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 يل الحكومةكلف غانتس بتشكي ريفلين .1
نوم األحد، أيه سنكلف رئنس قائمة "كاحول الفان" إلسرائنلي رؤوفنن رنفلنن، مساء أعلن الرئنس ا

بنيي غايتس بتشكنل الحكومة المقبلة، وسنعلن عن ذلك رسمًنا نوم غد، اإلنثينن، بعد أن أيهى 
، إال أيه ندفع حتى اللحظة األخنرة لتشكنل حكومة وحدة في ظل أزمة مشاوراته مع الكتل الينابنة

 فنروس كورويا الذي نواصل ايتشاره.
وأوصى حزب "نسرائنل بنتنيو" بقنادة أفنغدور لنبرمان، رنفلنن، بإسياد مهمة تشكنل الحكومة المقبلة، 

مقعدا(،  15المشتركة )مقعدا(، والقائمة  33لغايتس، الذي حظي بتوصنة حزبه "كاحول الفان"، )
مقاعد(، فضال عن  6منرتس"، باستنثياء اليائبة أورلي لنفي أبنكاسنس )أي  -العمل -وتحالف "غنشر
 مقاعد(. 7حزب لنبرمان )

توصنة، ما نعيي أن الرئنس اإلسرائنلي سنكلفه هو بـ"المهمة  61وبذلك، حصل غايتس على 
الحكومة الميتهنة والنته بينامنن يتيناهو؛ وبذلك تكون  المستحنلة" المتمنثلة بتشكنل الحكومة، ال رئنس

 قائمة "كاحول الفان" قد حققت مرادها بالحصول على التكلنف أوال.
وبعد ايتهاء مشاورات التكلنف التي عقدها رنفلنن على مدار النوم، أعلن أيه سنجتمع بغايتس 

وذلك قبل إعاليه الرسمي عن تكلنف  ويتيناهو في جلسة نثالنثنة نعقدها مساء النوم في مقر إقامته،
غايتس، المتوقع نوم غد اإلنثينن؛ وبعد االستماع إلى توصنة األحزاب، نفقد هامش المياورة المحدود 

 أصال والتأنثنر الذي نميحه له القايون اإلسرائنلي.
كومة وتشنر الترجنحات إلى أن رنفلنن سنواصل محاوالته حتى اللحظة األخنرة للدعوة إلى تشكنل ح

وحدة قومنة أو حكومة طوارئ متذرعا بالوباء العالمي المتمنثل بفنروس كورويا اآلخذ بااليتشار، غنر 
أيه سنعلن الحًقا تكلنف غايتس، الذي سنسارع إلى اتخاذ خطوات عملنة على الصعند البرلمايي 

 التشرنعي لزنادة الضغط على يتيناهو لاليضمام إلى حكومة وحدة.
ة، تسعى قائمة "كاحول الفان" إلى السنطرة على اللجية الميظمة للكينست، التي وفي هذه المرحل

سنترأسها عضو كينست من الكتلة التي ألقى رئنس الدولة على أحد يوابها مهمة تشكنل حكومة. 
ومن نثم تعننن رنئنس جدند للكينست وتشكنل لجان برلماينة تضمن لها السنطرة على سنر العملنة 

، لنيتهي بها المطاف إلى تشرنع قايون نميع متهًما بقضانا جيائنة 23ل فترة الكينست الـالتشرنعنة خال
 من تشكنل الحكومة.
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وفي بنان صدر عيه، رفض رئنس الكينست، نولي إدلشتانن )اللنكود(، مساعي "كاحول الفان" 
على تشكنل اللجية الستبداله، وهدد بامتياعه عن الدعوة الجتماع الهنئة العامة للكينست للمصادقة 

الميظمة، وقال في بنان صدر عيه: "مقتضنات الساعة لدولة إسرائنل تتطلب تشكنل حكومة وحدة 
واسعة. الحاجة لمنثل هذه الحكومة لنست فقط بسبب أزمة كورويا. لقد ولدت قبل وقت طونل من 

 لوطينة".تفشي الفنروس. لكن الحسابات الفئونة الصغنرة تغلبت مراًرا على االعتبارات ا
وتابع "النوم، لم تعد هياك أنة شكوك في أهمنة وجود حكومة توافقنة واسعة. في رأني هذا الرأي الذي 
تم اإلجماع علنه في جمنع فئات المواطينن في إسرائنل، وأيا أسمع هذا من عدد ال نحصى من 

 المواطينن المعيننن الذنن نتحدنثون معي حول هذا الموضوع".
صدار تشرنعات منثنرة  وأضاف "التحركات السناسنة العاجلة، منثل ايتخاب رئنس دائم للكينست وا 
للجدل، تهدف باألساس إلى سد الطرنق أمام فرص تشكنل الحكومة التي نرندها الجمهور"، 
واستطرد: "ايتهى زمن الحسابات الفئونة الصغنرة، لن أساهم في أي خطوة تسعى إلى كسر اإلجماع 

 وتهدف إلى سرقة السلطة التشرنعنة". الحاصل
في المقابل، هاجم الرجل النثايي في "كاحول الفان" نائنر لبند، إن "بعد أن ألغى وزنر القضاء، 
أوحايا، محاكمة يتيناهو في ظلمة اللنل، كيا بحاجة إلى دلنل آخر على جيون اللنكود، أصدر 

 قايوينة". إدلنشتانن بنايا نعلن أيه سنميع استبداله بسبل غنر
وأضاف إن "بنان إدلشتانن المشنن لن نصمد أمام االحتكام للقايون والرأي العام وللعدل والميطق. 
هذا استغالل مشنن لصالحناته"، وأضاف "كل دقنقة تمر وال نشرف فنها الكينست على عمل 

 الحكومة هي إغفال كبنر للتعامل مع أزمة كورويا وتضر بشدة بالقنم الدنمقراطنة".
هذا وبعنثت جمنع الكتل البرلماينة التي أوصت على تكلنف غايتس بتشكنل الحكومة، بما في ذلك 
القائمة المشتركة، رسالة إلى إدلشتانن وطالبته بإدراج التصونت على اختنار رئنس جدند للكينست 

 .23على جدول األعمال المقرر نوم غد اإلنثينن، الذي سنشهد ايطالق الكينست الـ
 15/3/2020، 48عرب 

 
 "الفصل العنصري"بتصعيد مخططات  "يلإسرائ"السلطة الفلسطينية تتهم  .2

في الضفة اتهمت السلطة الفلسطنينة، إسرائنل، بتصعند وتنرة مخططات الضم والفصل  رام هللا:
الغربنة، عن طرنق بياء يظام فصل عيصري، مستغلة ايشغال العالم بفنروس كورويا. وأرسل 
الميدوب الدائم لدولة فلسطنن لدى األمم المتحدة، السفنر رناض ميصور، أمس، نثالث رسائل 

نس متطابقة إلى كل من األمنن العام لألمم المتحدة ورئنس مجلس األمن لهذا الشهر )الصنن(، ورئ
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الجمعنة العامة لألمم المتحدة، حول استمرار تدهور الوضع على األرض في فلسطنن المحتلة، بما 
في ذلك القدس الشرقنة، وتفاقم األوضاع بشكل خطنر، يظرًا لقنام إسرائنل بتصعند وتنرة مخططات 

 الضم واالستعمار، فضاًل عن اعتداءاتها وخطاباتها التحرنضنة ضد الشعب الفلسطنيي.
أكد ميصور على أهمنة بذل جهود عاجلة لمسايدة حق الشعب الفلسطنيي في تقرنر المصنر، الذي و 

بدويه سنستمر ايتهاك الحقوق األساسنة للفلسطنيننن، وتعرنض حناتهم للخطر باستمرار، مشددًا على 
األراضي  ضرورة إيقاذ الدولة الفلسطنينة وفرص السالم، واتخاذ تدابنر فورنة وعملنة لردع ووقف ضم

 الفلسطنينة إلى دولة إسرائنل.

 15/3/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 اشتية يطالب باإلفراج عن األسرى حفاًظا على أرواحهم .3
طالب رئنس الوزراء محمد اشتنة، حكومة االحتالل باإلفراج الفوري عن جمنع األسرى،  :رام هللا

خصوًصا المرضى والذنن نعايون من األمراض المزمية، حفاظا على أرواحهم في ظل تفشي فنروس 
 ( في إسرائنل.19-كورويا )كوفند

 صباا النوم السبت، وقال رئنس الوزراء، خالل لقائه عددا من ذوي األسرى في مكتبه برام هللا
"سيوجه رسالة إلى هنئة الصلنب األحمر الدولنة لمطالبتهم بالعمل على اإلفراج عن األسرى وضمان 
سالمة المحكومنن في سجون االحتالل، والتأكد من مراعاة إدارة السجون إجراءات السالمة العامة 

 ألسرايا، خصوصا الحد من حالة االكتظاظ في هذه السجون".
 14/3/2020، القدس، القدس

 
 بحر يدعو لرفع الظلم عن المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية .4

دعا رئنس المجلس التشرنعي باإليابة د. أحمد بحر، رئنس مجلس الشورى السعودي ": الرأي"-غزة
الدكتور عبد هللا بن محمد بن إبراهنم آل الشنخ، التدخل العاجل لرفع الظلم على المعتقلنن 

 في المملكة العربنة السعودنة واإلفراج عيهم. الفلسطنيننن
تصرنح وصل "الرأي" النوم األحد، عن استهجايه واستيكاره الشدند لما نرد من أيباء  بحر فيوأعرب 

 بتهم غنر جيائنة وصفها بالباطلة. الفلسطنينننحول محاكمة المملكة العربنة السعودنة للعشرات من 
بحر، صباا النوم االحد لرئنس مجلس الشورى السعودي، أكد  وجاء ذلك خالل رسالة عاجلة وجهها

 فنها أن الشعب الفلسطنيي نكن للمملكة العربنة السعودنة وشعبها كل حب وتقدنر وامتيان.
 15/3/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 العمالبيان ُمسرب لوزيرة الصحة يحذر من احتمال إصابة أعداد كبيرة بـ"كورونا" خاصة بين  .5

ذكر بنان مسرب، مساء النوم األحد، ُموجه من وزنرة الصحة الدكتورة مي كنلة إلى رئنس  :رام هللا
الوزراء الدكتور محمد اشتنة، حول التوقعات الوبائنة لأُلسبوعنن المقبلنن، أيه قد نتم إغالق الحواجز 

 ت.اإلسرائنلنة أمام عمال الخط األخضر، واحتمال اإلغالق بنن المحافظا
كما أشار البنان إلى احتمال إغالق الجسر في كال االتجاهنن، حنث إن وباء "كورويا" متفش ٍّ في 
إسرائنل ومن محاور متعددة )أوروبا، أمرنكا(، ولذلك فإن الفنروس سنكون متعدد الفتك، وال نقف عيد 

 اليوع الموجود في محافظة بنت لحم، وهو اليوع األقل خطورة.
ألف عامل، إضافة إلى العمال  200ن عمال الخط األخضر، المتوقع أن عددهم ولفت البنان إلى أ

الذنن نعملون في المستوطيات، سنشكلون مجموعة مهمة من اإلصابات، التي تقدر يسبة اإلصابات 
ألف إصابة إذا ايتشر كاماًل  250إلى عدد السكان في الضفة الغربنة والقدس الشرقنة وقطاع غزة بـ 

 ألف إصابة في القدس الشرقنة(. 15ألف إصابة في قطاع غزة، و 85ألف إصابة الضفة، و 150)

وذكر البنان أن هذه األرقام تشنر إلى العدوى بشكل عام، ومن المتوقع أن َمن هم بحاجة للعالج 
 إصابة بحاجة للعيانة المكنثفة. 800إصابة، ميهم  12,500

مسرب، فإن المحافظات التي قد تحتوي على أكنثر حالة ووفق توقعات وزارة الصحة، حسب البنان ال
 وبائنة ستكون تراتبنًا كما نلي: سلفنت، قلقنلنة، نطا والظاهرنة، طولكرم، جينن.
 15/3/2020، القدس، القدس

 
 كورونامن إجراءاتها االحترازية بسبب تشدد السلطة الفلسطينية  .6

حترازنة فنما تتجه إسرائنل إلبطاء االقتصاد شددت السلطة الفلسطنينة من إجراءاتها اال رام هللا:
دخال قنود على الحركة في ظل ارتفاع أعداد المصابنن بفنروس كوفند  )كورويا المستجد(  19 -وا 

 لدى الجايبنن.
وأعلن الياطق باسم الحكومة الفلسطنينة إبراهنم ملحم عن تسجنل نثالث إصابات جدندة بفنروس 

إصابة. وأكد ملحم خالل مؤتمر صحافي أن  38لعدد إلى في بنت لحم، لنرتفع ا« كورويا»
مواطيا نخضعون للحجر الصحي  6429اإلصابات هي لمخالطي مصابنن في بنت لحم، مشنرًا إلى 

ودعا ملحم المواطينن لزنادة االهتمام الشخصي، وعدم الخروج  في قطاع غزة. 2676الميزلي، ميهم 
 السبب في ارتفاع اإلصابات هو المخالطة.من الميازل، وعدم االختالط، خاصة أن 

صابة واحدة في طولكرم. 37وتتركز اإلصابات في بنت لحم في الضفة الغربنة )  إصابة( وا 
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ووضعت السلطة حواجز وقوات على المداخل الرئنسنة والفرعنة لبنت لحم وبنت جاال وبنت ساحور، 
ن أخرى اعتقلت السلطة مخالفنن وعلى مداخل األرناف وميعت التيقل بشكل شبه كامل. وفي مد

لقرارات إغالق المقاهي العامة والقاعات والمطاعم. وتواصل السلطة إعالن حالة طوارئ في األراضي 
 الفلسطنينة شملت إغالق المدارس والجامعات والمؤسسات والمقاهي والمتيزهات وقاعات األفراا.

