباحات األقصى من جهة "باب المغاربة" وخالل جوالتهم االستفزازية في الساحات؛ ال سيما الجهة 

 هم من "باب السلسلة".الشرقية، قبل خروج
 5/3/2020، قدس برس

 
 الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تلغي مسيرة الجمعة عقب فاجعة النصيرات .22

ألغت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة ومواجهة صفقة القرن، مسيرة يوم غد الجمعة،  الرأي: -غزة
ت الهيئة الوطنية في ودع عقب حادثة الحريق الذي نشب في مخبز بالنصيرات وسط قطاع غزة.

 بيان صحفي لها، اليوم الخميس، المواطنين لمساندة أهالي النصيرات والمشاركة في الجنازات.
 5/3/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 إغالق كنيسة المهد بعد االشتباه بإصابات بكورونا .23

 قالت ،السياحة واآلثار الفلسطينيةوزارة ، أن بيت لحم، من 5/3/2020، الشرق األوسط، لندنذكرت 
إنه تقرر إغالق كنيسة المهد في بيت لحم اليوم الخميس بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا 

 المستجد.
بناء على توصيات وزيرة »وقال مدير العالقات العامة واإلعالم في الوزارة جريس قمصية إنه 

لساعة الرابعة عصر اليوم، وعدم استقبال السياح السياحة تقرر إغالق كنيسة المهد اعتبارا من ا
، وذلك حسب ما ذكرت وكالة «والحجاج في إطار خطة الطوارئ التي تم اعتمادها لمواجهة كورونا

 ولم تذكر الوزارة إلى متى سيستمر إغالق الكنيسة وهي مقصد يجذب الزوار. رويترز لألنباء.
تباه بأربع إصابات بفيروس كورونا في أحد فنادق وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت االش

 مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.
يوما  14قررنا منع دخول السياح لمدة »وقالت وزيرة السياحة روال معايعة لوكالة الصحافة الفرنسية 

 «.ومنع كل الفنادق في جميع المدن من استقبال األجانب
أعلنت تسجيل سبع إصابات ، وزيرة الصحة مي كيلة، أن 6/3/2020، األيام، رام هللاوأضافت 

بفيروس كورونا المستجد في مدينة بيت لحم. وهي اإلصابات الفلسطينية األولى منذ بدء انتشار 
 الفيروس.
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وأوضحت كيلة، في مؤتمر صحافي عقدته، مساء أمس، في مقر محافظة بيت لحم: "تأكدنا من 
وأضافت: "هم اآلن قيد العالج في  كورونا في بيت لحم".مواطنين فلسطينيين بفيروس  7إصابة 

 الحجر الصحي".
 

 نقابة األطباء بالضفة تنتزع بعض مطالبها وتوقع اتفاقا مع الحكومة .24
انتزعت نقابة األطباء بالضفة الغربية المحتلة بعض مطالبها، ووقعت اتفاقا تم بموجبه تعليق : رام هللا

 النقابة منذ نحو أسبوعين.اإلضراب والخطوات التي تقوم بها 
ووقعت الحكومة ممثلة بوزيرة الصحة مي كيلة، ونقابة األطباء ممثلة بالنقيب شوقي صبحة، اليوم 
الخميس، اتفاقا بمقر رئاسة الوزراء في رام هللا، ينهي إضراب نقابة األطباء وكافة الخطوات 

 االحتجاجية التي كانت مقّرة في السابق.
حمد اشتية، إن الحكومة تعهدت باألخذ بالمطالب المحقة من مطالب األطباء، وقال رئيس الوزراء م

وتمنى تغليب روح الحوار والتفاهم دوما، وأعلن  وأعلنت بدء إجراءات توظيف طواقم صحية إضافية.
وقال إن عملية  طبيب وممرض وعامل في مجال الصحة خالل العام الجاري. 300عن توظيف نحو 

 بوع المقبل بما يعزز كوادرنا وكفاءاتنا، ويعكس اهتمامنا.التوظيف ستبدأ األس
 5/3/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 176االحتالل يهدم قرية العراقيب بالنقب المحتل للمرة الـ .25

( قرية "العراقيب" الواقعة في منطقة 3-5هدمت قوات االحتالل ظهر اليوم الخميس ): النقب المحتل
 على التوالي.176النقب جنوب فلسطين المحتلة للمرة الـ 

، ومنذ ذلك الحين تعود 2010واستهدفت حكومة االحتالل القرية بالهدم للمرة األولى، في يوليو/ تموز 
 لهدمها في كل مرة يعيد السكان بناءها.

