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ل إدلشتاين حتى ُتمه" ائيليةالعليا اإلسر "و.. ظمة للكنيستكيل اللجنة المنالمصادقة على تش .1
 بعاءاألر 

صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء يوم اإلثنين، على تشكيل اللجنة المنظمة المسؤولة عن تشكيل 
ئحة ولجنة خاصة بمتابعة أزمة جا نة الماليةاللجان برلمانية مثل اللجنة الخارجية واألمنية واللج

 .ولي إدلشتايننيست وامتناع رئيس الكنيست، يو كعض 61ذلك بتأييد فيروس كورونا المستجد، و 
باإلضافة إلى عضو الكنيست "( يمينا"و" شاس"، "يهدوت هتوراه"الليكود، )وقاطعت كتلة اليمين 

يبدأ  وبتشكيل اللجنة المنظمة،. مةلجنة المنظأورلي ليفي أبيكاسيس جلسة التصويت على تشكيل ال
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، إدلشتاين، منعا فرضه رئيس الكنيست ام لمدة أسبوع، بعد تعطيل د23ـرسمًيا عمل الكنيست ال
 .، على السلطة التشريعية"كاحول الفان"لسيطرة قائمة 

رها يلية؛ وأخطوعلى صلة، رفض رئيس الكنيست االلتزام بالمهلة التي حددتها المحكمة العليا اإلسرائ
رفضه مقبل، كما عّبر عن يوم األربعاء ال نتخاب رئيس دائم للكنيست حتىبأنه ال يعتزم السماح با

 ".إجراءات برلمانية داخلية"مستشار القضائي للكنيست بـلتدخل ال
بدورها، أصدرت المحكمة العليا قرارا يلزم إدلشتاين بدعوة النعقاد الهيئة العامة للكنيست حتى يوم 

كاحول "لذي قدمته كتلة وذلك في ردها على االلتماس االنتخاب رئيس جديد للكنيست، األربعاء، 
 ".الحركة من أجل نزاهة الحكم"و" الفان

وكانت المحكمة العليا اإلسرائيلية قد أمهلت إدلشتاين حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم، إلعالمها 
 .ول يوم األربعاء المقبللكنيست بحلإذا كان ينوي السماح بانتخاب رئيس جديد ل

" كاحول الفان"بيني غانتس، في إشارة إلى  أن معسكر" هآرتس"لموقع اإللكتروني لصحيفة ر اوذك
كاحول )"والقائمة المشتركة، توافق على تعيين غابي أشكينازي " يسرائيل بيتينو"و" ميرتس -ل العم"و

يروس شيالح رئيسا للجنة متابعة ف كنيست عوفررئيسا للجنة الخارجية واألمن، وعضو ال"( الفان
 .كورونا

حول تعيين رئيس للجنة المالية، " يسرائيل بيتينو"مة المشتركة وولفت الموقع إلى خالف بين القائ
. وذلك في أعقاب طلب أفيغدور ليبرمان تعيين عضو الكنيست عن حزبه، عوديد فورير، رئيسا للجنة

يل اللجنة المنظمة، وفي م في هذه المرحلة يدعمون تشكأوضحوا انهوذكر الموقع أن نواب المشتركة 
 .لنزاع مع ليبرمان، سيدعمون إنشاء اللجان األخرىة الحقة بعد حل امرحل

عن مصدر في القائمة المشتركة أن االتفاق مع " كان"وفي هذا السياق، نقلت هيئة البث اإلسرائيلية 
اللجنة " يسرائيل بيتينو"ضو كنيست عن على ترؤس ع، ينص على موافقة القائمة "كاحول الفان"

تركة، لجنتي العمل والرفاه االجتماعي ولجنة العنف والجريمة س ممثلين عن المشالمالية، مقابل ترؤ 
 .لجنتين فرعيتينباإلضافة إلى 

ومن جانبه، علق غانتس على دعوات نتنياهو بعدم السماح لنواب القائمة المشتركة بترؤس لجان في 
على ى على األقليات و لن نتعد"د الكنيست الفارغة، ك خالل خطاب ألقاه أمام مقاعكنيست، وذلال

ات الحكومية ولكنها تمنحها تفعيل المؤسسات الديمقراطية ال تقيد اإلجراء"، وأضاف أن "صوتها المهم
طالما تصدر الحكومة إجراءات صعبة وصحيحة في مواجهة كورونا، "وتابع غانتس ". شرعية

 ".اسيا، حتى لو كان ذلك سيؤذينا سيصادق عليهاسن
 23/3/2020، 48عرب 
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 ُتوقف األعمال التجارية في المحافظات كافة احتراًزا من كوروناة نيالفلسطيحكومة ال .2

أعلن المتحدث باسم حكومة رام اهلل إبراهيم ملحم عن توقف جميع األعمال التجارية في جميع 
 .لصيدليات والمخابزباستثناء امحافظات الضفة الغربية المحتلة 

ل، فقد في منازلهم طيلة ساعات النهار والليحرصا على سالمة المواطنين والبقاء " :م اليوموقال ملح
تقرر توقف جميع األعمال التجاري في جميع المحافظات من الساعة السابعة مساء حتى الساعة 

 بر فقط، وذلك حرصا على سالمةيات والمخاالسابعة صباحا اعتبارا من هذه الليلة، باستثناء الصيدل
عينه في جميع المحافظات وجميعها سلبية  90ائج وأعلن ملحم عن ظهور نت". ن والمجتمعالمواطني

 .ال تحمل المرض
مليون دوالر من االحتالل، وهي تسويات ضريبية من مستحقات  25وكشف عن استالم السلطة 

ون ملي 40ر والسنوات الماضية وبلغت مليا حتالل خاللمتراكمة من اقتطاعات جائرة، اقتطعها اال
 .شيقل

 23/3/2020، فلسطين أون الين
 

 أشهر 8االحتالل يفرج عن النائب عزام سلهب بعد اعتقال  .3
عن القيادي في حركة حماس والنائب في  -ظهر اليوم االثنين-أفرجت سلطات االحتالل : الخليل

 .هرثمانية أشداري دام لخليل بعد اعتقال إا من مدينة( عاماً  63)المجلس التشريعي عزام سلهب 
الحاووز األول وسط مدينة الماضي بعد اقتحام منزله في حي واعتقل سلهب في يوليو من العام 

 .أشهر جّددت له 4الخليل، حيث نقل إلى سجن عوفر، وحول إلى االعتقال اإلداري 
نواب المجلس التشريعي  ل خمسة منوباإلفراج عن النائب عزام سلهب يبقى في سجون االحتال

 .وخالدة جرار ومروان برغوثيأحمد سعدات ومحمد النتشة وحسن يوسف : طيني همالفلس
 23/3/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 النائب عدوان يدعو المجتمع الدولي لرفع الحصار عن غزة .4

ار المفروض ى رفع الحصعدوان المجتمع الدولي إل عاطف.دعا النائب في المجلس التشريعي د
وأوضح . سناد القطاع الصحيعاًما، وتقديم الدعم والرعاية إل 14من ذ أزيد على قطاع غزة، من

، في تصريح، أمس، أن الحصار الذي يفرضه االحتالل اإلسرائيلي على غزة أثر سلًبا على عدوان



 
 

 
 

 

 6 ص             5194 :العدد             3/24/2020 ثالثاءلا :لتاريخا 

                                    

عواقب جريمة ل مسؤولية وحّمل االحتال. ا وصحيًّااقتصاديًّا واجتماعيًّ : مختلف جوانب الحياة
 .ن في ظروف ال إنسانيةق أكثر من مليوني مواطن في غزة، يعيشو رسها بحالحصار التي يما

 23/3/2020، فلسطين أون الين
 

 مخاوف من انهيار السلطة الفلسطينية بسبب أزمتها االقتصادية .5
أن سياسة  ذهب باتجاهاإلسرائيلية تالتحذيرات "قال كاتب إسرائيلي إن : عدنان أبو عامر -21عربي

ن تفشي وباء الكورونا، قد تؤدي ا السلطة الفلسطينية على مناطقها؛ خشية مفرضهقد تاإلغالق التي 
هيار المنظومة االقتصادية كاملة، مع العلم أن حالة االنفتاح االقتصادي التي في النهاية إلى ان

 ".تدريجيراجع مريع ة قد تنتهي بتعاشتها المناطق الفلسطينية في السنوات األخير 
وباء الكورونا "، أن "21عربي"ه ، وترجمت"إسرائيل اليوم"ة تي، في مقاله بصحيفوأضاف دانيئيل سريو 