 15/3/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 تلتقيان ممثلي الفصائل والقوى الوطنيةفي غزة "الداخلية والصحة"  .7
عقدت وزارتا الداخلنة واألمن والوطيي والصحة بقطاع غزة اجتماعًا مع ممنثلي القوى  الرأي: -غزة

والفصائل الفلسطنينة كافة، صباا النوم األحد، في مكتب وزنر الداخلنة بمدنية غزة؛ وذلك لوضعهم 
 ة للوقانة من فنروس كورويا.في صورة اإلجراءات الحكومنة المتخذ

وحضر االجتماع كل  من اللواء توفنق أبو يعنم وكنل وزارة الداخلنة واألمن الوطيي، ود. نوسف أبو 
 الرنش وكنل وزارة الصحة، إلى جايب ممنثلنن عن القوى الوطينة واإلسالمنة كافة.

واالحترازنة التي اتخذتها وزارة بدوره، أطلع اللواء توفنق أبو يعنم الحضور على اإلجراءات الوقائنة 
 الداخلنة واألمن الوطيي؛ للوقانة من هذا الوباء العالمي.

وتشمل تلك اإلجراءات: إغالق المعابر، ومتابعة إجراء الحجر الصحي الميزلي، وكذلك اإلجراءات 
اإلصالا المتخذة على صعند المقار الشرطنة ومراكز الخدمة، والموقوفنن في اليظارات ويزالء مراكز 

 والتأهنل.
من جهته، أطلع د. نوسف أبو الرنش الحضور على إجراءات وزارة الصحة للوقانة من الفنروس، بما 
تشمله من عمل مختبرات الفحص والتشخنص، وتوفنر اللقاحات الالزمة، وتجهنزات أماكن الحجر 

لفنروس، مؤكدًا إعداد وجد د "أبو الرنش" التأكند على خلو قطاع غزة من هذا ا الصحي احترازنًا.
 الوزارة خطة شاملة للطوارئ بعدة مستونات.

 15/3/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 تشكيل لجنة تقصي حقائق حول واقع التحقيق مع الموقوفينفي غزة يقرر  "التشريعي" .8

المجلس التشرنعي  قررت لجان الداخلنة واألمن والحكم المحلي، والرقابة، والقايوينة في": الرأي"-غزة
الفلسطنيي، تشكنل لجية تقصي حقائق حول واقع التحقنق مع الموقوفنن في السجون، وظروف 

جاء ذلك خالل جلسة استماع عقدتها اللجان  مراكز التأهنل واالصالا ومدى موائمتها مع القايون.
عام المدهون جهود واستعرض اليائب ال المذكورة مع اليائب العام المستشار ضناء الدنن المدهون.
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الينابة العامة في تشكنل لجية مياهضة التعذنب، والتيسنق مع األجهزة األمينة لعقد الدورات 
المتخصصة واالستعاية بخبراء فيننن لموائمة أسالنب التحقنق مع المعاننر الدولنة والتشرنعات 

 ي شرنكة في هذا البريامج.السارنة، ميوهًا الى أن العدند من مؤسسات حقق االيسان والمجتمع المدي
 15/3/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 ويتهم حماس بتجنيدهايعلن اعتقاله فلسطينية من عرعرة  الشاباك" .9

بتجيند ومحاولة تجيند « حماس»اتهم جهاز األمن العام اإلسرائنلي )شاباك(، حركة  رام هللا:
خطنب باعتقال آنة « شاباك»فلسطنيننن من عرب الداخل. وكشف اليقاب، أمس، عن قنام جهاز 

فبرانر )شباط( الماضي، وهي فلسطنينة تحمل الجيسنة اإلسرائنلنة من سكان  17عامًا(، في  31)
 «.حماس»التابعة لـ« القسام»لكتائب « متخابرة»عرعرة المنثلث، بشبهة كويها 

عامًا( من بنت الهنا،  29جي دا خطنب، هما محمد فلفل )« القسام»إن عيصرنن من « شاباك»وقال 
جمع المعلومات ألهداف إرهابنة، ورصد أهداف »عامًا( من جبالنا، وأمراها بـ 32وة )ومحمد حال

 الشابة خطنب وأخضعها للتحقنق بشأن قضانا أمينة.« شاباك»واعتقل «. إسرائنلنة
أن خطنب ُجي ِّدت بهدف االيخراط في أيشطة إيساينة للعائالت المحتاجة في غزة، « شاباك»وأعلن 

، كجمع معلومات «حماس»، والقنام بمهام لـ«البينة التحتنة»و« اإلرهابنة»ة ولصالح تمونل األيشط
استخبارنة أمينة في وقت الحق، بهدف ضربها. واتُّهمت خطنب بيقل مئات اآلالف من الشنكالت 

بحجة أيها ميقولة لحاالت إيساينة، إال أيها ُيقلت ألغراض تتضمن المساعدة في بياء « حماس»إلى 
 «.حماس»ء مخرطة ومبانٍّ أليشطة خاصة بالجياا المسلح لـاأليفاق، وبيا

، ليقل معدات حساسة نمكن استخدامها في بياء األيفاق ومراقبة «شاباك»وسعت خطنب، حسب 
ونشنر التحقنق، كذلك إلى أن خطنب قدمت معلومات «. شاباك»قوات الجنش اإلسرائنلي، وفق بنان 

 إحدى جوالت القتال مع غزة.عن حركة القوات العسكرنة خالل « حماس»لـ
ومددت المحكمة المركزنة في حنفا، أمس، اعتقال خطنب حتى نوم األربعاء المقبل، بشبهة التعاون 

إلى « تصرنح مد عٍّ »وقدمت الينابة العامة اإلسرائنلنة، النوم، «. القسام»والتخابر مع كتائب 
نات عالنة وترفض الشبهات الميسوبة المحكمة. وقال محامي خطنب، بدر إغبارنة، إيها تتمتع بمعيو 

خطنب اشتكت من ظروف اعتقالها أمام هنئة المحكمة والتي أمرت »إلنها. وصرا إغبارنة بأن 
«. بفحص هذا الموضوع. وسمحت المحكمة لطفلنها، محمد وعبد الرحمن، بلقائها واحتضايها

ر، إال أن المحكمة سمحت الشرطة والينابة حاولتا االعتراض على هذا األم»وأضاف إغبارنة أن 
 «.لطفلنها باالقتراب من والدتهما
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بجمع التبرعات « فنسبوك»ُنذكر أن خطنب يشطت عبر صفحتها في شبكة التواصل االجتماعي 
لحاالت إيساينة من المرضى، وتحدندًا األطفال من الضفة الغربنة وقطاع غزة ممن نعاَلجون في 

عات لطالب وطالبات جامعننن حالت ظروفهم االقتصادنة المستشفنات اإلسرائنلنة، كما جمعت تبر 
 دون دفع أقساطهم المادنة للجامعات.

 وتجمهر مياصرون للياشطة آنة خطنب، أمام ساحة المحكمة؛ مياَصرًة لها، مطالبنن باإلفراج عيها.
 16/3/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 ة من خالل رصيد عالقاتنابدران: نسعى لإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين بالسعودي .10

خالل مقابلة  أكد عضو المكتب السناسي لحركة المقاومة اإلسالمنة "حماس" حسام بدران: بنروت
خاصة مع "قدس برس" النوم األحد، سعي الحركة "الحنثنث" على كافة المستونات لإلفراج عن جمنع 

 الخارجنة المتوازية مع الجمنع.المعتقلنن الفلسطنيننن بالسعودنة، من خالل رصند عالقاتها 
لمساس بعالقاتها مع ا شأيها من مواقف أو تحركات أنة تتبن   لم" حماس" أن على بدران، وشدد

وأضاف عضو المكتب السناسي لحركة "حماس"، أن التهم التي وجهت  المملكة العربنة السعودنة.
 في السعودنة. للمعتقلنن غرنبة وتتعارض مع المواقف المعتادة رسمنًا وشعبناً 

 15/3/2020، قدس برس
 

 بلبنان: دعوة جعجع لعزل المخيمات تتنافى مع اإلنسانية والقانون حماس .11
أكد القنادي في حركة "حماس"، رأفت مر ة، على أن دعوة سمنر جعجع لعزل المخنمات الفلسطنينة 

صفحته على في لبيان بسبب فانروس كورويا دعوة مرفوضة. وقال مر ة في تصرنح صحفي عبر 
"تونتر" النوم السبت: "إن دعوة جعجع غنر مجدنة وتتيافى مع القواعد اإليساينة والقايوينة"، 

 مستطردًا: "كان األولى بجعجع دعوة الحكومة اللبياينة واألمم المتحدة لتحمل مسؤولناتهما".
 14/3/2020، فلسطين أون الين

 
 تحمل رسائل سلبية خطيرةسطينية تصريحات جعجع حول كورونا والمخيمات الفل الحية: .12

علق يائب رئنس المكتب السناسي لحركة حماس خلنل الحنة، األحد، على تصرنحات رئنس : غزة
حزب القوات اللبياينة سمنر جعجع، التي دعا فنها إلى فرض اإلغالق على المخنمات الفلسطنينة 

 في لبيان؛ بذرنعة الحد من ايتشار كورويا.
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تصرنحات جعجع ذات مغزى سناسي، وتوحي بال شك بأن هياك "، إن “نوزإرم ي“وقال الحنة لـ
شارته بإصبع "، ميوها إلى أن ”موقفا سلبنا من المخنمات الفلسطنينة في لبيان تصرنحات جعجع وا 

االتهام لمخنمات الالجئنن الفلسطنيننن، كأيها مصدر الخطر بذرنعة كورويا، تحمل رسائل سلبنة 
 “.خطنرة

دنث واختصاص المخنمات الفلسطنينة بذلك، ننثنر الرنبة والشك، وندفع للتساؤل، الح"وأضاف أن 
هذه "، الفتا إلى أن "لماذا باتت المخنمات مستهدفة من هذه الشخصنات وغنرها بنن الحنن واآلخر؟

المواقف تجاه المخنمات والفلسطنيننن غنر مقبولة، وتشكل إضرارا بمكاية لبيان واحتضايه للحالة 
 “.سية، وتضر كذلك بالعالقة بنن الشعبنن الفلسطنيي واللبيايي 70ة الفلسطنينة ميذ الوطين

 15/3/2020، إرم نيوزموقع 
 

 قيادات فلسطينية تصف دعوة جعجع إلى عزل المخيمات بسبب كورونا بالعنصرية .13
شجب عضو المكتب السناسي للجبهة الدنمقراطنة لتحرنر فلسطنن تنسنر خالد طلب رئنس حزب 

وفي بنان له، لفت خالد إلى  القوات اللبياينة سمنر جعجع فرض حصار على المخنمات الفلسطنينة.
أن اقتراحات رئنس حزب القوات اللبياينة لمحاصرة وباء كورويا العالمي في لبيان "عيصرنة 

 ومرفوضة".
حساب كرامة كذلك دعا خالد رئنس حزب "القوات" إلى التراجع عن المتاجرة بفنروس "كورويا" على 

وسالمة الالجئنن في مخنمات لبيان، وأضاف "يذك ر بتارنخه األسود وتعاويه مع مجرم الحرب ارننل 
 شارون والقوات الصهنوينة في مجازر صبرا وشاتنال".

بدوره، استيكر مسؤول اإلعالم بالجبهة الشعبنة لتحرنر فلسطنن القنادة العامة أيور رجا كالم جعجع 
رجا أشار إلى أن دعوات جعجع للحجر على مخنمات الفلسطنيننن  لبيان.بشأن عزل مخنمات 

واليازحنن السورننن تستوجب الحجر السناسي على العقول العيصرنة، داعنًا القوى الوطينة اللبياينة 
 إلى الوقوف بوجه السناسات العيصرنة التي ال تخدم إال العدو الصهنويي.

الجمعة، أن مخنمات الالجئنن السورننن والفلسطنيننن  نذكر أن رئنس حزب القوات اعتبر، أمس
 بحاجة لتدابنر مشددة في محنطها، وميع الدخول إلنها والخروج ميها.