 5/3/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 السلطات اإلسرائيلية تمّدد اعتقال الناشطة آية خطيب .26
شارك المئات من فلسطينيي الداخل في وقفة تضامنية دعمًا لألسيرة الناشطة في : عكا ــ ناهد درباس

عامًا( من قرية عرعرة، أمام محكمة الصلح في مدينة عكا،  30مجال اإلغاثة اإلنسانية آية خطيب )
 اسع من مارس/آذار الجاري. بعد تمديد اعتقالها إلى الت
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فبراير/شباط الماضي، على يد  17عامًا( في  30واعتقلت السلطات اإلسرائيلية، الناشطة آية خطيب )
قوات من مخابرات وشرطة االحتالل، وهي أم لطفلين، وحاصلة على شهادة جامعية من جامعة حيفا 

 في تخصص عالج النطق والسمع.
د اعتقالها اليوم، رغم وقال أبو محمد خطيب والد األس يرة: "اعت قلت آية في منتصف فبراير/شباط، وم دِّّ

أن كل عملها هو تطوعي لفائدة األطفال المرضى الذين يحتاجون عمليات، وذووهم فقراء ال 
يستطيعون تمويلها". وأشار إلى أّن ابنته "تنشر إعالنات لمساعدات الخير واألموال تدخل إلى "بنك 

إلى المستشفيات وال تتسلمها مباشرًة، وهناك أيضًا صيدليات تعطي أدوية وحليب بوعايلم" وتتحول 
 األطفال".

 5/3/2020، العربي الجديد، لندن
 

 زمة اللبنانية وهل من كورونا في المخيمات؟كيف يتصدى الفلسطينيون لمخاطر األ تقرير:  .27
عن ذلك يجيب عضو المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر جبهة التحرير : هال سالمة -يروتب

الشعب الفلسطيني وخصوصا  1948ومنذ نكبة  باألساسالفلسطينية في لبنان صالح اليوسف فيقول: 
في مخيمات لبنان يفتقد الى أبسط مقومات الحياة االنسانية وقد أتت تقليصات خدمات األونروا لتزيد 

 واآلن كورونا يشغل المخيمات الفلسطينية كما كل العالم. المعاناة تدريجيا،
"ال كورونا في المخيمات الفلسطينية" يجزم اليوسف بذلك، ويبين ان الفصائل المنضوية تحت منظمة 

 التحرير الفلسطينية قامت بخطوات احترازية ووقائية من أجل تفادي الوقوع في خطره.
ذ وزعت الوسائل الوقائية في كافة ال مخيمات من قبل منظمة التحرير الفلسطينية فان هناك اتفاقا تم وا 

 بينها واألونروا للتدخل في معالجة اي اصابة طارئة ومحتملة.
يفاقمها تدهور االوضاع  %70وعن الظروف المعيشية والمعاناة اليومية الناتجة عن بطالة تفوق الـ 

ت سلبا على المخيمات يعتبر اليوسف االقتصادية في ظل ارتفاع سعر صرف الدوالر والتي انعكس
ان ما يقلل من حدة المشكلة عامل االغتراب الفلسطيني في دول الخليج والدول االوروبية وغيرها، 
فقلة قليلة من الفلسطينيين ليس لهم أقارب في دول المهجر ممن يساعدونهم في تخطي ازماتهم 

 وتأمين احتياجاتهم.
ضح ان التكافل بين الفلسطينيين هو العنصر األقوى الذي البالد الوا صعبة تشهدهافي ظروف 

دولة تعجز عن ترتيب  أمورهم في ضرر، ويرتبونيجعلهم يتصدون لألزمة التي تعصف بلبنان بأقل 
 شؤون مواطنيها.

 6/3/2020، الحياة الجديدة، رام هللا
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 مع قطاع غزة عمليات بناء الجدار الحدودي أبدتمصر  .28

مصر تنفيذ المرحلة األولى من عملية بعد تحضيرات استمّرت ألكثر من ستة أشهر، باشرت : غزة
بناء جدارها الجديد على حدود قطاع غزة الجنوبية، في وقت وصلت فيه إلى المرحلة النهائية من 
بناء مدينة جديدة جنوب شرق مدينة العريش في محافظة شمال سيناء. وأفاد شهود عيان، أن 

لجدار الذي ظهرت أجزاء منه فوق السلطات حفرت أخدودًا بعمق خمسة أمتار، تمهيدًا لتثبيت ا
وتقول مصادر حكومية في غزة إن القاهرة أبلغت حركة  سطح األرض بعد اكتمال بناء القواعد.

حماس مسبقًا بنّيتها بناء الجدار الجديد داخل األراضي المصرية، ضمن إجراءاتها لحماية أراضيها 
عليه الحركة. ووفق المعلومات، تعتزم  ، األمر الذي لم تعترض"من تسّلل عناصر متشّددين من غزة"

كما أن مشروعها هذا يستكمل إجراءات القضاء على ، كلم 14مصر البلوغ بطول الجدار حتى 
ت رّجح مصادر قبلية في سيناء أن تكون فأما المدينة الجديدة،  .2014األنفاق التي بدأت عام 

إمكانية بناء أنفاق جديدة مع غزة مخّصصة لنقل عدد من سكان مدن الشمال إليها، بهدف تصعيب 
 عليهم، وتسهيل السيطرة األمنية على تجّمعاتهم.

