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 إسرائيل"ـ"كومة مدعومة من العرب كارثة لنتنياهو: تشكيل ح .1
برئيس الوزبرا  اإلسبرائيلي المنتهية واليته عنيءمين نتنيءهو، الثالثء ، أن  : برأىزين خليل/ األنءضول

جء  ذلك في مقطع متلفز نشبره  تشكيل حكومة مدعومة من األحزاب الابرعية "كءبرثة إلسبرائيل".
 نتنيءهو، على حسءعه عموقع تويتبر.

أعيض"، الوسطي الماءبرض، لتشكيل  -مقطع لمسءعي عيني غءنتس، زعيم تحءلف "أزبرقوتطبرق ال
 أحزاب عبرعية(. 4حكومة عدعم من القءئمة المشتبركة )تحءلف يضم 

ووصف المقطع عضو الكنيست )العبرلمءن( الابرعي أحمد الطيعي، عـ "مؤيد اإلبرهءب"، وهو مء اعتعبره 
 مغبردون تحبريضء من نتنيءهو.

ف الطيعي، في حوابر مع موقع صحيفة "يدياوت أحبرونوت"، أن أعضء  القءئمة واإلثنين، كش
مقادا  15وقءل النءئب الابرعي، إنه منذ فوز القءئمة المشتبركة عـ  المشتبركة، يواجهون تهديدات عءلقتل.

عءلكنيست في االنتخءعءت األخيبرة أعطى نتنيءهو الضو  األخضبر لوزبرا  في حزب  120من أصل 
وأضءف "قءدة القءئمة المشتبركة، يواجهون تهديدات حقيقية عءلقتل"،  دته للتحبريض ضدهم.الليكود عقيء

 دون مزيد من التفءصيل.
 10/3/2020، ، أنقرةلألنبا وكالة االناضول 

 
 يقرر تشكيل لجنة إلعداد تقرير حول فايروس الكورونا التشريعيغزة:  .2

جنة التبرعية والقضءيء االجتمءعية عإعداد قبربر المجلس التشبرياي الفلسطيني تكليف ل البرأي: -غزة
 تقبريبر مفصل حول المبرض الذي يسععه فءيبروس الكوبرونء وسعل مواجهته.

( عءلدوبرة غيبر الاءدية الخءمسة والتي عقدت في 67جء  ذلك خالل الجلسة األولى من االجتمءع برقم )
وضح التشبرياي أن القبرابر وأ مقبر المجلس يوم أمس، على أن تبرفع اللجنة تقبريبرهء عأسبرع وقت ممكن.

 اتخذ مع األخذ عاين االعتعءبر أحكءم القءنون األسءسي الفلسطيني وتاديالته، وأحكءم النظءم الداخلي.
 10/3/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 30: إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في بيت لحم ليرتفع العدد إلى الحكومة .3

ي عءسم الحكومة إعبراهيم ملحم، عأن عدد المصءعين عفيبروس "كوبرونء" في أفءد المتحدث البرسم :برام هللا
، عاد تسجيل إصءعة جديدة مسء  اليوم الثالثء ، لشءب ثالثيني عسعب 30مدينة عيت لحم ابرتفع إلى 

 مخءلطته مصءعين عءلفيبروس.
 10/3/2020، وكالة األنبا  والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 خلو القطاع من الكورونا جددا  وزارة الصحة بغزة تؤكد مُ  .4

 جددت وزابرة الصحة الفلسطينية عغزة، تأكيدهء خلو قطءع غزة من فيبروس الكوبرونء. البرأي: –غزة 
 وجء  ذلك عاد ظهوبر نتءئج الفحوصءت المخعبرية التي اجبريت للماتمبرين الاءئدين والتي كءنت سلعية.

 11/3/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 ائد جيش التحرير الفلسطيني األسبق عبد الرزاق اليحيىوفاة ق .5
توفي، االثنين، القيءدي الفلسطيني ععد البرزاق اليحيى، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة : عّمءن

وشّيع  التحبريبر، وقءئد جيش التحبريبر، وعضو المجلس الوطني األسعق، في الاءصمة األبردنية عّمءن.
 الثء ، في عّمءن، عمشءبركة مسؤولين في منظمة التحبريبر.عءمء( ظهبر الث 91جثمءن اليحيى )

، التحق عـ"جيش اإلنقءذ"، 1929وععد البرزاق اليحيى، الذي ولد في قبرية الطنطوبرة عمدينة حيفء عءم 
 وخدم في لعنءن وسوبريء.

، وتدبرج فيه، حيث شغل منصب كعيبر 1964وسءهم في تأسيس جيش التحبريبر الفلسطيني عءم 
 .1967ثم نءئب برئيس أبركءن جيش التحبريبر الفلسطيني في سوبريء قعل حبرب موظفي الامليءت، 

 11/3/2020، "21موقع "عربي 

 
 تبٍن للموقف اإلسرائيليفيه  دعموا المقاومة محاكمة السعودية لفلسطينيين :"الشعبية" .6

د من أدانت الجعهة الشاعية لتحبريبر فلسطين إقدام الساودية على اعتقءل عد ”:القدس الابرعي“ –غزة 
 ”.دعم اإلبرهءب“الفلسطينيين المقيمين على أبراضيهء، وتقديمهم للمحءكمة عتهمة 

نسخة منه، أن توجيه هكذا تهمة لفلسطينيين يقّدمون ” القدس الابرعي“وبرأت الجعهة في عيءن لهء تلقت 
 ”.برهءعء  فيه تعٍن للموقف اإلسبرائيلي الذي ياتعبر المقءومة الفلسطينية إ“الدعم للمقءومة الفلسطينية 

 –وهو مء يؤشبر إلى تحول خطيبر في نظبرة وسيءسءت المملكة إزا  الصبراع الفلسطيني “وأضءفت: 
 ”.اإلسبرائيلي الذي اعتدأ التاعيبر عنه وتجسيده عأشكءٍل متاددة منذ سنوات –اإلسبرائيلي والابرعي 

في علده  وشددت الجعهة على خطوبرة مالحقة الفلسطينيين في مكءن إقءمتهم أو أي مواطن عبرعي
لصءق تهم   عه.” الخيءنة واإلبرهءب وغيبرهمء“لمجبرد انتمءئه لتنظيم سيءسي وا 

وأكدت أن هكذا سيءسءت أدت إلى اإلضبرابر والخسءبرة الصءفية على كل المستويءت للعلدان التي تقدم 
على من يبريد محءبرعة اإلبرهءب الحقيقي أن يتوقف عن دعم تنظيمءت اإلبرهءب “على ذلك، وقءلت: 
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تامل وفق مخططءٍت ماءدية لتدميبر دول عبرعية عديدة كمء جبرى في كٍل من سوبريء والابراق التي 
 ”.وليعيء، وكمء يجبري من حبرٍب وعدوان على اليمن

وقف المحءكمة المهزلة للماتقلين “وختمت الجعهة عدعوة حكومة المملكة الابرعية الساودية لـ 
عءدة تصويب  موقفهء من الفلسطينيين والابرب الذين يقّدمون الفلسطينيين واإلفبراج الفوبري عنهم، وا 

دعمء  مطلوعء  ومن الجميع للشاب الفلسطيني ونضءله من أجل الخالص من االحتالل ولتحقيق 
 ”.أهدافه في الحبرية واالستقالل

 11/3/2020، القدس العربي، لندن
 

 االحتالل يعتقل فلسطينيا  بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن .7
ت شبرطة االحتالل االسبرائيلي، عاد ظهبر الثالثء ، شءعء قبرب عءب السءهبرة في اعتقل البرأي: -غزة

غلقت قوات االحتالل عقب اعتقءل الشءب أ و  القدس المحتلة، عزعم حيءزة سكين لتنفيذ عملية طان.
شءبرع صالح الدين عءألشبرطة الحمبرا ، كذلك عواعءت العلدة القديمة، ومنات المواطنين من الدخول 

وذكبر شهود عيءن أن القوات اعتقلت شءعء عحوزته سكين عءلقبرب من معنى  خبروج منهء.اليهء أو ال
 العبريد في شءبرع صالح الدين عءلقدس، واقتءدته إلى مبركز الشبرطة.

وذكبرت الشبرطة اإلسبرائيلية أن فلسطينيء  وصل إلى القبرب من نقطة تفتيش في العلدة القديمة واستل 
 قعل السيطبرة عليه واعتقءله دون وقوع إصءعءت.سكينء  محءوال  تنفيذ عملية طان 

 10/3/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 بالضفة والقدس بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية العشراتاالحتالل يعتقل  .8
مواطنء فلسطينيء، عينهم أسبرى  12اعتقلت قوات االحتالل اإلسبرائيلي، فجبر اليوم الثالثء  : برام هللا
ون، عقب دهم منءزلهم وتفتيشهء والاعث عمحتويءتهء في منءطق متفبرقة عءلضفة الغبرعية والقدس محبربر 

وقءل جيش االحتالل في عيءنه لوسءئل اإلعالم إن جنوده اعتقلوا عددا من الفلسطينيين  المحتلتين.
ءومة عءلضفة الغبرعية، جبرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية عحجة المشءبركة في أعمءل مق

 شاعية ضد المستوطنين
 10/3/2020، قدس برس
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 تحالف القوى الفلسطينية في لبنان: شعبنا أثبت صالبته في إسقاط صفقة القرن .9
عقدت قيءدة تحءلف القوى الفلسطينية في لعنءن اجتمءعهء الدوبري، اليوم الثالثء ، في مقبر : عيبروت

آخبر التطوبرات والمستجدات السيءسية المتالقة  حبركة المقءومة اإلسالمية "حمءس"، وتداول المجتماون
 عءلقضية الفلسطينية وأوضءع المخيمءت الفلسطينية في لعنءن.