المتفشي في المناطق الفلسطينية قد يضطر السلطة إلى فرض إغالق كامل على الضفة الغربية 
ال في الحد ن بيوتهم إعلى الخروج م وقطاع غزة، ما سيجعل المواطنين الفلسطينيين ال يجرؤون

 ".األدنى
سرائيل في المجاالت الصحية واألمنية، لكن التعاون القائم بين السلطة الفلسطيني رغم"نه وأوضح أ ة وا 
السلطة تعتقد أن انهيارها اقتصاديا بات مسألة وقت ليس أكثر، بعد مرحلة االنفتاح أوساط 

دة جع معدالت البطالة، وزياخيرة، وتراي السنوات األاالقتصادي الذي شهدته الضفة الغربية ف
العقد األخير، واليوم يمكن الحديث عن طي ت األجور والرواتب، التي بدأت مع انطالق ؤشرام

 ".ع بداية أزمة كوروناصفحتها م
إمكانية صمود االقتصاد الفلسطيني غير قائمة، ومع غياب "ونقل عن مسؤول فلسطيني أن 

حصل خالل أيام قد يى، و ه بات أقرب من أي وقت مضفإن انهيار أفق اقتصادي، مدخوالت أساسية و 
لى الضفة الغربية كانية انتشار معالم الفوضى االقتصادية لن تقتصر عقليلة ليس أكثر، كما أن إم

فقط، بل قد تشمل قطاع غزة المزدحم بالسكان، حيث تعاني منظومته الصحية الضعيفة، وال تقوى 
 ".ات الطوارئعلى العمل بأوق

يين، أن االنهيار فلسطينيين، وكذلك اإلسرائيلؤولين األمنيين الق الذي يساور المسالقل"ل إن وختم بالقو 
أمنية وسيناريوهات متطرفة، من بينها محاولة الصحي واالقتصادي قد يتزامن مع اندالع أحداث 

 ولة إلنقاذرائيل، في محامئات آالف الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة الهرب إلى إس
 حياتهم وأقربائهم،
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 ".ل المقاصةفلسطينية من خالل أموامليون شيكل للسلطة ال 150رعت إسرائيل بتحويل ساك ولذل 
 23/3/2020، "21عربي " موقع

 
 تطالب السلطة رفع العقوبات عن غزة لمواجهة كورونا حماس .6

رفع العقوبات عن في رام اهلل ، السلطة الفلسطينية "حماس"طالبت حركة المقاومة اإلسالمية : غزة
باسم الحركة حازم قاسم في لناطق وقال ا ".كورونا"باء لتعزيز قدرته على مواجهة و قطاع غزة 

واجهة تحدي انتشار فيروس كورونا يحتاج إلى تضافر كل م"تصريح مكتوب له، اليوم اإلثنين، 
 ".الجهود، الكل، على المستوي الوطني

هم على الفور تية مطلوب منرام اهلل الدكتور محمد اش س الحكومة فيقيادة السلطة ورئي: "وأضاف
 ".مم على مواجهة هذا التحدي المتعاظية ضد أهالي قطاع غزة لتعزيز قدرتهرفع اإلجراءات العقاب

على السلطة التوقف عن سياسة معاقبة القطاع، خاصة في هذه األوقات التي يحتاج شعبنا : "وتابع
 ".اخليةإلى تعزيز جبهته الد

 23/3/2020، برسقدس 
 

 ية في لبناننصف مليون دوالر لدعم المخيمات الفلسطين تخصيص هنية يعلن .7
إسماعيل هنية عن " حماس"المقاومة اإلسالمية أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة  الرأي –غزة 

 .تخصيص مبلغ نصف مليون دوالر لدعم المخيمات الفلسطينية في لبنان
شعبنا الفلسطيني  يمر بهالطارئة التي ا نتيجة الظروف"إنه " الرأي"في بيان وصل وقال مكتب هنية 

الحركة إسماعيل هنية قرارا للظروف الصعبة فقد أخذ رئيس " اسحم"ن ومتابعة قيادة حركة في لبنا
 ".بإغاثة عاجلة لشعبنا في المخيمات والتجمعات الفلسطينية مقدارها نصف مليون دوالر

الجهات الخيرة من أجل التخفيف عن و مساعيه مع الدول الشقيقة  ن هنية يواصلوأضاف المكتب أ
ين لشعبنا وللبنان ولشعبه ر بها، متمنان، والوقوف إلى جانبه لمواجهة األزمة التي يمشعبنا في لبن

رادة وعزيمة سجلها لبنان في كل المراحل والمحطات  .الشقيق العافية، وتجاوز هذه المحنة بصالبة وا 
 24/3/2020، لسطينية لإلعالمالرأي الفلة وكا

 
 لى غزةعقوبات عاللوقف بالسلطة اتصاالت فصائل تجري  .8

في قطاع غزة، إحياء مطالب الفصائل في والواقع الصّحي السّيئ « كورونا»أعادت أزمة فيروس 
ذ إ. 2017القطاع بوقف العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على القطاع منذ منتصف عام 
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تزامنًا مع قطاع إلى انهيار كامل القطاع الصّحي يروس في الانتشار الفطينيون أن يؤدي خشى الفلسي
لي وما فاقم في مأساوية األوضاع العقوبات التي حالة االنهيار االقتصادي بسبب الحصار اإلسرائي

 .فرضتها السلطة
ت بالسلطة لوقف ، اتصاال«ماسح»منذ أسبوع، أجرى عدد من الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة 

الد مشعل، اتصاله برئيس السلطة خسياسي السابق للحركة فيما استغل رئيس المكتب الالعقوبات، 
ة أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، للمطالبة بوقف العقوبات محمود عباس، للتعزية بوفا

 .إلى قطاع غزة« كورونا»والمساهمة في منع وصول فيروس 
الجبهة الشعبية لتحرير »، إذ دعت «وروناك»اء هة وبالعقوبات لتعزيز مواجرفع لفصائل بوطالبت ا

السلطة شمل قطاع غزة بالمنح المخّصصة ، على لسان القيادية فيها سهير خضر، رئيس «سطينفل
مليون دوالر  150وبلغت قيمة المساعدات التي حصلت عليها السلطة أكثر من  .لمواجهة الفيروس

 .مليون دوالر 120قطر التي تبّرعت بـ، ودولة «منّظمة الصّحة العالمية» عّدة، أبرزهامن جهات 

 24/3/2020بار، بيروت، خاأل
 

 االحتالل مسؤول عن عدم إيصال مستلزمات مواجهة كورونا: الحية .9
إننا نحمل االحتالل المسؤولية "قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية  :الرأي -غزة
لى أنه ، مشيًرا إ"قطاع غزة مطلوبة لمواجهة كورونا إلىخي في إيصال المستلزمات الملة عن التراالكا

 .لمواجهة فايروس كورونا حكومية علياتم تشكيل لجنة 
نوجه التحية لكافة العاملين على خدمة "وتابع الحية في لقاء متلفز بث عبر فضائية األقصى، 

المسؤولية في  اس من اليوم األول من موقع، ونحن في حمالشعب الفلسطيني في مختلف الوزارات
ت لمواجهة فيروس كورونا ا مع األجهزة الحكومية االستعداداريعي والحركة، وتابعنالمجلس التش

 ".مبكًرا
 24/3/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 حماس تشكر قطر على دعمها غزة .01

اليا قطر على تقديمها دعما م - حماس -المية شكرت حركة المقاومة االس :األناضول -غزة 
 .مليون دوالر 150غزة بقيمة  لقطاع

تلقينا بتقدير عاٍل توجيهات أمير : "نية، رئيس المكتب السياسي للحركة، في بيانماعيل هوقال إس
 6والر على مدى مليون د 150قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتقديم دعم مالي لغزة بقيمة 
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معاناة شعبنا، ودعما لبرامج  ي التخفيف منلجهود قطر ف ذلك استكمااًل يأتي : "ضافأو  ".أشهر
وأعرب هنية عن شكر حركة  ."المتحدة اإلغاثية واإلنسانية في غزة لمواجهة فيروس كورونا األمم

حة تجاه الشعب امتداد للمواقف األصيلة للدو "لقطر وأميرها، معتبرا أن هذا الدعم " حماس"
 ".الفلسطيني

 24/3/2020، دوحةالشرق، ال
 

 عمد إعدام الشهيد الخواجاحتالل تاال: قاسم .00
حازم قاسم إن تعمد جيش االحتالل قتل الشهيد " حماس"قاومة اإلسالمية اسم حركة المقال الناطق ب