 14/3/2020، بيروت، الميادين نت
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 حركة المبادرة تطالب باإلفراج عن كل المعتقلين السياسيين .14
موقفها المبدئي برفض االعتقال السناسي من أكدت حركة المبادرة الوطينة الفلسطنينة على : رام هللا

 أي جهة كايت.
والتوقنف وطالبت الحركة باإلفراج عن المعتقلنن السناسننن كافة ووقف كل أشكال االستدعاءات 

خلفنة الرأي السناسي في شقي الوطن خاصة مع ايشغال الجمنع بالتصدي اليتشار فنروس  على
 كورويا والتوعنة من اجل الوقانة ميه.

وقالت الحركة في بنان لها "ان الوقانة من خطر اإلصابة بفنروس كورويا نستدعي بالدرجة األولى 
أهم الوسائل الوقائنة تتمنثل في عدم التواجد في التجمعات  وأن أحدحمانة أرواا المواطينن كافة سنما 

ذه األزمة ودعت الحركة لتظافر الجهود على كافة المستونات لمواجهة ه ".واألماكن المزدحمة
تصدرها الجهات المختصة إزاء ما نتعلق بالوسائل  واإلرشادات التيالتعلنمات  وااللتزام بكافة

 .واإلجراءات الوقائنة
 15/3/2020، وكالة معًا اإلخبارية

 
 على نتنياهو 58عضو كنيست يوصون على غانتس و 61"مشاورات التكليف":  .15

عضو  61أفضت مشاورات الرئنس اإلسرائنلي، رؤوفنن رنفلنن، مع الكتل البرلماينة إلى توصنة 
كينست على تكلنف رئنس قائمة "كاحول الفان" بنيي غايتس بمهمة تشكنل الحكومة اإلسرائنلنة، فنما 

عضو كينست،  58حصل رئنس الحكومة، بينامنن يتيناهو، على توصنات كتلة النمنن التي تضم 
 نما امتيعت عضو الكينست أورلي لنفي أبنكاسنس عن التوصنة.ف

وعقب حصوله على التوصنات، صر ا رنفلنن بأن "األرقام والحسابات واضحة، لن الدعوات إلقامة 
حكومة وحدة قومنة واضحة كذلك، سأعقد جلسة مشاورات مع يتيناهو وغايتس قبل تكلنف أحد 

اإلسرائنلنة إلى أن رنفلنن دعا كل من يتيناهو  12ت القياة المرشحنن بمهمة تشكنل الحكومة". ولفت
 وغايتس إلى جلسة نثالنثنة مشتركة في تمام الساعة السابعة واليصف من مساء النوم.

وفي ظل أزمة فنروس كورويا، بدأ رنفلنن، صباا النوم األحد، مشاورات مع ممنثلي األحزاب في 
حكومة جدندة، فنما تمارس كتلة "كاحول الفان"،  الكينست، التي ستوصي بمرشح لتفونضه بتشكنل

 برئاسة بنيي غايتس، ضغوطا على القائمة المشتركة كي توصي بتكلنف غايتس بتشكنل حكومة.
وحضر ممنثلو األحزاب إلى المشاورات مع رنفلنن وفقا لحجمها، حنث التقي رنفلنن مع اللنكود أوال، 

منرتس"،  –غنشر  –ة، نثم شاس، "نهدوت هتوراة"، "العمل نثم "كاحول الفان" وتلنها القائمة المشترك
 "نسرائنل بنتنيو"، وكتلة أحزاب النمنن المتطرف "نمنيا".
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وأوصى ممنثلو حزب اللنكود أمام رنفلنن بتفونض رئنس الحزب، بينامنن يتيناهو، بتشكنل الحكومة 
رئنس الكتلة، بنيي  عضو كينست، فنما أوصى وفد "كاحول الفان" بتفونض 36المقبلة، بواقع 

 عضو كينست. 33غايتس، بتشكنل الحكومة، بواقع 
وأوصى وفد القائمة المشتركة أمام رنفلنن بتفونض غايتس بتشكنل الحكومة المقبل. ونشار إلى أن 
اللجية المركزنة لحزب التجمع الوطيي الدنمقراطي، قررت أال تغن ر موقف الحزب بعدم التوصنة على 

أضاف أن التجمع نلتزم بقرار األغلبنة في القائمة المشتركة، وذلك بموجب قرار  أحد، لكن القرار
 يائبا. 15المكتب السناسي للتجمع. ونعيي ذلك أن توصنة المشتركة تمنثل 

وأوصت جمنع مركبات كتلة النمنن )"شاس"، "نهدوت هتوراة" و"نمنيا"( على تكلنف يتيناهو برئاسة 
 سرائنل بنتنيو"، أفنغدور لنبرمان، على تكلنف غايتس.الحكومة، في حنن أوصى حزب "ن

وفنما امتيعت رئنسة حزب غنشر، أبنكاسنس عن التوصنة على غايتس، أوصى التحالف الذي 
تيضوي تحته ونضم كل من العمل ومنرتس باإلضافة إلى غنشر على غايتس، لنحصل غايتس من 

 .7توصنات عوضا عن  6كتلة هذا التحالف على 
التلفزنوينة عن قنادننن في "كاحول الفان" قولهم إيهم أبلغوا القائمة المشتركة بأيه "ال  13القياة ويقلت 

تجري أي اتصاالت جدنة" حول تشكنل حكومة وحدة مع حزب اللنكود، واعتبروا أيه في حال لم 
حكومة توصِّ المشتركة على غايتس أمام رئنس الدولة، فإن هذا نعيي أن "يتيناهو سنكون رئنس ال

 بكل تأكند".
خالله غايتس لحصوله على توصنة حزب التجمع  من جايبه، أصدر حزب اللنكود بنايا هاجم من

الوطيي الدنمقراطي الذي التزم بقرار المشتركة بشأن التوصنة، وجاء في البنان: "في الوقت الذي 
ندنر فنه يتيناهو أزمة عالمنة ومحلنة غنر مسبوقة في مواجهة فنروس كورويا، بمسؤولنة كبنرة، 

ى حزب التجمع وهبة نزبك وداعمي اإلرهاب، بداًل من نيدفع غايتس لتشكنل حكومة أقلنة تعتمد عل
 االيضمام إلى حالة طوارئ وطينة من شأيها إيقاذ العدند األرواا".

كذبوا على ياخبنهم حتى اللحظة األخنرة، لحظة إغالق صيادنق ‘ كاحول الفان"‘واعتبر اللنكود أن 
كة، وهو بالضبط ما نحاولون فعله، في االقتراع، ووعدوا بعدم تشكنل حكومة بدعم من القائمة المشتر 
رادة الشعب".  إجراء ساخر نعد ايتهاًكا خطنًرا للدنمقراطنة وا 

وقال اللنكود إن "غايتس نرفض ميذ نوم الخمنس الماضي لقاء يتيناهو، كما نرفض التفاوض 
ملنون مواطن عن  2.5وقد أعرب  ونرفض االعتراف بيتائج االيتخابات: اللنكود هو الحزب األكبر،

 دعم ال لبس فنه ليتيناهو لرئاسة الحكومة". ودعا يتيناهو غايتس من خالل البنان "تراجع عن رفضك
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والسخرنة التي تتعامل بها تجاه المواطينن وتعال اآلن لمقابلتي، وبالتزامن يعقد اجتماًعا بنن فرق 
 التفاوض لتشكنل الحكومة".

 15/3/2020، 48عرب 
 

 أشهر ثم حكومة بالتناوب 6نتنياهو يقترح على غانتس حكومة طوارئ لـ  .16
نوم منن يتيناهو زعنم حزب اللنكود، اقترا بينا -ترجمة خاصة  -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 

أشهر من أجل  6أبنض، تشكنل حكومة طوارئ لمدة  -األحد، على بنيي غايتس زعنم حزب أزرق 
 التعامل مع أزمة ايتشار فنروس كورويا.

بنان صحفي، أيه اقترا أن نتم توزنع المياصب الوزارنة لهذه الحكومة بالتساوي وأوضح يتيناهو في 
 أبنض، على أن نكون هو )أي يتيناهو( رئنسها. -بنن اللنكود وأزرق 

أبنض، وهم لن  -وبنن أيه خالل هذه الفترة لن نتمكن رئنس الوزراء من إقالة وزراء حزب أزرق 
. على أن نتم العودة بعد ايتهاء المدة المحددة باألشهر الستة نتمكيوا من التعبنر عن عدم نثقتهم به

 إلى الوضع الحالي النوم.
يشاء حكومة قونة  وقال "في مواجهة حاالت الطوارئ العالمنة والوطينة، نجب علنيا توحند القوى وا 

 ومستقرة نمكيها تمرنر المنزاينة واتخاذ قرارات صعبة".
ات بشأن إمكاينة تشكنل حكومة وحدة وطينة بالتياوب، حنث نعمل وبنن أيه ميفتح على إجراء مياقش

)يتيناهو( رئنًسا للوزراء لعامنن، نثم نلنه غايتس لعامنن آخرنن، بيفس تقسنم الوزراء وقواعد العمل 
 الحكومي التي سنتم االتفاق علنها.

وض من الحزبنن. كما ودعا يتيناهو، غايتس لعقد لقاء بنيهما، وفي يفس الوقت عقد لقاء لفرق التفا
دعا عمنر بنرتس زعنم التكتل النساري، وأفنغدور لنبرمان زعنم حزب إسرائنل بنتيا، إلى إظهار 

 المسؤولنة وااليضمام إلى هذه الحكومة التي نتطلع إلنها الجمهور اإلسرائنلي. كما قال.
ادنثات لتشكنل الحكومة وتأتي هذه التصرنحات مع بدء الرئنس اإلسرائنلي رؤوفنن رنفلنن إجراء مح

 المقبلة.
 15/3/2020القدس، القدس، 

 
 نتنياهو يخضع لفحص احترازي لفيروس كورونا .17

: قال مكتب رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامنن يتيناهو األحد إن رئنس )رونترز(-القدس المحتلة
 الوزراء خضع لفحص للتحقق من عدم إصابته بفنروس كورويا كإجراء احترازي.
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وأضاف المكتب في بنان أن يتيناهو لم تظهر علنه أعراض المرض قبل الخضوع للفحص الذي 
وتستغرق فحوص فنروس كورويا وقتا ولم نفصح البنان  قرب ميه.ُأجري أنضا لمسؤولنن نعملون بال

 عن أي يتائج.
 15/3/2020القدس العربي، لندن، 

 
 حالة باليوم 800وبينيت يحذر من  213ارتفاع إصابات "كورونا" في إسرائيل إلى  .18

أعليت وزارة الصحة اإلسرائنلنة، مساء النوم األحد،  -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا
 .213ارتفاع عدد اإلصابات بفنروس كورويا إلى 

حالة جدندة ميذ  13، ما نعيي تسجنل 200وكان العدد حتى الساعة السابعة صباًحا وصل إلى 
 إصدار ذلك العدد، وسط توقعات بزنادته مع مرور الساعات المقبلة.
في  195في حالة متوسطة، و 12ووفًقا للوزارة اإلسرائنلنة، فإن انثينن من المرضى حالتهم خطنرة، و

 تعافوا. 4حالة طفنفة، و
من المصابنن، هم من العاملنن في المجال الطبي، في حنن أن هياك أكنثر من  18وأشارت إلى أن 

 آخرنن من المجال يفسه نعنشون في حجر صحي. 2500
العبرنة أن رئنس الشرطة العسكرنة في إسرائنل عزل يفسه بعد اتصاله بشخص  12وذكرت قياة 

 مرنض.
 15/3/2020، القدس، القدس

 
 كورونا: الشاباك يتعقب المصابين إلكترونًيا .19

نوم األحد، على تمكنن الشاباك وأجهزة األمن اإلسرائنلنة بتعقب دقت الحكومة اإلسرائنلنة، مساء صا
 المصابنن بفنروس كورويا المستجد، وذلك بحجة ميع ايتشار الفنروس وميع إصابات جدندة.

حصل على مصادقة المستشار القضائي  وكان رئنس الحكومة اإلسرائنلنة، بينامنن يتيناهو، قد
للحكومة، أفنحاي ميدلبلنت، على استخدام وسائل تكيولوجنة متطورة لمتابعة ورصد حركة مرضى 

 كورويا، من خالل مراقبة هواتفهم اليقالة ووسائل تكيولوجنة متقدمة أخرى.
وكان يتيناهو قد أعلن أمس أيه حصل على مصادقة الجهاز القضائي لتعقب مصابي كورويا 
إلكترويًنا واستخدام وسائل تكيولوجنة، على الرغم من ايتهاك الخصوصنة، وذلك لحصر أماكن تيقلهم 

 ومتابعة األشخاص الذنن قد نكويوا قد تلقوا العدوى.
 15/3/2020، 48عرب 
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 من "كورونا"حكومة نتنياهو تجتمع عبر الفيديو خشية  .20

عقدت الحكومة اإلسرائنلنة اجتماعها األسبوعي، أمس األحد، بتقينة الفندنو كويفريس تل أبنب: 
 )مؤتمر الفندنو(، وذلك للمرة األولى.