ونءقش المجتماون القضية الفلسطينية من مخءطبر وتداعيءت "صفقة القبرن"، مؤكدين: "أثعت شاعنء 
التءبريخية الثءعتة في الفلسطيني وفصءئله المقءومة وعيه ووقوفه عصالعة إلسقءطهء، متمسكء  عحقوقه 

 التحبريبر والاودة".
وأكد المجتماون أهمية دوبر ومهّمءت هيئة الامل الفلسطيني المشتبرك في لعنءن من خالل االلتزام 
عءلامل المشتبرك إلنجءز القضءيء المطلعية واالجتمءعية واألمنية لشاعنء الفلسطيني في جميع 

 المخيمءت والتجماءت.
عتفايل وتطويبر أدا  هيئة الامل الفلسطيني في لعنءن، عمء يازز صمود أعنء   ،عيءٍن اليوموطءلعوا، في 

 شاعنء في مواجهة التحديءت البراهنة.
وشددوا على ضبروبرة وجود وتازيز القوى األمنية المشتبركة في المخيمءت الفلسطينية عمء يحفظ أمنهء 

 خالل الامل الفلسطيني المشتبرك. واستقبرابرهء والجوابر اللعنءني الشقيق، على قءعدة تكءتف الجهود من
ودعء المجتماون وكءلة الغوث الدولية "أونبروا" إلى القيءم عدوبرهء ومهّمءتهء لتقديم الخدمءت على 
الصاد كءفة؛ التبرعوية والصحية واالجتمءعية، لفلسطينيي لعنءن، وخءصة في الظبروف الحءلية البراهنة 

 المضيف )لعنءن(. المتالقة عءلوضع االقتصءدي والمايشي في العلد
وأبردف عيءن قيءدة تحءلف القوى: "األوضءع البراهنة في لعنءن تتطلب إقبرابر خطة طوابرئ )من قعل 

 األونبروا( يتم من خاللهء تأمين مء يلزم من مسءعدات عءجلة تسءهم في التخفيف من شدة الماءنءة".
لمدنية واالجتمءعية واإلنسءنية وعّين المجتماون "ضبروبرة إقبرابر الحكومة اللعنءنية، وا عطء  الحقوق ا

 -لشاعنء الفلسطيني في لعنءن من خالل مقءبرعة الملفءت المطبروحة في لجنة الحوابر اللعنءني
 الفلسطيني".

 10/3/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 غانتس يسعى لتشكيل حكومة أقلية في غضون أسبوعين .10
، «كحول لفءن»اهء أمءمه برفءقه في حزب على البرغم من الاقعءت التي يض: نظيبر مجلي -تل أعيب

أعلن عيني غءنتس أنه ينوي تشكيل حكومة أقلية عءلشبراكة مع تحءلف أحزاب اليسءبر عبرئءسة عميبر 
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القءئمة »عيبرتس، ومع حزب اليهود البروس عقيءدة أفيغدوبر ليعبرمءن، تكون مسنودة من الخءبرج عدعم 
 الجءبري. 23، في غضون أسعوعين، أي حتى «المشتبركة

وأكد غءنتس أنه يضع خطة متمءسكة لتحقيق هذا الهدف، وأنه واثق من أنه سيتغلب على كل 
الاقعءت في طبريقه. وفي مبركز هذه الخطة، االتفءق على معدأ التخلص من برئيس الوزبرا  عنيءمين 

نءئعء  عشكل مؤكد. وحسب هذه الخطة، يجبري االتفءق مع  62نتنيءهو أوال ، وهو الذي يتفق عليه 
حزاب الشبريكة، ولهذا تجبري مفءوضءت مكثفة ُيفتبرض أن تنتهي حتى نهءية األسعوع. وقد اتفق األ

عليهء حتى اآلن مع تحءلف اليسءبر الصهيوني ومع ليعبرمءن، وفي مسء  اليوم )األبرعاء (، ستاقد 
 «.القءئمة المشتبركة»طواقمه لقء   مع طءقم 

برؤوعين برفلين، يوم األحد المقعل، عتكليف غءنتس  وحسب الخطة، يتم أوال  التوصية أمءم برئيس الدولة
نءئعء . ولدى  58نءئعء  ألن نتنيءهو يحظى عدعم  59عتشكيل الحكومة، ولهذا الغبرض يحتءج إلى 

نءئعء ، لكّن  15يوجد « المشتبركة»وفي «. المشتبركة»نءئعء ، ويحتءج إلى العقية من  47غءنتس اآلن 
 لوطني، متبرددون وُيحتمل أال يوافقوا على التوصية.ثالثة منهم، وهم نواب حزب التجمع ا

وستكون الخطوة الثءنية انتخءب برئيس جديد للكنيست، عدال  من برئيسهء الحءلي المنتمي إلى حزب 
، وسيكون عليه تسهيل اإلجبرا ات «كحول لفءن»الليكود. والمبرشح هو مئيبر كوهن، النءئب عن 

الكنيست تتيح انتخءب حكومة جديدة عال عبراقيل، وتتيح  التقنية والتاجيل في انتخءب لجنة نظءم في
سن قءنون جديد يمنع شخصء  متهمء  عمخءلفءت جنءئية عأن يشكل حكومة. وعهذا، يقطع الطبريق على 

 نتنيءهو، حتى ال يتمكن من دفع إسبرائيل النتخءعءت براعاة.
هو خءبرج الماءدلة. وهو وهدف غءنتس هو استخدام حكومة األقلية لفتبرة محدودة، حتى يصعح نتنيء

إسبرائيل ليست جءهزة لحكومة «: »القءئمة المشتبركة»يقول صبراحة  للمحيطين حوله، وقءلهء ألحد قءدة 
أقلية عمسءندة )المشتبركة( لفتبرة طويلة. فهنءلك خالفءت عقءئدية كعيبرة مع )المشتبركة(، خصوصء  في 

تؤّيد عمليءت عسكبرية. ولكن يوجد عيننء اتفءق  القضءيء الاسكبرية واألمنية والسيءسية. فهذه القءئمة لن
تءم على ضبروبرة محءبرعة الانصبرية ووضع حد للتمييز، وهنءك موقف واحد من ماظم القضءيء 
المدنية. لذلك تقءم حكومة أقلية على هذه األسس، وعندمء يخبرج نتنيءهو من الصوبرة نوّسع الحكومة 

ءنة عنود االتفءق مع )المشتبركة(، حتى لو لم عضم الليكود من دون نتنيءهو، مع الحبرص على صي
 «.تعَق في االئتالف

« كحول لفءن»، وهو المبرشح الثءني في قءئمة «يوجد مستقعل»وقد أكد هذا األمبر أيضء  برئيس حزب 
، هو نيل دعمهء لمبرحلة «القءئمة المشتبركة»يءئيبر لعيد، فقءل إن الهدف من محءدثءت حزعه مع 

خالفء  لألكءذيب »، أمس )الثالثء (: «فيسعوك»تب لعيد في صفحته على محدودة وقضءيء عينية. وك
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التي يبرّوجهء عيعي )عنيءمين نتنيءهو(، فإن )المشتبركة( لن تكون جز ا  من هذه الحكومة )الضيقة(. هم 
سيصوتون مبرة واحدة من خءبرجهء، وعهذا ينتهي األمبر. وعيعي الذي يلومنء اليوم، كءن قد تاءون ماهم 

وأضءف لعيد أن اإلمكءنية األفضل عءلنسعة له ولقءئمته هي تشكيل «. مبرة في المءضي نحو ألف
حكومة وحدة قومية، مع حزب الليكود عزعءمة نتنيءهو، والتنءوب على برئءسة الحكومة، عحيث يكون 
غءنتس األول في المنصب، لكن نتنيءهو برفض ذلك. وتءعع أن اإلمكءنيتين المتعقيتين همء تشكيل 

 ضيقة أو انتخءعءت براعاة للكنيست.حكومة 
، همء يوعءز هندل وتسفي هءوزبر، ياءبرضءن «كحول لفءن»المابروف أن هنءك نءئعين في تحءلف 
، وأكدا أنهمء لن يصّوتء ماهء في الكنيست، «القءئمة المشتبركة»عشدة تشكيل حكومة أقلية عدعم من 

يابرفءن معءذله أكثبر من أي نءئب آخبر  وأنهمء يبريدان إسقءط نتنيءهو أكثبر من أي نءئب آخبر، فهمء
)كءنء يامالن في حكومته(. لكنهمء يفضالن أن يتم أوال  عذل جهد لتشكيل حكومة وحدة. فإذا فشلت 

 الجهود يمكن التفكيبر عحلول أخبرى.
يهمنء االتزان »، فقد أعلن برئيسهء النءئب أيمن عودة، أمس، قءئال : «القءئمة المشتبركة»أمء في 

