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 سنوات 3نتنياهو وغانتس في مفاوضات مكثفة لتشكيل حكومة طوارئ لـ  .1
ر رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب الجنراالت ر ق: نظير مجلي - تل أبيب

، بيني غاتس، الدخول في مفاوضات مكثفة إلزالة آخر العقبات التي تعترض «حوسن ليسرائيل»
« 19 -كوبيد »طريقهما لتشكيل حكومة طوارئ بينهما لمواجهة خطر االنتشار السريع لفيروس 

 االنتقادات لهما داخل معسكر كل منهما. )كورونا(، وذلك في ظل تتصاعد
في المائة،  90وقالت مصادر مقربة من الطرفين إن االتفاق بين نتنياهو وغانتس بات مكتماًل بنسبة 

لكن هناك عددا من القضايا ما زالت عالقة بين الطرفين، تتركز أساسًا في مخاوف لدى غانتس تجاه 
شى من مطبات يمكن أن يضعها نتنياهو إلجهاض خقضية محاكمة نتنياهو بتهم الفساد. فهو ي

محاكمته. ويطالب بالتوقيع على وثيقة يتعهد فيها بإتاحة استمرار إجراءات المحاكمة بشكل رتيب 
ومن دون أي تدخل منه أو استغالل موقعه بصفته رئيسا للحكومة. ومع أنهما اتفقا على تسليم وزارة 

اخلي المسؤولة عن الشرطة بقيت في يد كتلة اليمين. دالقضاء لحزب غانتس فإن وزارة األمن ال
ويطالب نتنياهو بإجراءات تضمن أال يتم تمرير قانون يمنعه من تشكيل حكومة في المستقبل، بسبب 
الئحة االتهام، فيما يطلب غانتس أال يتم تمرير قانون يتيح لنتنياهو تجميد أو تأجيل محاكمته. كما 

 ول كيفية التصرف مع صفقة القرن.حأن هناك نقاشا بين الطرفين 
ويتضح من معلومات تسربت للصحافة، أمس الجمعة، أن االتفاق بين الطرفين ينص على تشكيل 

سنوات، تهتم في األشهر الستة األولى بمكافحة كورونا، ويتناوب فيها نتنياهو  3حكومة لمدة 
عندها غانتس قائما بأعمال رئيس  ن وغانتس على رئاسة الحكومة مناصفة، يبدأها نتنياهو رئيسا فيكو 

وزيرا، نصفهم من كتل اليمين ونصفهم اآلخر من  30الحكومة ووزيرا للخارجية. وتضم الحكومة 
ومن يأتي معه من أحزاب الوسط واليسار، ويكون وزير الدفاع طوال السنوات « حوسن ليسرائيل»

ونصف السنة يكون رئيس  الثالث جابي أشكنازي، الرجل الثاني في حزب غانتس. وبعد سنة
 الحكومة رجال من قيادة الليكود قائما بأعماله ووزيرا للخارجية.

وقد أثار هذا االتفاق اعتراضات واسعة وتذمرا بين صفوف المعسكرين. ففي اليمين انتقدوا نتنياهو 
 على أنه دفع ثمنا باهظا لغانتس عندما منحه نصف الوزارات.

خيانة لهم ولمليون ناخب صوتوا »لعرب فقد اعتبروا تصرف غانتس اأما في معسكر الوسط واليسار و 
وذكروا أنه كان قد شبه نتنياهو فقط قبل أسبوع بأنه « جنرال يزحف على البطن»وقالوا إنه « له

 «. أنت اآلن نائب إردوغان»إردوغان )الرئيس التركي( فقالوا له 
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ن يفي بوعده ويتيح له التناوب على رئاسة لوأكدوا له أن نتنياهو سيخدعه كما خدع آخرين من قبله و 
 الحكومة وربما سيجره إلى معركة انتخابات إضافية تقضي عليه سياسيا.

 28/3/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 الشيخ: الرئيس عباس يتابع عن كثب تطورات الوضع الصحي وخطط مواجهة كورونا .2
شيخ، السبت، إن الرئيس محمود عباس لقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين ا :رام هللا

يتابع عن كثب تطورات الوضع الصحي وخطط مواجهة انتشار فايروس كورونا مع كل الجهات 
وأوضح الشيخ في تغريدة عبر تويتر، أن الرئيس عباس يتمتع بصحة جيدة، نافًيا صحة  المختصة.