 2020/3/6، االخبار، بيروت
 

  "األونروا"ُيحذر من تفاقم أزمة  أمين عام جامعة الدول العربية .29
يان القاهرة: دعا أحمد أبو الغيط، األمين العام لجامعة الدول العربية، خالل لقائه أمس، كريست

ساوندرز، المفوض العام باإلنابة لوكالة األونروا، كافة الدول المانحة، والتي ت ساهم في تمويل 
هذا العام، التي ت نذر بأزمة خطيرة قد تها لإلى المسارعة بسد الفجوة الكبيرة في موازن الوكالةعمليات 

 ت لم بمجتمعات الالجئين الفلسطينيين في مناطق عمل الوكالة الخمس.
 2020/3/6، الخليج، الشارقة

 
 في قطاع غزةالنصيرات حريق مليون دوالر لتعويض أضرار حادثة  2قطر تخصص  .30

 2أصدر أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، مساء الخميس، قرارًا بتخصيص مبلغ : الدوحة
رئيس ، بعد أن تواصل مليون دوالر من أجل تعويض أضرار حادثة حريق النصيرات وسط قطاع غزة

عقب الحادثة لشرح األضرار التي خلفها الحريق  هإسماعيل هنية، مع حركة حماسالمكتب السياسي ل
 الواسع.

   2020/3/5، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 كيون: سُنقّر ضّم المستوطنات إذا رفض الفلسطينيون العودة للمفاوضاتيمسؤولون أمر  .31

كيين رفيعي المستوى، لم ت سّمهم، قد ي"، إن مسؤولين أمر 13قالت القناة اإلسرائيلية ": القدس المحتلة
المحتلة، "خالل أكدوا عزمهم على الموافقة على الضم اإلسرائيلي للمستوطنات في الضفة الغربية 

أن "البيت األبيض سيواصل دفع  واوذكر  أشهر، إذا لم يع د الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات".
خطة السالم"، م وضحين أنهم "سوف يوافقون على المزيد من الحلول الوسط؛ إذا عاد الفلسطينيون 

يدا بعد قرار الذهاب المسؤولون أن "البيت األبيض قرر قبل بضعة أشهر، وتحد لفتو  للمفاوضات".
 النتخابات ثالثة؛ التعامل مع األزمة السياسية في إسرائيل كوضع يمكن أن يستمر لفترة طويلة".

  2020/3/6، وكالة سما اإلخبارية
 

 المنظمات والتجمعات الفلسطينية في الواليات المتحدةيتلقى دعم بيرني ساندرز  .32
من المنظمات والتجمعات والنوادي ومقرات  عبد الحميد صيام: أعلن ائتالف عريض –نيويورك 

 الجالية الفلسطينية في الواليات المتحدة دعم حملة مرشح الرئاسة األمريكية السناتور بيرني ساندرز.
، أن ساندرز أكثر من أي مرشح رئاسي آخر نجح في بناء ائتالف واسع لهم وجاء في بيان مشترك

يقوم على أساس  وصادقاً  فة أطيافه ويعتمد برنامجا بسيطاً للمجتمع األمريكي بكا وشامل أكثر تمثيالً 
الفضل في جعل القضية كما أن له  أن جميع البشر متساوون ويستحقون الكرامة والحقوق.

 الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في صلب النقاش الدائر بين كافة المرشحين.
 2020/3/5، القدس العربي، لندن

 
 إسرائيلية ة النرويجي الستثماره بشركات تعمل بمستوطناتانتقادات لصندوق الثرو  .33

أ.ف.ب: بعث اتحاد "يو.إن.آي" العالمي واالتحاد الدولي لنقابات العمال رسالة مشتركة  -القدس 
هذا األسبوع إلى لجنة األخالقيات المشرفة على صندوق الثروة السيادي النرويجي، متهمين إياه 

للشركات العاملة في المستوطنات  شركة مدرجة في قائمة األمم المتحدة 28باالستثمار في 
"تريب  شركاتومن بين هذه ال في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.اإلسرائيلية، 

مليونًا في بنك "ليؤمي"،  91إضافة إلى  مليون دوالر، 33فيها بـ يستثمر الصندوق، التي آدفايزور"
 في شركة االتصاالت "بيزك".مليونًا  73و

 2020/3/6، األيام، رام هللا
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 هل حققت زيارة هنية إلى موسكو أهدافها؟ .34

 حازم عياد
شباط / فبراير من العام  13بعد مرور عام كامل على اجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو )

؛ ذات الزيارة التي 2020آذار )مارس( من العام الحالي  2( زار اسماعيل هنية موسكو في 2019
تأجلت لعام كامل بسبب المعيقات التي أ لقي اللوم فيها على الجانب المصري تارة؛ وعلى األوضاع 