عكس قمة سفيان الخواجا ليلة أمس واستغالله انشغال العالم بموضوع تفشي فيروس كورونا، ي
الشاب سفيان في أن إعدام االحتالل وأكد قاسم في تصريح صح .قينحطاط األخالاالنتهازية واال
 .لدة نعلين غرب رام اهلل جريمة جديدة بحق أبناء شعبنا األعزلالخواجا في ب

 23/3/2020، موقع حركة حماس

 
 توجه إسرائيلي لفرض إغالق كامل بمساعدة من القوات العسكرية .11

ختصة، اليوم االثنين، الجهات اإلسرائيلية المرس تد -دوت كوم "القدس"ترجمة خاصة بـ  -رام اهلل
منع خروج اإلسرائيليين بشكل كامل من منازلهم لمواجهة فيروس لتوجه لفرض إغالق كامل و ا

 .كورونا
ويعقد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة تسيير األعمال اإلسرائيلية، جلسة خاصة لبحث فرض 

 .بر مما كانت عليهرتفاع اإلصابات بشكل أكل اائيليين في ظمزيد من القيود على اإلسر 
. فرض إغالق شامل ولكن بشكل تدريجيإن هناك توجهًا ل: "الداخلي وقال جلعاد أردان وزير األمن

كما غرد بذلك عبر . مشيًرا إلى أنه سيتم منع مئات اآلالف من اإلسرائيليين من الخروج ألعمالهم
 ".هذا الصباح" تويتر"

دة سرائيلية من الجيش لمساعستعانة بقوات عسكرية إأردان إلى أنه سيتم اال ارةدر في وز ر مصوأشا
 .الشرطة في فرض اإلغالق الكامل

 23/3/2020القدس، القدس، 
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 1,442ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى : الصحة اإلسرائيلية .11
بفيروس كورونا إصابات جديدة  اإلسرائيلية، مساء يوم اإلثنين، عن تسجيلأعلنت وزارة الصحة 

بحالة  29تماثلوا للشفاء و 41بينهم مريًضا، من  1,442ات إلى يرتفع إجمالي عدد اإلصابالمستجد ل
 .بحالة متوسطة 40خطيرة و

 346فيما يخضع مريًضا قدرت إصابتهم بالطفيفة،  1,331في المقابل، أوضحت الوزارة في بيانها أن 
تم توزيعهم على  162المنزل، ويتلقون العالج في  540و ات اإلسرائيليةمريًضا للعالج في المستشفي

 .ستقبال المصابين بكوروناالفنادق التي أعدت ال
 23/3/2020، 48عرب 

 
 جهاز الصحة اإلسرائيلي غير جاهز لمواجهة األوبئة: مراقب الدولة .11

زية جهاز غلمان، عدم جاهعن مراقب الدولة اإلسرائيلي، متنياهو أن أظهر تقرير صدر يوم اإلثنين،
األسّرة في نقصا حادا في عدد كما أظهر التقرير وبئة، يل للتعامل مع انتشار األالصحة في إسرائ

 .المستشفيات باإلضافة إلى نقص في أجهزة التنفس االصطناعي
ة وصناديق المرضى والمستشفيات للتعامل وأشار التقرير إلى أوجه القصور في جاهزية وزارة الصح

عداده ى أن التقرير تم إإل" رتسهآ"ع اإللكتروني لصحيفة ألوبئة؛ فيما أشار الموقتفشي المرض وا مع
الماضي على إثر تفشي مرض الحصبة واإلنفلونزا واإليبوال، وتم تقديمه لوزارة الصحة في خالل العام 
 .نوفمبر الماضي/ تشرين الثاني

لة من حاالت الفشل كورونا، عن سلسلتقرير الذي يصدر في خضم أزمة تفشي وباء وكشف ا
في حال تفشي  شغيل الجهاز الصحيالتأهب ومعالجة وتصحة في فاق في استعداد وزارة الواإلخ

 .األوبئة وتعرض حياة المواطنين للخطر
 23/3/2020، 48عرب 

 
 إسرائيليون يشكون عدم فحصهم رغم ظهور أعراض كورونا عليهمجنود  .15

الجيش بوحدات قتالية في  عدم إجراء فحوصات لجنود ة، اإلثنين، عنكشفت قناة إسرائيلي: تل أبيب
 .راض إصابتهم بفيروس كورونااإلسرائيلي، رغم ظهور أع

ه أيضا عن نقص في الخاصة، في تقرير خاص، كشفت في( 12)جاء ذلك وفق ما أوردته القناة 
 .المواد الغذائية ببعض الوحدات
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اإلبقاء على  من تفشي كورونا من بينهاتعليمات للحد  وخالل األيام الماضية، قرر الجيش فرض
لى مسافة بين كل جندي وآخر ال حهم إجازات، والحفاظ عثكنات لمدة شهر دون منال جنوده داخل

 .تقل عن مترين
قت خالل األيام األخيرة العديد من الشكاوى من جنود في وحدات قتالية، إال أن القناة قالت إنها تل

لجنود ظهرت عليهم أعراض بل وتجاهل إجراء فحوصات لك التعليمات، تظهر عدم اتباع ت
 .الفيروس

 23/3/2020ندن، القدس العربي، ل
 

 غالبية الجمهور اإلسرائيلي راٍض عن أداء نتنياهو في مواجهة كورونا .11
أبدى غالبية من الجمهور اإلسرائيلي، رضاه عن  -ترجمة خاصة  -دوت كوم " القدس" -رام اهلل 
ات إلسرائيلية، بشأن اإلجراءاألعمال، ووزارة الصحة ارئيس وزراء حكومة تسيير يامين نتنياهو أداء بن

 .كورونا المتخذة في مواجهة فيروس
فجر اليوم  12رة ونشر موقع قناة وبحسب االستطالع الذي أجراه معهد بحوث االستطالعات المباش

رة أداء المدير العام لوزا وا عن رضاهم منمن المستطلعة أرائهم، أعرب% 61الثالثاء، نتائجه، فإن 
 .سيمان توف الصحة موشيه بار

 .نتنياهو خالل األزمة م من سلوكعن رضاه% 57وأعرب 
عن أداء وزير % 22ئيلي، ورضاهم عن أداء نفتالي بينيت وزير الجيش اإلسرا% 29بينما أبدى 

وزير عن أداء % 13و عن أداء وزير المالية موشيه كحلون% 21الصحة يعقوب ليتسمان، و
وقيادته، رغم أنهم أبيض،  -رضاهم عن أداء حزب أزرق % 8فيما أبدى . يلية أرييه درعالداخ

 .خارج سدة الحكم
، أن هذا %53.97أي وباء، رأى  وبشأن التقارير حول عدم استعداد الصحة اإلسرائيلية لمواجهة

فيما رأى . ع دول العالمالنقص يطال جميالوباء عالمي وال يمكن التنبؤ فيه، وأن عدم االستعداد و 
 .يجب أن تكون مستعدة لمثل هذا الحدثأن هذا فشل في االستعداد وأن الوزارة كان % 44.48

بينما اعتبر . الفلسطيني بالداخل المحتل، أن هذا هو نتاج تقصيرمن القطاع % 52.14فيما رأى 
خطوة فرض % 65.69واعتبر  .كن التنبؤ بهأن هذا الوباء لم يكن منتظًرا وهو عالمي وال يم% 45.4

بشراء المنتجات األساسية، بأنها خطوة حكيمة  امل على اإلسرائيليين باستثناء السماحإغالق شبه ك
من اإلسرائيليين إن هذه % 23.5ورأى  .من سكان فلسطينيي الداخل% 51لك وأيد ذ. ومسؤولة

 .يني المحتل بالداخلطاع الفلسطالق من% 42.96مقارنًة مع . الخطوة اتخذت متأخرة قلياًل 
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 24/3/2020القدس،  دس،الق
 

 بمروحية عسكرية أمريكية " جزار الخّيام"وب قراءة إسرائيلية لطريقة هر  .11
تحدثت صحيفة إسرائيلية، عن طريقة هروب العميل اللبناني : أحمد صقر -21عربي -غزة
طائرة عسكرية أمريكية  من لبنان، عبر ، الذي يحمل الجنسية األمريكية، عامر فاخوري،"إسرائيل"لـ
 .اء كورونالبنان مغلقة بسبب تفشي وبغم أن جميع المطارات في ر 

في لبنان " كورونا"العبرية، في تقرير للكاتب تسفي برئيل، أن أزمة فيروس " هآرتس"حيفة ونوهت ص
 ليل، وهو طريقةيحتل العناوين الرئيسية وأعمدة التح" مثير للغضب"تتنافس مع موضوع آخر جديد 

