
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 همرسرا  اافإفرا  عنلإل ودعوتالسعودية في  محاكمة قيادات فلسطينية رتستنك حماس

 مع المقاومة الفلسطينية على خلفية التعاطف السعودية تبدأ محاكمة نشطاء أردنيين وفلسطينيين

 نتنياهو وغانتس يتمسكان بتشكيل الحكومة افإرسرائيلية ويهاجمان اعضهما

 ومن صفقة القرن  الضممنح غانتس أي توصية قبل تغيير موقفه من هذه ن: لن عضو االمشتركة

 في السويد جهون إجراءات تمييزية مقيتةيوافلسطيني طالب لجوء  3,000األورومتورسطي: 

الغربية وفق  فةكوشنر: رسندعم ضم الض
حتى مع تواصل  خطة صفقة القرن 
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 "إرسرائيل"حتى مع تواصل األزمة في  ة صفقة القرن الغربية وفق خط كوشنر: رسندعم ضم الضفة .1

بدعم أي قرار  ،كي دونالد ترامبيكبنر مستشاري الرئيس األمر  هدد جاريد كوشير،: صالح اليعامي
بضم مياطق في الضفة الغربية، في حال لم توافق قيادة السلطة الفلسطنيية على  "إسرائنل"تتخذه 

على الرغم م  األزمة ، وذلك ًا إلى خطة "صفقة القرن"استئياف المفاوضات مع تل أبنب استياد
ادعى كوشير مجددًا أن ، فقد صحيفة "جنروزالم بوست"". وبحسب إسرائنل"السياسية الداخلية في 

تقديم "صفقة القرن" جاء بهدف وضع حد العتماد الفلسطنينن  على الدعم الذي تقدمه الدول المانحة 
ى حل الصراع، مشنرًا إلى أن الموقف الفلسطنيي ال يحظى بدعم دون ربط هذا الدعم بموافقتهم عل

 كية.يعربي كامل، وأن اإلمارات العربية رحبت بالخطة األمر 
 2020/3/8، العربي الجديد، لندن
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 أشتية يعد بتشريعات تضمن المساواة االجتماعية للنساء .2
ت تهدف إلى تمكن  المرأة، تعهد رئيس الوزراء الفلسطنيي محمد أشتية بإصدار تشريعا رام هللا:

 والوصول إلى مساواتها اجتماعيًا مع الرجل، في كافة مفاصل العمل الرسمي وغنر الرسمي.
إن المرأة الفلسطنيية لها دور كبنر في »وأضاف أشتية، في كلمة مسجلة لمياسبة يوم المرأة العالمي: 

لمرأة م  قضايا متعلقة بالمه ، فهي نفخر بما أنجزته ا»وتابع: «. عملية التيمية بالمجتمع المحلي
الطبنبة، والمهيدسة، والكاتبة، والريادية، وسندة األعمال، وهي المرأة المبدعة، وكل هذا األمر يدعونا 

 «.إلى الفخر، ويدفعيا إلى القول إنها بنت القصند وروح اليشند
ات، المرأة الفلسطنيية ومعها وهيأ أمن  سر اللجية التيفنذية لميظمة التحرير الفلسطنيية، صائب عريق

 جميع نساء العالم، بمياسبة يوم المرأة العالمي، ووصفه بالنوم الوطيي بامتياز.
كما حنَّت وزارة الخارجية والمغتربن  المرأة الفلسطنيية، وشددت على أن االحتالل اإلسرائنلي هو 

إعمال حقوقه ، واليهوض به ، العقبة األساسية أمام اليساء والفتيات الفلسطنييات، فيما يتعلق ب
 وتحقنق اعتماده  على الذات، واندماجه  في تيمية مجتمعه .

 9/3/2020، الشرق األورسط، لندن
 

 األمن الوقائي يواصل اعتقال حسام خضر .3
للنوم الثاني على التوالي م  اعتقاله لدى جهاز األم  الوقائي، يخوض حسام : خاص-الجزيرة نت

حركة التحرير الوطيي الفلسطنيي )فتح( واليائب السابق عيها في المجلس خضر القيادي البارز في 
 التشريعي إضرابا ع  الطعام والماء والدواء أيضا رفضا العتقاله.

وقال شقيقه غسان إن حسام يعاني م  وضع صحي صعب، لمعاناته م  مرض في القلب، لكيه 
فضا العتقاله، وأشار إلى أنه جرى نقله رغم ذلك يرفض تياول عالجه وطعامه وشرابه وحتى الكالم ر 
 م  سج  الجيند بمديية نابلس إلى سج  بنتونيا بمديية رام هللا.

إن شقيقه رفض أي شكل م  أشكال التعاون أو التعاطي معهم  -في اتصال مع الجزيرة نت-وقال 
واط  تمكيت م  م  قبنل التحقنق أو غنره ميذ لحظة اعتقاله، وأوضح أن الهنئة المستقلة لحقوق الم

 زيارته في سجيه بيابلس قبل نقله لرام هللا واطلعت على ظروف اعتقاله.
ونقل ع  الهنئة قولها في بيانها إنها تتابع اإلجراءات القانونية التي اتخذت بحقه، وتؤكد موقفها 
الرافض لحجز حرية أي شخص على خلفية ميشورات أو كتابات على وسائل التواصل االجتماعي، 

 لبت اإلفراج عيه نظرا لظروفه الصحية واستمراره في رفض تياول الطعام والدواء.وطا
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وكان جهاز األم  الوقائي رفقة أجهزة أميية أخرى قد اقتحم ميزل القيادي في مخيم بالطة لالجئن  
 الفلسطنينن  قرب مديية نابلس شمال الضفة الغربية بعد ميتصف اللنلة الماضية.

 7/3/2020 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 فبرايرشباط/ في انتهاكا ارتكبتها أجهزة السلطة  483أهالي المعتقلين السيارسيين:  .4
قالت لجية أهالي المعتقلن  السياسنن  في الضفة الغربية المحتلة إن شهر فبراير شباط : رام هللا

وميع م  ( انتهاكا، شملت عمليات قتل واعتقال وتعذيب 483الميصرم شهد ارتكاب أجهزة السلطة )
( انتهاكا أسرى محرري  م  سجون 124السفر، واالعتداء على أهالي المعتقلن ، وقد طال )

 ( انتهاكا ضد معتقلن  سياسنن  سابقن .87االحتالل، و)
( انتهاكا، شملت تيفنذ 61ورصد التقرير تزايد انتهاكات أجهزة السلطة ضد طلبة الجامعات بواقع )

 ات، وفي الطرقات.عمليات اختطاف م  أمام الجامع
( انتهاكا، 102وشملت االنتهاكات مختلف مياطق الضفة الغربية، وتركزت في محافظة الخلنل بواقع )

 ( انتهاكا.97تلتها محافظة رام هللا بواقع )
 8/3/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 همرسرا  اافإفرا  عنلإل ودعوتالسعودية في  محاكمة قيادات فلسطينية رتستنك حماس .5

قال المتحدث الرسمي باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، لألناضول، إنه "م  المؤسف أن : غزة
 تواصل السلطات السعودية اعتقال قيادات فلسطنيية وتقدمهم للمحاكمة".

 وأضاف قاسم: "حماس تستيكر هذا السلوك وتدعو إلى اإلسراع باإلفراج ع  هؤالء المعتقلن ".
م قيادات فلسطنيية في دول عربية بتهم تتعلق بالعمل للقضية الفلسطنيية وتابع: "ال يعقل أن تحاك

وشدد قاسم، على أن "الواجب القومي والعروبي يتطلب  ودعم نضال الشعب الفلسطنيي المشروع".
 دعم المقاومة الفلسطنيية وتعزيزها حتى تتمك  م  مواجهة صفقة القرن األمريكية التصفوية".

 8/3/2020 ،اءللنبوكالة االناضول 
 

 حماس تعمل من تركيا اعد تقليص وجودها في لبنان وقطر": الشرق األورسط" .6
، إن قيادة الحركة تتخذ م  تركيا وقطر «الشرق األوسط»، لـ«حماس»ليدن: قالت مصادر في حركة 

مقرات دائمة، لكيها تعمل م  تركيا بشكل تيظيمي أكثر، بعدما قلَّصت حضورها العليي في قطر 
 ن بسبب طلبات م  هذه الدول أو خشية االستهداف.ولبيا
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إسماعنل هيية ونائبه صالح العاروري، « حماس»وبحسب المصادر، فإن رئيس المكتب السياسي لـ
يستقران أكثر في تركيا، في هذه المرحلة، فيما يستقّر آخرون في قطر ولبيان. وأوضحت المصادر 

وأن اآلخري  يستقرون بن  البلدي ، وفي لبيان  هيية يتيقل بن  تركيا وقطر بحسب الوضع،»أن 
 «.بشكل أقل

واختار هيية تركيا على الرغم م  العالقات القوية التي تجمعه بأمنر قطر، تميم ب  حمد، لك  أيضا 
في السيوات األخنرة بعدم استخدام « حماس»لتجيب الحساسيات، بعد طلب قطري رسمي م  

ر  ه ضد إسرائنل. وفي أراضنها ألي نشاط يمك  أن ُيفسَّ ، طلبت قطر م  2017على أنه موجَّ
عدم استخدام أراضنها بأي شكل لتوجيه أي نشاط ضد إسرائنل، بسبب التطورات السياسية « حماس»

 في الميطقة.
صعوبة في إيجاد مقر دائم « حماس»أنه م  ذلك الوقت تجد « الشرق األوسط»وأكدت مصادر لـ

ارات، ميها مالنزيا ولبيان وغزة، لكيها عادت أخنرًا إلى تركيا عدة خي« حماس»لقيادتها. ووضعت 
 التي فتحت مجددًا أراضنها لقادة في الحركة كانت طالبتهم سابقًا بالمغادرة.