واستعرض رئنس الوزراء بينامنن يتيناهو التدابنر التي نجري اتخاذها لميع تفشي فنروس كورويا، 
وأعرب «. اتخاذها استعدادًا للمراحل القادمةسنتم بحث الخطوات الالحقة التي نجب »مشنرًا إلى أيه 

للمواطينن اإلسرائنلننن على أدائهم االستنثيائي الذي نساعد في تقلنل وتنرة »يتيناهو عن تقدنره 
 ، بحسب وكالة األيباء األلماينة.«التفشي

ووافقت الحكومة على مجموعة من التدابنر للسنطرة على ايتشار الفنروس في يظام السجون. ووفقًا 
فإن التدابنر الجدندة تتضمن عقد جلسات االستماع واالستئياف « ندنعوت أحرويوت»لصحنفة 

الخاصة بتمدند الحبس االحتناطي بتقينة مؤتمر الفندنو ودون حضور السجياء. كما قررت وقف 
 ات السجياء بما في ذلك فرق الدفاع.زنار 

 16/3/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 سفير إسرائيلي سابق بمصر: هذه أوجه التعاون بين تل أبيب والقاهرة .21
سفنر إسرائنلي إن "العالقات اإلسرائنلنة المصرنة تشهد تطورات  قال: عديان أبو عامر -21عربي

إنجابنة متالحقة باعتبارها مصدر قوة للميطقة، خاصة لدول المحور العربي المعتدل، وكذلك 
للوالنات المتحدة والقوى األخرى، فميذ وصول الرئنس عبد الفتاا السنسي للسلطة في مصر، تمنزت 

رنة بالتعاون في المجاالت الدفاعنة االستراتنجنة على أساس التهدند العالقات اإلسرائنلنة المص
 المشترك الذي تمنثله إنران والميظمات اإلسالمنة".

وأضاف حاننم كورنن، السفنر السابق في مصر، بمقاله في صحنفة جنروزالنم بوست، ترجمته 
سرائنل لدنهما مصلحة مشتركة في إدارة الملف الف21"عربي لسطنيي بشكل عام، وعلى "، أن "مصر وا 

سرائنل أمر حاسم  وجه التحدند ساحة غزة، ألن الدور الذي تلعبه مصر وسنطا مهما بنن حماس وا 
 في إيهاء جوالت العيف الدورنة، ما نجعل إسرائنل تعتبر سالمها مع مصر رصندا بالغ األهمنة".

عهد اإلسرائنلي للسناسات وأوضح كورنن، السفنر السابق بجيوب السودان، وعضو فرنق العمل بالم
منتافنم، ومحاضر بالمركز متعدد التخصصات بهرتسلنا، أن "أربعة عقود من -الخارجنة اإلقلنمنة

السالم اإلسرائنلي المصري أنثبتت قدرتها على مواجهة موجات الصدمة الذي تعرض لها، ووفر 
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د، طالما بقي اليزاع مع ميصة لتعاويهما االستراتنجي، رغم أن عالقاتهما توصف بأيها سالم بار 
 الفلسطنيننن دون حل".

وأشار إلى أن "مصر غنر قادرة على التقدم يحو التطبنع الكامل مع إسرائنل، رغم المصالح 
المشتركة الحاسمة، والتعاون الدفاعي االستراتنجي المتيامي بنن إسرائنل والدول المعتدلة في الميطقة 

ات، ومع ذلك فإن الروابط اإلسرائنلنة المصرنة مصدر قوة الذي ال نزال نملي طبنعة ومدى العالق
 للميطقة، وتعزنز لالستقرار اإلقلنمي بعد فترة من االضطراب الكبنر".

 15/3/2020، "21عربي "
 

 سمح باقتحامات المستوطنينو  عدًدا من أبواب األقصى بحجة كورونا أغلقاالحتالل  .22
جمنع  أغلقت، دائرة األوقاف اإلسالمنة ، أنرام هللا، من 16/3/2020، الشرق األوسط، لندنذكرت 

ومسجد قبة الصخرة(، « القبلي»المصلنات المسقوفة للمسجد األقصى المبارك، )المسجد األقصى 
« كورويا»معلية أن الصلوات ستقام في باحات المسجد المفتوحة، وذلك للحد من ايتشار فنروس 

 وحمانة للمصلنن الوافدنن إلى األقصى.
ن دائرة األوقاف اإلسالمنة اتخذت قرارها بياء وقال الشنخ عمر الكسوايي، مدنر المسجد األقصى، إ

وأعليت الوزارتان في فلسطنن واألردن إغالق «. قرارات وزارة األوقاف الفلسطنينة واألردينة»على 
 «.19 -كوفند »جمنع المساجد وحصر صالة المواطينن في بنوتهم للحد من ايتشار 

معظم بوابات البلدة القدنمة. وأغلقت إسرائنل واُتخذ قرار إغالق األقصى في وقت أغلقت فنه إسرائنل 
، لكيها سمحت باقتحامات «حطة والمجلس والسلسلة»أبواب األقصى، وأبقت على أبواب 

 المستوطينن للمسجد.
صباا النوم األحد،  وااقتحم عشرات المستوطينن، أن 15/3/2020، فلسطين أون الينوأضافت 

ساحات المسجد األقصى في القدس المحتلة، في ظل إغالق قوات االحتالل اإلسرائنلي معظم أبواب 
المسجد. وأفادت مصادر محلنة أن عشرات المستوطينن اقتحموا ساحات المسجد األقصى، من باب 

ة من أبواب المسجد المغاربة، وتحت حمانة قوات االحتالل. وذكرت أن قوات االحتالل فتحت أربع
 األقصى فقط، فنما أغلقت باقي األبواب أنثياء االقتحام.

 
 "واعد": االحتالل لم يتخذ أي إجراءات لحماية األسرى من "كورونا" .23

قالت جمعنة "واعد" لألسرى والمحررنن: "إن االحتالل اإلسرائنلي لم نتخذ حتى اآلن إجراءات الوقانة 
ع الحالة المرتبكة التي نعنشها العالم أجمع، واإلجراءات الكبنرة والسالمة لألسرى داخل السجون، م



 
 
 
 

 

 18 ص             5187 العدد:             3/16/2020 ثنينإل ا التاريخ: 

                                    

التي تقوم بها الدول للحد من ايتشار فنروس كورويا المستجد". وأضافت في بنان النوم: "إن التركنبة 
الداخلنة للسجون بنئة خصبة ومكان منثالي اليتشار األمراض واألوبئة، يظًرا لقلة التهونة والمساحة 

لغرف واألقسام يسبة لعدد األسرى بداخلها، وعدم سماا االحتالل حتى اللحظة بإدخال الصغنرة ل
األدوات والمواد الالزمة لتعقنم غرف وأقسام األسرى". وطالبت الجمعنة بوقف يقل األسرى عبر 
البوسطة إلى المحاكم والسجون األخرى، وفصل األسرى الجيائننن عن األميننن، والسماا لألسرى 

ل المستمر مع أهلهم وذونهم، مع تأكندها عدم تسجنل أي إصابة في صفوف األسرى حتى بالتواص
 اآلن.

 15/3/2020، فلسطين أون الين
 

 .. حصر الصالة في المنازل بالضفة.. وغزة تغلق المعابر وتمنع السفر"كورونا"لمنع تفشي  .24
في المياطق الفلسطنينة، اتخذت السلطات المسؤولة سلسلة إجراءات جدندة  ”:القدس العربي“ -غزة

، كان أبرزها تعمنم وزارة األوقاف، بأداء الصالة في الميازل ”كورويا“لمواجهة خطر تفشي فنروس 
بدال من المساجد والكيائس، فنما دعت وزارة الصحة في غزة التي لم نصلها الفنروس، السكان 

ة لن تتردد باتخاذ أي قرارات أو لتجيب السالم باألندي، وأكد رئنس الوزراء محمد اشتنة أن الحكوم
 إجراءات تضمن السالمة للشعب.

 16/3/2020، القدس العربي، لندن
 

 مركبة جنوب نابلس 20مستوطنون يحطمون  .25
مركبة في بلدة حوارة جيوب يابلس شمال الضفة  20حطم مستوطيون، فجر أمس األحد، زجاج معا: 

الغربنة المحتلة. وقال مسؤول ملف االستنطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطينن هاجموا 
واستهدفوا المركبات بالحجارة، ما أدى إلى إلحاق « كيتري حوارة»الجهة الغربنة من البلدة، قرب ميتزه 

 لمستوطينن الذنن أطلقوا اليار بشكل عشوائي.أضرار بها. وأضاف أن األهالي تصدوا ل
 16/3/2020، الخليج، الشارقة

 
 شحنة مساعدات غذائية من نابلس إلى بيت لحم .26

بادرت مجموعة شبابنة بمحافظة يابلس، النوم، إلى  :غسان الكتوت -"القدس" دوت كوم -يابلس
مشددة ميعًا اليتشار  إلجراءاتإرسال شحية مساعدات غذائنة ألهالي محافظة بنت لحم التي تخضع 

 فنروس كورويا.
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وحملت المبادرة عيوان "جسر العهد والوفاء بنن يابلس جبل اليار وبنت لحم مدنية السالم"، حنث 
مشتاا خضار وفواكه  20ايطلقت شاحية قاطرة من أمام مبيى محافظة يابلس، محملة بأكنثر من 

 ر.متيوعة، بتبرع من عدد من رجال األعمال والتجا
 15/3/2020، القدس، القدس

 
 سلطات االحتالل تقرر استئناف إدخال اإلسمنت لغزة .27

من المقرر أن تشرع، ابتداء من اإلنثينن، سلطات االحتالل اإلسرائنلي  ”:القدس العربي“ -غزة
باستئياف إدخال األسميت إلى قطاع غزة المحاصر، بدون قنود للمرة األولى ميذ فرض الحصار قبل 

ووفق اإلجراءات التي ستيفذها سلطات االحتالل، ستسمح بدخول األسميت، المخصص  عاما. 13
ألعمال اإليشاءات والبياء، من معبر كرم أبو سالم التجاري، الواقع جيوب قطاع غزة، بداء من 

 صبنحة اإلنثينن.
 16/3/2020، القدس العربي، لندن

 
 19النصيرات إلى حريق : ارتفاع عدد شهداء " في غزةالصحة" .28

أعليت وزارة الصحة بغزة، مساء النوم األحد، عن استشهاد المواطية "حناة ابراهنم  الرأي: -غزة
 عاًما" في مستشفى "المنزان" بالخلنل متأنثرًة بإصابتها في حرنق اليصنرات. 49عبدالفتاا صبح" "

 شهنًدا. 19وذكرت الوزارة، أيه باستشهاد "صبح" نرتفع عدد شهداء الحرنق إلى 
 15/3/2020، الرأي الفلسطينية لإلعالم وكالة

 
 تعتقل اثنين من صيادي غزةالبحرية المصرية  .29

نيننن، خالل ، انثينن من الصنادنن الفلسطمن البحرنة المصرنة اعتقلت قوات :أشرف الهور -غزة
وقال صنادون إن الحادنثة يجم  .عملهم قرب الحدود المائنة التي تفصل جيوب قطاع غزة عن مصر

 عيها ايقالب مركب صند، وفقدان معداته الخاصة بالمهية.
 2020/3/15، بي، لندنالقدس العر 

   
 على إثر أزمة فايروس "كورونا" الفلسطينية طالب بغلق المخيماتسمير جعجع ي .30

طالب رئنس حزب القوات اللبياينة، سمنر جعجع، ضمن إجراءات اقترحها لمحاصرة وباء : ليدن 
لسطنيننن من العالمي بلبيان، بفرض حصار على المخنمات الفلسطنينة وميع الالجئنن الف "كورويا"
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القت قد و  .ما نحتاجويه من مستلزمات ويحوها على أن تتدبر الدولة تأمنن، الدخول والخروج ميها
عن حالة رفض  من لدن مؤسسات حقوقنة ويشطاء تواصل اجتماعي، فضالً  وشجباً  ، رفضاً تهدعو 

 ورئنس وزرائها ووزنر الصحةللحكومة  مهدداً  رسالة المتلفزة التي ظهر بهامن مجمل ال لبياينة
 ".حكومة باتخاذ التدابنر المطلوبةفي حال "لم تقم البالمقاضاة جزائنًا 

 2020/3/15، "21موقع "عربي 
  

 ألول مرة عبر أجوائه "إسرائيلـ"متجهة ل تجارية السودان يسمح بتحليق رحالتيديعوت:  .31
أفادت صحنفة "ندنعوت أحريوت" اإلسرائنلنة، بأن السودان سمح وألول مرة بتيفنذ : القدس المحتلة

لشركة "التام" األمرنكنة وذلك من خالل السماا  ."إسرائنل"رحالت تجارنة عبر مجاله الجوي إلى 
 ."إسرائنل"من الجيوبنة، بعبور المجال الجوي للبالد خالل تيفنذ رحالت إلى و 

 2020/3/16، وكالة سما اإلخبارية
 

 مليون دوالر لتغطية عمليات جراحية بغزة 2صندوق قطر للتنمية يتبرع بـ .32
األحد، عن صرف صيدوق  ،ة إعمار غزة، محمد العماديعلن رئنس اللجية القطرنة إلعاد: أ غزة

جراء طبي لمرضى العنون في  3,020ملنون دوالر، لتغطنة تكالنف  2قطر للتيمنة مبلغ  عملنة وا 
وأوضح أيه بدأ العمل بالميحة التي تستمر لمدة عامنن ميذ مانو  مستشفى سايت جون بقطاع غزة.