لاقالنية في هذه المبرحلة، لدينء مطءلب سيءسية هي: برفض أي مخطط أحءدي الجءنب والكبرامة وا
)صفقة القبرن(، والمسجد األقصى مكءن صالة للمسلمين فقط، وا عءدة الوضع القءئم )منع اقتحءمءت 
المستوطنين(، والقدس الشبرقية عءصمة عتيدة للدولة الفلسطينية )نبركز على قضية المسجد األقصى 

وخطة اقتصءدية شءملة للمجتمع الابرعي، وخطة لمكءفحة الانف والجبريمة في المجتمع حءليء (، 
الابرعي، واالعتبراف عءلقبرى مسلوعة االعتبراف في النقب، وحل قضية قبريتي إقبرث وكفبر عبرعم، وطعاء  

 «.إلغء  قءنون كءمينتس
  11/3/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 نتنياهو يتملص من الحجر  .11

ت: ذكبر تقبريبر إخعءبري أن برئيس الحكومة اإلسبرائيلية، عنيءمين نتنيءهو، تواجد في وكءال -تل أعيب 
محيط أحد الممبرضين الاءملين في طواقم "نجمة داوود الحمبرا " وأظهبر التشخيص إصءعته عفيبروس 
كوبرونء المستجد؛ وعينمء طءلعت وزابرة الصحة والمنظمة الطعية كل من تواجد في محيط المصءب 

 جبر الصحي المنزلي لمدة أسعوعين، تملص نتنيءهو من تنفيذ التاليمءت.عءلخضوع للح
من شعءط المءضي، في المقبر  27وذكبرت هيئة العث اإلسبرائيلية "مكءن" أن نتنيءهو تواجد في الـ

المبركزي لمنظمة "نجمة داوود الحمبرا " في "كبريءت أونو" لالطالع على التحضيبرات لمواجهة انتشءبر 
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أنه ألقى خطءعء أمءم الصحءفيين لابرض إجبرا ات الحكومة لمواجهة تفشي  فيبروس كوبرونء، كمء
 كوبرونء من المكءن ذاته.

وأضءفت "مكءن"، إن "نجمة داوود الحمبرا " طءلعت عءمليهء الذين تواجدوا في محيط الممبرض 
برة وفقء لتاليمءت وزا 14من شعءط المءضي، عءلدخول للحجبر الصحي المنزلي لمدة  25المصءب منذ الـ

 الصحة، كمء طءلعت الوزابرة جميع األشخءص الذين احتكوا عءلمبريض منذ التءبريخ ذاته للدخول للحجبر.
غيبر أن نتنيءهو تملص من الخضوع للحجبر، وفقء لمء أكدته "مكءن" لدى اتصءلهء عمكتب برئيس 
الحكومة، ونقلت القنءة عن مصءدبر مقبرعة من نتنيءهو أن األخيبر تواجد على عاد متبرين من 

 المبريض، وعليه فإنه ال يتاين عليه الدخول في عزلة صحية، عحسب ادعء اتهم.
 11/3/2020األيام، رام هللا، 

 
 هآرتس: مخاوف إسرائيلية من انتشار كورونا في غزة .12

ذكبرت صحيفة هآبرتس الاعبرية، يوم الثالثء ، أن هنءك  -تبرجمة خءصة عـ"القدس" دوت كوم -برام هللا
 ألمنية اإلسبرائيلية من انتشءبر فيبروس كوبرونء في قطءع غزة.مخءوفء  لدى المنظومة ا

وعحسب الصحيفة، فإن المخءوف لدى المنظومة األمنية في إسبرائيل ستجعبر على التاءمل مع هذا 
الخطبر عنفسهء لمسءعدة قطءع غزة ومنع تفشي هذا المبرض. مشيبرة  إلى أن إسبرائيل لن تستطيع 

 التخلي عن مسؤوليءتهء حينهء.
للصحيفة، فإن إسبرائيل في موقف ماقد عشأن التاءمل مع قطءع غزة والضفة الغبرعية، فهي  ووفق ء

 مضطبرة لتنسيق أوثق مع الجهتين لمنع تفشي هذا المبرض.
وأشءبرت إلى أن المابركة المكثفة ضد المبرض زادت من فبرض التهدئة األمنية مع قطءع غزة، 

 وسيكون هنءك تنسيق كعيبر لمواجهة خطوبرة الفيبروس.
واعتعبرت أن األيءم المقعلة ستكون عمثءعة اختعءبر إلسبرائيل عشأن اتخءذ القبرابر حول استمبرابر إغالق 

 األبراضي الفلسطينية عاد انتهء  عطلة "عيد العوبريم" أم أنهء ستايد فتح الماءعبر والحواجز.
 10/2/2020القدس، القدس، 

 
 المحكمة المركزية ترفض تأجيل محاكمة نتنياهو .13

ت المحكمة المبركزية، أمس الثالثء ، موقف النيءعة الاءمة وبرفضت طلب محءمي الدفءع تل أعيب: قعل
عن برئيس الوزبرا  اإلسبرائيلي، عنيءمين نتنيءهو، عتأجيل عد  محءكمته عتهم الفسءد الثالث، وأكدت أن 

 المحكمة ستاقد الجلسة األولى للنظبر في الئحة االتهءم ضد نتنيءهو في يوم الثالثء  القءدم.
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وبرفضت المحكمة حتى التنءزل الذي قدمته النيءعة، وفيه وافقت على أال يحضبر نتنيءهو الجلسة وال 
تتم تالوة الئحة االتهءم، وقبربرت أن نتنيءهو ملزم عحضوبر الجلسة والقضءة الثالثة سيقبرأون الئحة 

أي الاءم عأن وعذلك، عثوا برسءلة قوية إلى البر «. كمء يحصل مع كل متهم، عال أي تنءزالت»االتهءم 
الضغوط التي تمءبرس على المحكمة في الشعكءت االجتمءعية، في هذه القضية عءلذات، والتهديدات 

 التي يتابرض لهء القضءة والشتءئم لن تجدي نفاء .
  11/3/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 الفلسطينيين في الضفة تقرير: إجرا ات أمنية جديدة لالحتالل ضد   .14

إلسبرائيلي مء يصفه عأنه "مفهوم أمني جديد" في الضفة الغبرعية، وسيعدأ عتنفيذه أعد جيش االحتالل ا
في الفتبرة القبريعة، وينص على تاليمءت جديدة يتاين على جنوده تنفيذهء، حسعمء ذكبر تقبريبر نشبرته 

 صحيفة "مءكوبر بريشون" في عددهء األخيبر، يوم الجماة المءضي.
دة تتالق عءلتاءمل مع فلسطينيين يحءولون تنفيذ عمليءت، ويدعي جيش االحتالل أن التاليمءت الجدي

وأنه عسعب عدم مقدبرة االحتالل السيطبرة على أحداث أحيءنء، قبربر تغييبر مفهوم األمن في الضفة، 
 وذلك من خالل دبراسة مستمبرة منذ خمس سنوات، انتهت عكتءعة "إجبرا  أمني جديد".

ين على أي جندي أو ضءعط يصل إلى خدمته ويقضي هذا اإلجبرا  عأنه في السنة القبريعة يتا
الاسكبرية في األبراضي المحتلة أن يمبر عـ"محطة تاليم"، من أجل تزويده عـ"سلة أدوات أكثبر نجءعة 

 من أجل منع اإلبرهءب".
 10/3/2020، 48عرب 

 
 رئيس "الشين بيت" السابق: مستقبل إسرائيل سيئ أو سيئ للغاية .15

سبرائيلي السءعق )شين عيت( كءبرمي غيلون في مقءعلة أجبرتهء تكهن برئيس جهءز األمن الداخلي اإل
 ماه صحيفة هآبرتس؛ عأن يكون مستقعل إسبرائيل "إمء سيئء أو سيئء للغءية".

وقءل إن إسبرائيل إذا تعنت خطة البرئيس األميبركي دونءلد تبرامب للسالم في الشبرق األوسط فإنهء عذلك 
 التي عدوبرهء ستشال الفوضى.ستطلق الانءن لاقيدة دينية يمينية متطبرفة، و 

 وأوضح غيلون في اللقء ، أن هنءك سينءبريوهين: "أحدهمء سيئ واآلخبر سيئ للغءية".
وقءل إن هءجس العقء  في المسبرح السيءسي لطءلمء أبرق كل السيءسيين في إسبرائيل، مضيفء أن برئيس 

 دمء برفض الذهءب إلى السجن.الوزبرا  عنيءمين نتنيءهو برهن الدولة وفن إدابرة شؤونهء والديمقبراطية عن
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وأشءبر إلى إن "اإلبرهءعيين اليهود" لم ياودوا يايشون على الهءمش، "ولم ياودوا أعشءعء عبرية ضءبرة"، 
 كمء كءن يطلق عليهم الجمهوبر اإلسبرائيلي ذلك الوصف.

ولفت إلى أنه مء من نءئب عءم في إسبرائيل سمح عءلتحقيق مع الحءخءمءت المتطبرفين ومحءكمتهم 
مء تنطوي عليه تصبريحءتهم من خطبر داهم وتأثيبرهء على تالمذتهم، وأقبر عأن الجهءز الذي كءن  على

 يبرأسه أخطأ في تاءمله مع أولئك الحءخءمءت.
وفي مابرض إجءعته عن سؤال عشأن مء الذي يمكن فاله إزا  الحملة البرامية لجال دولة إسبرائيل ُتحكم 

قءده أن هنءك كثيبرين من عين النءخعين اليمينيين ممن ال وفق الشبرياة اليهودية؟ أعبرب غيلون عن اعت
 يتمنون حدوث ذلك.