تمثل إلى حد كبنر صقور الحركة. وقلت المصادر إن القيادة الحالية، « حماس»والقيادة الحالة لـ
أخطاء م  سلفهم خالد مشعل؛ »ون ما اعتبروه خصوصًا رئيس المكتب إسماعنل هيية يصحح

 «.خصوصًا بشأن العالقة مع إيران
وصعود العسكر إلى المكتب السياسي العام كان نتيجة طبيعية لصعود العسكر في مكتب قيادة غزة، 

 ، وروحي مشتهى.«القسام»الذي ترأسه السيوار، ويضم مروان عيسى الذي يوصف برئيس أركان 
يدفع باتجاه مشعل مرة أخرى عبر ترشحه في االنتخابات « حماس»تيارًا في  وقالت المصادر إن

المقبلة، المتوقعة العام المقبل، لك  مشعل يرفض حتى اآلن. ولم يرشح مشعل نفسه في االنتخابات 
األخنرة أن اليظام الداخلي للحركة ال يتيح ألي شخص الترشح مجددًا، إذا تولي هذا الميصب ألكثر 

 متتالنتن . م  دورتن 
 9/3/2020، لندن، الشرق األورسط

 
 نتنياهو-مع االحتالل أخطر ما تطرحه صفقة ترامب عنعيم: التطبياارسم  .7

فلسطن  د. باسم نعيم على أن  -شدد رئيس مجلس العالقات الدولية :نور الدي  صالح -غزة 
، الرامية لتصفية نتيياهو-التطبيع مع االحتالل هو م  أخطر القضايا التي طرحتها صفقة ترامب

نتيياهو فنها عدد -القضية الفلسطنيية. وفي حوار مع صحيفة "فلسطن "، قال نعيم: "صفقة ترامب
م  المكونات الخطنرة، لكّ  أخطرها هو التطبيع بن  دول اإلقليم والكيان اإلسرائنلي". وأوضح أن 
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الفلسطنيية، وااللتزام بحقوق  "فتح العواصم العربية واإلقليمية أبوابها لالحتالل، دون حل القضية
الشعب الفلسطنيي، يجعل م  المستحنل على الفلسطنينن  تشكنل ضغط على االحتالل لاللتزام 

 بحقوقهم أو التراجع ع  الجرائم التي يرتكبها بحقهم".
 8/3/2020، فلسطين أون الين

 
 هنية يعزي المرشد افإيراني بوفاة مستشار وزير الخارجية .8

تب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إسماعنل هيية بالتعازي لمرشد الثورة تقدم رئيس المك
اإليرانية آية هللا علي خاميئي بوفاة السفنر حسن  شيخ اإلسالم رئيس لجية دعم االنتفاضة 

 الفلسطنيية، ومستشار وزير الخارجية، ورئيس العالقات الدولية في مجمع التقريب بن  المذاهب.
يية بسنرة الفقند، مثمًيا مواقفه الثابتة والراسخة في مياصرة فلسطن  وقضنتها العادلة، والجهود وأشاد ه

الكبنرة التي كان يقوم بها في دعم صمود الشعب الفلسطنيي ومقاومته الباسلة، إضافة إلى األدوار 
 والتضام .المقدرة في التقريب بن  أطياف األمة حنث كان عيواًنا للتسامح والوحدة والتآلف 

 8/3/2020، موقع حركة حماس
 

 حماس تلتقي "التيار الوطني" جنوب لبنان .9
زار وفد م  مكتب العالقات اللبيانية في حركة حماس في لبيان، مكتب التيار الوطيي الحر : بنروت

 في ميطقة مغدوشة جيوبي البالد.
وفد الحركة: بشنر وقال بيان صدر ع  المكتب اإلعالمي لحركة حماس إنه كان في استقبال 

 طيوس، وسام العمنل، جورج سيقلي، خلنل عزام، وهنب فرنسيس، عبد هللا الحداد، جورج واكيم.
وترأس الوفد مسؤول العالقات اللبيانية في الحركة أيم  شياعة، وبحث الجانبان مستجدات القضية 

 الفلسطنيية في ظل خطة ترمب لتصفية القضية الفلسطنيية.
تطورات القضية الفلسطنيية في ظل الخطة األمريكية القاضية بتصفية القضية  واستعرض "شياعة"

 الفلسطنيية بكل أركانها، وأهمها قضية القدس وقضية الالجئن  الفلسطنينن .
ا أن استقرار  وختم "شياعة" حرص حركة حماس على أم  واستقرار لبيان والمخيمات الفلسطنيية، عادًّ

 سطنيية.لبيان يعطي قوة للقضية الفل
م  جهته رحب بشنر بوفد الحركة، وأكد على مركزية القضية الفلسطنيية، وعلى رفض التيار الوطيي 
لصفقة القرن وضرورة تحشند كل اإلمكانات في مواجهتها، كما أشار إلى أهمية العمل على تأمن  



 
 
 
 

 

 8 ص             5181 العدد:             3/9/2020 نثنينفإ ا التاريخ: 

                                    

تصفية حياة كريمة للشعب الفلسطنيي في لبيان بما يضم  تعزيز صموده في مواجهة مشاريع 
 القضية.

 8/3/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 نتنياهو وغانتس يتمسكان بتشكيل الحكومة افإرسرائيلية ويهاجمان اعضهما .10

أبدى كل م  بييامن  نتيياهو، زعيم حزب الليكود،  -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا
 ميهما بتشكنل الحكومة المقبلة.أبيض، مساء السبت، تمسك كل  -وبنيي غانتس، زعيم حزب أزرق 

وقال نتيياهو في مؤتمر صحافي له م  بتاح تكفا: إن هياك م  يحاول سرقة االنتخابات م  خالل 
تشريع مياهض للديمقراطية، في إشارة إلى محاولة حزب غانتس وأحزاب اليسار تقديم مشروع قانون 

 ئح االتهام ضده.يميع نتيياهو م  تشكنل الحكومة المقبلة في ظل توجيه لوا
وأكد نتيياهو أنه سنتمسك بحقه في تشكنل حكومة وأنه ل  يذهب إلى مكان، باإلشارة للدعوات التي 

 طالبته باالستقالة وعودته إلى ميزله.
ولفت نتيياهو إلى أنه رفض الموافقة على عرض عشية االنتخابات يسمح للمستوطين  باقتحام 

، مقابل أن يحصل على عدد أكبر م  األصوات وأن يعل  األقصى وأداء الصالة في أيام السبت
 حزب القوة النهودية التابع للمستوطين  إلغاء ترشحه.

 واعتبر أنه حقق انتصاًرا كبنر، وأنه ل  يسمح ألي جهة بتقويض حكم اليمن .
أن الفنروس وبشأن كورونا، دعا نتيياهو اإلسرائنلنن  لاللتزام بتعليمات الصحة اإلسرائنلية، مشنًرا إلى 

 ييتشر وأصبح وباء عالميًا.
م  جهته، قال غانتس في مؤتمر آخر: إن الجمهور اإلسرائنلي أكد في جوالت االنتخابات الثالث 
األخنرة أن عهد نتيياهو قد انتهى، مشدًدا على أنه ل  يسمح بانتخابات رابعة، وهو األمر الذي ُيجمع 

 عليه غالبية أعضاء الكييست.
صل على أعلى نسبة م  الموصن  به لتشكنل الحكومة م  بن  أعضاء الكييست، وبن  أنه سيح

 وسيعمل على تشكنل الحكومة المقبلة.
وأضاف: "سُأشكل حكومة مستقرة تعالج إسرائنل م  الكراهية واالنشقاق وتسمح للدولة والجميع 

 بالمضي قدًما".
 8/3/2020القدس، القدس، 
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 ن لالنضمام الئتالف حكوميغانتس يعلن قبوله اشروط ليبرما .11
أعل  بنيي غانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" اإلسرائنلي  -)د ب أ(-"القدس" دوت كوم -تل أبنب

قبوله بالشروط التي وضعها أفيغدور لنبرمان، زعيم حزب "إسرائنل بنتيا"، لالنضمام الئتالف 
 حكومي.

أوافق على ذلك ... إنيا بحاجة وغرد غانتس في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل االجتماعي: "
للمضي قدمًا"، مرفقا التغريدة بصورة لشروط كان حددها لنبرمان، والتي تضميت شؤونًا دييية 

 واجتماعية.
نشر لنبرمان يوم األحد، شروًطا جديدة تتعلق بإمكانية دخول حزبه ألي ائتالف حكومي جديد في و 

 إسرائنل.
تصاد والوضع المجتمعي الداخلي في إسرائنل، دون التطرق وتركزت الشروط على قضايا تتعلق باالق

 ألي شروط سياسية أو أميية كما كانت في مرات سابقة.
واشترط نقل جميع سلطات اليقل العام واألعمال التجارية في أيام السبت للحكومة المحلية، وإصدار 

 زيادة معاشات المتقاعدي .قانون حول الزواج المدني لتحويله م  حاخامات المديية إلى أي حاخام و 
 8/3/2020القدس، القدس، 

 
 ومن صفقة القرن  الضممنح غانتس أي توصية قبل تغيير موقفه من هذه نلن : المشتركةاعضو  .12

قالت عايدة توما سليمان عضو الكييست اإلسرائنلي  -ترجمة خاصة  -القدس دوت كوم  -رام هللا 
األحد، إنه في حال لم يتصل بنيي غانتس زعيم حزب ع  القائمة العربية المشتركة، صباح النوم 

أبيض، بقيادة القائمة، ويتواصل معها بشأن مخططه لمرحلة ما بعد االنتخابات، فإنه ل  يتم  -أزرق 
 التوصية به م  قبل القائمة كرئيس للحكومة المقبلة.