 .اخوري، من لبنانلجنسية األمريكية، عامر ف، الذي يحمل ا"إسرائيل"ـهروب العميل اللبناني ل
طائرة مروحية أمريكية هبطت يوم الخميس الماضي في ساحة السفارة األمريكية في "أوضحت أن و 

 ".بيروت، لنقل عامر الفاخوري إلى منزله في نيوهامشير
دما أمرت المحكمة لبنانية، بعالت طرحت على الحكومة العديد من التساؤ وذكرت الصحيفة، أن ال

من سمح للطائرة المروحية األمريكية بالهبوط؟ "ي، منها؛ إطالق سراح الفاخور العسكرية في لبنان ب
كيف تصمت الحكومة على هذا الخرق الفظ لسيادة لبنان؟ وكيف هبطت الطائرة األمريكية، في حين 

 ".قة بسبب كورونا؟ت في لبنان مغلأن جميع المطارا
، (بدعم من إسرائيلتشكل )نان الجنوبي العميل الفاخوري، كان ضابطا كبيرا في جيش لب"أن  وبينت

وقائد سجن الخيام سيء الصيت، الذي احتجز فيه آالف المواطنين اللبنانيين، الذين تم التحقيق 
 ".معهم وتعذيبهم في حرب لبنان األولى

نشر عن التنكيل الذي قام به  فيهافة عما حدث في الخيام، و يشهادات مخ"ود وأشارت إلى وج
مع اتهامه بأنه عذب بيديه معتقلين لبنانيين، وتسبب " ر الخيامجزا"اطلق عليه لقب الفاخوري، الذي 

 ".بموتهم في الوقت الذي كان فيه السجن تحت سيطرة إسرائيل الكاملة
واليات ري للعيش في ال، انتقل الفاخو 2000لعام ئيلي من لبنان عند انسحاب الجيش اإلسرا: "وأضافت

خرا، استضاف فيه شخصيات كبيرة من الحزب نسية وفتح مطعما فاالمتحدة، وحصل هناك على الج
 ".الجمهوري الذي كان من المتبرعين له

وال أبناء استند بحسب أق"، موضحة أنه "من غير الواضح لماذا قرر العميل زيارة لبنان"ونبهت أنه 
الوطن، ووعده  بنان الجنوبي بالعودة إلىميشيل عون، لرجال جيش ل ته، إلى دعوة رئيس لبنانعائل
 ".ال يلحق أي ضرر بهمبأن 
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ضمانات معينة من شخصيات رفيعة في لبنان "، حصول العميل الفاخوري على "هآرتس"ورجحت 
ضي تم اعتقاله، سبتمبر الما/ولبأن ال تتم محاكمته، ولكن عند هبوطه في لبنان في شهر أيل

 ".سجن الخيام للمحاكمة بسبب أفعاله فيوتقديمه 
فترة طويلة، ولكن بعد ذلك دخلت الدبلوماسية األمريكية في تسارع؛ ن يسجن لان يتوقع أك: "وتابعت

السفارة وشخصيات كبيرة في وزارة الخارجية استخدمت ضغط كبير على الحكومة اللبنانية إلطالق 
ية للبنان، التي تبلغ ستجمد المساعدات العسكر  أخرى هددت اإلدارة بأنهاومن بين أمور  سراحه،

 ".سنة، وستفرض عقوبات على المسؤول عن اعتقال الفاخوريمليون دوالر في ال 100
لبنان، الذي يعتمد على الواليات المتحدة في الطلب الذي قدمه لصندوق النقد الدولي، "وأفادت أن 

مريكية، وفي األسبوع لنفسه مواجهة اإلدارة االمة االقتصادية، لم يسمح نقاذه من األز لمنحه قرضا إل
 ".لعسكرية االتهامات ضد الفاخوري، وقامت بإطالق سراحهاضي ألغت المحكمة االم

حاول يوم الجمعة الماضي، التنصل من "ونبهت أن األمين العام لحزب اهلل حسن نصراهلل، 
ئيلي، طالق سراح العميل االسراا لم يفعل أي شيء لمنع إه، والتي بحسبهاالنتقادات التي وجهت ل

من أجل تهدئة االنتقادات، أعلن نصر اهلل بأن "، موضحة أنه "المروحية األمريكيةولم يمنع نقله عبر 
ألف طبيب وممرض وطواقم إسعاف، لمواجهة ازمة  20منظمته تضع تحت تصرف الحكومة 

 ".كورونا
، بحسب الصحيفة "خوريح الفاقيق تفحص ظروف إطالق سراتعيين لجنة تح طلب"وخالل ذلك، 

، كي يحرج رئيس الحكومة والرئيس اللبناني، وليس  يفضل هذا التحقيقنصر اهلل"التي قدرت أن 
لجنة تحقيق تفحص سلوك وزارة الصحة في لبنان تجاه أزمة كورونا، وهي الوزارة التي يترأسها حمد 

 ".من قبل حزب اهللحسن الذي تم تعيينه 
 23/3/2020، "21عربي "موقع 

 
 األقصى أمام المستوطنينطيني على إغالق اتفاق إسرائيلي ـ فلس": الشرق األوسط" .08

بموجب اتفاق بين الشرطة اإلسرائيلية ودائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، أغلقت جميع  :تل أبيب
زوار والمصلين، بمن في ذلك ين، أمام البوابات المسجد األقصى المبارك، منذ يوم أمس االثن

ماح فقط لمجموعة صغيرة من ألجانب، وتم السون، وكذلك السياح االمستوطنون اليهود والمتطرف
 .موظفي األوقاف بالدخول لساحات الحرم
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وأفادت مصادر إسرائيلية بأن الشرطة منعت المستوطنين والسياح الذين قدموا إلى األقصى من 
تهم أن وأبلغ. «كورونا»تفشي فيروس الق جاء كإجراء وقائي لمنع لهم أن اإلغالدخول، وأوضحت 

 (. دوالر 1500)شيكل  5000م بمبلغ القرار سوف يغر  أي شخص يخرق
وبالمقابل، أعلنت دائرة األوقاف اإلسالمية، تعليق حضور المصلين إلى المسجد األقصى، ابتداء من 

ية، للوقاية من ات المرجعيات الدينية والطبتجابة لتوصيفجر أمس االثنين، لفترة مؤقتة، وذلك اس
 .«كورونا»س انتشار فيرو 

 24/3/2020، لندن، الشرق األوسط
 

 "كورونا"األسرى الفلسطينيون يصّعدون احتجاجاتهم لحمايتهم من  .09
يعتزم األسرى الفلسطينيون في سجون االحتالل، القيام بخطوات احتجاجية، بدءا من يوم : رام اهلل

 ".المستجد"غدا الثالثاء، للمطالبة بإجراءات صحية تحميهم من فيروس كورونا 
أيام، نفذوا خطوات احتجاجية، انتهت دون أن يكون هناك رد إجرائي  ألسرى وعلى مدار ثالثةوكان ا

 .واكتفت إدارة السجون برش بعض األقسام، وادعت أنها قامت بعملية تعقيم واضح على مطالبهم،
ة الفلسطيني، اليوم االثنين، أن المعتقلين الفلسطينيين في ثالث سجون مركزي" نادي األسير"وأكد 
، سيشرعون غدا الثالثاء، بخطوات احتجاجية ضد إدارة السجون، لعدم (نفحةعوفر، النقب، و )وهي 

 .ير صحية لمواجهة الفيروساتخاذها تداب
رجاع وجبات الطعام في مختلف  -بحسب بيان الهيئة  -وتتمثل الخطوات  بإغالق األقسام، وا 

صنفا  140حب ى قرار مصلحة السجون سوأوضح البيان أن هذه الخطوات تأتي ردا عل .المعتقالت
 .الفيروس، بينها مواد تعقيم خاصة بمواجهة (البقالة" )الكانتين"من متجر األسرى 

 23/3/2020، قدس برس
 

 معاناة األسيرات الفلسطينيات تتضاعف في ظل انتشار كورونا .21
أّم ( 19)بينهّن  أسيرة فلسطينية في سجون االحتالل اإلسرائيلي من( 43)تقبع : حنان مطير -غزة 

ت في ظل محرومٍة من رؤية أبنائهّن أو االتصال بهم بسبب القيود التي فرضها االحتالل على الزيارا
، فيما يعيش األبناء حالة من القلق بسبب أنباء انتشار الفيروس في سجون "كورونا"انتشار فيروس 

 .االحتالل
أن " الشرق"راسات لـ ز أسرى فلسطين للدرياض األشقر الباحث والناطق اإلعالمي بمرك. وأّكد أ