هذه الميحة تعد  النثاينة التي نقدمها صيدوق قطر للتيمنة لصالح مجموعة . مضنفًا أن 2019عام 
ملنون دوالر إليشاء  2ابقة بقنمة مستشفنات سايت جون للعنون، حنث قد م الصيدوق ميحة س

 .لحالي الجدند لفرع المستشفى بغزةوتجهنز المبيى ا
 2020/3/15، القدس، القدس

  

 اإلسرائيلي األمم المتحدة تدين استمرار قتل األطفال الفلسطينيين برصاص االحتالل .33
األمم المتحدة استمرار عملنات دايت هنئة حقوق اإليسان التابعة لميظمة : سعد الدنن يادنة -عمان

باستخدام االحتالل للقوة المفرطة "وات االحتالل اإلسرائنلي، ميددة قتل األطفال الفلسطنيننن على ند ق
أربعة "بأن وأفادت  ."لسطنيننن ضد األيشطة االستنطاينةلتفرنق المظاهرات السلمنة للمواطينن الف

 28الحالي برصاص قوات االحتالل، التي قتلت، أنضا، أطفال فلسطنيننن استشهدوا ميذ بدانة العام 
 ."2019طفال شهندا خالل العام 

 2020/3/16، الغد، عّمان
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 (5ة فتح: اإلخوان الفلسطينيون ونشأة فتح )المقاومة الفلسطينية من النكبة إلى انطالق .34

 محسن محمد صالحأ.د. 
تشنر الدالئل إلى أن جماعة اإلخوان المسلمنن كايت الحاضية األولى ليشأة حركة فتح، وخصوصًا 
بنن أفرادها من أبياء قطاع غزة. ونظهر أن عامة اإلخوان كايوا نعدُّويها في البدانة جزءًا ميهم، أو 

ميذ صنف على األقل رصندًا لهم، غنر أن الطرفنن اتخذا خط االيفصال والتمانز عن بعضهما 
1962. 

اطلعيا في مقال سابق على التيظنم العسكري السري، الذي أيشأه اإلخوان في القطاع. والدارس ليشأة 
حركة فتح في اليصف النثايي من خمسنينات القرن العشرنن نالحظ، وبما ال ندع مجااًل للشك، أن 

فتح. ونظهر أن عددًا كبنرًا كنثنرًا من قادة هذا التيظنم وأعضائه، أصبحوا من الجنل المؤسس لحركة 
لها 1954من هؤالء قد أصابهم اإلحباط يتنجة قنام عبد الياصر بضرب جماعة اإلخوان سية  ، وتَحوُّ

إلى حركة مطاردة محظورة، وبعد أن تم تشونه صورتها وشنطيتها في اإلعالم المصري. وبالتالي 
، وكقوة شعبنة كبنرة لها 1948رب فالصورة المتمنزة لإلخوان كجماعة أدت أدوارًا بطولنة في ح

احترامها ويفوذها الواسع في قطاع غزة، وكحاضية للعمل المقاوم، تضررت بدرجات مختلفة في 
أوساط الياس. بنيما لم نعد كوادر الحركة أو "التيظنم الخاص" نجدون بنئة مياسبة للتجيند وال للعمل 

لم نكن مدعاة لليفور. وبالتالي، لم نكن أمام  المقاوم، بعد أن أصبح اسم اإلخوان مدعاة للخوف، إن
هؤالء الشباب الذنن تملؤهم الحماسة للعمل لفلسطنن ولمشروع المقاومة؛ إال أن نحاولوا إنجاد 

ن ظل  كنثنر ميهم على حبه واحترامه لإلخوان.  مسارات أخرى مياسبة، حتى وا 
لفلسطنيننن، أوصلتهم إلى قياعة ونظهر أن اليقاشات التي تلت تعطُّل العمل المقاوم لإلخوان ا

بضرورة إيشاء ما عرف الحقًا بفتح. غنر أن بؤرة هذا اليقاش تركزت على ما نبدو وسط طالب 
وبدرجة أقل في قطاع غزة، حنث يجد هياك أسماء  1956اإلخوان في الجامعات المصرنة سية 

وسلنم الزعيون ورناض أعضاء من اإلخوان أصبحوا قنادات بارزة في فتح، أمنثال خلنل الوزنر 
الزعيون وغالب الوزنر وسعند المزنن وعبد الفتاا حمود ومحمد نوسف اليجار وكمال عدوان وفتحي 

 بلعاوي وأسعد الصفطاوي وصالا خلف.
* * * 

 المؤسسان أبو جهاد وأبو عمار:
وهو  حسب خالد الحسن، أحد أبرز قادة فتح، فإن أبا جهاد خلنل الوزنر هو الذي بدأ حركة فتح،

رأي نؤكده عدد من رموز وقنادات اإلخوان الفلسطنيننن، ممن كايوا على احتكاك ومعرفة بأبي جهاد 
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في تلك الفترة، أمنثال محمد الخضري، وخنري األغا، وسلنمان حمد. وكان أبو جهاد من قادة التيظنم 
ل من الخمسنينات. اإلخوايي السري العسكري الذي يظم عددًا من العملنات الفدائنة في اليصف األو 

وبحسب خلنل الوزنر، ففي هذه األجواء بدأ التفكنر بحركة "فتح" في ميتصف الخمسنينات، وممن 
شاركه هذا التفكنر كمال عدوان، الذي كان معه في اإلخوان وفي العمل العسكري الخاص. وفي 

عة اإلخوان ( بقي على صلته بجما1955/1956العام الذي قضاه خلنل الوزنر في مصر )الفترة 
الفلسطنيننن في مصر، واحتفظ بموقع قنادي حسبما نشنر اإلخوان الذنن عانشوه؛ لكيه على ما نبدو 
كان ُنيضج مع زمالئه فكرة فتح، كما توطدت عالقته بناسر عرفات )بعد العدوان اإلسرائنلي على 

يفسها، في ضرورة  (، الذي أخذ نشاركه األفكار والتوجهات1955القطاع في أواخر شباط/ فبرانر 
 إطالق عمل فلسطنيي مقاوم نأخذ صبغة وطينة.

أما ناسر عرفات، فنثمة شبه إجماع بنن اإلخوان الذنن التقنيا بهم على أيه لم نكن عضوًا في جماعة 
اإلخوان، ولكيه كان قرنبًا ميها. وتلقى تدرنبًا عسكرنًا في معسكرات اإلخوان ضمن طلبة الجامعات 

، وفاز على قائمة اإلخوان برئاسة 1954-1951المصرنة لإليجلنز في قياة السونس  في فترة المقاومة
رابطة الطلبة الفلسطنيننن في مصر أكنثر من مرة. أما الشخصان اللذان خالفا هذا اإلجماع فهما 
مينر عجور، وخنري األغا. إذ نذكر خنري األغا أن عرفات ايضم لفترة محدودة لإلخوان، وأن كمال 

ري )من قنادات اإلخوان المصرننن( عنيه مسؤواًل عن متابعة اإلخوان الفلسطنيننن، وأن يائبه السياين
. غنر أن األغا 1952كان قيدنل شاكر )من قنادات اإلخوان في األردن الحقًا(، وكان ذلك سية 

ذا ما صحت هذه الروانة، فلعل يفي اآلخرن ن يفسه، نشنر إلى أن عرفات لم نستمر في اإلخوان. وا 
اليتظامه السابق باإلخوان نعود سببه إلى أيه ايتظم لفترة قصنرة، وأيه لم نستمر بعد الضربة التي 

؛ وبالتالي فكل من التقاه بعد ذلك لم نجد له ارتباطًا باإلخوان. كما أيه لم 1954تلقاها اإلخوان سية 
 نكن من مصلحته في تلك الفترة كشف أي عالقة سابقة له باإلخوان.

 ت فتح:إرهاصا
تشرنن األول/  31أعاد اإلخوان في قطاع غزة تيظنم أيفسهم أنثياء االحتالل اإلسرائنلي للقطاع )

( باتجاه العمل المقاوم. وباليسبة ألبي جهاد، فقد َعد  العدوان 1957آذار/ مارس  6-1956أكتوبر 
ة، والتوسع في اليشاطات النثالنثي مرحلة جدندة في اليضال، فبدأ التفكنر بالحاجة إلى التيظنم والقناد

"والتوجه يحو تيظنم أوسع". وهي عقلنة تمنل إلى تجاوز القنود الحزبنة إلى أطر وطينة أوسع؛ بما 
نشنر إلى بدانات َتشكُّل القاعدة اليظرنة لفكرة فتح. ومما ندل على ذلك أيه في أنثياء االحتالل 

ان وغالب الوزنر وسعند المزنن )ونثالنثتهم اإلسرائنلي للقطاع قد م نثالنثة من اإلخوان، هم كمال عدو 
صاروا الحقًا من قنادات حركة فتح( مقترحًا إلى قنادة اإلخوان من عشرنن صفحة، للتعاون مع 
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القومننن والنسارننن في العمل الشعبي وفي المجاالت السناسنة واإلعالمنة والعسكرنة. غنر أن قنادة 
لرغبة الشنوعننن باالقتصار على المقاومة المدينة فقط(، اإلخوان قررت عدم التعاون مع الشنوعننن )

 والعمل بشكل ميفصل، والتجهنز للعمل العسكري ضد االحتالل.
، قد م أبو جهاد تصورًا إلى قنادة اإلخوان 1957وبعد ذلك ببضعة أشهر، وتحدندًا في صنف 

يما نحمل شعار  المسلمنن في قطاع غزة؛ نقضي بإيشاء تيظنم ال نحمل لويًا إسالمنًا في مظهره، وا 
تحرنر فلسطنن عن طرنق الكفاا المسلح، ونقوم باإلعداد لذلك. ويو ه أبو جهاد في مذكرته إلى أن 
هذا التيظنم سنفتح األبواب المغلقة بنن اإلخوان والجماهنر، وسوف نفكُّ حصار يظام عبد الياصر 

 بنة على خوض الحرب.لإلخوان، وسوف ُنبقي قضنة فلسطنن حنة، ونجبر الدول العر 
ونبدو أن قنادة اإلخوان في غزة لم تأخذ المذكرة مأخذ الجد، فأهملتها ولم ترد  علنها. وعلى ما نظهر 
فإن التوجه العام للقنادة كان نمنل يحو الترنث، والسلوك األميي الحذر، والتركنز على التربنة، 

)بعد عودته إلدارة القطاع(. وربما والمحافظة على الذات، في أجواء مالحقة اليظام المصري 
ايعكست طبنعة القنادة والتي تمنل لعدم الدخول في مغامرات تراها غنر محسوبة، في بنئة غنر 
مواتنة، على اليظرة السلبنة للمشروع. وعزز ذلك، أن أبا جهاد ورفاقه المتحمسنن للفكرة كايوا 

الترتنبات السرنة الجدندة التي اتخذتها نتصرفون بشيء من عدم االيضباط في يظرها، حسب معاننر 
 قنادة إخوان غزة.