وال يتوقع غيلون أن يظل الهدو  سءئدا في إسبرائيل خالل األبرعاين سنة القءدمة، مشيبرا إلى أن أي 
تفال مء في وساهء إلخفء   -سوا  كءنت من اليمين أو اليسءبر–حكومة تتولى زمءم األموبر في العالد 

 ة.الحقيق
 10/3/2020األيام، رام هللا، 

 
 شخصا   58وزارة الصحة اإلسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين إلى  .16

أعلنت وزابرة الصحة اإلسبرائيلية عاد ظهبر اليوم، الثالثء ، عن ابرتفءع حصيلة المصءعين عفيبروس 
ن جبرا  انتقءل إصءعة، عينهء إصءعءت لاءئدين إلى العالد، وأخبرى م 58كوبرونء المستجد في العالد إلى 

 7من سكءن منطقة تل أعيب،، وعءد من النمسء يوم  58والمبريض برقم . الادوى من مبرضى آخبرين
 آذابر/مءبرس الحءلي، ودخل إلى حجبر صحي في اليوم نفسه. 

 10/3/2020، 48عرب 
 

 مستوطن 100تداعيات كورونا: تقليص العمل بالمطار وحجر صحي على  .17
طفال في الحجبر الصحي  33من المستوطنين عينهم  100" وضع أعلن المجلس االستيطءني "شومبرون

 من أفبراد عءئلة من مستوطنة في الضفة عفيبروس كوبرونء. 4المنزلي، وذلك عسعب إصءعة 
وعقد برئيس المجلس االستيطءني، موشي دغءن، جلسة طءئبرة عمشءبركة طواقم مهنية وذلك لعحث 

 السعل لمنع تفشي الفيبروس في المستوطنءت.
 10/3/2020، 48عرب 
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 عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد األقصى .18
اقتحم عشبرات المستوطنين المتطبرفين صعءح اليوم الثالثء  المسجد األقصى المعءبرك : القدس المحتلة

ووفبرت شبرطة االحتالل الحمءية الكءملة  من عءب المغءبرعة، وسط إجبرا ات إسبرائيلية مشددة.
للمسجد األقصى، وتجولهم في عءحءته، في وقت فبرضت فيه قيود ا على  للمستوطنين أثنء  اقتحءمهم
 دخول الفلسطينيين للمسجد.

مستوطن ء اقتحموا المسجد األقصى خالل  45وذكبرت دائبرة األوقءف اإلسالمية عءلقدس المحتلة أن 
ءت عن الفتبرة الصعءحية، ونظموا جوالت استفزازية في أنحء  متفبرقة من عءحءته، وسط تلقيهم شبروح

واحتجزت شبرطة االحتالل المتمبركزة على العواعءت هويءت المصلين الوافدين  "الهيكل" المزعوم.
 لألقصى من القدس والداخل الفلسطيني المحتل، وفتشت عاض الحقءئب.

 10/3/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 محكمة االحتالل ترفض االستئناف لوالدة الشهيد أشرف نعالوة .19
أفءدت عءئلة األسيبرة وفء  مهداوي والدة الشهيد أشبرف ناءلوة، من علدة شيوكة شمءل ": البرأي"-غزة

طولكبرم، أن محكمة االحتالل الاسكبرية في عوفبر برفضت اليوم الثالثء  االستئنءف المقدم من نيءعة 
 ألف شيقل. 45( شهبرا ، وغبرامة عقيمة 18االحتالل على قبرابر الحكم الصءدبر عحقهء ومدته )

( ألف شيقل غبرامة، 70أن محكمة االحتالل حكمت على نجلهء أمجد عءلّسجن لمدة عءمين و)علمء  
مءبرس الجءبري، وهو الموعد الذي من  19ومء يزال زوجهء وليد ناءلوة موقوفء  وله جلسة في تءبريخ 

 المفتبرض أن يتم فيه اإلفبراج عن زوجته األسيبرة وفء  مهداوي.
 10/3/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 طفال 95بينهم  فبراير شباط/ خالل فلسطينيا   معتقال   471 :مؤسسات األسرى وحقوق اإلنسان .20
فلسطينيًّء من األبرض الفلسطينية المحتلة خالل فعبرايبر المءضي،  471اعتقلت قوات االحتالل : برام هللا
 .11طفال ، ومن النسء   95عينهن 

يئة شؤون األسبرى والمحبّربرين، نءدي األسيبر الفلسطيني، وأفءدت مؤسسءت األسبرى وحقوق اإلنسءن، ه
مؤسسة الضميبر لبرعءية األسيبر وحقوق اإلنسءن؛ ضمن وبرقة حقءئق صدبرت عنهء الثالثء ، عأن 

مواطنء  من  120مواطنء  من برام هللا والعيبرة، و 49مواطنء  من القدس، و 156سلطءت االحتالل اعتقلت 
مواطنء  من نءعلس، ومن  16مواطنء ، فيمء اعتقلت  24ن عيت لحم مواطنء  من جنين، وم 37الخليل، و



 
 
 
 

 

 14 ص             5183 العدد:             3/11/2020 ربعا أل ا التاريخ: 

                                    

مواطنء  من قلقيلية، أمء من طوعءس فقد اعتقلت مواطنين اثنين، ومواطنين  25مواطنين، و 10طولكبرم 
 مواطنين من غزة. 9مواطنء  من أبريحء، عءإلضءفة إلى 21آخبرين اعتقال من سلفيت، و

 2020الفلسطينيين في سجون االحتالل حّتى نهءية شهبر فعبرايبر  وعذلك علغ عدد األسبرى والماتقلين
طفال، والماتقلين اإلدابريين  180أسيبرة، فيمء علغ عدد الماتقلين األطفءل قبراعة  43، منهم 5,000قبراعة 

أوامبر إدابرية، عين جديد وتجديد  107، وعلغ عدد أوامبر االعتقءل اإلدابري الصءدبرة 430لمء يقءبرب 
 دبر عحقهم أوامبر اعتقءل إدابري.ألسبرى سعق أن ص

 10/3/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 يواصلون اقتالع األشجار بالضفةو مستوطنون يعتدون على فلسطينيين  .21
اعتدى مستوطنون، اليوم الثالثء ، على عدة فلسطينيين في سهل علدة : برام هللا ــ محمود السادي

تبرمسايء، شمءل شبرق برام هللا، وسط الضفة الغبرعية، خالل تنزههم في سهل العلدة. وتمكن 
الفلسطينيون من الفبرابر من المستوطنين. ونفذ مستوطنون آخبرون اعتدا ات أخبرى في جنوب الضفة 

 الغبرعية، عينمء أصيب أحد الشعءن عجبروح خالل مواجهءت مع االحتالل في شمءل الضفة.
تصدى أهءلي عوبرين، جنوب نءعلس، شمءل الضفة، اليوم الثالثء ، لهجوم نفذه على صايد آخبر، 

مستوطنون على أطبراف العلدة، مء أدى الندالع مواجهءت عين األهءلي وجيش االحتالل، وفق مء أفءد 
 عه مسؤول ملف االستيطءن في شمءل الضفة الغبرعية، غسءن دغلس، في تصبريحءت صحءفية.

أشجءبر كبرمة من أبراضي علدة الخضبر، جنوب  10نون، اليوم الثالثء ، من جءنب آخبر، قطع مستوط
عيت لحم، جنوب الضفة، فوجئ أصحءعهء عقطاهء، وفق مء أفءد عه مديبر مكتب هيئة مقءومة الجدابر 

 واالستيطءن في عيت لحم حسن عبريجية لـ"الابرعي الجديد".
تالل اإلسبرائيلي، اليوم الثالثء ، كمء ذكبرت مصءدبر صحءفية أن مستوطنين اقتحموا عحمءية جيش االح

منطقة تل البرميدة، وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة، لالحتفءل عايد "المسءخبر" على وقع أصوات 
الموسيقى الصءخعة، عءلقبرب من مسجد جعل البرحمة، وأحيء  حي تل البرميدة وشءبرع الشهدا  والسهلة، 

 ومحيط الحبرم اإلعبراهيمي الشبريف.
 10/3/2020، دنالعربي الجديد، لن

 
 ةقوات االحتالل تشن حملة اعتقاالت وتسرق مصاغا وأمواال من الضف .22

شنت قوات االحتالل اإلسبرائيلي حملة اعتقءالت تبركزت غءلعيتهء في  ”:القدس الابرعي“ –برام هللا 
محءفظة نءعلس، وطءلت أسبرى محبربرين، وأحد قيءدات حبركة فتح، وتخلل الحملة االستيال  على معءلغ 
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ة ومصءغ ذهعي من أحد المنءزل، كمء نفذ مستوطنون عدة هجمءت عنصبرية، كءن من ضمنهء مءلي
 تحطيم نصب الشهيد زيءد أعو عين، برئيس هيئة مقءومة االستيطءن السءعق.