ي سجون االحتالل، خاصة وقف الزيارات خشية انتشار فيروس كورونا زاد من معاناة األسيرات ف"
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وأن الزيارة هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن بها التواصل مع عائالتهن والتخفيف من قلقهّن وتحديًدا 
ل عبر الهاتف كبديل عن وقف الحتالل من التواصفي الفترة الصعبة هذه والتي فيها يحرمهّن ا

 ".الزيارات
د حالتهّن سوًء ويزداد شعورهن بالظلم والمرارة، كلما مرت مناسبة على األسيرات تزي:" وقال األشقر

تعيش األسيرات األمهات :" وأضاف". كونهّن ما يزلَن قابعاٍت في تلك السجون وفي ظروف صعبة
والتفكير المستمر بأحوال أبنائهن وكيفية سير حياتهم  ق الشديد، والتوترحالة نفسية صعبة نتيجة القل

يزال صغير السن ولم يتجاوز السنوات الثالثة األولى من بدون أمهاتهم، وخاصة أن بعضهم ما 
عمره، وهذا القلق يزداد هذه األيام في ظل انتشار وباء كورونا المعدي، والذي وصل بعض المناطق 

ذاللهّن تعمد إدارة السجن وت". الفلسطينية وتتعرض  -والحديث لألشقر -التضييق على األسيرات وا 
 .افة حقوقهنلحملة قمع منظمة وحرمان من ك

 23/3/2020، الشرق، الدوحة
 

 "النطف المهربة"أسير فلسطيني جديد ينجح في قهر السجان وينجب طفلة عن طريق  .20
إلسرائيلي، والتغلب على قيوده وأغالله، امن جديد تمكن أسير فلسطيني من قهر السجان  :غزة

األسرى الذين يطلق عليهم لزوجته، التي أنجبت طفلة، لتلتحق بأطفال ” نطفة“بنجاحه في تهريب 
( عاما 37)األسير ربيع أبو الليل وقال مكتب إعالم األسرى، بأن زوجة . ”سفراء الحرية“مصطلح 

، وذلك بعد أن تمكن األسير من (ليلى)سم اأنجبت مولودة أطلق عليها من سكان مخيم بالطة، 
 .عامًا على اعتقاله 13تهريب نطفة من داخل السجن، بعد مرور 

 24/3/2020، لندن، العربي القدس
 

 ال إصابات جديدة بكورونا في فلسطين: رام اهلل .22
ات جديدة إنه لم تسّجل أي إصاب: قال الناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر، اليوم االثنين: رام اهلل

ن عدد الحاالت المصابة استقر عند   .حالة 59بفيروس كورونا في فلسطين، وا 
الصحفي الصباحي حول آخر المستجدات المتعلقة بكورونا في  وأوضح نمر، خالل اإليجاز

 .ما تزال تخضع للحجر الصحي 42للشفاء من الفايروس، وحالة تماثلت  17فلسطين، أن 
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تي تمت مساء أمس األحد وصباح اليوم، ظهرت نتائجها سلبية وأضاف أن فحوصات العينات ال 
 4تى اللحظة في فلسطين وصل إلى أكثر من ح ، مبيًنا أن عدد العينات التي فحصت(غير مصابة)

 .آالف عينة
 23/3/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 منع التجوال يشّل الضفة الغربية .23

لدات الضفة الغربية المحتلة، اإلثنين، إثر إعالن الحكومة شّل منع التجوال العام، مدن وب: رام اهلل
 .فيروس كورونا هةالفلسطينية منعا للحركة، ضمن إجراءاتها لمواج

ينية، فيما أغلقت غالبية مقار وبدت شوارع مدينة رام اهلل، فارغة، وسط انتشار ألفراد الشرطة الفلسط
مداخل المدن الفلسطينية بالحواجز اإلسمنتية،  وأغلقت أجهزة األمن الفلسطينية عددا من .الوزارات

 .ونصبت حواجز عسكرية، وقيدت حركة المرور
وزارة الداخلية الفلسطينية، غسان نمر، في مؤتمر صحافي عقده في مقر رئاسة م وقال الناطق باس

منع ام اهلل، إن أجهزة األمن تنتشر داخل المدن والبلدات وعلى مداخلها، لتنفيذ قرار الوزراء بر 
اإلجراءات تهدف لمواجهة تفشي فيروس كورونا بعد تسجيل إصابات في عدد “وأوضح أن  .الحركة

 .”ضفة الغربيةالمن محافظات 
 24/3/2020، لندن، القدس العربي

 
 "كورونا"االحتالل ينّكل بعامل فلسطيني ُيشتبه بإصابته بـ .24

أمس، بعامل فلسطيني قرب حاجز بيت سيرا،  ألقت قّوة تابعة لالحتالل اإلسرائيلي،": األيام"-رام اهلل 
ق شاب فلسطينّي ذلك، عبر مقطع وثّ غرب رام اهلل؛ لالشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد، فيما 

 .عديد من الناشطين في وسائل التواصل االجتماعيّ فيديو تناقله ال
عيد إلقائه، وبدت عليه مالمح وأظهر المقطع المصّور، العامل ُملقى على حاّفة شارٍع قرب الحاجز، بُ 

سيارة إسعاف، ي وأظهر المقطع وصول طاقم طبي، قام بنقل الشاب ف .اإلنهاك والتعب الشديدْين
 .م األمر، في أحد المستشفيات التي لم ُيعَلن عنها بعدالستكمال الفحوصات والعالج إذا لز 

 24/3/2020، األيام، رام اهلل
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 طالت أطفاالً حملة اعتقاالت في الضفة والقدس  .22
واصلت قوات االحتالل حمالت القمع والترهيب وشنت حملة مداهمات واعتقاالت في : وكاالت

 .الفلسطينيين طالت األطفالالقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عدد من فة و الض
قال جيش االحتالل في بيان إنه اعتقل عددًا من الشبان خالل مداهمات في الضفة، حيث جرى فقد 

وفي الخليل اعتقلت . م للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبيةتحويله
 .رب المسجد اإلبراهيميلطفلين أنس ومعتز الزرو خالل تواجدهما قل اقوات االحتال

 24/3/2020، الخليج، الشارقة
 

 مستوطنون يشقون طريقا وينصبون بركسات جنوب بيت لحم .26
في أراضي منطقة خلة النحلة جنوب محافظة " بركسات"ون طريقا، ونصبوا شق مستوطن :رام اهلل

، إن "وفا"ر واالستيطان في بيت لحم حسن بريجية لـلجداوقال مدير هيئة مقاومة ا .بيت لحم
مستوطنين شقوا طريقا وعبدوه، ونصبوا عددا من البركسات، على أراضي خلة النحلة التي تم 

 .2004االستيالء عليها في العام 
وأشار بريجية إلى أن المستوطنين استغلوا الحالة التي تمر بها محافظة بيت لحم وقاموا بذلك، علما 

وطنين مئات من أشجار الزيتون والكرمة في أراضي ألسابيع الثالثة الماضية شهدت تقطيع مستان ا
 .بلدة الخضر وقرية وادي فوكين بالمحافظة

 23/3/2020، القدس، القدس
 

 إلطالق سراح األسرى الفلسطينيين  "إسرائيل"لعربية تطالب بالضغط على الجامعة ا .27
لعربية، مؤسسات المجتمع الدولي المعنية بحقوق اإلنسان ول اطالبت جامعة الد: قنا –القاهرة 

الفلسطينيين، بممارسة المزيد من الضغوط على سلطات االحتالل اإلسرائيلي إلطالق سراح األسرى 
الزمة لهم في هذه الظروف الصعبة التي سببها االنتشار السريع والواسع لفيروس وتوفير الحماية ال

 .كورونا
 2020/3/23، الشرق، الدوحة
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 بسبب فيروس كورونا غزة مؤقتاً قطاع األونروا تعلق توزيع مساعداتها الغذائية ب .28
 الوكالة ساعداتتعليق توزيع م ،ةعدنان أبو حسن ،األونروا وكالة المتحدث باسمأعلن : قنا –غزة 

ن ات بأمالحين البحث عن آلية جديدة تضمن إيصال المساعد"، التموينية ألهالي قطاع غزة مؤقتاً 
 .بعد اإلعالن عن اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس كورونا في القطاعوذلك  ".لمستحقيها

 2020/3/23، الشرق، الدوحة
 

 "كورونا"أسرانا مهددون بـ .29
 فايز رشيد. د

كقوة محتلة ضمان اتخاذ جميع التدابير الوقائية « إسرائيل»»ية جنيف، يجب على بموجب اتفاق
 .«واألوبئةتشار األمراض المعدية افحة انالضرورية المتاحة لمك