ولعل سبب هذه اليظرة الحذرة من القنادة أن المجموعة اإلخواينة التي مالت إليشاء فتح، كان لدنها 
استعدادات كبنرة لاليفتاا الشعبي والسناسي والحركي، والتعبنر عن يفسها من خالل الفتة وطينة، 

رأة وأكنثر قدرة على التواصل مع البنئة الخارجنة، بأسلوب "عملي" فعال؛ مقابل وبالتالي كايت أكنثر ج
القنادة التي رك زت على لملمة الصف، والحفاظ على الذات، والتركنز على التربنة واإلعداد الُمتأي ِّي، 

 بايتظار فرصة أفضل إلطالق "المشروع اإلسالمي لفلسطنن".
 التأسيس في الكويت:

، عمل مهيدسًا في دائرة األشغال العامة، نثم لحقه 1957عيدما قدم ناسر عرفات إلى الكونت سية 
خلنل الوزنر الذي عمل مدرسَا في إحدى مدارس وزارة التربنة، حنث أخذا نيشران فكرة فتح في 
الوسط اإلخوايي )وهو وسطهما الطبنعي(. وكايا على معرفة بمعظم الخرنجنن من شباب اإلخوان 

 الذنن وفدوا إلى الكونت.
وكان لوجود انثينن من قنادة التيظنم اإلخوايي الخاص )هما نوسف عمنرة ومحمد أبو سندو( ممن 
سبقا خلنل الوزنر في القدوم للكونت، أنثر كبنر في تهنئة الظروف المياسبة ليشأة فتح في الوسط 

مجموعة قدماء اإلخوان في اإلخوايي الفلسطنيي في الكونت. فقد كان نوسف عمنرة ندنر أسرة 
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الكونت، وكان ممنث ل الفلسطنيننن لدى الجهات اإلخواينة في الكونت، وهو الذي َعر ف سلنمان حمد 
. أما محمد أبو سندو فكان على عالقة قونة بخلنل الوزنر، 1957بناسر عرفات وبخلنل الوزنر سية 

ء النثالنثة ايضموا لفتح ميذ تأسنسها. من خالل الدور القنادي الذي لعبه في التيظنم الخاص. وهؤال
وقد أسهم ذلك في إنجاد بنئة إخواينة مياسبة للتجاوب مع حركة فتح، ولذلك يالحظ أن معظم 
اإلخوان الفلسطنيننن البارزنن الذنن جاؤوا للكونت في تلك الفترة ايضموا لحركة فتح، أمنثال موسى 

 نثوابتة، ومينر عجور.يصار، وأبو أنمن حسن المدهون، وأبو عودة حسنن ال
ومن الشخصنات التي أشار نزند صانغ، في دراسته، إلى ايتمائها السابق لإلخوان؛ عادل عبد 
الكرنم، وهو ممن قدم مبكراً  للعمل في الكونت. وبالتالي فإن نثالنثة من الخمسة الذنن حضروا اللقاء 

د الكرنم(، كايوا ذوي خلفنة التأسنسي لفتح، حسبما ذكر خلنل الوزنر )الوزنر وعمنرة وعادل عب
إخواينة إضافة إلى عرفات وتوفنق شدند. وبعد اعتذار شدند ميذ اللقاء التالي، تابع قنادة فتح هؤالء 

 النثالنثة الذنن اختاروا عرفات المقر ب من اإلخوان رئنسًا لهم.
 في قطاع غزة:

تيظنم بعد ضربة عبد الياصر نبدو أن قنادة اإلخوان في قطاع غزة، التي تمكيت من إعادة ترتنب ال
لإلخوان كايت أكنثر صرامة في ضبط عياصرها ومعاننر التزامهم. فقد تعاملت مع العدند من 
العياصر التي أسست فتح في القطاع كعياصر غنر ميضبطة، ولم ُتدخلها في ُبينة التيظنم، باعتبار 

يها أبقت على التعامل معها أن ايضمامها كعياصر مكشوفة نمنثل خطرًا على "سرنة" التيظنم؛ ولك
كإخوان في اإلطار "األخوي" االجتماعي العام. ونبدو أن هذا السلوك القنادي، أدى ضميًا وعملنًا، 

 إلى ايدفاع هذه العياصر بشكل أكبر تجاه المضي بإيشاء فتح.
عياصر ونعترف أبو عزة الذي كان في قنادة إخوان غزة، أن طرا عياصر فتح كان "ميطقنًا، وتتواله 

(، وقبل أن تتوصل قنادة إخوان غزة 1960-1957قنادنة إخواينة مونثوقة". وأيه خالل نثالث سيوات )
إلى إجابات وتصورات واضحة، في مقابل طرا فتح، كان اإلخوان قد فقدوا أفرادًا من أفضل 

ن "مونثوقنة وقنادنة دعاة فتح في اإلخوان، سه لت علنهم اقتياص أفراد كنثنر  نن وممتازنن عياصرهم؛ وا 
 من اإلخوان".

ومن أبرز الشباب ذوي الخلفنة اإلخواينة الذنن أسسوا فتح في قطاع غزة؛ سلنم الزعيون الذي َعمِّل 
وكنل ينابة بعد تخرجه وعودته للقطاع، وصالا خلف وأسعد الصفطاوي اللذان عمال بعد تخرجهما 

لمزن ن )أبو هشام(، وغالب الوزنر، في مدرسة خالد بن الولند قرب مخنم اليصنرات، وكذلك سعند ا
وفتحي بلعاوي. كما كان معهم في التأسنس الشنخ هاشم الخزيدار، الذي كان يائبًا لرئنس المكتب 
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اإلداري إلخوان غزة، ورئنسًا لشعبة الرمال، قبل قنام عبد الياصر بحل جماعة اإلخوان. كما ايضم 
 كلنة الطب في القاهرة. رناض الزعيون لقنادة فتح في غزة، بعد تخرجه من

 نتبع/ المقال القادم حول بدانات فتح في مصر والضفة الغربنة واألردن وقطر ولبيان وسورنا.
 15/3/2020، "21موقع "عربي 

 
 كورونا وصفقة أسرى جديدة .35

 عصام شاور د.
يساينة للكنثنر من الدول بعد ايتشار فنروس كورويا واستفحاله في  تشكل السجون معضلة صحنة وا 
بعضها، لذلك قررت دول اإلفراج عن سجياء ال نشكلون خطرا على المجتمع، وفي دول أخرى فر 
السجياء بتواطؤ واضح من إدارة السجون، العتقادهم أن وجودهم داخل السجون سنؤدي عاجال أم 

 آجال إلى كارنثة إيساينة ال نستطنع أي يظام أو حكومة تحمل مسؤولنتها.
الفلسطنيننن تختلف عن باقي السجون التي أشرت إلنها، واالختالف األول سجون االحتالل المكتظة ب

واألهم هو أن الفلسطنيننن أسرى لدى االحتالل ولنسوا مجرمنن، ووجودهم داخل السجون تم بياء 
على أحكام باطلة وجائرة وملفقة في كنثنر من األحنان، وهياك اكتظاظ داخل المعتقالت نيذر بكارنثة 

م وباء كورويا، وقد نؤدي إلى وفاة العشرات ميهم. دولة االحتالل )إسرائنل( تقترب محتملة لو وصله
من الفشل في احتواء الوباء، مؤسساتها الصحنة تكاد تيهار، طاقاتها البشرنة محدودة وقد أعليت 
فرض حالة الطوارئ، ويتوقع ميها المزند من اإلجراءات الدالة على فقدايها السنطرة على األوضاع، 

لذلك فهي ستكون عاجزة تماما عن التعامل مع ايتشار الوباء داخل السجون وبنن الفلسطنيننن، و 
حنث إن يقل أسنر فلسطنيي واحد إلى مستشفناتها في األوضاع الطبنعنة نحتاج إلى جهود كبنرة 
واحتناطات أمينة عالنة، بل واستيفار داخل المستشفى وفي محنطه، فما باليا لو هي اضطرت 

امل مع آالف الحاالت ال قدر هللا في هذه الظروف؟ لو حصلت الكارنثة ستضع )إسرائنل( يفسها للتع
أمام خنارنن؛ إما تركهم داخل السجون وتحمل المسؤولنة أمام المجتمع الدولي وأمام الغضب 
الفلسطنيي المتوقع إن حصلت حاالت وفاة، أو يقلهم إلى مشافٍّ "إسرائنلنة" وهي غنر قادرة على 

 ك ألسباب تتعلق بقدرتهم على االستنعاب وقد ذكرتها، وألسباب أمينة لم أذكرها. ذل
أيا أعتقد أن الخنار األيسب لدولة االحتالل )إسرائنل( إيجاز صفقة أسرى مع الجايب الفلسطنيي، 
وتبننض السجون، والتخلص من المسؤولنة، واستعادة ما لها من جيود في قطاع غزة. أعتقد أن 

دنهما تجربة سابقة وبدانة صفقة جدندة من السهل إتمامها. يحن ال يعلم أنن وصلت الطرفنن ل
حوارات الصفقة، ولكن الذي يعرفه أن دولة االحتالل تخاف من تحمل مسؤولناتها تجاه أسرايا في 
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سجويها إن حصل أي مكروه، وهي أنضا تخشى على جيودها في غزة أن نصنبهم أي مكروه في 
ورويا، ولذلك ال بد للعدو أن نتخلى عن اشتراطاته وأن نوافق على ما تعرضه ظل ايتشار وباء ك

 المقاومة حتى نتم إغالق هذا الملف.
 15/3/2020، فلسطين أون الين

 
 المسلسل االستعماري الصهيوني لالستيالء على القدس وطمس هويتها .36

 عبد الرحنم جاموس د.
إن المتابع لتطورات الصراع العربي اإلسرائنلي لم نتفاجأ بقرار الرئنس دويالد ترامب نوم 

قرار يقل سفارة بالده إلنها، كما  واعتمادهبالقدس عاصمة للكنان الصهنويي  باعترافهم 06/12/2017
ن م بحضور رئنس وزراء الكنا28/2/2020بما تضميته صفقة القرن التي أعليها نوم  نتفاجآلم 

الصهنويي رغم إدراكه لخطورة هذا القرار واإلعالن وما نمكن أن نحدنثه من رد فعل على كل 
المستونات المحلنة والدولنة، وما نخلفه من أحداث دامنة، إضافة إلى تدمنر كل الجهود الدولنة 

 إلقرار السالم في الميطقة.
الصراع، وكي نقف الجمنع على  ومن أجل إدراك حقنقة األمر، وما تمنثله القدس كحلقة مركزنة في

المبرمج لهونة القدس ومقدساتها فإييا يعرض هيا له في سناق بعده التارنخي  االستهدافأبعاد هذا 
م في عهد الخلنفة عمر رضي 636فقد فتحت القدس في السية الخامسة عشر للهجرة والموافق للعام 

بعدها مصر وشمال إفرنقنا وعيوايًا ليهوض  هللا عيه وكان هذا يهانة لحكم الرومان لبالد الشام ومن
الدولة العربنة اإلسالمنة، دولة الخالفة الراشدة ومن بعدها، الحكم األموي، والحكم العباسي، فالحكم 
العنثمايي، لقد كايت البالد العربنة مستباحة لحكم القوى الدولنة قبل ذلك من اإلغرنق، والفرس، 

الهدف األسمى لتلك القوى السائدة على مستوى العالم واإلقلنم، والرومان، وكايت القدس دائمًا هي 
فكايت القدس هي المؤشر والبوصلة لحالة اإلقلنم، ومن بعد للحالة العربنة واإلسالمنة، عيدما نقوى 
العرب والمسلمون تكون القدس المحررة عيوايًا للقوة العربنة واإلسالمنة، وعيدما تحتل القدس من قبل 

اإلقلنم العربي أو  اعترتبنة، فإيها عيواٌن لحالة الضعف والتفكك التي تكون قد القوى األجي
اإلسالمي، ما نتنح للقوى الكوينة المسنطرة إخضاع القدس لسنطرتها ويفوذها وحكمها، ففي القرن 
الحادي عشر المنالدي وهيت الدولة العباسنة وتقسمت بنن الوالة والسالطنن ما أتاا لألطماع 

األمة  استعادتإلى أن  االحتاللم، وأستمر هذا 1093القدس في العام  احتاللالصلنبنة إعادة الغربنة 
قواها وقدراتها في عهد الحكم األنوبي لمصر على ند صالا الدنن األنوبي وجرى تحرنرها إنثر معركة 

الحمالت الصلنبنة على العالم العربي وتحرنر سواحل  ايهنارم، وكايت بدانة 1187حطنن في العام 
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م، وباتت 1238على ند الممالنك في عام  اكتملالشام ومصر وفلسطنن من الحكم الصلنبي الذي 
الدولة  ايهناررانته للدولة العنثماينة بعد  ايتقلتالميطقة تحت الحكم العربي اإلسالمي المستقل، والذي 

م، 1918الحكم العنثمايي حتى يهانة الحرب العالمنة األولى عام  القدس تحت واستمرتالعباسنة، 
م، الذي تعهد بتيفنذ 06/12/1917البرنطايي نوم  االستعمارحنث وقعت القدس وفلسطنن تحت 

الصهنويي بإقامة الكنان الصهنويي في أرض فلسطنن، وما كان لبرنطاينا أن  االستعماريالمشروع 
جرامي وغرس هذا الكنان الغرنب والبغنض في قلب الوطن العربي تقدم على تيفنذ هذا المشروع اإل

حلقات هذا  اكتملتلوال حالة الضعف والتفكك التي آل إلنها العرب خاصة، والمسلمنن عامة، وقد 
من أرض فلسطنن بدون  % 78 م، بإقامة دولة إسرائنل على مساحة1948في العام  االستهداف

م، رغم المقاومة الفلسطنينة 1967لي في حرب حزنران من عام القدس، لنكتمل  العدوان اإلسرائن
البرنطايي، إال أيها لم تحل دون سقوط  االيتدابالشدندة والعربنة إلقامة الكنان الصهنويي طنلة عهد 

قامة )إسرائنل( في الميطقة، ومع ذلك  االستعمارنةفلسطنن والقدس تحت سنطرة الصينعة  الغربنة وا 
ون عن مواجهة هذا المشروع، بشتى الوسائل الكفاحنة المسلحة والشعبنة، ولم لم نتوقف الفلسطنين