مواطنين من محءفظة نءعلس شمءل الضفة، حيث  10واعتقلت قوات االحتالل، فجبر اليوم الثالثء ، 
عيتء جنوعء، عاد تفتيش منءزل ذويهم، ومن عينهم منوبر ععد البرحمن عني اعتقلت ثمءنية منهم من علدة 

 شمسة وهو أمين سبر حبركة فتح في تلك العلدة.
وذكبرت مصءدبر محلية أن تلك القوات اقتحمت قبرية عوبرتء جنوعء، واعتقلت األسيبر المحبربر والعءحث 

مبر حمدي مفلح، عقب ععد السالم عواد، كمء داهمت قبرية أوصبرين واعتلقت األسيبر المحبربر سء
 مداهمة منزليهمء وتفتيشهمء.

واستولت قوات االحتالل االسبرائيلي على ذهب وأموال من أحد المنءزل في منطقة الثغبرة جنوب شبرق 
طوعءس شمءل الضفة، عاد أن داهمت منزل المواطن ععد هللا نواف دبراغمة ومنزل والدته، وفتشت 

 مء.المنزلين، وتامدت الاعث وتخبريب محتويءته
كذلك اعتقلت قوات االحتالل، فجبر الثالثء ، مواطنء من علدة كفبر ثلث جنوب مدينة قلقيلية، عاد 

 اقتحءم منزله وتفتيشه، كمء داهم جنود االحتالل عدة منءزل في علدة عسلة، التءعاة لمدينة قلقيلية.
ام هللا وسط الضفة وتخلل حمالت جيش االحتالل اقتحءم علدة سلواد الواقاة إلى الشبرق من مدينة بر 

 الغبرعية، وأجبرى فيهء عمليءت تفتيش، واعتقل من هنءك اثنين من المواطنين، عاد أن فتش منءزلهم.
 11/3/2020، العربي، لندنالقدس 

 
 "الكلمة الطيبة"تواجه كورونا بـ في لبنان المخيمات الفلسطينية .23

« الصدفة». حتى اآلن على األقل. «..كوبرونء»ال تزال المخيمءت الفلسطينية عمنأى عن : آمءل خليل
قد يكونءن السعب في عدم تسجيل حءالت إصءعة عءلفيبروس، عاد، في أكثبر « حسن الحظ»و

التجماءت اكتظءظء  في لعنءن. منظمة غوث الالجئين الفلسطينيين وتشغيلهم )أونبروا( أعلنت، أمس، 
والمية وعين الحلوة ومنطقة  أن الفحوص المخعبرية التي أجبريت لثالث حءالت فلسطينية )من المية

، مؤكدة أن ال إصءعءت عءلفيبروس عين الالجئين الفلسطينيين. «كوبرونء»الغءزية( أظهبرت خلّوهء من 
جبرا ات الوقءية والحمءية من  مع ذلك، ينتظبر الفلسطينيون عد  تنفيذ خطة الطوابرئ لمواجهة الوعء  وا 

 الفلسطينيين. الوكءلة عءلتنسيق مع الهالل األحمبر والدفءع المدني
يمّني العاض في عين الحلوة النفس عأن الجدابر اإلسمنتي الذي شّيده الجيش اللعنءني حول المخيم، 
قعل سنتين، كفيل عابرقلة وصول الفيبروس إلى أكثبر من ثمءنين ألفء  يسكنون فوق كيلومتبر مبرعع واحد 

تشكل جز ا  من صيدا. « لشتءتعءصمة ا»تقبريعء ! يأتي ذلك، عءلطعع، في سيءق السخبرية السودا . فـ
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وسكءنهء يضّخون في المدينة حبركة اجتمءعية واقتصءدية ودبراسية وصحية، ويتنقل اآلالف من 
 اللعنءنيين والفلسطينيين والسوبريين يوميء  من المخيم واليه.

، «كوبرونء»سقطت المخيمءت الفلسطينية من خطة الطوابرئ الذي أعلنتهء وزابرة الصحة لمواجهة 
التي تتكفل « أونبروا»بر أن مسؤولية الوقءية والاالج في حءل ظهوبر إصءعءت، تقع على عءتق عءعتعء

عشؤون الالجئين واستشفءئهم ضمنء . الوكءلة التزمت عقبرابر وزابرة التبرعية، فأقفلت المدابرس التءعاة لهء 
ق في كل المخيمءت والتجّماءت، وشبرعت في تنظيم ندوات للتوعية، وعّممت برسءئل على تطعي

 ووسءئل التواصل االجتمءعي.« واتسءب»
عاض الفلسطينيين لم يكتِف عءإلبرشءد النظبري. الجماة الفءئت، انطلقت حملة وقءية عمعءدبرات أهلية 
ومدنية وعءلتاءون مع تجماءت الفلسطينيين في الشتءت، ال سيمء األطعء . وهي تهدف في مبرحلتهء 

ية في المبرافق الاءمة والمبراكز الصحية والمنشآت األولى إلى نشبر ملصقءت ومنشوبرات ومواد إبرشءد
والمدابرس وبريءض األطفءل في المخيمءت وتقديم اإلبرشءدات الالزمة لتجنب اإلصءعة. وفي المبرحلة 
الثءنية، ستامل الحملة على توفيبر مواد النظءفة والتاقيم وتقديمهء الستامءل الطالب في المدابرس 

المدني الفلسطيني إلى تاقيم التجماءت الاءمة والمدابرس والمقءهي  والمبرافق الاءمة، فيمء عءدبر الدفءع
 في المخيمءت كءفة.

 11/3/2020، األخبار، بيروت

 
 محاوالت حكومية لتبديد المخاوف من تهريب أراض إلى مستثمرين إسرائيلييناألردن:  .24

طبرح قءنون  ءدا  عادالثالثء ، نقءشء  ح يوم أمس: شهد العبرلمءن األبردني، محمد خيبر برواشدة - عّمءن
للسمءح عءالستثمءبر في منطقة العتبرا  السيءحية جنوب العالد، وسط إطالق حملة ماءبرضة نيءعية 

سبرائيليين تحت غطء  ، خوفء  ضده من تسبرب األبراضي المتءخمة لمحمية العتبرا ، إلى يد يهود وا 
مقءعل وذلك  ."توبراتيةعسعب ماتقدات دينية "اقتصءدي، محذبرين من أن تقع المدينة فبريسة أطمءع 

محءوالت حكومية لتعديد مخءوف األبردنيين من تهبريب أبراضي تلك المنطقة إلى مستثمبرين خءبرجيين، 
وزيبر الخءبرجية أيمن الصفدي عمداخلة سيءسية للبرد على حيث أدلى  خءصة من اإلسبرائيليين.

تخلى عن هويته، فءلعتبرا  لم األبردن ليس من يعيع أبرضه أو ي"أن الموجهة للقءنون، مؤكدا   االنتقءدات
 الحءد"، لينتهي النقءش تعع ولن تعءع، فهي إبرث وطني لألبردنيين أعء  عن جد وستعقى ألجيءل وأجيءل

 .عإقبرابر القءنون
 2020/3/11، الشرق األوسط، لندن
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 لالتحاد األوروبي أو االتحاد اإلفريقي ةمتاحلصالحيات الصالحيات مماثلة لب العربية تأمل الجامعة .25
القءهبرة: أكد السفيبر قيس الازاوي، األمين الاءم المسءعد للجءماة الابرعية، المشبرف على قطءع 
اإلعالم واالتصءل، أن الجءماة تامل على الصاد كءفة لتفايل التكءمل والتضءمن عين الدول الابرعية 

التنسيق في مء من خالل تازيز الهوية الثقءفية القومية، وتاميق المصءلح المشتبركة ععبر برفع وتيبرة 
صالحيءت  لجءماةعينهء، في مختلف القطءعءت. مابرعء  عن أمله في الوصول إلى مبرحلة أن تكون ل

ممءثلة للصالحيءت المتءحة لالتحءد األوبروعي أو االتحءد اإلفبريقي. وأوضح أن الجءماة تاكس 
عية من خالل سيءسءت دولهء األعضء  عءألسءس، لكنهء تامل على علوبرة المواقف الجمءعية الابر 

مؤسسة القمة ومجلسهء الوزابري، مشيبرا  في هذا السيءق إلى برفض الجءماة للخطة األمبريكية للسالم، 
 جسد عامق مسؤوليتهء التءبريخية.هء ل ء  شجءع ء  موقفوهو ُياد 

 2020/3/11، الخليج، الشارقة
 

 الشعبي الحراك بالتآمر عبر عناصر في أخرىودولة  "إسرائيل"وزير الداخلية الجزائري يتهم  .26
ودولة عبرعية وأخبرى أوبروعية لم  "إسبرائيل"اتهم وزيبر الداخلية الجزائبري كمءل علجود، الثالثء ،  الجزائبر:

وقءل  هدفهء هدم العالد والبرجوع عهء إلى سنوات الانف المسلح. "محلية"يسميهمء عدعم عنءصبر 
) للتظءهبر( كل يوم جماة  عاض الانءصبر تبريد تهديم مء وصل إليه الحبراك عخبروجهم": موضحء  

 ."والثالثء  واليوم يتكلمون عن أيءم اخبرى، لمءذا؟
 2020/3/10، القدس العربي، لندن

 
 سنواتألربع  ألمانيا تقرر منع كاتب فلسطيني من دخول أراضيهابذريعة معاداة السامية:  .27

 4اضيهء مدة قبربرت السلطءت األلمءنية منع الكءتب الفلسطيني خءلد عبركءت من دخول أبر : عبرلين
جعءبره الخبروج منهء، مستجيعة لدعوات  6سنوات، وذلك عاد  شهوبر على برفضهء تجديد إقءمته وا 

 2019يونيو / وكءنت الشبرطة األلمءنية اعتقلت عبركءت في حزيبران إسبرائيلية وجهت ضده في حينه.
ابر األلمءني القبر  وقد ُأدبرج خالل توجهه للمشءبركة عندوة في عبرلين هدفت للحديث عن صفقة القبرن.