 الساخنة في األراضي المحتلة تارة أخرى.
 تحدي المصالحة

؟ وهل نضجت فهل تنجح حماس وموسكو في إنجاز ما عجزت الفصائل عن تحقيقه قبل عام
الظروف المناسبة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، خصوصا أن إسماعيل هنية قدم لوزير الخارجية 
الروسي مقترحات أربعة إلنهاء االنقسام في ظل حرص روسي على توحيد الجهود الفلسطينية 

 لمواجهة صفقة القرن؟
ل عام جرت الكثير من المياه واجتماع الفصائل الموسع قب 2020بين زيارة إسماعيل هنية لموسكو 

اآلسنة في قنوات اإلقليم على رأسها إعالن اإلدارة األمريكية خطتها لتصفية القضية الفلسطينية 
 .2020كانون ثاني )يناير( من العام الحالي  28 القرن فيالمعروفة بصفقة 

ذا كان تزامن اجتماع الفصائل في موسكو في شباط )فبراير(  رسو التطبيعي مع مؤتمر وا 2019وا 
شباط )فبراير( الماضي؛ فإن لقاء إسماعيل هنية مع كبار المسؤولين الروس في المجلس  15بتاريخ 

االتحادي ومجلس الدوما الروسي يعد استكماال لهذه الجهود الهادفة لتجاوز األجندة اإلقليمية 
 األمريكية واالحتكار األمريكي لملف الصراع العربي ـ الصهيوني.

نة الشؤون الدولية في مجلس االتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف أكد على هذه المعاني فرئيس لج
أثناء لقائه برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بالدعوة إلى "إيجاد موقف 
فلسطيني موحد يعزز توجه بالده والجهود العربية والدولية لضمان إفشال الصفقة" ذات الموقف الذي 

 ليه رئيس لجنة العالقات الدولية في مجلس الدوما ليونيد سلوتسكي.أكد ع
روسيا ومن خالل حرصها على المصالحة تدرك بأنها ال تستطيع أن تكون فاعلة بدون موقف 
فلسطيني موحد يكسر االحتكار األمريكي ويواجه الخروقات الخطيرة للقانون الدولي وللقرارات األممية 

رة األمريكية؛ باإلعالن عن ضم القدس والجوالن والمستوطنات في الصفة التي أقدمت عليها اإلدا
الغربية والتهديد بضم غور األردن للكيان اإلسرائيلي؛ خروقات تحرج روسيا وتضعف تأثيرها وتجردها 

 من األوراق السياسية المؤثرة في الصراع األهم في المنطقة.
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بال للموقف الروسي وانفتاحا كبيرا غير مسبوق موقف تفاعلت معه حركة "حماس" بقوة، إذ أبدت تق
لدرجة أنها كشفت عن محاوالت أمريكية للقاء قادة حركة "حماس" األمر الذي رفضته الحركة 
باعتباره مناورة لتعزيز االنقسام؛ موقف يقف على النقيض من موقف موسكو الحريصة على إنهاء 

على حركة "حماس" وتوظيف عالقاتها مع حركة  االنقسام في الساحة الفلسطينية من خالل انفتاحها
 "فتح" والفصائل الفلسطينية إلنهاء االنقسام وشتان بين الموقفين.

 حضور روسي مؤثر
فالجهود الروسية باتت أقرب إلى القوى الفاعلة لتتخذ منحى جديا يمكنها من إعادة رسم مالمح مسار 

س في الساحة الفلسطينية وفي ذات الوقت سياسي جديد؛ فروسيا باتت أقرب إلى الالعبين األسا
مؤثرة في اإلقليم بحكم حضورها العسكري في سوريا وعالقاته اإلقليمية الواسعة التي تشمل تركيا 
يران  ومصر؛ الدول األكثر فاعلية وتأثير في اللعبة اإلقليمية ما يعطي الحلول المقترحة مصداقية  وا 

وبعض الدول الهامشية التأثير في الملف الفلسطيني والتي  أكبر بكثير مما تطرحه الواليات المتحدة
 ينصب تركيزها على التطبيع واسترضاء اإلدارة األمريكية في البيت األبيض.

ختاما.. زيارة إسماعيل هنية مختلفة عن كل اللقاءات التي ضمت قيادات في الحركة ومسؤولين 
نوف أو ممثل روسيا في فلسطين الدكتور روس كمساعد وزير الخارجية في المنطقة ميخائيل بوغاد

حيدر أغانين أو مبعوث الرئيس الروسي إلى فلسطين، ألكسندر الفرنتيف؛ فاللقاءات كانت كثيفة 
وعلى أرفع المستويات؛ تضمنت مقترحات روسية لمواجهة صفقة القرن وتحدي السياسية األمريكية 

قات لحركة "حماس" على قاعدة المصالحة في المنطقة واألهم من ذلك كله أنها وسعت مروحة العال
 الفلسطينية ومواجهة صفقة القرن ال على قاعدة التنازل والتفاوض مع الكيان اإلسرائيلي.
 5/3/2020، "21موقع "عربي 