ات بأنهم من "الطابور عاإلشاعات التي تحدثت عن تدهور في صحته، ووصف ُمصدري هذه اإلشا
 الخامس والمواقع الصفراء" التي تهدف لـ "ضرب جبهتنا الداخلية في هذه المرحلة الحرجة".
 28/3/2020القدس، القدس، 

 
 91إصابات جديدة بفيروس كورونا يرفع عدد اإلصابات إلى  7: الفلسطينية الحكومة .3

 91د اإلصابات بفيروس "كورونا" ارتفع إلى دأعلن الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم أن ع: رام هللا
وأضاف في االيجاز اليومي للتطورات الخاصة  حاالت جديدة. 7إصابة في فلسطين، بعد تسجيل 

شخص في بلدة بدو شمال  100بفيروس "كورونا"، اليوم الجمعة، أنه جرى أخذ مسح عينات من 
 .منهم بالفيروس 5غرب القدس، وتبين إصابة 

 27/3/2020، والمعلومات الفلسطينية )وفا( ءوكالة األنبا
 

 " تطالب بحماية دولية واالنتباه الستغالل االحتالل لـ"كورونا"الفلسطينية"الخارجية  .4
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، واالنتباه إلى استغالل : رام هللا

 العالمية لتنفيذ سياساته االستيطانية. "االحتالل اإلسرائيلي ألزمة وباء "كورونا
وأدانت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، بأشد العبارات اعتداءات قوات االحتالل اإلسرائيلي 
ومنظماته المسلحة وعصاباته وميليشيات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وأشجارهم 

االعتداءات تصاعدت بشكل ملحوظ منذ بداية شهر آذار  وممتلكاتهم ومقدساتهم، مشيرة إلى أن تلك
 الجاري، وما زالت متواصلة وتسببت بأضرار جسدية وخسائر في ممتلكات المواطنين.

 27/3/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 



 
 
 
 

 

 6 ص             5198 العدد:             3/28/2020 سبتلا التاريخ: 

                                    

 تشكيل لجنة تحقيق بتصوير العزل الطبيبغزة:  المكتب اإلعالمي الحكومي .5
لن المكتب اإلعالمي الحكومي مساء اليوم الجمعة عن عدة قرارات تم اتخاذها عأ  الرأي: -غزة

 بخصوص التقرير المرئي الذي تم تصويره داخل المستشفى الميداني في رفح.
وقال رئيس المكتب، سالمة معروف، "إن ما حدث من تصوير تقرير صحفي في المستشفى الميداني 

وأضاف  ات والتعليمات الصادرة لكافة جهات االختصاص".هللعزل الطبي برفح يشكل مخالفة للتوجي
"تم تشكيل لجنة تحقيق في االمر واتخاذ قرار مباشر بحجر الصحفيين اللذين أعدا التقرير المذكور 

 وستقوم وزارة الصحة بمتابعة ذلك فورا".
المصور و وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أن تنفيذ إجراءات الحجر الصحي جارية للصحفي 

 الذين اعدا المادة المصورة داخل مستشفى العزل بمعبر رفح.
 27/3/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 تيسير خالد: غانتس عاد الى أصوله وأدار ظهره للجميع والتحق بنتنياهو .6

انتس غقرار بيني  الفلسطينية،وصف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  :رام هللا
ولئك الذين راهنوا على أالدخول في حكومة شراكة مع بنيامين نتنياهو بأنه ضربة موجعة لجميع 
وذلك عندما  العنصرية،االطاحة بحكم زعيم متهم بملفات فساد بأدوات من نفس البطانة الصهيونية 

ت اأدار ظهره للجميع بما في ذلك كاحول الفان، الذي خاض باسمه ثالث جوالت من انتخاب
 الكنيست.

وأضاف بأن غانتس، الذي عاد الى أصوله وقرر اختصار مساهمته في الحياة السياسية االسرائيلية 
ال يختلف كثيرًا عن غيره من قادة  2018أبيض ( الذي شكله نهاية العام  -بحزبه الوليد )أزرق 

اد لغيره من األحزاب داالحزاب اليمينية القائمة في اسرائيل وأن حزبه الوليد لن يكون أكثر من امت
 العنصرية واليمينية الصهيونية.