، نداءات المنظمات اإلنسانية الدولية، بإطالق سراح األسرى الفلسطينيين، «إسرائيل»رفضت 
كما رفضت نداء الرئيس . بأمراض مختلفة وبخاصة من األطفال والنساء، وكذلك المصابين

 .الفلسطيني بهذا الصدد
صورة واسعة من دون أخذ في دويلة االحتالل ب« كورونا»هذه النداءات، صدرت بسبب تفشي وباء 

وقد أعلن نادي األسير الفلسطيني، إصابة أربعة أسرى . أية احتياطات وقائية جادة على مدى شهرين
 .كما أكدت إدارة السجون ذلكفلسطينيين في سجن مجّدو، 

ب في مركز الستجواوأوضح النادي أنه جرى نقل الفيروس للمعتقلين عن طريق أسير كان يخضع ل
يواجه المعتقلون اليوم »: وتابع النادي. تكفا، ووصلته العدوى عن طريق أحد المحققينتحقيق بيتح 

 .«حياتهم خطر اإلصابة من السجانين والمحققين الذين يشكلون خطرًا على
 .آالف فلسطيني 5وتعتقل دولة الكيان في سجونها نحو 

كان غزة والضفة والقدس ولة قانونيًا عن صحة سمسؤ « يلإسرائ»وقد اعتبرت األمم المتحدة أن 
الشرقية، وقد حث المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة عام 

والسلطة الفلسطينية وحماس على تحّمل مسؤولياتها القانونية الدولية  «إسرائيل»، مايكل لينك 1967
والضفة الغربية بما فيها القدس لرعاية الصحية في غزة ل على اعبر ضمان توفير الحق في الحصو 

الشرقية دون تمييز خالل األوقات العصيبة التي يمر بها العالم في التعامل مع جائحة فيروس 
 .«كورونا»

كقوة محتلة ضمان اتخاذ جميع التدابير « إسرائيل»»موجب اتفاقية جنيف، يجب على وأكد أنه ب
 .«ض المعدية واألوبئةلمكافحة انتشار األمرالمتاحة الوقائية الضرورية ا
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تعاني معتقالت العدو الصهيوني، اكتظاظًا كبيرًا للسجناء الفلسطينيين، فالغرفة التي تتسع لعشرين 
ينًا، ولطالما حّذر الصليب األحمر الدولي ومنظمات حقوق اإلنسان سج 40شخصًا يضعون فيها 

اض المعدية بسرعة فائقة بين ساعد على انتقال األمر الذي ي من هذا الوضع غير الصحي« إسرائيل»
 في هذه المرحلة؟« كورونا»السجناء، فكيف بفيروس 

ب الرعاية الصحية الحقيقية ليس لديها استعداد لعزل األسرى الفلسطينيين مثلما تتطل« إسرائيل»
جهم، وعندما تتفاقم ية بعالللفيروس، وليس لديها االستعداد لعالجهم، وال تسمح لمنظمة الصحة العالم

وقد . وهم يوقنون أن أيامه أصبحت معدودة« إسرائيلي»لة المريض الصحية ينقلونه إلى مستشفى حا
ية أن المعتقلين الفلسطينيين الذين الفلسطين« هيئة شؤون األسرى والمحررين»سبق أن أعلنت 

الطبية  وال تقدم لهم الرعاية متعمداً ، يواجهون إهمااًل طبيًا «اإلسرائيلية»يعالجون في المستشفيات 
وقد وصل عدد األسرى الفلسطينيين الذين توفوا . التي كان من المفترض أن توفر لهم داخل األسر

 .أسرى 209إلى  2019شرين الثاني ت/نوفمبر 6حتى « اإلسرائيلية»داخل السجون 
ولقد اعتبر . خاباتي االنتبما فيها الصحية ه« اإلسرائيلية»كان الشغل الشاغل لكافة األجهزة 

تستعرض خالل « اإلسرائيلية»أن وزارة الصحة  BATMكتور تسفي ماروم مدير عام شركة الد
 .وسيناريوهات مرعبةالمداوالت حول منع انتشار الفيروس معلومات ومعطيات غير دقيقة 

تشار في مقابلة مع ماروم إلى أن نتنياهو عمل في شركته كمس« ذي ماركر»وأشارت صحيفة 
ووفقًا للصحيفة، فإن نتنياهو أعلن . أنهى واليته األولى في رئاسة الحكومةتسويق العالمي بعد أن لل

ء أن نسبة الوفيات حالة طوارئ في البالد بسبب سيناريو استعرضته وزارة الصحة وبموجبه جا
ن م% 30.3عامًا ستصل إلى  79 - 70المتوقعة من دون خطوات مانعة في الفئة العمرية 

في حال نقل مريض العدوى إلى شخصين « إسرائيل»الوفيات في  وأن عدد« كورونا»بين بالمصا
 .في المئة 21.6آخرين سيصل إلى 

ر المباشرة نتيجة تفشي فيروس كورونا ب المباشرة وغي« إسرائيل»وقدر خبراء اقتصاد حجم خسائر 
إن : قولهم« سرائيليينإ»براء عن خ« 12القناة »ونقلت (. مليار دوالر 12.9)مليار شيكل  45

اإلجراءات األخيرة المتبعة التي أعلنتها حكومة تل أبيب بشأن خفض عمل القطاع الخاص بنسبة 
عالن الطوارئ في القطاع العام ستفاقم من الخسا% 70  .ئروا 

المطلوب حركة نشطة فلسطينية عربية ودولية، قانونية وحقوقية مستندة إلى األمم المتحدة وميثاق 
سرى الفلسطينيين من معتقالت االحتالل كي ال يقتلهم فيروس نسان إلطالق سراح األحقوق اإل

 .«كورونا»

 24/3/2020، الخليج، الشارقة
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 مقومات الصمود في مواجهة كورونا .31
 *هاني المصري

 بعد إعالن رئيس الحكومة محمد اشتية القرارات األخيرة، التي من أبرزها العزل البيتي اإلجباري، مع
للعاملين في المجاالت الحيوية؛ يبقى قيام األجهزة األمنية لضمان تطبيقها، العمل والتجول بقاء 

ار هذا الفيروس بمساعدة معظم المواطنين المدركين ألهمية هذه اإلجراءات للوقاية، ومنع انتش
 .الفتّاك

منا الصحي أن نظاأوجب اللجوء إلى هذه اإلجراءات أن وضعنا االقتصادي والسياسي سيئ، واألهم 
وغير جاهز للوضع الطارئ، وسيكون عاجًزا أكثر من العجز الذي نراه في الدول المتقدمة إذا  هش  

 .شارهلذا، يجب عمل كل ما هو ممكن ومستحيل لمنع انت. انتشر الوباء
 :وما يعزز أهمية هذه اإلجراءات، واالستعداد ألخذ المزيد منها، ما يأتي

، كما أشارت دراسة أميركية، أكبر من المعلن عنه بخمسة الدول المتقدمةين في إن عدد المصاب: أواًل 
نما أساًسا بسبب سوء التقدير والتكبر والعناد  إلى عشرة أضعاف، ليس بسبب عدم الشفافية فحسب، وا 
واالستخفاف بالوباء في البداية، وألغراض سياسية أو دينية، ولجعل االقتصاد أولوية على حساب 

لمصابين المكتشفين فعاًل كبير جًدا ما يجعل اإلمكانية لفحص المشتبه كذلك ألن عدد ابشر، و حياة ال
لمتقدمة، بهم أو بشكل عشوائي، إما مستحيل أو محدود، نتيجة قلة أجهزة الفحص حتى في الدول ا

دول فكيف بالدول الفقيرة، مع أن الفحص العشوائي ضمن معايير محددة أثبت جدواه في العديد من ال
ء، وخصوًصا الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة والنرويج واليابان وروسيا، وأعتقد تي حاصرت الوباال

وجود الوباء في مناطق ما، ما أن علينا اعتماده، ولو بأعداد قليلة وفق الممكن، ألنه يمكن أن ينذر ب
 .يساعد على عزل المنطقة والمصابين المحتملين قبل انتشاره 

مدة ال  -وفق التقديرات المتداولة  -اء عليه كلًيا يمكن أن يستغرق ة الوباء والقضمحاصر  إن: ثانًيا
سيما أن لذا، يجب االستعداد لكل االحتماالت وأسوئها، ال . تقل عن أشهر، وربما تزيد عن سنة

ة، فلسطين تحت االحتالل، وهو يمارس العنصرية حتى ضد الفلسطينيين الحاملين للجنسية اإلسرائيلي
م السياسي والصحي في إسرائيل سقط سقوًطا مدّوًيا باعتراف الكثير من  عن أن النظافضاًل 