 
 قراءة استشرافية لنتائج االنتخابات اإلسرائيلية .35

 بو شمالةأفايز 
نما ال تقف قراءة نتائج االنتخابات اإلسرائيلية على عدد  المقاعد التي حصل عليها كل حزب، وا 

الالفت في نتائج االنتخابات هو التحوالت الفكرية والسياسية العميقة التي أثرت على نفسية المجتمع 
اإلسرائيلي، فأعطى هذه النتائج التي تستوقف كل مهتم بالشأن اإلسرائيلي، وتفرض عليه أن يقرأ 

 ا بالساحة الفلسطينية:الخارطة الحزبية من حيث تأثيرها وتأّثره
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أواًل: اطمئنان المجتمع اإلسرائيلي لنجاح السياسة اإلسرائيلية العامة المتشددة، وشعوره باألمن 
حساسه بالثقة في المستقبل، وقد انعكس ذلك على عدد األصوات المؤيدة لنتنياهو  واألمان، وا 

 شخصيًا، دون االلتفات لكل قضايا الفساد التي وجهت إليه.
: ثِّقة المجتمع اإلسرائيلي في قدرته على تحقيق أطماعه السياسية في ضم أرض الضفة الغربية ثانياً 

 بالسرعة الممكنة، ودون تلكؤ، وال يتحقق ذلك دون شخصية نتنياهو، ومعسكر اليمين.
ثالثًا: قوة تحالف األحزاب اليمينة المتطرفة، والتي عجزت كل محاوالت التكتالت األخرى في 

والفصل بين المتدينين والمتشّددين، فظل التماسك قائمًا بين حزب الليكود وشاس ويهدوت  اختراقها،
 هتوراه وحزب يمينا، وكأنهم حزب واحد متعدد الرؤوس.

رابعًا: ضعف وهشاشة تحالف حزب كحول لبان، كمنافس رئيس في التطرف لتحالف حزب الليكود، 
تس، وهذا ما يراهن عليه نتنياهو في المرحلة القادمة، وقد ظهرت بوادر تفكك، وعدم اقتناع بقيادة غان

 حيث يسعى إلى تفتيت هذا التكتل، واحتواء بعض رموزه التي تعود أصولهم إلى حزب الليكود.
خامسًا: عدم اقتناع المجتمع اإلسرائيلي بماضي األحزاب، وتاريخها، وبما قدمته للدولة، فقد تضاءلت 

مقاعد فقط، بينما كان  7ة مع حزب جيشر وحزب ميرتس على مكانة حزب العمل ليحصل بالشراك
مقعدًا قبل عشرات السنين، وهنا يراهن نتنياهو على تشكيل  45حزب العمل وحده يحصل على 

 حكومته مع بعض الفارين من هذا التكتل.
ئيلي ألحد سادسًا: تراجع قوة حزب إسرائيل بيتنا بزعامة ليبرمان، في إشارة إلى معاقبة المجتمع اإلسرا

 أطراف اليمين، الذي كان سببًا في عدم تشكيل حكومة، وتسبب في تكرار االنتخابات للمرة الثالثة.
سابعًا: حفز اليمين المتطرف المنادي بقومية الدولة، وتطبيق قوانين الفصل العنصري، حفز األحزاب 

ع، في رسالة دفاع عن العربية على التوحد، وحفز المواطن العربي للخروج إلى صناديق االقترا 
الوجود المهدد باالقتالع، فصارت قوة األحزاب العربية تفوق قوة حزب العمل وجيشر وميرتس 

سرائيل بيتنا مجتمعة.  وا 
ثامنًا: ما زال المجتمع اإلسرائيلي يقرأ الواقع بشكل جيد، ويرفض التطرف الزائد عن الحد، فلم يعطِّ 

 لحزب إسرائيل العظيمة نسبة الحسم.
عًا: ما زالت الفرصة قائمة إلجراء انتخابات كنيست رابعة، طالما لم تتدخل قوى عظمى، لها تاس

مصلحة في تشكيل حكومة إسرائيلية، قادرة على سداد الدين، وتقديم الدعم اإلسرائيلي للرئيس ترامب 
 في االنتخابات األمريكية.

افق على رئيس وزراء يحظى بدعم عاشرًا: ال صحة لما يقال عن إمكانية الطلب من الكنيست للتو 
عضوًا، يكلف بتشكيل الحكومة، كما يروج البعض، فال قدرة للكنيست على ذلك، طالما ظل  61
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نتنياهو يمسك بكل مفاصل تحالف األحزاب اليمنية والدينية، ولديه طالسم السحر الذي تبتلع فيها 
 حية نتنياهو كل حيات األحزاب اإلسرائيلية.