حتى اآلن أنه ال يملك إن غانتس ال يدرك  -كما نقلت عيها القياة العبرية السابعة  -وقالت سليمان 
 أي توصية به كرئيس للوزراء م  القائمة.

 وأضافت "طالما ال يتحدث مع القائمة بشكل عليي ومباشر، فل  يتم التوصية به".
ويأتي ذلك رغم أن أيم  عودة رئيس القائمة العربية المشتركة قال ميذ أيام إنه ل  يميح غانتس أي 

ي المتعلق بالضم، وتغننر موقفه م  هذه القضية وم  توصية قبل أن يتراجع ع  خطه السياس
 صفقة القرن.

 8/3/2020القدس، القدس، 
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 درعي يوز  "ونثيقة والء" على أعضاء الكنيست لمنع تشكيل حكومة بدعم القائمة المشتركة .13
وزع زعيم حزب شاس أرييه درعي، النوم األحد، "ونثيقة  -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا
" على أعضاء الكييست اإلسرائنلنن  للتوقيع علنها م  أجل معارضة تشكنل حكومة أقلية والء

 مدعومة م  القائمة العربية المشتركة.
واتهم درعي بالونثيقة، أعضاء الكييست العرب بأنهم يدعمون "اإلرهاب" ويعارضون دولة إسرائنل 

 كدولة للشعب النهودي.
ئمة العربية ستشكل خطًرا مباشًرا وواضًحا على "دولة واعتبر أن أي حكومة ستشكل بدعم القا

 إسرائنل".
وحث جميع أعضاء الكييست الذي  يدعمون "دولة إسرائنل" على عدم التسليم والسماح بإقامة مثل 

 هذه الحكومة "الخطنرة".
ا، أبيض، وإسرائنل بنتي -وقال "إن إنشاء هذه الحكومة الخطنرة هو أيًضا خدعة م  قادة حزب أزرق 

 الذي  يدعون أنهم ل  يشكلوا حكومة مدعومة م  القائمة المشتركة".
 8/3/2020القدس، القدس، 

 
 تقرير إرسرائيلي: الحواجز االضفة تزيد احتقان الفلسطينيين .14

قالت كاتبة إسرائنلية إن "الحواجز العسكرية اإلسرائنلية الميتشرة في : عدنان أبو عامر -21عربي
ى نمط حياة عادي للفلسطنينن ، الذي  يعتبرونها جزءا م  عقوبات الضفة الغربية تحولت إل

 ."جماعية
وأوضحت أنها تشمل إغالق الطرق المؤدية إلى بلداتهم وقراهم، وتضر كثنرا بحياتهم النومية، ألنهم 
يمرون عبرها بتفتيشات جسدية قاسية، في حن  أن شاحيات األغذية ال تستطيع أن تصل إلى بعض 

 دقة اإلجراءات األميية".القرى؛ بسبب 
"، أن ذلك 21وأضافت مايا هورودننتشيانو، في تقريرها على موقع ويلال اإلخباري، ترجمته "عربي

"يتسبب في اليهاية بإيجاد أجواء معادية إلسرائنل في أوساط الفلسطنينن ؛ ألن المتيقلن  بن  مدن 
ميتية، وأحيانا يتم إغالق مداخل هذه الضفة وقراها يصطدمون يوميا بهذه الحواجز والمكعبات اإلس
 القرى، ما يضطر الفلسطنينن  الستخدام طرق بديلة التفافية".

 8/3/2020، "21موقع "عربي 
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 اعتراف إرسرائيلي بوجود إشكاليات تعيق ضرب أهداف حماس في غزة .15
ض قال خبنر عسكري إسرائنلي، إن "الجيش اإلسرائنلي يستعد لخو : عدنان أبو عامر -21عربي

معاركه القادمة م  خالل أدوات وأسالنب عصر الديجنتال، لك  هياك الكثنر م  العقبات 
واإلشكاليات التي تواجهه في سبنل تحقنق ذلك، بجانب الفجوات المندانية القائمة دون حل حتى 

 اآلن، رغم أن الكثافة اليارية قد تغنر قواعد اللعبة".
" أنه "ميذ 21ى موقع ويلال اإلخباري، وترجمته "عربيوأضاف أمنر بوخبوط في تقريره المطول عل

، بات واضحا أن نقل المعلومات االستخبارية في ساحة المعركة 2006انتهاء حرب لبيان الثانية في 
 تواجهها إشكاليات عديدة، مما أوجد صعوبات أمام الطياري  في معرفة مكان العدو المتخفي".

 8/3/2020، "21موقع "عربي 
 

 اب المشتركة "مخربون يرتدون بدالت"كاتس: نو  .16
عبر وزير الخارجية اإلسرائنلي، يسرائنل كاتس، ع  الهستنريا التي أصابت حزبه الليكود في أعقاب 
صدور نتائج انتخابات الكييست، وأظهرت عدم وجود أغلبية في الكييست تمك  زعيم الليكود، 

تس أن نواب القائمة المشتركة هم "مخربون بييامن  نتيياهو، م  تشكنل الحكومة المقبلة. وزعم كا
 يرتدون بدالت".

وادعى كاتس في مقابل أجرتها معه اإلذاعة العامة اإلسرائنلية "كان" النوم، األحد، أنه "سمعيا )رئيس 
كتلة "كاحول الفان"( بنيي غانتس يتحدث ع  تشكنل حكومة أقلية بدعم أعضاء القائمة المشتركة. 

ال حتى في والية رابن  )في إشارة إلى رئيس الحكومة األسبق الذي اغتاله لم يحدث أمرا كهذا، و 
ناشط يمنيي(. لقد خرجوا ضد قرار جامعة الدول العربية باالعتراف بحزب هللا كميظمة إرهابية. إنهم 

 مخربون يرتدون بدالت أو مؤيدو مخربن  يرتدون بدالت".
 8/3/2020، 48عرب 

 
 ن رُسكانها بـ"كورونا" وبينيت يدرس إغالق األراضي الفلسطينية م %60تتوقع إصااة  "إرسرائيل" .17

" العبرية أن نفتالي بنينت، وزير جيش االحتالل، يدرس 12ذكرت قياة " -"القدس" دوت كوم -رام هللا
 إغالق األراضي الفلسطنيية بسبب فنروس كورونا.

 هة تفشي فنروس كورونا.وكان بنينت حضر، النوم، تدريبًا للجبهة الداخلية لالستعداد لمواج
وقال: هذا وباء خطنر قد تيتقل مهمة ميع انتشاره إلى قواتيا في حال أصبح وباء حقيقيًا وكبنرًا مثل 

 الطاعون. نح  مستعدون للتعامل مع مثل هذا السنياريو.
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مكانية وأضافت القياة أن بنينت سيعقد غدًا اجتماعًا لمعرفة اآلنثار المترتبة اقتصاديًا على سنياريو إ
 إغالق األراضي الفلسطنيية.

مستوط  م  الضفة تم وضعهم في الحجر الصحي وسحب  100وأشارت مصادر إسرائنلية إلى أن 
 عنيات ميهم للفحص.

م  سكان إسرائنل بفنروس كورونا، مشنرة إلى أنه  %60وتوقعت وزارة الصحة اإلسرائنلية أن ُيصاب 
 ى العائدي  م  مصر.يومًا عل 14تقرر فرض الحجر الصحي لمدة 

 8/3/2020القدس، القدس، 
 

 مستوطنًا يقتحمون المسجد األقصى 49 القدس: .18
مستوطيًا، وضابطان م  شرطة االحتالل، باحات المسجد األقصى، بحراسة  49القدس: اقتحم 

مشددة م  شرطة االحتالل اإلسرائنلي. وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس الشرقية، أمس، 
المستوطين  تجولوا في باحات األقصى، انطالقًا م  باب المغاربة وصواًل إلى مصلى باب  بأن

 الرحمة، قبل أن يغادروا بحماية شرطة االحتالل.
 9/3/2020، لندن، الشرق األورسط

 
 1967ألف فلسطينية منذ  16االحتالل يعتقل  ..أرسيرة يرزحن اسجونه 43في يوم المرأة:  .19

قالت وزارة شؤون األسرى والمحرري  الفلسطنيية، في تقرير أصدرته أمس  :نادية سعد الدي  -عمان
سلطات االحتالل ال “بمياسبة يوم المرأة العالمي، الذي يصادف الثام  م  آذار م  كل عام، أن 

تتورع ع  انتهاك حقوق المرأة الفلسطنيية، واغتيال حقوقها اإلنسانية م  خالل الممارسات القمعية 
 ”.ا في التعامل مع األسنرات الفلسطنيياتالتي تيتهجه