تحت ذبرياة "أفكءبر عبركءت وحديثه المستمبر عن تحبريبر فلسطين من النهبر إلى العحبر" و"الامل  الجديد
وهي  على استبراتيجية لتحبريبر فلسطين"، و"إصبرابره على عدم اعتبرافه عحق إسبرائيل في الوجود".

 السلطءت األلمءنية ماءدية للسءمية.أسعءب اعتعبرتهء 
 2020/3/10، قدس برس موقع
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 ما هذه المحاكمة في الرياض؟ .28
 منيبر شفيق

آذابر/ مءبرس  8فلسطينيء  وأبردنيء  وكفالؤهم الساوديون أمءم محكمة ساودية في البريءض، في  68َمَثل 
، وذلك عتهمة االنتمء  إلى "كيءن إبرهءعي" وتمويله، والمقصود حبركة حمءس. ويقف على برأس 2020

األستءذ محمد الخضبري، ممثل حمءس في الساودية لاشبرات المقدمين إلى المحكمة الطعيب الثمءنيني 
السنين، وهو عضو األمءنة الاءمة للمؤتمبر الشاعي لفلسطينيي الخءبرج، منذ تأسيسه قعل ثالث 

 سنوات.
إن لهذه المحءكمة توقيتء  وشكال  ومحتوى ومغزى من عدة أعاءد، وكل هذه األعاءد ال عالقة لهء عتهمة 

اإلبرهءعي". فءلتوقيت يأتي في ظل مشبروع تبرامب اإلجبرامي والمسمى عـ"صفقة "اإلبرهءب" أو "الكيءن 
القبرن" وهي التي تمثل جبريمة الاصبر. ويكفي لدولة الساودية، مءضيء  وحءضبرا  ومستقعال ، أن تضع 
نفسهء من خالل هذه المحءكمة في خدمة هذه الصفقة، عمليء ، في حين لم تجبرؤ في اجتمءع مجلس 

 ة أن تاءبرض، أو تنكفئ، عن قبرابر برفض "صفقة القبرن".الجءماة الابرعي
فأية وصمة عءبر تبرسمهء هذه المحءكمة على جعين الحكومة الساودية في عهد الملك سلمءن عن ععد 
الازيز، وولي عهده محمد عن سلمءن، حين تاقد هذه المحءكمة في ظل مشبروع تبرامب الذي كءنت 

المسجد األقصى، عءصمة لدولة الكيءن الصهيوني. ثم  عدايته اإلعالن عأن القدس كلهء، عمء فيهء
الجبريمة، عشبرعنة لالستيطءن والمستوطنءت في القدس، وفي كل  -أتعاه، في إعالن محتوى الصفقة

أبراضي الضفة الغبرعية. وأمء مء تعقى خءبرج االستيطءن، اعتعبره خءضاء  في مصيبره للمفءوضءت الثنءئية 
لك مصيبر قطءع غزة عاد تجبريدهء من السالح. وأضف إلى ذلك المعءشبرة، وهو تحت االحتالل، وكذ

تأييده وتكبريسه لقءنون القومية الصءدبر عن الكنيست، والذي يأخذ عءلسبردية الصهيونية حول يهودية 
فلسطين، مسقطء  آية اإلسبرا : واألبرض المعءبركة، وكل حقءئق التءبريخ القديم والحديث الذي ينسف تلك 

 حيث أتى. السبردية من أسءسهء ومن
ولهذا عندمء تكون الحبرب التي أعلنهء دونءلد تبرامب على الشاب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، 
وعلى الحقوق الابرعية واإلسالمية في فلسطين، مستابرة، وتأتي السلطءت الساودية عهذه المحءكمة 

ب فلسطين وصموده، وتاتعبره فلسطينيء  وأبردنيء  وساوديء  عتقديم الدعم المءلي لمقءومة شا 68التي تتهم 
دعمء  لكيءن "إبرهءعي"، فإن تلك السلطءت تبرتكب جبريمة، وتقتبرف إثمء  وعءبرا  ليس عحق الفلسطينيين 
نمء عحق الساودية نفسهء، والتي كءنت في كل عهودهء  والابرب والمسلمين وأحبرابر الاءلم فحسب، وا 

 ءبر.حبريصة أاّل تبرتكب مثل هذه الجبريمة، ومثل هذا اإلثم والا
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هذا من نءحية التوقيت، أي فيمء األمة الابرعية واإلسالمية وأحبرابر الاءلم، عل كل دول الاءلم عدا 
أمبريكء دونءلد تبرامب يخوضون صبراعء ، أو يقفون ضد جبريمة الاصبر المسمءة "صفقة القبرن". فإلى 

 أين يذهب محمد عن سلمءن عءلساودية؟
ة، فثمة العاد المعدئي من القضية الفلسطينية الذي وصل أمء في األعاءد األخبرى عاد التوقيت والسيءس

، وهعطت 2002تدهوبره في السءعق إلى حد "معءدبرة السالم" التي تقدمت عهء الساودية لقمة عيبروت 
عءلسقف الابرعي إلى مء هعطت إليه من تنءزل مجءني للكيءن الصهيوني، وذلك عإعالن االستاداد 

، وأقيمت "دولة فلسطينية 1967التي احتلت في الاءم  لالعتبراف عه إذا انسحب من األبراضي
 وعءصمتهء القدس".

فحتى هذا التنءزل المعدئي الذي هعط عءلسقف الابرعي، أثعت عءلتجبرعة، ومبرة أخبرى، أن ال جدوى من 
تقديم التنءزالت مع عدٍو يأخذ وال ُياطي، ويبريد اقتالع كل الفلسطينيين، وتهويد كل فلسطين، وجالهء 

طنء  قوميء " خءلصء  لليهود فقط. فهل ُيبراد من هذه المحءكمة تقديم برسءلة معطنة )ولكن كلهء "و 
واضحة( عأن الساودية في عهد محمد عن سلمءن، ذاهعة إلى مء يبريده الصهءينة، من اقتالع واحتالل 

 وتهويد عءلكءمل.
قتالع الكءمل طعاء  هذه المحءكمة وحدهء مء كءنت لتكفي للوصول إلى ذلك التسءؤل، حول اال

واإلحالل الكءمل والتهويد الكءمل، لوال مء سعقهء من تصبريحءت لنتنيءهو حول مء وصلته الاالقءت 
 الساودية"، وهو مء لم ُيقءَعل عنفي. -"اإلسبرائيلية

وأخيبرا  وليس آخبرا ، ثمة ُعاد تحمله هذه القضية، وهو يمّس الُعاد األخالقي، ممتدا  إلى نكبران عالقءت 
تاءون دامت لاشبرات السنين، لتنقلب إلى غدبر ال مثيل له، وهو السجن والتاذيب والتجني صداقة و 

 عءالتهءم، ومء ُيتوقع من أحكءم.
نسءنية تمتد على مدى عقود وعهود، مع الدكتوبر محمد الخضبري  فكيف لاالقءت صداقة سيءسية وا 

هبر المجن، ويغدبر عهء، ال ألمبر في الساودية، ولم تشعهء شءئعة، ليأتي عهد يتنكبر لهء، ويقلب لهء ظ
نمء لسيءسة انقلعت على كل مء قعلهء، وعلى كل مء تاهدت عه في عالقءتهء  له عالقة عءلمانيين، وا 
الابرعية واإلسالمية والدولية؟ فهنء كءن عليهء، في األقل، لمء تقتضيه الحدود الدنيء للمبرو ة أن تبرحلهم 

لى سجن، وتحءكمهم عتهمة تتنءقض مع مء قءم من من الساودية عإحسءن، عدال  من أن تأخذهم إ
 عالقءت برسمية ال يجوز الغدبر عهء. وهو مء ال يقبّر عه شبرع، وال قءنون دولي، وال شيم عبرعية.

 10/3/2020، "21موقع "عربي 
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 مدى واقعية التهديد اإلسرائيلي لحماس في غزة بـ "ربيع ساخن" .29
 د. عدنءن أعو عءمبر

اإلسبرائيلية ضد حمءس لم تتوقف، ونفذتهء عحبروعهء الثالث على غزة في من الواضح أن التهديدات 
، ولال الحبركة ال تنفي تحقيق )إسبرائيل( لتهديداتهء، صحيح أنهء لن تكون سهلة 2014، 2012، 2008

على الجءنعين، لكن تنفيذهء احتمءل قءئم، وال أظنه سقط من سلم اهتمءمهء، فءلتهديدات حءضبرة على 
قبرابر في حمءس، وهي تأخذ االحتيءطءت األمنية لتفءدي أي ضبرعة غءدبرة من طءولة صنءع ال

 )إسبرائيل(، برغم استمبرابرهء عءلضغط عليهء لتخفيف حصءبر غزة.
مع الالم أن أي عملية عسكبرية إسبرائيلية واساة عغزة قد تسفبر عن خسءئبر عشبرية ال يحتملهء 

ة فيمن سيتولى إدابرة غزة إن تمت اإلطءحة اإلسبرائيليون، ويكمن التحدي أمءم )إسبرائيل( عقب الاملي
عحمءس، كمء أن غزة ليست تهديدا ملحء  على )إسبرائيل(، ويمكنهء تأجيل التاءمل ماهء أعوامء أخبرى، 
لكن الاملية المفءجئة ضد حمءس قد تكمن عتنفيذ عمل استخعءبري، برغم أن تحبرك القوات اإلسبرائيلية 

 ه التهديدات تجال حمءس يقظة إلمكءنية تنفيذهء.فيهء ليس متءحء، وبرغم ذلك فإن تزايد هذ
تتزامن هذه التهديدات اإلسبرائيلية ضد حمءس في غزة مع نشبر نتءئج استطالع إسبرائيلي، حول تقييم 

غيبر براضين  %38إنهم غيبر براضين عن سيءسة نتنيءهو، و %55السيءسة اإلسبرائيلية تجءه غزة، فقءل 
 عن أدا  وزيبر الحبرب.