 5/3/2020، فلسطين أون الين
 

 االنشغال باالنتخابات الصهيونية .36
 عبد الستار قاسم
أرى وسائل إعالم رئيسية وثانوية تهتم كثيرا باالنتخابات اإلسرائيلية، وتتهافت على أصحاب الرأي 
والمحللين والمثقفين الستضافتهم، وكل واحد يدلي بدلوه ورؤيته الخاصة حول سير االنتخابات 

ال تنتج حكومة. وهذه المتابعة اإلعالمية متأثرة جدا بمتابعة األنظمة العربية ومنظمة  المتكررة التي
التحرير لالنتخابات الصهيونية على أمل أن تفرز رئيس وزراء لّين يمكن التفاهم معه، وبرلمانا يميل 

 نحو الحلول السلمية. 
 رهان خاسر

مرشح إسرائيلي على آخر، خابت آمال ومنذ ثمانينيات القرن الماضي الذي شهد جنونا في دعم 
العرب عموما، وآمال منظمة التحرير الفلسطينية. مع كل جولة انتخابات، كان يأتي رئيس وزراء 
نكار الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.  يتبنى االستمرار في مصادرة األراضي وبناء االستيطان وا 

وليفني خيبوا الظنون وذهبت جهود العرب في حتى الذين عقد العرب آماال عليهم مثل باراك وبيرس 
 تليين الموقف الصهيوني أدراج الرياح.

ذا كان المرء غير قادر ويشعر  وتاريخيا، ال يفوز من وضع مستقبله ومصيره في حجر عدوه. وا 
بالعجز فإن الحل ال يكمن في اللجوء إلى العدو عساه يأتي بقيادة رحيمة تسير في نهج الشفقة. 

رت مكانة القضية الفلسطينية تتراجع عبر الزمن، واستمر العرب بالدعاء ألن يهزم هللا ولهذا استم
سبحانه شامير وشارون ونتنياهو. لكن الدعاء لم تصاحبه إجراءات تؤدي إلى كّب الشخص المنتخب 

 على وجهه فيصاب بالعمى.
كية. كانوا وما زالوا يلهثون ولم يختلف وضع العرب والفلسطينيين وتفكيرهم بالنسبة لالنتخابات األمري

وراء االنتخابات األمريكية عسى الناخب األمريكي يقرر انتخاب شخص يبحث عن عدالة في حل 
القضية الفلسطينية ومقاربة مختلف القضايا العربية. وكان بود بعض العرب المساهمة في تكاليف 

نما وفق غبائه وجهله الدعاية االنتخابية. لكن الناخب األمريكي لم يكن ينتخب وفق األ هواء العربية وا 
 بمعطيات السياسة الدولية ودور الواليات المتحدة في االبتزاز واالستعباد والهيمنة.
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تبعت وسائل اإلعالم النهج الرسمي الذي حاول عبر السنوات ربط مصير العرب وقضاياهم 
تنياهو وفرصه في تحقيق نتائج بانتخابات الغير بخاصة األعداء. ويبدو أن هناك تركيزا كبيرا على ن

انتخابية تمكنه من تشكيل حكومة. والسؤال المطروح دائما: هل مصير القضية الفلسطينية 
والفلسطينيين مرتبط بنتنياهو؟ وماذا لو فاز غريمه وشكل حكومة؟ هل سينسحب من الضفة الغربية؟ 

ون سيادة؟ وهل سيمسك مفاتيح وهل سيوافق على حل الدولتين ويوافق على إقامة دولة فلسطينية بد
 عودة الالجئين الفلسطينيين؟ لن يفعل وسيبقى مستمرا في نهج سابقيه.

 العقيدة الصهيونية
نما مرتبطة بالعقيدة الفكرية السياسية والدينية للصهاينة.  المسألة ليست مرتبطة بأشخاص أو أحزاب وا 

نما تستند إلى  تاريخ طويل وتمنيات وأماٍن وتطلعات مواقف الصهاينة ال تنبع من هذه الساعة وا 
مرتبطة بإرادة الرب الذي يتحدثون عنه في التوراة، وبالعقيدة الصهيونية التي تبلورت عبر الزمن 

 بخصوص أرض فلسطين ومساحات كبيرة من أرض الشام ومصر والحجاز.
يسار وهناك مشكلة خاصة بالمصطلحات والمفاهيم. أسمع المعلقين يتحدثون عن اليمين وال

والمتطرف وغير المتطرف. ماذا يعني اليمين، وماذا يعني اليسار؟ وماذا يعني االعتدال وماذا يعني 
التطرف؟ هذه مصطلحات صكها في الغالب اإلنكليز أثناء صدامهم في الطريق نحو إقامة 
الديمقراطية، وهي مصطلحات لها أجواؤها الخاصة وظروفها التي ال تتكرر، وليس من الصواب 

ذا أردنا استعمال هذه المصطلحات فإن علينا تعريفها ا ستالفها من الغرب والتغني بها باستمرار. وا 
 أوال. 