ألف امرأة فلسطنيية في ظروف  16أكثر م   1967االحتالل اعتقل ميذ العام “وبنيت الوزارة، أن 
واليفسي، فنتعرض  العتداءات  الجسديسنئة، حنث يمارس بحقه  أقسى وأبشع أنواع التعذيب 
م  السجنيات الجيائيات  الجسديتداء وحشية سواء باإليذاء اللفظي الخادش للحياء، أو االع

اإلسرائنليات، فيما ال يفصله  ع  قسم الجيائيات سوى باب بالستيكي، حنث تضطر األسنرات 
 ”.لسماع الشتائم البذيئة والصراخ المزعج والّطرق على األبواب واليوافذ

 128بلغ عدد حاالت االعتقال لدى االحتالل العام الماضي في صفوف اليساء “وأفادت بأن 
فلسطنيية، بدون مراعاة للحالة اإلنسانية  29فلسطنيية، فيما ُسجل ميذ مطلع العام الحالي اعتقال 

 ”.التي تتمتع بها المرأة 
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األسنرة إسراء الجعابيص، التى تعاني م  حروق فى كافة أنحاء جسدها، حنث لم يتم “وأشارت إلى 
أنثياء االعتقال وعايش  ظروف تحقنق جسدية مراعاة ظروفها، أسوة بسبع أسنرات جريحات، ُأصب  

 ”.ونفسية صعبة، وميه  م  يتعرض  للعزل االنفرادي، ضم  زنازي  ضيقة ومعتمة وقذرة
م   27ما يزال هياك أربع أسنرات ره  االعتقال اإلداري، فيما “وأضافت الوزارة الفلسطنيية أنه 

سنرتان م  القدس وفلسطن  المحتلة العام إجمالي األسنرات يقضن  أحكاما مختلفة، وأعاله  حكما أ
 10عامًا و15عامًا، فضاًل ع  أسنرات محكومات بمدد تتراوح بن  16، المحكومتان بالّسج  1948

 ”.أسنرة موقوفة 12سيوات، فيما ما تزال 
أسنرة أم، كما  16، بنيه  ”هشارون والدامون “أسنرة فلسطنيية داخل سجيي  43تقبع حاليًا “إنه وقالت 

أسنرة م   13وطبقًا لتقرير الوزارة الفلسطنيية؛ فإنه م  بن  األسنرات هياك  ”.نيه  أمهات مريضاتب
أسنرة م   22، وأسنرتان م  قطاع غزة، و1948أسنرات م  فلسطن  المحتلة العام  6القدس، و

 الضفة الغربية.
 8/3/2020، عّمانالغد، 

 
 حتالل ُيجمد زيارات األرسر  اسبب كورونااال .20

قرر وزير األم  الداخلي اإلسرائنلي جلعاد أردان، مساء النوم األحد، تجمند زيارات ذوي : هللا رام
وأرجع أردان قراره كخطوة احترازية في مواجهة انتشار  األسرى الفلسطنينن  ألبيائهم في السجون.

القرار يشمل  وقال أردان قد يعل  حالة طوارئ مدنية في وقٍت الحق، مشنرًا إلى أنّ  فنروس كورونا.
 السجياء الجيائنن  اإلسرائنلنن .

 8/3/2020، القدس، القدس
 

 إصااة افيروس "كورونا" في فلسطين 19الصحة: وزارة  .21
حالة في  19قالت وزارة الصحة إن عدد اإلصابات بفنروس كورونا بلغ حتى اللحظة  الرأي: –غزة 

لفنروس م  المحافظات الشمالية عنية مشتبه بإصابتها با 712فلسطن ، وتم إجراء فحوصات لـ
، وكانت جميعها سلبية "غنر مصابة"، 20/1/2020والجيوبية في مختبر الصحة العامة المركزي ميذ 

 باستثياء الحاالت المذكورة التي تم رصدها في مديية بنت لحم.
الصحي ولفتت الوزارة في بيان صدر عيها، النوم األحد، إلى أن عدد الحاالت الموجودة في الحجر 

حاالت، إضافة إلى حالتن  في الحجر الخاص بمعبر  4الخاص في األكاديمية بمديية أريحا، بلغ 
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حالة، بنيهم  2,116وأوضحت أن عدد الحاالت الموجودة في الحجر الصحي الميزلي بلغ  رفح.
 حالة في بقية المحافظات. 116، و19حالة في بنت لحم لمخالطي المصابن  الـ 2,000

 8/3/2020، الفلسطينية لإلعالم أيالر وكالة 
 

 حملة وقاية امخيمات لبنان لمواجهة كورونا .22
أعل  "تجمع األطباء الفلسطنينن  في أوروبا" و"جمعية الشفاء للخدمات الطبية  الرأي:-وكاالت

واإلنسانية" في لبيان ع  إطالق حملة توعية في المخيمات الفلسطنيية في لبيان للوقاية م  فنروس 
وانطلقت حملة الوقاية م  الوباء الجمعة وستكون على مراحل، حنث تبدأ المرحلة األولى  كورونا.

بيشر ملصقات وميشورات ومواد إرشادية في المرافق العامة والمراكز الصحية والميشآت والمدراس 
 ورياض األطفال في مخيمات الالجئن  الفلسطنينن  في لبيان. وتتضم  المرحلة الثانية توفنر مواد

 العامة. وفي المرافقالطالب في المدارس  وتقديمها الستعمالاليظافة والتعقيم 
أما المرحلة الثالثة واألخنرة فتشمل إطالق حملة على مواقع التواصل االجتماعي لتوعية الجمهور 
بماهية فنروس كورونا المستجد وفترة حضانته وأعراض اإلصابة به، ووسائل انتقال الفنروس، وكيفية 

 قاية ميه، وتقديم اإلرشادات الالزمة لتجيب اإلصابة به.الو 
 8/3/2020، الفلسطينية لإلعالم الرأيوكالة 

 
 عشرات افإصااات امواجهات مع االحتالل االضفة الغربية .23

أصنب عشرات الفلسطنينن  النوم األحد، بحاالت اختياق بالغاز المسنل ": العربي الجديد"رام هللا ــ 
هات اندلعت في عدة مياطق م  الضفة الغربية، بن  الشبان وقوات االحتالل للدموع، خالل مواج

 اإلسرائنلي.
وذكرت مصادر محلية أن قوات االحتالل أطلقت قيابل الغاز المسنل للدموع، خالل مواجهات 

 شهدتها بلدة تقوع جيوب شرق بنت لحم، ما أوقع عدة إصابات عولجت مندانيا.
، النوم األحد، بحاالت اختياق بالغاز المسنل للدموع خالل مواجهات كما أصنب عشرات الفلسطنينن 

اندلعت مع قوات االحتالل اإلسرائنلي في بلدة قباطية جيوب جين  شمال الضفة الغربية، وجرى 
 معالجة المصابن  مندانيا.

على صعند آخر، استولت قوات االحتالل اإلسرائنلي، مساء النوم األحد، على معدات حفر في 
يطقة بنري  شرق يطا جيوب الخلنل جيوب الضفة الغربية، فيما اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائنلي، م
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النوم األحد، أسنرًا محررًا م  بلدة بنت أمر شمال الخلنل أنثياء عودته م  مديية قلقنلية شمال 
 الضفة.

ة وحظائر ماشية إلى ذلك، أخطرت سلطات االحتالل اإلسرائنلي، النوم األحد، بإزالة خيام سكيي
لعائلة )أبو ظاهر( في ميطقة يرزا باألغوار الشمالية الفلسطنيية شمال شرق الضفة الغربية، وفق 

 مسؤول ملف األغوار في محافظة طوباس معتز بشارات.
مواطين  مقدسنن  م  البلدة القديمة  4م  جانب آخر، كانت قوات االحتالل قد اعتقلت النوم، 

بالقدس المحتلة، فيما تصدى أهالي بلدة بنتا جيوب نابلس شمال الضفة لهجوم مجموعة م  
المستوطين  اقتحمت جبل صبيح التابع ألراضي قرى بنتا وقبالن ويتما جيوب نابلس، حنث اندلعت 

جبل صبيح، الذي يشكل محل مواجهات عقب محاوالت المستوطين  رفع علم إسرائنل فوق قمة 
 أطماع للمستوطين .

 8/3/2020، العربي الجديد، لندن
 

 معدل اطالة النساء في قطا  غزة %90لجنة شعبية:  .24
كشفت لجية شعبية فلسطنيية، النوم السبت، اليقاب أن معدل البطالة في صفوف اليساء بقطاع : غزة

 في المائة. 90غزة يقترب م  
بية لرفع الحصار ع  غزة )غنر حكومية( جمال الخضري، في بيان له، وأضاف رئيس اللجية الشع

آذار/مارس م  كل عام، أن "معدل البطالة بن  اليساء في  8بمياسبة يوم المرأة العالمي، الذي يوافق 
 90في المائة خالل العامن  الماضنن ، ليقترب النوم م   16غزة ارتفع بشكل ملحوظ، وزاد بيسبة 

ّن  الخضري، أن اليساء الفلسطنييات يشّكل  حوالي نصف المجتمع بيسبة وصلت إلى وب في المائة".
وتابع قائال "المرأة الفلسطنيية تعاني بسبب االعتداءات اإلسرائنلية، وأبرزها الحصار في  بالمائة. 49

 غزة واالستيطان والجدار والمالحقة في الضفة الغربية ومديية القدس المحتلة".
لى ضرورة ميح المرأة الفلسطنيية "المزيد م  الرعاية واالهتمام لدورها المهم في ودعا الخضري إ

 تعزيز صمود المجتمع".
 8/3/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 16 ص             5181 العدد:             3/9/2020 نثنينفإ ا التاريخ: 

                                    

 طالب لجوء فلسطيني يواجهون إجراءات تمييزية مقيتة في السويد 3,000األورومتورسطي:  .25
ن إّن السلطات السويدية تمارس إجراءات تمننزية قال المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسا -جييف

طالب  3,000بحق طالبي اللجوء الفلسطنينن  في البالد، معرًبا ع  قلقه البالغ على مصنر نحو 
 لجوء فلسطنيي ستهّدد اإلجراءات الجديدة بشكل مباشر وجودهم في البالد.