ى أن التهديدات اإلسبرائيلية ضد حمءس جدية، عل قد يكون التخلص من سالحهء هنءك برأي آخبر يبر 
شبرطء لتنفيذ صفقة القبرن، ولتبرميم صوبرة )إسبرائيل( البردعية المتضبربرة عقب كشف حمءس للقوة 

 ، وقتل قءئدهء.2018اإلسبرائيلية الخءصة عخءن يونس في نوفمعبر 
ضد حمءس، ال أحد منهمء يابرف موعدهء، مع  واضح أننء أمءم تحضيبرات إسبرائيلية لمواجهة قءسية

أن تهديداتهء عاملية عسكبرية مفءجئة ضد الحبركة، تفسح المجءل للتفكيبر فيمء ستقدم عليه، سوا  كءن 
هجومء جويء قويء، أو إطالق قالقل داخلية في غزة هدد عهء وزيبر الحبرب السءعق أفيغدوبر ليعبرمءن في 

 .2018أغسطس 
هذه التهديدات اإلسبرائيلية عبرعيع سءخن ضد حمءس، وتنفيذ عملية مفءجئة  ال نستعاد من سيءق تحليل

غيبر مسعوقة ضدهء، أنهء مبرتعطة عأجوا  االنتخءعءت اإلسبرائيلية، وال أحد يالم إن كءن البرعيع السءخن 
سيكون البرعيع الوشيك أم الاءم القءدم، فقوة حمءس الاسكبرية آخذة عءلتنءمي عصوبرة واضحة، عجءنب 

نءجحة للتاءمل ماهء، مء يايق تنفيذ الاملية، لكن زيءدة الضغط  استبراتيجيةتالك )إسبرائيل( عدم ام
على حمءس عغزة ستقبرب لحظة االنفجءبر، برغم وجود فبرضية متزايدة تتمثل عتوجه إسبرائيلي إقليمي 

 إليجءد انقالب داخلي عغزة ضد حمءس عءستغالل سو  الظبروف المايشية فيهء.
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ن واإلسبرائيليون على سينءبريوهءت عمليءتية عءنتظءبر غزة، تدفع حمءس لتكثيف يتوافق الفلسطينيو 
عملهء االستخعءبري، وعسط السيطبرة الميدانية، وتكثيف الدوبريءت الشبرطية، تحسعء ألي ثغبرة أمنية 
تستغلهء )إسبرائيل( للحظة الصفبر، دون ضمءن نجءحهء عءإلفالت من الضبرعة اإلسبرائيلية، أو نجءح 

 يقءع عءلحبركة.األخيبرة لإل
 10/3/2020، فلسطين أون الين

 
 أَما للشتات من نهاية؟ .30

 عكبر عويضة
نام، أعني الشتءت الفلسطيني، إنمء ليس الذي يشيبر إلى مخيمءت المنءفي، عل تشتت أغلب القيءدات 

ي الفلسطينية في ديءبر اغتبراب اختءبروهء إمء عقبرابر اتخذوه عأنفسهم، أو برعمء ُفبِرضت عليهم قسبرا . لفتن
، أفءدني عأن قيءدة حبركة «الشبرق األوسط»أول من أمس عنوان خعبر على الصفحة األولى من 

مشتتة عين قطبر وتبركيء. فوبر مطءلاة الانوان، وقعل االطالع على تفءصيل التقبريبر، « حمءس»
وجدتني أتسء ل: ومءذا جبرى لقطءع غزة، هل اختفى فتحقق التمني الخعيث للبراحل إسحق براعين، 

ق علنء ، خالل عنفوان انتفءضة حجبر أطفءل فلسطين األولى، أنه يود تكسيبر أبرجل وأيدي عندمء زع
األطفءل، ثم إنه يتمنى لو أن العحبر يعتلع غزة، عكل أهلهء، لكن الجنبرال براعين اغتيل عيد أحد متطبرفي 

وبرأوا غزة تقءوم  إسبرائيل ذاتهء، وأّمء َمن صمد ِمن أطفءل غزة، وُكِتب له ولهء الامبر، فقد صءبروا شعءنء  
تسونءمي الظلم اإلسبرائيلي، حبرعء  تلد التي تليهء، ثم برأوهء تاءني األمبّرين، حصءبرا  من العبر ومن 
العحبر، وانقسءمء عين قءدة تنظيمءت أمسوا إخوة، ثم أصعحوا أعدا  ، وهء هم يبرون عاضهم مشتتين مء 

 عين الاواصم.
قق مع النءس لمءذا قبربروا أن يايشوا حيث يقيمون، عد ا ، يجب التسليم عأن ليس من حق أحد أن ُيح

خصوصء  إذا كءن مثيبر التسءؤل هو ذاته يقيم عايدا ، في عالد االغتبراب، كمء حءلي. عيد أن مء قد 
يوجد شيئء  من المنطق يعبربر إثءبرة السؤال، كون األشخءص المانيين قءدة يتحملون مسؤولية قضية 

ألفءضل، وغيبرهم من قءدة تنظيمءت فلسطينية يفّضلون هم ا« حمءس»شاب، كمء حءل قيءدات حبركة 
أيضء  اإلقءمة في عواصم عمنءطق عدة من الاءلم. ضمن هذا السيءق، آمل أال يبرى القءدة 
الحمسءويون، الُمشءبر في الخعبر إلى أنهم مشتتون مء عين قطبر وتبركيء، أي استفزاز في سؤالهم: لمءذا 

ة، أليست هي األحق عكم من غيبرهء؟ صحيح أن السلطءت مثل هذا الشتءت في حين أبرضكم موجود
اإلسبرائيلية تمنع عددا  منكم من البرجوع إلى قطءع غزة تحديدا ، لكن عاضء  منكم، وآخبرين في 
تنظيمءت غيبر حبركتكم، إمء أنه قبربر فجأة السفبر من غزة عنّية عدم الاودة إليهء، أو أنه من األسءس 
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غم محءولتي تجّنب ذكبر أسمء ، إال أنني أجد من الصاب تجءهل يفّضل العقء  في عواصم الشتءت. بر 
( 2012اإلشءبرة إلى َمثٍل يمكن أن ُيضبرب عمء حصل مع السيد خءلد مشال عندمء عءد إلى غزة )

وشوهد من ِقعل ماليين النءس، ععبر الفضءئيءت، وهو يقّعل، سءجدا ، تبراعهء، فِلمءذا لم يعق فيهء، ولو 
 في حءل طءبردته إسبرائيل، عزعم أنه من الضفة الغبرعية؟ اضطبر إلى ذلك مختعئء ،

أهو سؤال مشبروع، أم أنه متجءوٌز حتى أصول الليءقة؟ ثمة تنويه أجده ضبروبريء  هنء، خالصته أن 
آخبر مء يخطبر عءلعءل هو التشكيك عإخالص أي شخص لفلسطين، لمجبرد أنه مقيم عايدا  عن أبرضهء. 