روس من اإلسرائيليين، حتى من بعض المسؤولين، لذا يجب عمل كل ما يمكن عمله لمنع نقل الفي
 .إسرائيل ومن المستعمرات االستيطانية

دي حين أعلنت على مستوى التحلصعبة كانت السلطة الفلسطينية رغم قلة اإلمكانيات والظروف ا
حالة الطوارئ واتخذت بعض اإلجراءات المهمة، إال أنها لم تتخذ الترتيبات الكافية والقائمة لتنفيذ هذه 

اآلثار االقتصادية واالجتماعية والنفسية شاهد على ذلك، وخطأ اإلجراءات، ولعل ثغرة التعامل مع 
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من % 50الخاص والعمال بصرف  ثلين عن القطاعمل ومماالتفاق بين الحكومة ممثلة بوزارة الع
الراتب، وكذلك السماح بدخول المسافرين والعائدين عبر معبر الكرامة من دون فحص، إذ تبين فيما 

مر الذي يدل على عدم فحصهم قبل تمكينهم من الدخول؛ شاهد آخر بعد إصابة العديد منهم، األ
 .على ذلك

حسًنا فعلت الحكومة )حتى بعد القرار بإغالقها  عات في الجوامعالتجم ولعّل من الثغرات التهاون مع
، وفي البنوك، (باعتقال عشرين من أئمة الجوامع في الخليل الذين خالفوا القرار يوم الجمعة الماضي

واق، وحفالت األعراس، واألفراح، والعزاء، وتجمعات الشباب بال سبب، والحياة العادية في واألس
من أناس ال يدركون الخطر عليهم وعلى غيرهم، دليل على قرى والمخيمات في ال بعض المناطق

فاألمر ليس مجرد إنفلونزا وعدد قليل من الضحايا، فإذا انتشر الوباء سيصل عدد . عدم االلتزام
حايا إلى الماليين كما صرح األمين العام لألمم المتحدة، وسيكون نصيب فلسطين آالف الض

 .األقصىالوقاية بالحد لتزم بالضحايا إذا لم ن
نما على مختلف األعمار، وخصوًصا  وليس صحيًحا أن الخطر بالموت فقط على المسنين، وا 

 .المرضى من مسنين وشباب وغيرهم
حظر تجّول كامل، وال  األمر إلىرم بالقرارات األخيرة، نضمن عدم وصول اآلن، إذا تم االلتزام الصا

وسأعرض . مات الصمود االقتصادية واالجتماعيةوية لتوفير مقو واألولبد من إعطاء األهمية الالزمة 
 : فيما يلي مقترحات وردت في رسائل تلقيتها بطرق عّدة، أبرزها على صفحتي على الفيس بوك

دي وطني للطوارئ، وعدم اعتبار الفريق المشكل قبل الحالة الراهنة يفي تشكيل فريق اقتصا·
 .فريق قادر على مواجهة التحديات الراهنةتشكيل بالغرض، ألن المستجدات تتطلب 

تشكيل صندوق أهلي وطني للتبرعات يديره أناس محل ثقة واحترام لضمان توزيعه ضمن األولويات ·
للضعفاء والفقراء والعاطلين عن العمل وليس للشركات الكبرى، وال والمحتاجين فعاًل، وتركيز الدعم 

لى مستوى وطني، وفي مختلف المناطق، ويمكن رعات عللتبلمساواتهم ببعض، وتنظيم حمالت 
 .تشكيل صندوق في كل محافظة

 استعداد الشركات الكبرى ودعوتها لذلك، بما تشمل البنوك واالتصاالت والكهرباء والماء والبترول·
لموظفين الذين والسجائر وفي كل المجاالت، للتخلي عن أرباحها لهذا العام لتسديد رواتب العاملين وا

لمزاولة بيوتهم، ومساعدة المحتاجين والعاطلين عن العمل، خصوًصا العمال، وعدم نسيان  اضطروا
 .المؤسسات الصغيرة، وخاصة العاملة في قطاعي الصناعة والزراعة
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تقل عن  فين في الشركات العامة، ودعوتهم للقيام بذلك بالتبرع بنسبة من رواتبهم القيام كبار الموظ·
رواتب المدراء العامين والوكالء والوكالء المساعدين والمستشارين والوزراء  وتخفيضثالثين بالمائة، 

 .بنسب تدرس من مختصين
باح الباهظة التي حصلوا قيام أصحاب الماليين والمليارات بمساعدات سخية من أموالهم، واألر ·

ة التي العام االكتفاء بما تقدمه شركات المساهمة عليها، وبعضهم موّظفون في السلطة، وعدم
 .يديرونها، ويساهمون فيها

 .إقرار حوافز من اإلعفاءات الضريبية·
 دفع الزكاة وقيام رجال الدين والمثقفين واإلعالميين بالحّث على ذلك، فثوابها اآلن عند اهلل·

 .مضاعفة
والمؤسسات والسوبر ماركت التي استمر عملها، أو تضاعف، خصوًصا  على الشركات والمصانع·

متعلقة بالصحة واألدوية ومواد التنظيف والتعقيم التي تضاعفت أرباحها، أن تقدم تبرعات كات الالشر 
 .بشكل مضاعف عن غيرها

 .العمل والزراعي على مواصلة تخفيض قيمة الجمارك بنسبة تدرس لمساعدة القطاع الصناعي·
واالنتصار  الصمودشمول المنشآت الصغيرة بالدعم، ألن استمرار عملها عامل مهم من عوامل ·

 .على الوباء
استلهام تجارب شعبنا في تنظيم نفسه، وتقديم المبادرات، وكل أشكال التضامن والتكافل االجتماعي، ·

ذلك بتشكيل اللجان الشعبية ومجموعات المتطوعين و وخصوًصا خالل االنتفاضة الشعبية المجيدة، 
 .للقيام بشتى األعمال

 .صيدلية للتبرعاركت و يمكن وضع صندوق في كل سوبر م·
تقسيط االلتزامات الضريبية وغير الضريبية، وتأجيل دفع اإليجارات واألقساط لمن ال يستطيع ·

 .دفعها
، فنحن نعيش في بلد اقتصاده استهالكي االستهالكي بالحياة ليتناسب مع وضعناتغيير النمط ·

 .خدمي وليس منتًجا ومصّدًرا
اع غزة جزًءا من الخطة العامة الوطنية، ألن التنسيق جعل قطيبقى أمر في منتهى األهمية، وهو 

أبطال االنقسام  القائم حتى اآلن بين الضفة والقطاع أقل من الحد األدنى، فال نريد أن يواصل
فلم يحركهم . لما فعلوا رغم الخسائر الفادحة المترتبة عليه المعنوية قبل الماديةطريقهم في تعميقه مث
ومخططات الضم والتهجير والعدوان والحصار إلنهاء االنقسام، فقد القرن ضم القدس ومؤامرة 
 .يحركهم الوباء الفتاك



 
 

 
 

 

 23 ص             5194 :العدد             3/24/2020 ثالثاءلا :لتاريخا 

                                    

المنظمة أن ي مخيمات سوريا ولبنان، ما يوجب على وال يجب نسيان شعبنا في الشتات، خصوًصا ف
 .تضعهم ضمن األولويات وفي الحسبان

تقديم الكثير أسوة لبلدان أخرى،  در علىنعرف تماًما أن موازنة السلطة تعاني من العجز وال تق
واألعباء الجديدة ستزيد من العجز، خصوًصا بعد تعّذر معظم العاملين عن العمل هنا وداخل 

أتي من أجورهم، حيث يبلغ دخل العاملين في إسرائيل ل، وهذا يعني خسارة المليارات التي تإسرائي
اخل في الضفة، الذي يقدر بملياري شيكل في الدمليارات شيكل، ومما يصرفه شعبنا  8سنوًيا حوالي 

ل وأعدل ولكن المطلوب إدارة األزمة وتوزيع المساعدات والتبرعات الداخلية والخارجية بأفض. سنوًيا
 .لب هيئات وطنية وشفافة ومهنية، لتذهب األموال لمن يستحقها فعاًل وأنجع طريقة ممكنة، وهذا يتط

 .اء ففلسطين تستطيعت الوبما دامت دول عديدة قد حاصرت وهزم
 *مدير مركز مسارات

 24/3/2020االستراتيجية، المركز الفلسطيني ألبحاث الّسياسات والّدراسات 
 

 ست علل في حالة غانتس .30
 نبيل عمرو

وفي هذا المقال سأتحدث . «ظاهرة نتنياهو»كتبت مقااًل بعنوان « رق األوسطالش»في عدد سابق لـ
 .تسني غانعن حالة منافسه الجنرال بي