ذا جاز أن نعرف التطرف واالعتدال  بالنسبة لكاتب مثلي، ال أرى أحدا من الصهاينة معتدال. وا 
وليس وفق نسبة بالنسبة للقضية الفلسطينية فإننا نعطي تعاريف متناسبة مع الحقوق الفلسطينية 

إنكار هذه الحقوق. فالذي ينفي حق الالجئين في العودة متطرف، والذي يقول بضرورة اقتصار 
الدولة الفلسطينية على حدود حزيران متطرف. أما المعتدل فهو الذي يعترف بالظلم الذي وقع على 

 شعب فلسطين ويقرر التراجع عما ساهم به من ظلم.
 متطرف؟ وأين هو المعتدل منهم؟من في الكيان الصهيوني غير 

يعشقون الحديث عن اليمين المتطرف، واإلجماع بينهم على  48ويبدو أن إخوتنا في األرض المحتلة/
هذا التعبير واضح. وأرى أنه من األفضل التفكير بعمل ما يمكن أن يخيف الصهاينة عموما دون 

 التفكير بآلية االنتخابات لنيل قسط من الفرج.
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الضروري مالحظة أن اهتمام العرب بانتخابات أعدائهم يوفر طمأنة لألعداء من حيث أن ومن 
العرب بلغوا من العجز إلى حد االستنجاد بالناخب المعادي. انتظار نتائج االنتخابات يبعث لآلخرين 

 المعادين رسالة بأن العرب ال يملكون حوال وال قوة، وأنه باإلمكان السيطرة عليهم بسهولة.
 لهذا علينا أن ننشغل باستمرار بما يجب علينا أن نفعل، وبالخطط التي يجب أن نرسمها وننفذها.و 

 5/3/2020، "21موقع "عربي 
 

 َتحوُّالت شرق أوسطية ستهزُّ لبنان! .37
 طوني عيسى

صفقة »ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن بنود  عندما كشف الرئيس األميركي دونالد ترامب
، وسط تصفيق عربي واسع، علني ومستتر، كان واضحًا أّن لحظة جديدة قد حلَّت في الشرق «القرن

الربيع »األوسط. وفي عبارة أخرى، أّن هناك أفقًا بدأ يظهر في سماء الساحات الملتهبة منذ اندالع 
 .2010في « العربي

… فأمامها المزيد من عمليات إحراق الوقت والمراحل«. الصفقة»يل مستعجلة لتنفيذ بنود ليست إسرائ
العربي والدولي بطموحاتها  االعترافرفعت سقف « الصفقة»والناس، قبل ذلك. ولكنها بإعالن 

 التوسعية: القدس والجوالن والضفة الغربية وغور األردن.
ضغوطًا استثنائية إلنجاز  -إذا اكتملت له فرص تأليفها -وي رتَقب أن تمارس حكومة نتنياهو المقبلة 

والمستوطنات وجوارها في الضفة، ما يكرِّس « ج»عمليات الضّم والسيطرة على الغور والمنطقة 
 األمر الواقع الديموغرافي الجديد.

الجئي  تستبعد تمامًا حّق الفلسطينيين في العودة، إذ تغيِّر في صفة الالجئ بإنكار حقّ « الصفقة«فـ
ألوالدهم وأحفادهم. وهذا ما يحصر أعداد الالجئين « اللجوء»في توريث صفة  1949و 1948و 1947

 ببضعة آالف فقط.
د بإسقاطها «األونروا»ولذلك، ستتفاقم أزمة  ، لجهة حصولها على حصص التمويل الكافية، ما يهدِّّ

الالجئون الفلسطينيون المسّجلون وفقدان خصوصية الهوية التي يحملها الالجئ الفلسطيني، لينضّم 
 ماليين( كسواهم في العالم، إلى المفوضية العليا لالجئين. 5.5)قرابة 

هذا األمر سيستثير قضية ساخنة في بلدان الشتات الفلسطيني، هي طريقة توزيع هؤالء الالجئين، 
ل هذا الملف، ومنها واألثمان المطلوبة لذلك، وما تفرضه من خالفات بين الدول العربية المعنية حو 

ألف )التباين في األرقام متعمَّد لغاية في  500ألف فلسطيني و 300لبنان، الذي يستضيف ما بين 
 نفس يعقوب(.
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وقد تثير إسرائيل في المرحلة المقبلة مسألة التعويضات المالية ليهود البلدان العربية الذين غادروا 
وهذا ما يستثير قضية مطالبة الفلسطينيين بتعويضات.  إلى هذه الدولة بعد نشوئها، إلقامة توازن مع

شائكة إضافية، تتداخل مع ملفات سياسية واقتصادية، بدأت تزداد سخونة بين إسرائيل والدول 
 العربية. ومن هذه الملفات:

 َتَوزُّع موارد الغاز والنفط في المتوسط وخطوط اإلمداد نحو أوروبا. -
 «.صفقة القرن»مقدار مساهمة الدول العربية الغنّية في تمويل  - 
ملفات ترسيم الحدود بين إسرائيل والبلدان المجاورة وما ي ثار عن مقايضات جغرافية بين بعضها  - 