م أّن السلطات السويدية بدأت في بيان صحفي النو  -مقّره جييف-وأضاف المرصد الحقوقي الدولي 
ميذ حوالي نثالنثة أشهر حملة ميّظمة تقودها دائرة الهجرة ضد طالبي اللجوء الفلسطنينن ، إذ تركزت 
الحملة على رفض ميحهم أذونات إقامة، وميع تجديد أذونات اإلقامة القديمة لم  شارفت إقامته على 

 كاب المستهدفن  بالحملة أّية مخالفات.االنتهاء، دون إعطاء أّية تفسنرات ميطقية، أو ارت
وأّكد األورومتوسطي أّن تلك الممارسات تيتهك على نحو غنر مبرر القانون الدولي، إذ تستهدف 
طالبي اللجوء الفلسطنينن  بشكل خاص، في حن  تتعامل دائر الهجرة مع طلبات اللجوء م  

 الجيسيات األخرى بصورة طبيعية، ودون أّية معوقات تذكر.
اعتصاًما مفتوًحا أمام دائرة  2020يياير/كانون الثاني  8وذكر أّن طالبي اللجوء الفلسطنيّنن  بدأوا ميذ 

الهجرة السويدية لالحتجاج على اإلجراءات الجديدة، ولمطالبة السلطات بميحهم حقوقهم المكفولة 
ل متساٍو مع أقرانهم م  بموجب القوانن  المحلية واألوروبية والدولية ذات العالقة، ومعاملتهم بشك

 الجيسيات األخرى.
 7/3/2020، جنيف، المرصد األورومتورسطي لحقوق افإنسان

 
  مع المقاومة الفلسطينية على خلفية التعاطف السعودية تبدأ محاكمة نشطاء أردنيين وفلسطينيين .26

كمة أردننن  جلسة لمحا، األحد، السلطات السعودية بدأتأن  ،2020/3/8، الجزيرة نت، الدوحةنشرت 
وستستمر  وفلسطنينن  كانت قد احتجزتهم على خلفية تعاطفهم مع المقاومة والقضية الفلسطنيية.

المحاكمة بحسب نشطاء وذوي موقوفن ، أربعة أيام نظرا للعدد الكبنر م  المعتقلن  الذي  يمثلون 
طانيا قرار السلطات وفي وقت سابق، دانت الميظمة العربية لحقوق اإلنسان في بري أمام المحكمة.

ن المعتقلن  تعرضوا لإلخفاء موضحة أ السعودية إحالة هؤالء إلى المحكمة الجزائية المختصة.
 القسري، ولم يسمح لهم بتوكنل محامن  للدفاع عيهم.

مثلوا فلسطنييًا وأردنيًا وم  ضميهم كفالؤهم السعوديون  68، أن 2020/3/8، االخبار، بيروتوأوردت 
االنتماء إلى كيان إرهابي "حكمة الجزائية السعودية في العاصمة الرياض، بتهمة أمس أمام الم

، وذلك في سابقة بالعالقة بن  المملكة والحركة بعد إدراج "حماس"، في إشارة إلى حركة "وتمويله
سابقًا في المملكة، المهيدس  "حماس"المحاكمات ممثل حنث طاولت . "قوائم اإلرهاب"األخنرة ضم  
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الخضري، الذي عمل قبل ذلك ضابطًا في الجيش الكويتي وطبنبًا معالجًا فيه، علمًا بأنه كان محمد 
 صديقًا مقربًا م  ولي العهد السابق )المعتقل حديثًا(، محمد ب  نايف، ومسؤولن  سابقن  في الدولة.

 
 ونروال مليون دوالر لـ 50السويد تتبر  بـ .27

بقيمة  قدمت تبرعاً  للوكالة، رابع أكبر جهة مانحةالتي ُتعد  ،ونروا إن السويداألقالت وكالة : فننيا
تبرع يأتي الوذكرت أن  ملنون دوالر، م  أجل دعم مشاريعها في مياطق عملياتها الخمس. 49.9

كجزء م  اتفاقنتن  متعددتي السيوات مع الوكالة، م  أجل دعم عمل الميظمة الدولية، في مجاالت 
 .2020 اإلنسانية لعام التيمية البشرية والمساعدات

 2020/3/7، قدس برس موقع
 

 هذه دولتكم التي رستعطيكم إياها مفاوضاتكم! .28
 بو شمالةأفايز د. 

سيطول زم  االنتظار لم  يحلم بتشكنل حكومة إسرائنلية، فما زالت األحزاب على مواقفها، وما زالت 
تخابات رابعة، يسعى الليكود م  الكتل على توازناتها، وال مخرج ألزمة الحكم في إسرائنل إال بان

خاللها إلى إضعاف حزب إسرائنل بنتيا بزعامة لنبرمان، ويسعى إلى التشكيك بقدرات حزب كحول 
لبان، إن لم ييجح بتفكيكه، مع الحرص على توحند معسكر اليمن  خلف أطماع الليكود بارض 

رضة م  مشروع قرار استباقي في الضفة الغربية، وال خطر على هذه الفكرة إال ما تسعى إليه المعا
الكييست؛ يحول دون تكليف أي شخص وجهت إليه لوائح اتهام بتشكنل الحكومة، وهذا مشروع 
القرار له ما بعده م  ارتدادات في إسرائنل، وم  إجراءات، فقد أغضب المشروع زعيم حزب يمنيا، 

ه يمس بقدرات الجيش، ويؤنثر وزير الحرب الحالي نفتالي بنينت، الذي حذر م  هذا القرار، وأع دُّ
على حياة الجيود، ألن مثل هذا القرار يحظى بدعم القائمة المشتركة العربية، وال يحظى بأغلبية 

 يهودية.
وحتى تشكل الحكومة اإلسرائنلية قريًبا أو بعنًدا، يظل السؤال المطروح على القيادة الفلسطنيية: ماذا 

فون في هذه المرحلة التي صارت فنها أرض الضفة تيتظرون؟ وماذا ستفعلون؟ وكيف ستتصر 
الغربية هي حصان طروادة الذي تراه  عليه األحزاب اإلسرائنلية القتحام أروقة الكييست، وقد 
أجمعت كل األحزاب اإلسرائنلية على تمرير صفقة القرن، وأيدت شروط نتانياهو، لقيام الدولة 

مجتمع اإلسرائنلي برمته، قبل أن تكون شروط الفلسطنيية ع  طريق المفاوضات، وهي شروط ال
 ومن هذه الشروط:اليمن  أو اليسار، 
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 ـ اعتراف الفلسطنينن  بإسرائنل دولة يهودية.1
 ـ اعتراف المفاوض الفلسطنيي بالقدس عاصمة موحدة إلسرائنل قبل البدء بالمفاوضات.2
 .ـ موافقة المفاوض الفلسطنيي المسبق على عدم إخالء أي مستوطية2
 ـ اعتراف المفاوض الفلسطنيي بالسيادة اإلسرائنلية على المستوطيات واألغوار.4
 ـ اعتراف المفاوض الفلسطنيي بسيطرة أميية مطلقة إلسرائنل م  اليهر إلى البحر.5
 ـ على المفاوض الفلسطنيي أن يقبل بسيطرة إسرائنلية على المجال الجوي.6
 سيطرة على المعابر واليقاط الحدودية.ـ على المفاوض الفلسطنيي أن يقبل بال7
 ـ على المفاوض الفلسطنيي أن يجرد غزة م  سالحها كشرط لبدء المفاوضات.8
 ـ على المفاوض الفلسطنيي أن يسمي ما تبقى له بدولة شرط أن تكون ميزوعة السالح.9

 ة.ـ على المفاوض الفلسطنيي أن يواصل التيسنق والتعاون األميي، ومحاربة المقاوم10
وأضاف نتيياهو على ما سبق م  شروط، وقال: م  حق الفلسطنينن  تسمية ما تبقى لهم م  فتات 
بما يياسبهم، فليسموها دولة فلسطنيية أو مملكة أو حتى إمبراطورية فلسطنيية أو سلطية، ال تشغليي 

 التسمية!
 

يجة االنتظار الطويل فماذا ييتظر الفلسطنينون بعد كل هذا الوضوح؟ وإلى متى ييتظرون؟ وما نت
 الممل فلسطنيًيا، والمثمر مستوطيات إسرائنليًّا؟

 8/3/2020، فلسطين أون الين
 

 إيضاحات شاهد عيان إلى علي العبدهللا ..الوصول إلى "صفقة القرن" .29
 ناصر ساباد. 