ودعا تيسير خالد في ضوء هذه التطورات إلى مغادرة الرهان على تطورات في اسرائيل تفتح الطريق 
أمام حلول تختلف عن تلك التي قدمتها االدارة االميركية بتواطؤ كامل مع حكومة بنيامين نتنياهو 

 .طي صفحة االنقسام االسود وتوحيد الصف والموقف الفلسطينيلوأكد الحاجة الوطنية الملحة 
 27/3/2020، القدس، القدس
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 االحتالل يقصف موقعا للمقاومة شمال قطاع غزة .7
شنت طائرات حربية إسرائيلية مساء الجمعة، عدة غارات حربية على : أحمد صقر -21عربي -غزة

 إلى سماع أصوات انفجارات. ىمواقع للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة، ما أد
واستهدفت طائرات تابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي، موقع "فلسطين" شمال القطاع، التابع لكتائب 
الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، إضافة لموقعين للرصد، أحدهما شرق 

 منطقة أبو صفية والثاني شرق بيت حانون.
 ة عن وقوع إصابات.حولم تعلن وزارة الص

وفي سياق متصل، وذكر المتحدث باسم جيش االحتالل، أفيخاي أدرعي، في تغريدة له أنه جرى 
"تفعيل اإلنذار في منطقة غالف غزة، والحديث عن رصد إطالق قذيفة صاروخية من قطاع غزة 

 باتجاه إسرائيل".
 27/3/2020، "21موقع "عربي 

 
 نروا برصد موازنات إضافية للمخيماتو دائرة الالجئين بحماس تطالب األ  .8

طالبت دائرة شؤون الالجئين في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، المفوض العام لألونروا "فيليب 
الزاريني" برصد موازنات إضافية لمخيمات الالجئين، لتغطية احتياجات السكان واحتياجاتهم في 

لالجئين، اليوم الجمعة أنه مع تصاعد وتيرة احاالت الطوارئ والحجر الصحي. وذكر بيان لدائرة 
انتشار وباء كورونا، ليس في الساحتين الدولية والعربية فقط، بل وفي الساحة الفلسطينية أيًضا، فإن 
دائرة شؤون الالجئين تنظر ببالغ القلق للتوسع المضطرد في انتشار فيروس كورونا، األمر الذي 

محافظات الوطن، وايقاف العمل في المؤسسات التعليمية  استدعى إعالن حالة الطوارئ في كافة
 واالجتماعية التابعة لألونروا كما التابعة للحكومة.

 27/3/2020فلسطين أون الين، 
 

 تثمن مبادرة الحوثي لإلفراج عن معتقلي فلسطين بالرياض" الشعبية" .9
وأكدت  ار هللا في اليمن.صالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن تقديرها لمبادرة زعيم حركة أن: غزة

الجبهة الشعبية أن المبادرة "نبيلة وشجاعة، وتأتي تأكيًدا جديًدا على الموقف اليمني األصيل، 
ورأت أن المبادرة تعبر عن "ترابط النضال القومي  والمتواصل في دعم الشعب الفلسطيني ونضاله".

ه اليمن الشقيق من نتائج العدوان والتهديد يالذي ال تزال القضية الفلسطينية تشكل مركزه، رغم ما يعان
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ووجهت الجبهة "التحية للشعب اليمني الشقيق"، مجددة "تضامنها معه في وجه  لوحدة أراضيه".
 العدوان، وأن الشعب الفلسطيني لن ينسى له مواقفه التي شكلت على الدوام خير سند له".

 27/3/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 بفتح خندق القيادة الحربية السري في باطن جبال القدس الغربية نتنياهو يأمر .11
حالة، حتى مساء  12تل أبيب: مع تفاقم فيروس كورونا في إسرائيل، وارتفاع عدد الوفيات منه إلى 

أمس )الجمعة(، والضغوط الشعبية لتسليم الجيش إدارة المعركة ضد الفيروس، أمر رئيس الوزراء 
 ندق القيادة المركزية السري الذي بني ليستخدم في وقت الحروب الكبرى.خبنيامين نتنياهو بفتح 

وقالت مصادر سياسية إن هذا الخندق بني في باطن جبال القدس، والوصول إليه مستحيل لغير 
، وتم العمل فيه على مدار الساعة 2000المعنيين أو غير المكلفين بمهمات. وقد بدأ بناؤه في سنة 

رًا آمنًا لرئيس الحكومة، وكل من يحتاج إليه من قيادات عسكرية وسياسية ق، ليكون م2003حتى 
وإدارية، في أوقات الحروب أو حاالت الطوارئ القصوى، مثل الهزات األرضية، والحروب غير 
التقليدية، الكيماوية أو البيولوجية أو النووية، في حال وقوعها. وهو أحد أكثر المواقع سرية، ويسمى 

، ويضم غرف راحة ومكاتب، وغرف جلسات وقاعات، وفيه مركز «م اإلسرائيلي القوميكمركز التح»
 سيطرة وتحكم بأجهزة إلكترونية تنقل صورًا ضخمة مباشرة من أي مكان تقع فيه أي أحداث.