 «.التسوية»لتسهيل 
ركيا الواليات المتحدة، وأدوار ت -ونزاع المحاور اإلقليمية: إيران « صفقة القرن»التداخل بين  -

 وروسيا واألوروبيين.
كما تدخل في المعادلة نزاعات شمال إفريقيا، وال سيما منها ليبيا، ودخول إسرائيل والواليات المتحدة 

على النيل، وطبعًا مسائل « سّد النهضة»على خّط الخالف بين أثيوبيا والسودان ومصر حول 
فريقيا وآسيا. التطبيع والتجارة والترانزيت بين إسرائيل والدول العربية  ثم أوروبا وا 

إذا استطاع نتنياهو أن يشّكل حكومته بعد هذه االنتخابات التشريعية، الثالثة، فعلى األرجح ستتبّنى 
عن مزاٍج أكثر انحيازًا إلى الطروحات « الليكود»اتجاهات يمينية. وأساسًا، عبَّرت الزيادة في مقاعد 

ت عليها   «.صفقة القرن»التي نصَّ
مقعدًا. وهذا يترجم ردَّ فعل رافضًا لهذا الجنوح نحو  15الفتًا نمو الكتلة العربية أيضًا إلى  ولكن، كان

. ولذلك، ثمة َمن يعتقد أّن نتنياهو والقوى اليمينية قد تّتجه في 1948التطرُّف من جانب فلسطينيي 
اخبة، بالتوازي مع تدعيم المرحلة المقبلة إلى قوانين انتخاب ت قلِّّص من تأثير الكتلة الفلسطينية الن

 «.يهودية الدولة»فكرة 
ديموغرافي للتخلُّص من الواقع الذي يقّض  -وعلى األرجح، ستفتح إسرائيل ورشة ذات طابع جغرافي

 المضاجع، أي النمو الديموغرافي المتسارع للفلسطينيين في إسرائيل.
يا الفلسطينية، من خالل وربما يكون على األردن أن يتلّقى الشحنة األكبر من الديموغراف

ر منذ ما قبل نشوء إسرائيل. وثمة َمن يعتقد أّن استقرار األردن ونظامه السياسي « الترانسفير» المقرَّ
 «.صفقة القرن»مرهوٌن بمدى موافقته على أداء الدور المطلوب منه في 

ي مسألة التوّسع في كل هذه الورشة، االستحقاق األول سيكون مواجهة إيران. فإسرائيل لن تهادن ف
اإليراني ليبلغ حدودها ويشرف على البحر األبيض المتوسط وموارد الغاز والنفط وخطوطها نحو 

 أوروبا.
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وفي المرحلة السابقة، ربما بقي نتنياهو يتجّنب أي مواجهة واسعة ومباشرة مع النفود اإليراني في 
التشريعية وتشكيل حكومة يحظى فيها بالقدرة على اتخاذ  االنتخاباتلبنان أو سوريا، ألّنه ينتظر 

 القرار.
ويعتقد بعض المتابعين، أّنه بعد تشكيل الحكومة سيكون أكثر تشّددًا في مواجهة إيران. وال يمكن 
استبعاد المغامرة العسكرية في هذا المجال، خصوصًا إذا كانت تخدمه لتخفيف الضغط في ملف 

 اء.فساده المفتوح أمام القض
والالفت، أّن الضربات المتتالية التي يوّجهها اإلسرائيليون إلى المواقع اإليرانية في سوريا تمّر من 
دون رّدات فعل ت ذَكر ال من جانب روسيا، وال حتى من جانب نظام األسد. وكذلك مرَّ اغتيال 

 ذ ومنّسق وينّفذه الجميع.األميركيين اللواء قاسم سليماني. ومن الواضح أّن القرار بإبعاد إيران مّتخ
كل هذه االستحقاقات ستؤدي إلى إحداث تحوالت مهّمة في عدد من دول الشرق األوسط، وال سيما 

يران.  منها الجوار اإلسرائيلي وصواًل إلى العراق ودول الخليج وا 
رسيم وطبعًا سيكون لبنان في طليعة المستهدفين من خالل: ملفات النازحين الفلسطينيين والغاز وت

الحدود برًا وبحرًا... وفّك االرتباط بنفوذ إيران. وسيكون على لبنان أن يواجه نتنياهو العائد إلى 
 السلطة مستقويًا بدعم أميركي متجّدد.

في ظل هذه المنظومة السياسية المهترئة، ليس واضحًا كم يستطيع لبنان أن يصمد في وجه 
لمتنازعة على النفوذ فيه، وهل هو قادر على أن يقول االجتياح الكاسح لغطرسات القوى اإلقليمية ا

 إذا ف رِّضت عليه الخيارات.« ال»
هذه المنظومة المهترئة جرَّدت لبنان من كل أوراق القوة. لكنها طبعًا ال تنسى التشدُّق، كل لحظة، 

 بشعارات الوطنية والقومية والصمود والتصّدي!
 6/3/2020، الجمهورية، بيروت
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