تخفِّ دولة الكنان الصهنويي أطماعها واستهدافها للمقدسات اإلسالمنة في فلسطنن ميذ النوم األول 
لوقوع فلسطنن والقدس تحت سنطرتها، وفي مقدمة ذلك استهداف المسجد األقصى المبارك بالتدمنر 

 والتهوند.
م أنثياء الحرب وقد 06/06/1967فقد قصفت القوات اإلسرائنلنة المسجد األقصى بمدفعنة الهاون نوم 

م، قامت قوات 08/06/1967م، وفي النوم التالي له 07/06/1967سقطت المدنية المقدسة في نوم 
زالة حارة المغاربة في القدس القدنمة والمكوية من  االحتالل  كان نقطن ميزالً  135اإلسرائنلي بهدم وا 

فنها أكنثر من ألف يسمة، والواقعة إلى الجايب الغربي الجيوبي من سور المسجد األقصى، 
وخصصت كساحة لحائط البراق )حائط المبكى( إلقامة الطقوس التوراتنة باإلضافة إلى مبانٍّ إدارنة 

نية القدس م صدر قرار حكومي إسرائنلي بتوحند مد27/06/1967وسكينة للمحتل اإلسرائنلي، وفي 
الشرقنة مع القدس الغربنة، وحلت بلدنة القدس الشرقنة العربنة، وصادرت صالحناتها بلدنة القدس 

جراءات  والتهوند لمدنية القدس ومقدساتها، التي تضع  االستهدافالموحدة، لتتوالى سناسة وا 
لفة لقواعد القايون الدولي المنزاينات الكبنرة البلدنة والحكومنة والشعبنة، لتيفنذ هذه اإلجراءات المخا

م أقدم المجيد )مانكل روهان( على جرنمته القذرة 21/08/1969، وفي نوم االحتاللالتي تيظم حالة 
بحرق األقصى، وتتداعى العرب والمسلمنن بياء على اليداء الذي أطلقه المرحوم الملك فنصل، 

عن  لالحتاللحمائنة والرادعة اإلجراءات ال اتخاذوجرى تأسنس ميظمة التعاون اإلسالمي بغرض 
مواصلة خططه في تهوند القدس، وتدمنر المقدسات اإلسالمنة فنها، ولكن هنهات أن نذعن 
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لذلك، فقد تواصلت سناسته اإلجرامنة دون حسنب أو رقنب، سوى من هبات الفلسطنيننن  االحتالل
أليفاق أسفل المسجد بحفر ا االحتاللوالمقدسننن، لمواجهة تلك السناسات، كما بدأت سلطات 

م، 08/1981األقصى بحجة البحث عن أساسات الهنكل المزعوم، حنث أكتشف حفر يفق في شهر 
حكومة الكنان الصهنويي قرارًا بضم القدس الشرقنة رسمنًا وفرض الهونة  اتخذتوفي يفس الوقت 

( على إطالق اليار م أقدم المستوطن )هاري جولمان04/1982اإلسرائنلنة على المقدسننن، وفي شهر 
م أعلن فتح 1996على المصلنن في المسجد األقصى، فقتل إنثينن وجرا ستة مصلنن، وفي سية 

األيفاق أسفل المسجد األقصى للسناا، وقامت جماعة أمياء الهنكل وتحت حراسة الشرطة 
 اداستشهساحات المسجد األقصى مما أدى إلى حدوث مواجهات أسفرت عن  باقتحاماإلسرائنلنة، 

م أصدر المستشار القضائي الصهنويي قرارًا نسمح 11/03/1997فلسطنينًا وجرا المئات، وفي  62
م طالب عدد من الحاخامات بتقسنم المسجد 28/05/1997للنهود بالصالة في المسجد األقصى، وفي 
ترمنم م أصدر رئنس بلدنة القدس أمرًا بميع ال02/12/1999األقصى وحنثوا أتباعهم للصالة فنه وفي 

جيدي قام المجرم آرائنل شارون  3000م وتحت حراسة 28/09/2000في المصلى المروايي، وفي 
م ارتكبت مجزرة بحق المصلنن راا ضحنتها 29/09/2000األقصى، وفي النوم التالي  باقتحام

األقصى التي قدم خاللها الشعب الفلسطنيي أكنثر من  ايتفاضةالعشرات بنن شهند وجرنح، لتيطلق 
سة آالف شهند، وعشرات اآلالف من الجرحى والمعتقلنن، وكل ذلك لم ننثيي الكنان الصهنويي خم

جراءاته، التي تستهدف القدس، مقدسات وسكان، ولتتوالى  للمسجد  االقتحاماتعن سناساته وا 
األقصى من قبل المستوطينن، والجماعات المتطرفة وتتكرر أفعالها بشكل شبه نومي، ونتصدى لهم 

ألقصى والمصلنن، باإلضافة إلى فرض سلسلة من القنود على المسلمنن ألداء صالتهم في حراس ا
للمسجد  واالقتحاماتاإلجراءات اإلسرائنلنة  استعارالمسجد األقصى، لنتوج النوم وفي هذه الفترة 

األقصى، بهدف التقسنم الزمايي والمكايي للمسجد األقصى بنن النهود والمسلمنن كمقدمة لهدمه 
قامة الهنكل المزعوم مكايه، هذا عدا عن اإلجراءات التي تستهدف اإليسان الفلسطنيي، وت دمنره وا 

النهودي داخل  االستنطانوتضننق سبل العنش واإلقامة له في المدنية المقدسة، وتواصل وتنرة 
قامة الجدار العازل حولها، كل هذه  القدس وفي محنطها، وعزلها عن محنطها الفلسطنيي، وا 

جراءات المتواصلة والمتصاعدة تؤدي إلى يتنجة واحدة هي أن القدس مستهدفة سكايًا ومقدسات اإل
خراجها من أنة تسونات سناسنة نجري الحدنث عيها.  لتهوندها وا 

غنر آبهة بردات الفعل العربنة واإلسالمنة والدولنة الخجولة، والتي لم تتجاوز منثلث )الشجب واإلداية 
ذا لم  تيتقل ردة الفعل الفلسطنينة والعربنة واإلسالمنة إلى ساحة المواجهة الفعلنة، فإن واالستيكار( وا 

سوف تستمر في مواصلة خططها الرامنة إلى تدمنر المقدسات اإلسالمنة وفي  االحتاللسلطات 
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فقادها هونتها العربنة اإلسالمنة، حتى نتسيى لها  واقتالعمقدمتها المسجد األقصى،  السكان العرب وا 
ند رموز توراتنة مكايها لتدعم بها أساطنرها، التي تقول بوجود هنكل سلنمان مكان أو أسفل تشن

األقصى، وأن فلسطنن أرض المنعاد تتوفر على مقدسات نهودنة في تلك األرض المقدسة، علمًا أن 
تنثبت  يفسها، لم االحتاللكافة األبحاث التارنخنة الموضوعنة وأعمال التيقنب التي قامت بها سلطات 

الباطلة، في هذا السناق اإلجرامي الذي نستهدف القدس، مقدسات وسكان  االدعاءاتأي من هذه 
وهونة، نأتي قرار الرئنس دويالد ترامب وصفقته وبعد مئة سية بالضبط من سقوط القدس تحت 

 مدنية القدس واعتباره اعترافهم 06/12/2017م لنعلن نوم 06/12/1917البرنطايي في  االحتالل
قراره يقل سفارة بالده إلنها، ورغم أن هذا اإلعالن والقرار األمرنكي ال  عاصمة للكنان الصهنويي، وا 

يما نكشف أن القوى  نيشئنلغي حقًا وال   واستهدافهاال زالت تواصل سناساتها  االستعمارنةحقًا، وا 
 لفلسطنن األرض والمقدسات ومدنية القدس لذاتها ولما تمنثله تجاه عموم الميطقة العربنة.

العرب بالحروب والصراعات  ايشغالإن المسألة النوم قد وصلت مرحلة الخطر والحسم، ففي ظل 
واليزاعات التي فجرها )الربنع العربي( تجد إسرائنل الفرصة السايحة إلكمال مخططاتها، فالبد أن 
ندرك العرب والمسلمون أن المأساة تتعمق وتتجذر نومًا بعد نوم مالم نقدموا على خطوات عملنة 

األمرنكنة التي كشف عيها إعالن الرئنس  االستعمارنةفاعلة ورادعة للكنان الصهنويي وللسناسات 
من الدول األمرنكي وصفقته المزعومة للسالم )صفقة القرن(، لوقف مسلسل إجراءاته الجهيمنة بدانة 

سالم مع الكنان الصهنويي، والدول التي تقنم معه عالقات تمنثنل علينة أو  باتفاقاتالتي ترتبط 
واإلداية، بدءًا من إعادة تفعنل  واالستيكارإجراءات عملنة تتجاوز بنايات الشجب  واتخاذسرنة، 

نيي وتنثبنته في القدس المقاطعة العربنة من الدرجة األولى والنثاينة والنثالنثة، ودعم الشعب الفلسط
خاصة وفي فلسطنن عامة، ومواصلة الحصار السناسي والدبلوماسي لحكومة الكنان الصهنويي 
والعمل على عزلها في الساحة الدولنة كي تتوقف عن هذه السناسات واإلجراءات، وتسلم بضرورة 

يهاء سناسة تغ ننر المعالم العربنة تيفنذ الشرعنة الدولنة بشأن األراضي الفلسطنينة المحتلة، وا 
 واإلسالمنة والتركنب الدنمغرافي للقدس.

إجراءاتها الالزمة بشأن الموقف  األمرنكي  التخاذاآلن نتأكد ضرورة التوجه العربي لألمم المتحدة 
يهاء  الصهنويي والعمل على إصدار قرارات ملزمة من مجلس األمن، وفق البيد السابع، لوقف وا 

للجهود الدولنة، ألن القدس ومقدساتها هي جزء من العقندة، والمس بها  وااليتظارسناسة التسونف 
أمر جلل وخطنر، لن نسكت عيه أحد، وسنشعل حربًا دنينة مقدسة لن تكون ساعتها تحت السنطرة، 

من ممارسات  االحتالل، إن ما تقوم به سلطات استنثياءوسنتطانر شررها لنصنب الجمنع دون 
ستهدافات نومن ة للمقدسات نمنثل اعتداء على التراث اإليسايي، وجرائم حرب نجب أن تتوقف فورًا، وا 
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وأن نعاقب االحتالل علنها أمام المحاكم الدولنة، وعلى األمم المتحدة وميظماتها ووكاالتها المختصة 
مسنحنة القنام بدورها في حمانة هذا التراث اإليسايي، وفرض الحمانة الدولنة للمقدسات اإلسالمنة وال

على السواء، والتأكند على الوصانة الهاشمنة وأن القدس مدنية فلسطنينة عربنة وعاصمة للدولة 
 الفلسطنينة المستقلة.

 16/3/2020، الدستور، عّمان
 

 موجة تحريض ضد العرب في إسرائيل .37
 تامنر باردو*

نشكل « مة المشتركةالقائ»الكالم الصادر عن وزراء وأعضاء كينست، القائل: إن االرتباط بممنثلي 
خطرًا على أمن مواطيي إسرائنل، هو كالم غنر مسؤول، وغنر مقبول وعيصري. كذلك أنضًا الكالم 

وغنره من سائر األوصاف التي ُتلَصق بأعضاء « مخربنن ببدالت رسمنة"و« مؤندي اإلرهاب»عن 
 الكينست العرب لتحونلهم إلى غنر شرعننن.