يد" أورد الكاتب السوري، علي العبدهللا، في مقاله "في الوصول إلى صفقة القرن"، في "العربي الجد
(، في معرض تعليقه على قرار وزراء الخارجية العرب الصادر ع  مجلس جامعة الدول 5/2/2020)

العربية، رفض صفقة الرئيس األمنركي، ترامب، التي اشتهرت بصفقة القرن، "أن دواًل عربية أشادت 
الموقف العربي  بالجهود األمنركية، ودعت السلطة الفلسطنيية إلى دراسة المبادرة". واستطرد: "لم يأت

الجديد فجأة، وم  دون مقدمات، فقد مهدت له مواقف وممارسات راكمت تحّوالت في المشهدي ، 
السياسي والمنداني، بدءًا م  محاوالت احتواء حركة التحرير الوطيي الفلسطنيي )فتح(، والعمل على 

". وأضاف: "وقد جاءت استتباعها وتدجنيها بتحويلها إلى كيان م  كيانات اليظام الرسمي العربي
، عبر التخطيط للسيطرة على 1966محاوالت التدجن  األولى على أيدي اليظام السوري عام 
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تصرفات الحركة وقراراتها وتسليحها". لنيتهي إلى القول، وهيا بنت القصند: "وتشكنل ميظمات 
ربية العاملة لتحرير السورية( و)جبهة التحرير العربية( العراقية، و)الهنئة الع الصاعقةميافسة )

فلسطن ( المصرية، م  أجل دفعها )أي فتح( في مسارات محّددة، تيسجم مع سياسات األنظمة 
العربية، واستمرار فرض اللعب بالقضية الفلسطنيية، واستثمارها في التغطية على سياساتها 

بول المبادرة ، بضغط مصري، لدفعها إلى ق1970وممارساتها ضد الشعوب العربية. وهذا جرى عام 
األمنركية المعروفة باسم مبادرة روجرز )وزير الخارجية األمنركي آنذاك( م  اليظام المصري، قابلته 
ضغوط م  نظامي "البعث" في سورية والعراق التي كانت تيافس الرئيس المصري جمال عبد 

في حربه على العمل الياصر على الزعامة العربية، ودعم اليظام البعثي في العراق اليظام األردني 
 ".1970الفدائي في أيلول األسود عام 

أؤكد، بدايًة، أمرًا أساسيًا، أن اإليضاحات في هذا الرد هي نتيجة مشاركة ومعايشة لألحداث التي 
جاء المقال على ذكرها، وليس القصد هو الدفاع ع  أحد، وال الهجوم على أحد، إنما األمانة 

ت وردت في المقال، ربما مستيدة إلى معلومات صحافية غنر التاريخية تقتضي تصحيح معلوما
دقيقة، وكذلك تصحيح بعض الوقائع، وإنصاف بعض األسماء م  دون تحامل على أحد. كما أنه 
ليس نثّمة قصد حزبي، أو انحياز سياسي، إلى هذا الطرف، أو ذاك. وبالمياسبة، أشكر الكاتب علي 

ضاح هذه المسائل، ألن كتابة التاريخ غالبًا ما تتم وفق أهواء أو العبدهللا، ألنه أتاح هذه الفرصة إلي
 معلومات تضلنلية.

أواًل: بشأن ما جاء ع  دور نظام الرئيس جمال عبد الياصر، وتشكنل الهنئة العاملة لتحرير 
فلسطن ، ومبادرة روجرز التي قبلها اليظام المصري، ودفعه الميظمات الفلسطنيية م  أجل قبولها، 

ورد في المقال، فلألمانة، لم يدخل عبد الياصر ونظامه في سباق مع أنظمة عربية لتأسيس كما 
ميظمة تابعة له، أو باألحرى ليظامه، كما فعل اليظامان في كل م  سورية والعراق، فقد أسس هذه 

، والتحق بحركة فتح. كما أن الرئيس عبد 1972الهنئة عصام السرطاوي، وأقدم على حلها في عام 
لياصر قبل مبادرة روجرز كدولة، فال يمك  أن تتجاهل مصر المبادرات الدبلوماسية ضم  المجتمع ا

الدولي. وفي المقابل، لم يمارس ضغوطًا على الميظمات الفلسطنيية م  أجل قبول تلك المبادرة، 
خوض وكانت خطته الحقيقية متابعة برنامجه في إعادة تأهنل الجيش المصري بعد هزيمة حزيران، ل

معركة العبور والتحرير. وقد كان رفض الميظمات الفدائية في حنيه متفاوتًا وغنر موحد، فقد كان 
لحركة فتح، وزعيمها ياسر عرفات، موقف مختلف ع  الميظمات األخرى التي قادت حملة الرفض 

ت ذلك، والهجوم على نظام عبد الياصر الذي كان يحظى بتأيند الشعب الفلسطنيي وتقديره. وقد لمس
حنث كيت شاهدًا على مياسبة دعت إلنها الميظمات الرافضة مبادرة روجرز في مخيم البقعة )شمال 
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عّمان(، حنث كان استفتاء م  الشعب الفلسطنيي في المخيم، ولم يأِت للمشاركة ما يزيد على 
 أصابع الند )!(.

ي معرض التذكنر بكل مواقف نثانيًا، في ما يتعلق بمواقف اليظام السوري وميظمة الصاعقة، لست ف
اليظام م  القضية الفلسطنيية عمومًا، وم  حركة فتح خصوصًا، وفيما بعد م  ميظمة التحرير 
الفلسطنيية والرئيس عرفات، ميذ اغتيال الضابط يوسف عرابي، واتهام عرفات، وإدخاله سج  المزة 

العبد، الذي استشهد في فلسطن ، ، أبو 1966العسكري مع رفيقيه، اللذي  التقنتهما في السج  عام 
 وزكريا يحني، الذي أصبح مدير مكتب ميظمة التحرير الفلسطنيية في قبرص.

المواقف المعادية م  اليظام السوري تجاه القضية الفلسطنيية ال تعد وال تحصى، خصوصًا في أنثياء 
والرئيس ياسر عرفات،  ، نثم مالحقة القيادة الفلسطنيية،1982االجتياح اإلسرائنلي لبنروت في صيف 

في مديية طرابلس، وترحنلهم ميها، على ظهر باخرة فرنسية، وحصار المديية، والقصف الوحشي 
الذي تعرضت له المخيمات إنثر ذلك. كما أن لهذا اليظام، غنر ميظمته "الصاعقة"، دورًا أساسيًا في 

دوار، وم  أهم العوامل التي إحداث االنقسامات داخل الجسم الفلسطنيي المقاوم، وهو م  أخطر األ
مهدت الطريق إلى ما تسمى صفقة القرن؛ ناهيك ع  تدمنر مخيم النرموك وتهجنر السكان ميه، 

 مثلما جرى في مياطق سورية كثنرة.
نثالثًا، بشأن جبهة التحرير العربية وموقف اليظام العراقي م  القضية الفلسطنيية، أوضح هيا وقائع 

والمبررات التي  ذ اللحظات األولى لوالدة الجبهة،ألنيي كيت مشاركًا مي نها؛كيت مطلعًا وشاهدًا عل
. وأعتز بأنيا حاوليا، مع رفاق 1970دعت إلى إنشائها، كما عشت األحداث حتى "أيلول األسود" في 

آخري ، أن نقّدم ما استطعيا م  أجل القضية الفلسطنيية، بعندًا ع  العصبيات الحزبية الضيقة، أو 
اقف المؤيدة لهذا اليظام أو ذاك. وأذكر هيا المبّررات التي دفعت القيادة إلى تأسيس جبهة المو 

التحرير العربية، وحماستيا لهذا القرار في حنيه، ميطلقن  م  ظروٍف أملتها تلك المرحلة، وهذا مهم 
 جدًا ألنه عزل الموقف ع  الظروف التي أحاطت بذلك الحدث، الذي غالبًا يساء فهمه.

اختصاٍر شديد قد يخّل بالتوضيح المطلوب )ال يتسع المقام لشرح كثنر، وخصوصًا بعد مرور ب
نصف قرن ونيف على تلك األحداث(، كان الهدف األساس م  قيام الجبهة إعطاء بعد قومي 
للقضية الفلسطنيية، وهي في نظرنا قضية قومية بامتياز، مثلما هي وطيية بالدرجة األساسية. ولم 

الموقف ميافسًة ألحد، وال موجهًا ضد حركة فتح خصوصًا أو غنرها. ولك  في الوقت نفسه  يك  هذا
)وهذا تجدر مالحظته حكمًا(، إلعطاء أو إظهار تمنز ع  "الصاعقة"، ودور اليظام في سورية، 
الذي نعرفه وليا تجربة مريرة معه، ألنه استولى بقوة السالح على حزب البعث واسمه وترانثه، 



 
 
 
 

 

 21 ص             5181 العدد:             3/9/2020 نثنينفإ ا التاريخ: 

                                    

م شعاراته وأفكاره للتشويه والتضلنل، فال يجوز أن ييفرد بالقضية الفلسطنيية، ويعطي الفكرة واستخد
 المشوهة ع  "البعث".