ي، ذلك أنني أعتقد أن في عالقة كل شخص عوطنه، مء ليس هذا من حقي، وال يجوز ألحد غيبر 
يشعه الصلة البروحءنية، إنهء أمبر خءص. إذْن، إذا ُوضع التشكيك جءنعء ، يظل مشبروعء  طبرح السؤال 

، أليست علدكم، وتحديدا  قطءع غزة، أولى عكم من التشتت خءبرجهء؟ ثم «حمءس»على قءدة حبركة 
واصلوا مهمة إنهء  شتءت االنقسءم المميت عينكم وعين قءدة أليس األْولى هو البرجوع إلى غزة كي ت

 األفءضل هم أيضء ؟« فتح»حبركة 
أسئلة تحتءج إلى إجءعءت، ليس ألنهء تخص هذا الشخص أو ذاك، كل امبرئ حبر في اختيءبر أين 
نمء لمنءقشة المنهج ذاته. يعقى أن حديث غزة فتح في الذاكبرة ملف حدٍث تءبريخي عشته صعيء    يقيم، وا 
في الاءشبرة. وقع ذلك في مثل هذا اليوم قعل ثالثة وستين عءمء ، نهءبر الحءدي عشبر من مءبرس 

، عندمء شهدت عينءي جنءزة شءب ُشيِّع عادمء تسلق، في اليوم السءعق، سءبرية علم 1957)آذابر( 
طيني السبراي الحكومية عمدينة غزة، كي ينزل علم قوات الطوابرئ الدولية، ويبرفع مكءنه الالم الفلس

صبرابرا  على عودة اإلدابرة المصبرية، فُقتل  متاءنقء  مع الالم المصبري، برفضء  لمشبروع تدويل القطءع، وا 
عبرصءص جندي يتعع ذوي القعاءت الزبرق. منذ ذاك اليوم ُأطلق على محمد علي المشبرف اسم 

لى ذلك سعيال  اسم يليق عه، مثلمء أن قطءع غزة يليق عأن ياود إليه كل من استطءع إ«. شهيد الالم»
 ، وغيبرهم، عدل التشتت عين أي من عقءع الاءلم.«حمءس»من قءدة 

 11/3/2020، الشرق األوسط، لندن
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 عءموس هبرئيل
انتشءبر فيبروس كوبرونء يضع إسبرائيل في وضع حسءس مع جءبرتهء السلطة الفلسطينية في الضفة 

 سيطبر عليه "حمءس".الغبرعية وفي قطءع غزة الذي ت
هذا الوعء ، ال يابرف الحدود والجدبران، لكن في هذه األثنء  تسهم محءبرعته الكثيفة في الهدو  األمني 

 النسعي، عل تؤدي إلى تازيز التنسيق عين األطبراف.
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االمتحءن األكعبر سيأتي في األيءم القبريعة القءدمة عندمء ستضطبر إسبرائيل إلى اتخءذ قبرابر هل ستمدد 
 بر الكءمل الذي فبرض على "المنءطق" في عيد المسءخبر؟الحصء

الوضع في القطءع وفي الضفة مختلف في جوهبره. فغزة أكثبر حسءسية عءلنسعة النتشءبر األوعئة. ولكن 
 في هذه األثنء  لم يشخص فيهء أي مصءعين عءلكوبرونء.

فاليء ال توجد أي مصءعء ، ماظمهم في عيت لحم. و  25وفي الضفة الغبرعية تم حتى االثنين إحصء  
 إمكءنية للفصل عصوبرة كءملة عن إسبرائيل.

في جميع تحليالت الوضع، التي يجبريهء جهءز األمن في السنوات األخيبرة، تم طبرح خطبر انتشءبر 
أمبراض مادية في القطءع كأحد السينءبريوهءت المحتملة عسعب االكتظءظ هنءك والعنى المنهءبرة 

هذه الحءلة فإن مبركز اإلصءعة عءلكوبرونء يأتي من الخءبرج. والشبروط الصحية المتدنية. ولكن في 
 وعصوبرة متنءقضة الفصل النسعي للقطءع عن الاءلم عءلتحديد يحميهم في الوقت الحءلي.

سوا  في القطءع أو في الضفة يسود قلق كعيبر في أوسءط الجمهوبر، يصل إلى حد الذعبر من انتشءبر 
 الكوبرونء.

برفح لألشخءص الذين يوجد شك عأنهم أصيعوا عءلفيبروس. واآلن  في القطءع أقيمت منشأة عزل في
يوجد فيهء أشخءص مادودون. وفي الوقت ذاته تم تقليص الحبركة إلى مصبر ومنهء في ماعبر برفح، 

 وطلعت الحكومة من السكءن عدم السفبر إلى الخءبرج إذا لم يكن ضبروبريء.
س"، برغم أنهم ال يتحدثون ماء، تتالق الماضلة األسءسية، التي تشتبرك فيهء إسبرائيل وأيضء  "حمء

 عءلامءل الفلسطينيين الذين ياملون في إسبرائيل.
وفي الشهبر المءضي في إطءبر التسهيالت للقطءع ومحءولة التوصل إلى تهدئة طويلة المدى قبربرت 

 إسبرائيل زيءدة عدد تصءبريح الدخول لسعاة آالف تءجبر وبرجل أعمءل )فاليء ماظمهم من الامءل(.
سهيل لم يطعق عءلكءمل، لكن يوجد لـ "حمءس" مصلحة في استنفءده عسعب األزمة االقتصءدية هذا الت

في القطءع وحقيقة أن متوسط األجبر للاءمل الفلسطيني في إسبرائيل يزيد عستة أضاءف عن الدخل 
 في غزة.

عند  مع ذلك، يوجد لـ "حمءس" سعب جيد للخوف من أن يجلب الغزيون الذين سيدخلون إلى إسبرائيل
عودتهم الفيبروس ماهم، وسيكون من الصاب جدا وقف انتشءبره في القطءع المكتظ. الماضلة الفوبرية 
عنء  على ذلك ستكون عءألسءس متالقة عـ "حمءس": هل يجب عليهء المخءطبرة عوقف مصدبر الدخل 

 الحيوي للقطءع من أجل منع دخول الكوبرونء؟
برائيل ستجد صاوعة في أن تزيح عن نفسهء المسؤولية إذا انتشبر فيبروس الكوبرونء في القطءع فإن إس

 عن ذلك.
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المجتمع الدولي لن يوافق على ادعء  إسبرائيل، الذي يقول إنهء توقفت نهءئيء عن أن تكون مسؤولة 
، في حين أن السلطة الفلسطينية، 2005عن الوضع في القطءع عاد عملية االنفصءل في الاءم 

ى تطعيق اتفءقءت أوسلو ال توجد عتءتء على األبرض منذ طبردتهء المسؤولة عن القطءع، استنءدا إل
 .2007"حمءس" من هنءك عصوبرة عنيفة في الاءم 

"كيف سنتصبرف إذا توجه عشبرات آالف الفلسطينيين نحو الجدابر وطلعوا مسءعدة إسبرائيل في الكءبرثة 
دولي من المبركز متادد اإلنسءنية في القطءع؟"، سألت الدكتوبرة دانء وولف، الخعيبرة في القءنون ال

المجءالت في هبرتسليء، "الكوبرونء تظهبر على السطح مشكالت لم يتم حلهء عخصوص عالقءت 
 إسبرائيل مع القطءع والتي لم نحسمهء خالل سنوات".

 هذه مسألة تشغل مؤخبرا أيضء القيءدة السيءسية واألمنية عدا مشءكل أخبرى كثيبرة.
كوبرونء في قطءع غزة يتم تصنيفه في جهءز األمن عانوان عكلمءت أخبرى، سينءبريو انتشءبر فيبروس ال

 "ليحفظنء هللا".
 إغالق مع عالمة استفهام

 خالفء للقطءع فإن الفصل الطعياي عين إسبرائيل والضفة الغبرعية هو ععسءطة غيبر قءئم.
جدابر الفصل الذي تم عنءؤه في منتصف الاقد السءعق لم يتم استكمءله عاد، وقد تم إهمءله في 

 نوات األخيبرة، وهو قءعل لالجتيءز من قعل من يبريد ذلك حقء.الس
حتى صعءح أول من أمس تبركز ماظم حءالت اإلصءعة عءلكوبرونء في عيت لحم. وهنءك قبربرت السلطة 

 فبرض الحصءبر على المدينة عءلتنسيق مع إسبرائيل.
وال يوجد فيهء وجود  ولكن المنطقة البريفية عين عيت لحم والخليل تقبريعء ال يمكن فصلهء عشكل كءمل،

حقيقي للجيش اإلسبرائيلي الذي يقوم عتطعيق اإلغالق. لذلك، من الماقول أن المبرض سيواصل 
 االنتشءبر على األقل نحو الجنوب.

وزيبر الدفءع، نفتءلي عينيت، أعلن، األحد المءضي، أنه يفحص فبرض إغالق كءمل على "المنءطق"، 
 وهو لم يتخذ عاد قبرابرا نهءئيء حول ذلك.

في هذه األثنء  يتم التخطيط لدخول عمءل من الضفة عءستثنء  منطقة عيت لحم عد ا  من يوم 
 الخميس.

في  –هنء أيضء مبرة أخبرى سيكون هنءك تبردد عين خطبر انتشءبر الفيبروس وعين اعتعءبرات كسب البرزق 
ألف شخص ياملون داخل الخط األخضبر وفي  120الضفة يدوبر الحديث عن أكثبر من 

 ت، إضءفة إلى عشبرات اآلالف الذين ياملون عصوبرة غيبر قءنونية في إسبرائيل.المستوطنء
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األنعء  الجيدة، إذا كءن يمكن التحدث عن أنعء  كهذه، هي أن تهديد الوعء  عزز جدا التنسيق عين 
إسبرائيل والسلطة الفلسطينية، الذي مبر في السنة األخيبرة عأزمءت شديدة حول صفقة القبرن 

 طينية للسجنء  األمنيين، ومؤخبرا  الخالف حول الاجول.والمسءعدات الفلس
سبرائيل تسءعد الفلسطينيين في الضفة في تحويل  التنسيق في المجءل الصحي وثيق عشكل خءص وا 

 طواقم فحص للمبرض وتحليل النتءئج.
برعمء يمكن االستنتءج من ذلك عدة استنتءجءت على المدى العايد: الشاعءن مبرتعطءن ماء، ويجب 

ء التنسيق فيمء عينهمء في مسءئل حءسمة تتالق عءألمن والصحة دون صلة عءالختالفءت عليهم
 االيديولوجية والتوتبرات الاسكبرية.

 "هآرتس"
 11/3/2020، األيام، رام هللا
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