بشأن كل الموضوعات تقرنبًا، وبالتأكند بشأن كل ما « المشتركة القائمة»أيا على خالف مع أعضاء 
الفلسطنيي، لكييي، كمواطن، أيا مخلص لقنم ونثنقة االستقالل التي  -نتعلق باليزاع اإلسرائنلي 

 تضمن حقوقهم الكاملة، ولقواينن دولة إسرائنل.
لمطلقة بنن جمنع مواطينها دولة إسرائنل ستحافظ على المساواة في الحقوق االجتماعنة والسناسنة ا

هذا ما أجمع علنه موق عو ونثنقة االستقالل لدى إعاليهم «. من دون تفرقة في الدنن والعرق والجيس
، وربما أنضًا كي نحذروا من إمكان أن نأتي نوم نقود الدولة «قنام دولة نهودنة في أرض إسرائنل»

 وديا هيا: دولة نهودنة ودنمقراطنة.فنه الذنن نرون تعارضًا بنن المبدأنن األساسَنْنن لوج
اليضال المسلح لدولة »، نقرر أن تأنند «قايون أساس: الكينست»من  7فنما نتعلق بالقايون، البيد 

نشكل سببًا إلبطال قائمة ايتخابنة أو مرشح. ويظرًا إلى « عدوة أو تيظنم إرهابي ضد دولة إسرائنل
لم نبطل ترشنحهم، ال نجوز توجنه يعوت إلنهم تتعارض مع موقف « القائمة المشتركة»أن أعضاء 

 مركزنة فنما نتعلق بأغلبنتهم، وموقف المحكمة العلنا من الجمنع.لجية االيتخابات ال
أولئك الذنن نذهبون إلى الكينس، إلى المسجد أو  -الذي حسم نضم داخله كل اإلسرائنلننن« الشعب

ألف  600الكينسة، ونشمل أنضًا الذنن ال نذهبون إلى أي مكان للصالة. إن محاولة إقصاء يحو 
لذنن لدنهم حق االقتراع، هو لنس أقل من تحرنض في وضح اليهار ضد مواطية ومواطن من بنن ا

 جمهور كبنر نعنش هيا، ونساهم في الدولة، ونشكل جزءًا ال نتجزأ من يسنج الحناة في البلد.
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، عيدما نرتدي الرداء الواقي ونخاطر «القائمة المشتركة»كنف نمكن أن نشعر طبنب عربي ايتخب 
 رضى؟ هل من حقه أن نكون جزءًا من الميظومة السناسنة الشرعنة؟بحناته من أجل معالجة الم

 -إن كل مس وايتهاك لحق المواطينن العرب في المساواة الكاملة ومستقبل نضمن تحقنق الذات 
سواء من خالل هذه المحاولة الحمقاء إلقصائهم عن الحنز السناسي الشرعي أو من خالل كالم 

كايه إلى السنادة الفلسطنينة المستقبلنة، هو لنس تعبنرًا عن غنر مسؤول بشأن يقل المنثلث مع س
 عيصرنة ُمداية فحسب، بل نمكن أن نؤدي إلى المس  بأمن الدولة.

إييي أت هم، كتب الروائي الفريسي إمنل زوال عن أولئك الذنن أرادوا أن نلصقوا بالضابط النهودي، 
النهود هياك محاولة من قادتها الكبار إلصاق هذه ألفرد درنفوس، ُجرم ايعدام الوالء. النوم في دولة 

المواطينن: وتحونلهم إلى ميبوذنن في دولتهم، بادعاء ال أساس له، هو أن  التهمة بيحو ُخمس
 «.خطر على أمن مواطيي إسرائنل»التعاون السناسي معهم 

هياك عدد غنر  كنف كيا سيرد لو أن قادة دولة ُأخرى تحدنثوا بصورة مشابهة عن مواطينهم النهود؟
قلنل من الدول المعادنة إلسرائنل، والتي تعنش فنها أقلنة نهودنة تتعاطف مع إسرائنل. كنف كيا 

 سيفكر لو أن هذا الخالف تجلى من خالل محاوالت إقصاء للجالنة النهودنة؟
يشر في مواجهة هذه الموجة القاتمة، من واجبيا أن يقف، وأن يشجب ويحذر، وأن يتهم بالعيصرنة وب

الكراهنة وعدم احترام الدنمقراطنة وقواينيها وقنمها. من واجبيا أنضًا التحذنر من المس  بأمن الدولة، 
 في ضوء تصاُعد االستقطاب في المجتمع اإلسرائنلي.

 «قادة من أجل أمن إسرائنل»حركة  وعضو في« الموساد»رئنس سابق لـ *
 «يديعوت»

 14/3/2020، األيام، رام هللا
 

 هاي، فقط، تستطيع وقف الجرائم اإلسرائيلية ضد الفلسطينيينمحكمة ال .38
 حجاي العاد

طفل فلسطنيي.  500قتليا في قطاع غزة، بقصف جراحي وتجمنلي، أكنثر من  2014في صنف العام 
رئنس الحكومة في حنيه، بينامنن يتيناهو، ورئنس االركان في تلك الفترة، بيي غايتس، نقفان، اآلن، 

 الحزبنن الكبنرنن في الدولة.على رأس 
أعلن وزنر الدفاع في حنيه، افنغدور لنبرمان، ينته بأن ندمر كلنا تجمع الخان  2017في خرنف العام 

من  أكنثراألحمر، بما في ذلك المدرسة التي توجد في المكان، وأكواخ الصفنح التي تشكل بنوت 
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هو رئنس حزب إسرائنل بنتيا. قضاة محكمة نثالنثنن عائلة، جمنعها فلسطنينة بالطبع. انضا لنبرمان 
 العدل العلنا عادوا وأكدوا شرعنة "الهدم".

يشر الرئنس دويالد ترامب خطته لالعتراف األمنركي بـ "إسرائنل الكبرى"، التي ستمتد  2020في شتاء 
حقوق على جمنع االراضي التي تقع بنن اليهر والبحر، دون اعطاء الجيسنة لمالننن الفلسطنيننن أو 

إيسان أو حق التصونت. تملي الخطة الخضوع المطلق على الفلسطنيننن، وفي الوقت ذاته تكشف 
بشكل واضح طموا إسرائنل لمواصلة هيدسة الوضع الدنمغرافي في هذا الفضاء كما تشاء، من وادي 

ي ميطقة عارة مرورًا باألحناء العربنة في القدس التي تقع خلف جدار الفصل وايتهاء بآخر القرى ف
 ج. وماذا بشأن لنبرمان وغايتس؟ لقد باركا هذه الخطوة.

كم هو عدد األطفال الذنن سنقتلون في غزة في الصنف القادم؟ وكم هو عدد التجمعات الفلسطنينة 
األخرى التي سيدمرها في السيوات القرنبة القادمة؟ وكنف ستظهر الحناة في ظل يظام نسعى الى 

 آخر؟ وما الذي يحن مستعدون لفعله من أجل القول لكل ذلك: كفى؟تخلند التفوق على شعب 
األطفال في غزة "لم نموتوا". فشخص ما خطط كنف سنتم قصف الميازل من الجو، وشخص ما 
قرر بأن هذا "قايويي"، وشخص ما أعطى األمر، وبعد محو عائلة اخرى مع أطفالها من العالم فإن 

م القصف القادم. والجرافات، التي تقوم بهدم الميازل في شخصًا ما طمس وأخفى األمر حتى قدو 
"ارجاء المياطق السنادنة"، ال تسنر من تلقاء يفسها. فشخص ما خلق جهاز تخطنط هدفه عدم 
المصادقة على بياء الفلسطنيننن، وشخص ما قرر أن هذا "قايويي"، وشخص ما أصدر أوامر الهدم، 

الذي هدفه تقدم شعب على حساب سحق شعب آخر، لم وشخص ما أمر بتيفنذها. ويظام الحكم، 
 نقم بخلق يفسه. فهياك من نقف على رأسه ونقوده ونخرجه من حنز القوة الى حنز الفعل.

ومن أجل التمكنن من حدوث ذلك من الجدنر إسكات من نعارض. لذلك، سم ى سفنر إسرائنل في 
رهابا دبلوماسنا"؛ ألن أي محاولة األمم المتحدة جهود الفلسطنيننن للعمل ضد خطة ترامب "ا

فلسطنينة للمطالبة بالحقوق أو الحرنة نجب أن تكون مؤطرة كـ "ارهاب". لذلك، سارع يتيناهو الى 
االعالن عن "أحكام السامنة" للمحكمة الجيائنة الدولنة في الهاي. ألن أي خطوة دولنة نجب أن 

إلسرائنلنة، التي تعمل ضد االحتالل، نجب تكون معرفة كالسامنة. لذلك، ميظمات حقوق االيسان ا
 أن نتم إظهارها كخائية وغنر مخلصة.

صحنح أييا غنر مخلصنن، غنر مخلصنن ليظام نؤند االحتالل والقمع والعيف واهاية شعب آخر، 
ويقوم بخناية فكرة االبرتهاند ويسعى الى تقونض مستقبل الظلم، لكن مسألة الوالء موضوعة اآلن 

 زان: ألي قنم يحن مخلصون؟على كفة المن
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يحن مخلصون لحقوق اإليسان والمساواة والعدل والحرنة. مخلصون لمحاولة بياء مستقبل بنن يهر 
االردن والبحر نقوم على هذه القنم. هذا االخالص قاديا الى مياشدة مجلس االمن من أجل القنام 

عليا يطلب من الجيود اإلسرائنلننن بعملنة دولنة تؤدي الى ايهاء االحتالل. وهذا االخالص ذاته ج
رفض األوامر غنر القايوينة إلطالق اليار من بعند على آالف المتظاهرنن الفلسطنيننن على حدود 
القطاع. وهو االخالص ذاته الذي نوجه اآلن االيظار الى السلطة القايوينة الدولنة الوحندة التي 

لجيانات الدولنة في الهاي، الى جايب تأننديا نمكيها التعامل مع الوضع في "المياطق"، محكمة ا
 لصالحنة المحكمة في البدء في التحقنق وتقدنم تقرنر عن جرائم الحرب.

ذا لم تتم محاكمة أحد عن ذلك فلن نتغنر أي شيء. وهذا ما تسعى إلنه الحكومة بالضبط. ولكن  وا 
تضطر الدولة أخنرا الى البدء تقرر أن هياك سلطة ستبدأ في التحقنق في الهاي، عيدها ربما س إذا

 في األخذ في الحسبان إمكاينة أيه سنكون للجرائم التي ترتكبها ضد الفلسطنيننن نثمن.
رغم أن اإلجراء الذي نجري في الوقت الحالي في الهاي نقتصر على مسألة الصالحنة القضائنة، 

الطرنقة التي هي موحدة في إال أن اليخبة السناسنة في الدولة موحدة ضد هذا اإلجراء، بما نشبه 
دعمها لخطة ترامب. يتيناهو يفسه، كما قليا، سارع الى تشبنه إجراءات المحكمة باألحكام الالسامنة. 
وواصل الدعوة الى فرض عقوبات على المحكمة وعلى جمنع ممنثلنها والمدعنن العامنن فنها. وقام 

ترامب حول يضال مشترك ضد المحكمة.  قبل بضعة أنام بارسال وفد الى واشيطن لالتفاق مع ادارة
وخطوات الحكومة هذه في هذه المرحلة تكشف أيه في جذور المعارضة في إسرائنل ال توجد أي 
مصلحة يظرنة في مسائل السلطة، بل اعتراض جوهري على القنم التي تهدف محكمة الجيانات 

التمتع، كالعادة، بحصاية مطلقة الدولنة الى حمانتها، قنم ترند إسرائنل مواصلة سحقها، ومواصلة 
 بخصوص أفعالها في المياطق.

في كايون األول، قبل بضع ساعات على يشر بنان المدعنة العامة للمحكمة بأيها توصلت الى 
استيتاج بأيه نوجد أساس لفتح تحقنق، يشر المستشار القايويي موقفه بشأن ذلك. وعلى اعتبار أن 

ة كبنرة للكشف المدحوض لموقفه الذي ترتكز ادعاءاته على موقفه نمنثل الحكومة، فهياك أهمن
اقتباسات جزئنة ومتلعنثمة تم إخراجها عن سناقها، وتجاهل أوامر القايون الدولي، ووصف ال أساس 

 له من الصحة للواقع.
يعنش في عالم فنه االحتماالت الفعالة للدفاع عن حقوق اإليسان آخذة في التقلص. ال توجد لدنيا 

المحكمة في الهاي تقترا في أفضل الحاالت درجة محدودة من العدالة المتأخرة. ولكن اليظام  أوهام.
في إسرائنل معتاد على وضع التيكر التام لواقع فنه نمكن أن يستخدم ضد الفلسطنيننن كل شيء 
تقرنبا دون دفع أي نثمن عن ذلك. وحتى القلنل الذي نمكن أن نرضي المحكمة نمكن أن نجعل 
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نل تعند التفكنر في المسار. حتى قبل قرار المدعنة العامة في كايون األول، امتيعت إسرائنل إسرائ
عن هدم الخان األحمر بسبب الخوف من الهاي، منثلما أعلن وزنر الخارجنة، إسرائنل كاتس. ونمكن 

ما ألفعال التقدنر بأن واقعا جدندا تكون فنه إمكاينة لتقدنم الحساب نمكن أن نشكل عامال كابحا ومه
 إسرائنل.

في المحكمة في الهاي سنقررون في األشهر القرنبة القادمة هل توجد للمحكمة صالحنات اقلنمنة 
على الوضع في المياطق، وهذه الصالحنة توجد ميذ ايضمام فلسطنن لمننثاق روما )وسلسلة طونلة 

همنة هذا القرار الذي نبدو أيه من الموانثنق االخرى( كما قررت المدعنة العامة. وال نمكن التقلنل من ا 
قرر القضاة تبيي موقف المدعنة العامة فسنتم فتح تحقنق. ولكن إذا تقرر شيء  إذاإجرائي فقط. 

آخر فسنتم إغالق التحقنق قبل أن نبدأ. هذا األمر سنكون بمنثابة ضوء أخضر إلسرائنل في العالم 
بأن تتبيى المحكمة موقف المدعنة العامة الذي تقرنبا لم تبق فنه أضواء حمراء. وبقي فقط األمل 

 والقول "توجد صالحنات وسنكون هياك تحقنق".
 "هآرتس"

 14/3/2020، األيام، رام هللا
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