كانت التوجنهات التي حرصيا على تيفنذها، وعبر الممارسة، هي التعاون مع الميظمات الفلسطنيية، 
ري للمقاومة. وكان قادة بعثنون وخصوصًا حركة فتح، والتفاعل اإليجابي معها، بصفتها العمود الفق

فلسطنينون قد التحقوا بـ"فتح"، م  مثل فاروق القدومي، وكمال ناصر، ومحمد أبو منزر، وآخرون 
مثل بهجت أبو غربية، الذي كان على رأس ميظمة التحرير. وبالمياسبة، أول شهند لحركة فتح في 

 لبيان، جالل كعوش، م  البعثنن  المعروفن .
هات م  القيادة واضحًة، وصريحة ال تقبل التأويل، تجاه اليظام األردني، حنث ليس ليا وكانت التوجن

أي هدف أو غرض تجاهه قطعًا، ألنه أعطى المجال للعمل الفدائي، وكان )وهذا األهم( للجيش 
األردني موقف مشّرف في معركة الكرامة. واليقطة األساسية والمفصلية في هذا األمر، وجود حزب 

في األردن، ومييف الرزاز كشخصية مرموقة ومعروفة ومرجعية وطيية؛ للرجوع إليه، البعث 
خصوصًا في ما يتعلق بالجبهة والعمل الفدائي عمومًا، واإلشكاالت التي يمك  أن تحدث مع اليظام 
األردني، وهذا بديهي، خصوصًا أنه كان هياك حرص شديد على إظهار الموقف المشار إليه، عدم 

ليظام قطعًا، وأن المهمة األساسية للجبهة، وم  اليظام في العراق، تقديم العون والدعم استهداف ا
للمقاومة، كما أن المسؤولية القومية تقتضي أن ال ندخل في صراعات أو اقتتال أو احتراب داخلي، 

األحداث ألن ذلك يستتبع خرابًا وانقسامات وأحقادًا وضغائ  ما بن  أبياء الشعب الواحد. وقد تطورت 
دراماتيكي ومؤلم، خصوصًا مع تيوع الميظمات الفدائية وتعددها، ناهيك ع   األرض بشكلعلى 

المواجهات واالحتكاكات التي كانت تحصل بن  الفنية واألخرى مع الجيش األردني، وأدت إلى 
 االقتتال واالحتراب.

ء م  حركة فتح، أو اليظام وبشأن ما جاء في مقال علي العبدهللا ع  موقف اليظام العراقي، سوا
األردني تحديدًا، تجدر اإلشارة هيا إلى ما ورد في مذكرات األمنر زيد ب  شاكر كما ترويها أرملته 

(، وقد ذكر العبدهللا أن اليظام البعثي في العراق دعم 2019/ 29/8في صحيفة الشرق األوسط )
. وقد جاء حرفيًا في 1970ود عام اليظام األردني في حربه على العمل الفدائي في أيلول األس

مذكرات زيد ب  شاكر: "في الحقيقة وميذ البداية؛ كان رهان ياسر عرفات وميظمة التحرير الحقيقي 
هو على الوعود السورية والعراقية بدعم عسكري حقيقي إلسقاط اليظام، كما اعترف أبو إياد بحدوث 

عث واليظام العراقي، هم عبد الخالق اجتماع حضره ياسر عرفات بقيادات بارزة في حزب الب
السامرائي وزيد حندر ومهدي عماش، وكان حنيها وزيرًا للداخلية؛ وفي ذاك االجتماع قال لهم الوفد 



 
 
 
 

 

 22 ص             5181 العدد:             3/9/2020 نثنينفإ ا التاريخ: 

                                    

العراقي: نظموا محاولة انقالب عسكري في األردن، وستدعمكم الوحدات العراقية لقلب اليظام، وهو 
 …(.لطرحهالعرض الذي لم يرفضه عرفات، لكيه طلب وقتًا 

والحقيقة التي أعرفها، والواقع الذي عشته، يياقض ما جاء به العبدهللا، وحكمًا ما جاء في مذكرات 
األمنر زيد أيضًا، ألن التياقض واضح ما بن  الرأي والرواية، وال يحتاج إلى المزيد. وفي الواقع، ميذ 

، وبتيسنق كامل 1969د حندر في عام األيام األولى لجبهة التحرير العربية مع أول أمن  عام لها، زي
مع مييف الرزاز، لم يتم التفكنر، في أية لحظة، في نية التآمر على اليظام في األردن، ولم يتخذ 
اليظام البعثي في العراق أي موقف أو عمل أو تصّرف م  شأنه أن يدعم اليظام األردني ضد 

 الميظمات الفدائية.
لمواجهات على نهايتها، توجهيا إلى السفارة العراقية في عّمان، ولألمانة واإلنصاف، عيدما قاربت ا

وانتقليا، مع البعثة الطبية للهالل األحمر العراقي، م  عّمان إلى المفرق، حنث القوات العراقية، 
والتي كان يقودها حس  اليقنب، حنث وجدنا عضو القيادة العراقية، عبد الخالق السامرائي، ووصل 

لتكريتي الذي كان وزيرًا للدفاع، واجتمع فورًا مع العسكرين . وقال ليا في حنيه بعد قلنل حردان ا
بالحرف عبد الخالق السامرائي: "حاوليا بكل الوسائل الممكية مع كل األطراف، م  أجل وقف 
االقتتال وعجزنا ع  الوصول إلى ذلك. واآلن، الموقف يقّرره العسكريون باليسبة إلى القوات 

المفرق، وأردت أن أكون قريبًا م  الوضع في األردن لالطالع م  كثب على ما الموجودة في 
يجري. ولسوء الحظ، لم نستطع تقديم الكثنر، حنث تجاوزت األمور وتخطت أية إمكانية لميع 
االقتتال أو إيقافه"... وتقرر فيما بعد الذهاب إلى بغداد بمروحية عسكرية، وفور وصوليا، قابليا 

س  البكر، وصالح مهدي عماش، وصدام حسن  )لم يك  حنيها نائبًا للرئيس(، وقد الرئيس أحمد ح
شرح كل واحد ميا الموقف، م  دون زيادة، أو نقصان. وكان التأنثر واأللم بادين  على الجميع، وقّدم 

 عبد الخالق السامرائي ما حصل معه عبر االتصاالت والمحاوالت التي بادر إلنها.
ريع فكرة للقارئ، ولو مختصرة، ع  بعض ما جرى في تلك المرحلة المؤلمة، يعطي هذا العرض الس

التي تخللتها مواقف كثنرة طواها اليسيان. ويعتقد كاتب هذه المقالة جازمًا بأن "صفقة القرن" 
المشؤومة هي نتيجة أحداث ومواقف تراكمت، بحنث أصبح سهاًل طرحها في هذه الظروف 

إلنها األمة العربية. وال يختلف انثيان على أن إخراج مصر وتهميشها  واألوضاع المزرية التي وصلت
أحدنثا زلزااًل وفراغًا في الوضع العربي، وخطرًا على األم  القومي العربي، كما أن االنقسام 
الفلسطنيي واستمراره، والعمل على تأجيجه يبقى عاماًل أساسيًا في شل قدرات الشعب الفلسطنيي 

اجهة. وال يمك  تجاهل الدور األساسي الذي لعبته إيران، خصوصًا بعد غزو على المقاومة والمو 
الواليات المتحدة العراق واحتالله، وتقديمه على طبق م  ذهب إلى نظام الماللي، واليتائج الكارنثية 
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التي حلت بالعراق وهمشته، كما هو الدور اإليراني في سورية، واالحتالالت التي حّولتها إلى بلد 
ودولة فاشلة. وقد استهدف هذا الدور )اإليراني( اليسيج االجتماعي والوحدة الوطيية في  ممّزق 

 البلدي ، ما يشكل مقدمة طبيعية للصفقة المذكورة.
وفي الوسع أن يقال إن نثورتي الشباب في العراق وفي لبيان تحنيان األمل في عودة الروح الى األمة 

وإيماني بشعبيا في سورية، وكذلك في لبيان، وحكمًا في العراق العربية، واألمل ييبع م  قلب اليائس، 
العظيم، ال يمك  أن يتزعزع، وستبقى ما تسمى صفقة العصر كالمًا على ورق أمام إرادة الشعوب. 

 وشكرًا للكاتب علي العبدهللا ألنه أفسح المجال لي إليضاح بعض الحقائق.
 9/3/2020، العربي الجديد، لندن

 
 أمام تهديد مشرو  القطار التحت أرضي بدعم من رسموتريتش… "نبع رسلوان"وتاريخ القدس  .30

 ننر حسون 
سية، في ميتصف العهد البرونزي، استوط  الياس فوق تلة غنر مرتفعة وغنر  3,100قبل نحو 

متمنزة في جبل يهودا. وقد تحولت هذه التلة بعد ذلك إلى مديية داود وم  نثم إلى القدس. باليسبة 
في المحيط، كانت هذه التلة ميخفضة وغنر مهمة استراتيجيًا، بعندة ع  أي طريق أو  لتالل أخرى 

منياء أو كيز م  كيوز الطبيعة. لماذا هياك تحديدًا؟ الجواب موجود على سفح التلة، في المكان 
، قال البروفيسور روني رايخ، ”لو لم يك  نبع جيحون لما كانت القدس“الذي ييبع ميه نبع جيحون. 

 لم اآلنثار الذي حفر تلة مديية داود في العقود األخنرة.عا
جيحون هو اليبع األكبر في ميطقة جبال يهودا، وتدفق مياهه نثابت طوال السية. وخالل آالف 
السين  رافق القدس كمصدر للحياة. وفي المقابل، فإن حاجة الدفاع عيه شكلت حصون المديية 

كل ذلك حوله إلى أحد النيابيع المشهورة جدًا في تاريخ  القديمة، وبعد ذلك تحول إلى مكان مقدس.
البشرية، وأدى إلى وضعه الحالي كموقع للسياحة في قلب سلوان، حنث تديره جمعية العاد. واآلن 
يحوم حول هذا اليبع االستثيائي التهديد األكبر في تاريخيا. التقرير الذي ييشر هيا للمرة األولى 

ق المياه باستمرار. إذا خرج إلى حنز التيفنذ مخطط إقامة القطار يكشف الخطر الذي يحدق تدف
 الثقنل التحت أرضي في محيط البلدة القديمة.