اقتحم الحياة السياسية المدنية في إسرائيل على نحو مفاجئ، وعلى غير المألوف في تاريخ الزعامات 
فترة زمنية، وفي استطالعات رأي عدة قل اإلسرائيلية، كّون غانتس لنفسه رصيدًا جماهيريًا كبيرًا في أ

ويًا لجدار نتنياهو الذي بدا اقًا قتفّوق الجنرال على الساحر، ولو بنسب ضئيلة شّكلت في حينها اختر 
 .لفترة طويلة كما لو أنه عصّي على االختراق

هو األكثر ه، وبديهي أن يتراكم انطباع بأن الجنرال الخارج لتّوه من الخدمة العسكرية رغم قلة إنجازات
ن غيره مجدارة وتأهاًل إلطاحة رئيس الوزراء المتشبث والحائز إجماع اليمين حول جملة لم يحَظ بها 

 .«ولسنا مع قديس أو عبقري من عند غيرنا... نحن مع رئيس وزراء فاسد من عندنا»: قبل
يا اليسار بقاتدحرجت كرة غانتس الثلجية وتضخمت، وساعدها على المواصلة تبني ممثلي العرب و 

نة وبعض اليمين ممثاًل في ليبرمان، مما وفر له فرصة أولوية التكليف بتشكيل الحكومة دون ضما
 .النجاح، بفعل تساوي المعسكرين في عدد النواب وعدم القدرة على اجتياز بوابة الفوزفي 

 :في حالة غانتس ست علل قاتلة، واحدة منها تكفي للتراجع أو حتى السقوط
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الرجل ليس قائد حزب له حضور فعال في الحياة السياسية اإلسرائيلية، ذلك على عكس  أن :أوالها
 .يملك مؤهل قيادة ائتالف عقائدي متماسكب قوي منافسه المحصن بحز 

أن غانتس واحد من أربعة، وكل واحد من الثالثة اآلخرين يرى نفسه، ولو في داخله، أكثر : والثانية
 .وهذا بحد ذاته مستنبت لظهور انشقاقات قد تودي بالتشكيل وقدراتهة، جدارة منه في قيادة الدول

اعد بفعل كراهية نصف الجمهور نتنياهو وفساده وتشبثه، ين ومقالجنرال غانتس حصد ناخب: والثالثة
وليس بفعل المنافس وقوة حضوره وتميز شخصيته القيادية التي لم تجرب بالقدر الكافي، ومن َيْبِن 

 .ة منافسه، فلن يرى النجاح إذا ما اشتدت المعارك وطال أمد اختبارات الجدارةاهيرصيده على كر 
بط نجاحه بنوعين من الخيانة ال بد من حدوثهما كي يحظى بمنصب انتس ر أن الجنرال غ: الرابعة

وخيانة محتملة من بعض . األول خيانة ليبرمان ليمينّيته وتخليه عن بعض ثوابته: رئيس الوزراء
الذي يصّوت ألي رئيس وزراء يقدم دعمًا ماليًا له أكثر من غيره، « شاس»هو مثل حزب نياحلفاء نت

دمه السياسي، ومثلما توفر هذه الخيانة حسمًا لصالح معسكره، فهي توفر  فصيلة دون االلتفات إلى
 .العكس؛ أي لمصلحة معسكر نتنياهو، وبدا أن االحتمال الثاني هو األقرب

يل تلعب الخصائص الشخصية والمؤهالت القيادية لمن يقرر خوض معركة رائفي بلد كإس: الخامسة
مية في فتح الفرص أو إغالقها، وال جدال في أن الخصائص غ األهرئاسة الحكومة تحديدًا؛ دورًا بال

الشخصية لغانتس أقل جودة من خصائص منافسه؛ ذلك أن الجنرال الخارج من الخدمة العسكرية ال 
عالمي وال التحالفات اإلقليمية والدولية، وال اإلنجازات السياسية التي يستطيع اإليملك قوة الحضور 

الذي إن كانت له موهبة مميزة فوق مواهبه األخرى؛ فهي تسويق نياهو تسويقها، على عكس نت
 .إنجازات سياسية، وال فرق في أن تكون حقيقية أو مّدعاة

متالك نتنياهو القدرة على الهجوم القوي والمستمر ي اأما السادسة أخيرًا التي تتوج كل ما تقدم، فه
 .بالحق وبالباطل، وهذا ما ال يمتلكه غانتس

 .«كورونا»يراد دور الحليف الطارئ والمستجّد لنتنياهو الذي هو دون إ كل ذلك
 24/3/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 السيناريو اإلسرائيلي المتشائم بنشوء تحالف إقليمي معادٍ  .32

 بو عامر ن أعدنا. د
ها جملة تهديدات وجودية بعد مرور أكثر من سبعين عامًا على تأسيسها، وامتالك( إسرائيل)تواجه 

ة عسكرية واقتصادية وسياسية كبيرة، واعتراف العالم بها كحقيقة واقعة على األرض، بما في ذلك لقو 
 .جيرانها العرب
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لتعامل مع جملة من التحديات األمنية التي إسرائيل تواصل الكنها اليوم رغم كل هذه اإلنجازات، فإن 
يدات تقليدية يمكن لها أن تشكل ها تهدتشمل أعداء يدعون إلبادتها، بل ويخططون للقيام بذلك، ومن
حداث أضرار كبيرة  .خطرا جديا على بقاء إسرائيل المادي، وا 

الف إقليمي عسكري إمكانية قيام تحيمكن الحديث عن عدة تهديدات أساسية، أمنية وعسكرية تتعلق ب
رائيلية ع اإلسضد إسرائيل، وتوسيع حيازة السالح النووي في الشرق األوسط، وانهيار منظومات الدفا

عقب هجوم صاروخي مكثف ضدها، ينشأ من هجوم متعدد الجبهات من إيران وحلفائها، وتهديدان 
ا المس بوحدة المجتمع سرائيل، وثانيهمسياسي واجتماعي، أولهما عزلة دولية ومقاطعة عالمية إل

 . االسرائيلي، وفقدان هوية الدولة اليهودية
أولها : س بقاء إسرائيل للخطر، وترتبط بثالثة محاوررض أساالحديث يدور عن تهديدات خطيرة تع

المادي ويسفر عن أضرار جسيمة في الدولة، يصعب تعافيها منها، والعودة إلى مسارها الطبيعي، 
ر ل في فقدان إسرائيل لسيطرتها على مؤسساتها وسكانها، والثالث المساوالثاني السيادي ويتمث

 .انا سياديا مستقال، قادرا على تحقيق أهدافهانها كيالهوياتي بحيث تفقد إسرائيل كو 
التخوف اإلسرائيلي يتعلق بنشوء تحالف إقليمي يشكل عليها تهديدا وجوديا، رغم أنه غير وارد أن 

تال في ضوء األوضاع اإلقليمية القائمة، بينها االنقسام السياسي واالقتيتحقق في المدى المنظور 
المنطقة لمواجهة إسرائيل، بجانب تراجع االهتمام بالقضية  فية فيالطائفي وغياب قوة عسكرية كا

 .الفلسطينية من قبل األسرة الدولية وبلدان المنطقة
المعادي إلسرائيل هو نشوء شبكة لعل ما يخفض من معدالت نشوء مثل هذا التحالف االقليمي 

اجع فرص تحقق هذا لكن تر دول المنطقة والواليات المتحدة، مصالح مشتركة بين إسرائيل وعدد من 
السيناريو ال يعفي إسرائيل من المطالبة بمتابعة كل التحوالت االستراتيجية الممكن وقوعها في 

 .دي لهاالمستقبل، مما قد يزيد من فرص نشوء هذا التحالف المعا
تها بسلسلة خطوات من أجل تقوية قدرا ربما تدفع هذه التهديدات الوجودية على إسرائيل بها للقيام

عسكرية، وعلى رأسها تقوية عالقاتها مع األنظمة االقليمية المتواطئة معها في المنطقة، ومساعدتها ال
رتها لدى الرأي العام العربي في تثبيت استقرارها، بوسائل دبلوماسية واقتصادية وأمنية، وتحسين صو 

 .الفلسطينيين من خالل التقدم بالمسيرة السياسية مع
ق التعاون اإلقليمي في شتى المجاالت، وتحسين المنظومات الدفاعية، لتعمي كما ستسعى إسرائيل

وعدم المس باألماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية والمسجد األقصى، خشية أن يتسبب المس بها 
 .مي ضد إسرائيلاحتجاجات واسعة، وهو ما من شأنه أن يزيد فرص نشوء التحالف اإلقلي باندالع

 23/3/2020 ،فلسطين أون الين
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