سلطة الطبيعة والحدائق طلبت هذا التقرير م  البروفيسوري  عاموس برونك  وروننت عمئنل، وهما 
األنابنب الصخرية  باحثان في معهد أبحاث الكهوف في الجامعة العبرية. وحسب تقديرهما، فإن

الطبيعية التي تضخ المياه إلى اليبع تصل م  عدة اتجاهات وتلتقي في البلدة القديمة وتلة مديية 
داود. لذلك، فإن حفر نفق القطار في ميطقة هذه القيوات التي تسمى أنابنب قشرية يعد أمرًا خطرًا. 
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، كتب ”أكثر م  اليفق المستقبليجيحون يتأنثر بشكل كبنر م  أفعال اإلنسان، ويمك  أن يتضرر “
هذا اليفق، وباحتمال عال، سيقطع مسارات التدفق القشرية، ال سيما إذا نفذ تحت البلدة “في التقرير. 

القديمة، وجبل صهنون ومديية داود. في هذه الحالة فإن اليفق قد يضر تدفق مياه اليبع، وفي أقصى 
 ”.الحاالت يقطعه تمامًا ع  مصادر مياهه

مشابهة حدنثت أنثياء حفر نفق األمة بغرض إقامة سكة القطار الجديد م  تل أبنب. على  حالة
مترًا، أضر اليفق بشبكة قشرية وأوجد نبعًا جديدًا تحت األرض، انجرفت  80مدخل القدس، بعمق 
 مياهه م  نبع لفتا.

ا بسبب اليفق، الباحثون يفسرون بأن احتمالية العثور مسبقًا على األنابنب القشرية وعدم قطعه
ضئنلة. وإذا تقرر حفر اليفق، قال الخبراء إن األمر سيحتاج إلى إجراء تخطيط جنولوجي دقنق، 
وفي حالة العثور على قيوات قشرية ستكون حاجة إلى إيجاد حل هيدسي الستمرار تدفق المياه. 

ع ع  حفر واالمتيا“، كتب في استيتاجات التقرير. ”يجب حفر أنفاق فقط في حاالت ضرورية“
األنفاق تحت البلدة القديمة وجبل صهنون ومديية داود بسبب وجود احتمال عال جدًا لقطع األنابنب 

 ”.القشرية التي تؤدي إلى نبع جيحون في هذه الميطقة
مياه اليبع تأتي م  االتجاه الذي ييوون “، قال البروفيسور فرونكن ، ”حسب رأيي، هياك خطر كبنر“

مترًا، وتشمل فراغات كثنرة تصل  80يه. ويجب التذكر أن هذه المحطة بعمق بياء محطة القطار ف
 ”.إلى سطح األرض
، فإن الجهات المهيية في إدارة التخطيط ووزارة المواصالت لم تصادق في ”هآرتس“ومثلما نشر في 

البداية على خطة القطار الثقنل الذي يوصل إلى حائط المبكى. ولك  في أعقاب ضغط م  قبل 
 ير المواصالت سموتريتش تم إعادة المخطط ليقاش إضافي.وز 

 خطأ تاريخي
نبع جيحون يتوجه نحو الشرق. في الصباح الباكر تضيء أشعة الشمس موقع اليبع. وحسب أقوال 

”. عن  الشمس“البروفيسور رايخ، هذه الحقيقة لم تغب ع  أعن  سكان القدس القدامى، لذلك سموه 
هذا االسم ذكر في كتاب الملوك على اعتبار أنه “تاريخي متواصل:  ، حسب قوله هو خطأ”جيحون “

المكان الذي نزل فيه الملك سليمان كي يتم تعمنده كملك. ولك  ليس واضحًا في اليص إذا ما كان 
جيحون هو نبع على اإلطالق. حسب أقوال رايخ، جيحون هو اللقب الذي أعطي لشبكة المياه الكبنرة 

ون في القدس، والدلنل على ذلك هو أن التوراة ذكرت نثالنثة ييابيع في القدس: التي أقامها النبوسن
وجيحون ذكر كموقع وليس كيبع. عن  شيمش في المقابل  عن  شيمش، وعن  روغل، وعن  تين .

ذكرت في التوراة كعالمة على الحدود التي تقع بن  سبط يهودا وبييامن  في شمال عن  روغل )التي 
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لوان( ووادي ب  هنيوم. وألن اسم جيحون ترسخ، اضطر الباحثون إلى العثور هي اآلن في وسط س
على نبع آخر وإعطائه اسم عن  شيمش. هذا االسم أعطي ليبع صغنر في العنزرية في شرقي 

 القدس. ولك  هذا المكان، حسب رايخ، ال يياسب الوصف الذي في التوراة.
حسب ” عن  العذراء“حسب المسلمن ، أو ” م الدرجعن  أ)“ومهما كان األمر، فإن جيحون في زمييا 

ألف كوب مياه في السية. التدفق األكثر  600المسيحنن ( هو اليبع الذي يتدفق بشكل استثيائي يبلغ 
ألف كوب مياه في  125م  بن  ييابيع الميطقة. وللمقارنة، فإن نبع لفتا في غربي القدس يضخ 

القدس القدماء إلى مواجهة خلل ظاهر في اليبع وهو السية. وإلى جانب الغزارة، اضطر سكان 
موقعه الميخفض، قرب وادي قدرون الذي صعب الدفاع عيه. وحسب رواية أخرى، النبوسنون، 
مؤسسو القدس، أقاموا قبل نحو أربعة آالف سية تحصنيات ضخمة حول اليبع، وما زالت قائمة حتى 

نثار بالتشكيك بهذا االعتقاد. واآلن يقول عدد ميهم اآلن. ولك  في السيوات األخنرة، بدأ علماء اآل
 بأن هذه التحصنيات لم تقم في عهد الكيعاننن ، بل بعد ذلك بألف سية على أيدي ملوك يهودا.

في القرن الثام  قبل المنالد، أمر الملك حزقياهو ببياء نفق شنلوح الذي استهدف نقل المياه إلى 
حصار للمديية. التراث واألنثريون يؤيدون هذه الرواية.  مكان آم  يسهل الدفاع عيه عيد حدوث

خالل مئات السين  ضلل هذا اليفق سكان القدس الذي  اعتقدوا أن الميبع الحقيقي يوجد في نهاية 
 اليفق وليس في اليبع الذي تم اكتشافه مجددًا فقط في العصور الوسطى للعهد المملوكي.

اآلنثار وجمعية العاد، تطور البحث حول اليبع واآلنثار التي  في العشري  سية األخنرة، وبرعاية سلطة
قربه بشكل كبنر. ولك  مصادر مياهه بقنت لغزًا. هذا اللغز تم حله نتيجة حدث مؤسف: في عند 

بدأت مياه المجاري تتدفق فجأة م  اليبع. بلدية القدس وشركة جيحون، شركة  2002األسابيع في 
تا في البحث ع  مصدر التلوث. وقد عثر في البلدة القديمة ع  عدة المياه والمجاري في القدس، بدأ

تسربات صغنرة تم إغالقها، ولك  هذا األمر لم يؤد إلى تحس  مياه اليبع. وفي نهاية المطاف تبن  
أنه في أعمال اإلصالحات في الطرف الثاني في المديية، في شارع السلطان سليمان، تم تحطم 

عد أسبوع م  إصالحه بدأت مياه اليبع تصفو. وبعد شهر تدفقت مياه اليبع أنبوب كبنر للمجاري. وب
كالسابق. بفضل هذه الحادنثة اكتشف الباحثون بأن الحجم األدنى لحوض تدفق مياه اليبع يشمل 

 البلدة القديمة وخارجها.
ضًا تمنز في موازاة اكتشاف الخطر الذي قد يحدث بسبب إقامة القطار، فإن التقرير الحالي يظهر أي

نبع جيحون وحوض تدفقه الضخم إلى جانب تحلنل شبكة المياه تحت القدس. وضم  أمور أخرى، 
أجرى الباحثون م  أجل التقرير الجديد مسحا جنولوجيًا وفحصًا كيميائيًا وبنولوجيًا للمياه الكتشاف 

ج بأن الميطقة كل ميطقة جمع مياه نبع جيحون. البروفيسوران فرومان وعمئنل توصال إلى استيتا
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كم مربع. وأن المياه تتدفق إلى جيحون م  خالل شبكة  10.6التي ييبع ميها اليبع تمتد على مساحة 
كم ع  اليبع. وفي داخل ميطقة تدفق اليبع توجد البلدة القديمة  4تحت األرض تبعد أكثر م  

ب البلدة القديمة حتى واألحياء التي تقع شمالها حتى تلة الذخنرة، أيضًا األحياء التي توجد غر 
 جفعات رام وجسر السلسلة.

وقد ظهر في التقرير أن مياه األمطار تتسرب وتسنر تحت المديية خالل بضعة أسابيع م  خالل 
شبكة أنابنب قشرية طبيعية إلى أن تخرج في جيحون. وم  أجل توضيح ذلك، فإن األمطار التي 

ة يمك  أن تتدفق في اليبع الموجود في سلوان تهطل في ميطقة الكييست أو في ميطقة جسر السلسل
 بعد بضعة أسابيع.

 8/3/2020هآرتس 
 9/3/2020، العربي، لندنالقدس 
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