 28/3/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 "اإلرهاب اليهودي"يطالب باجتثاث  كوخافي .11
سرائيلي الجنرال أفي  كوخافي، حادث إلقاء ثالث زجاجات إلوصف رئيس أركان الجيش ا تل أبيب:

اعتداء إرهابي »في الضفة الغربية، بأنه « يتسهار»حارقة على قوة من حرس الحدود قرب مستوطنة 
وطالب بشجب مرتكبيه وتقديمهم للعدالة واجتثاث ظاهرة «. خطير يمس بأركان الدولة وأسسها
جيش اإلسرائيلي يواصل، بالتعاون مع سلطات القانون، العمل لاإلرهاب اليهودي. وقال كوخافي إن ا

بكل القوة ضد أعمال إجرامية مثل تلك على أشكالها كافة، بوصفها اعتداءات إرهابية بكل معنى 
 الكلمة، من شأنها أن تتسبب في تدهور األوضاع األمنية.

 28/3/2020، الشرق األوسط، لندن
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ل "حكومة ن .12  نياهو" وغانتس استسلم دون خوض معركةتلبيد ويعالون: سُتشكَّ
هاجَم كل من رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، ورئيس حزب "تيلم"، موشيه يعالون، رئيس ُكتلة 
"كاحول الفان"، بيني غانتس، وذلك بعد انتخابه رئيسا للكنيست، ُمعزًزا بذلك التقديرات التي ُتشير 

يلة المقبلة، وذلك على حساب "كاحول الفان" التي باتت لإلى أن تشكيل حكومة سيتّم خالل األيام الق
 في طريقها إلى االنقسام.

وقال لبيد إن "غانتس استسلم اليوم بدون قتال وزحف إلى حكومة نتنياهو"، ُمعتبرا أن "ما يتم إنشاؤه 
وأضاف لبيد أن  اليوم ليس حكومة وحدة وليس حكومة طوارئ. )بل إنها( حكومة أخرى لنتنياهو".

زمة كورونا ليست تصريًحا وال إذًنا للتخلي عن القيم"، موضحا أنهم في "كاحول الفان" قد قّدموا أ"
وعودا بعدم قبول التواجد تحت مظّلة رئيس حكومة "ُوّجَهت بحّقه ثالث لوائح اتهام )يقصد نتنياهو( 

 ووعدنا أال نجلس في ائتالف من المبتزين والمتطرفين".
اله لبيد، وقال: "لألسف، إن قرار غانتس بدخول حكومة نتنياهو، التي ترمز قبدوره، وافق يعالون ما 

ْوس على أي معيار؛ أمر غير مفهوم  إلى كل ما نعارضه وننتقده، والطريقة التي تّم بها ذلك، والدَّ
وأضاف يعالون: "بالنظر إلى الوباء الفظيع )فيروس كورونا( نحتاج جميًعا إلى  ومخّيب لآلمال".

وتابع: "ال يمكن  لمكافحته، سواء في التحاُلف أو المعارضة )...( ونحن ملتزمون بذلك". التعبئة
للمرء أن يكون شريكا في استغالل الوباء، هربا من التُّهم، )وال يمكن قبول( محاولة شل الكنيست، 

 )وال يمكن عدم( االمتثال ألحكام المحكمة العليا".
 26/3/2020، 48عرب 

 
 وة الليكود بعد انهيار "كاحول الفان"قاستطالع: ازدياد  .13

أظهر استطالع للرأي، نشر، يوم الجمعة، ازدياد شعبية حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، بعد 
مقعًدا بدون حزب "مناعة إلسرائيل"  60انهيار كتلة "كاحول الفان"، بينما تبلغ قوة أحزاب اليمين 

 برئاسة بيني غانتس.
الع الذي أجراه مركز "دايركت بولس" اإلسرائيلي، يحصل الليكود في انتخابات طووفًقا لنتائج االست
مقعد، فيما  16مقعدا، بينما يحصل حزب "يش عتيد" برئاسة يائير لبيد على  38تجري اليوم، على 

 مقعًدا لكل منهما. 15يحصل كل من حزب "مناعة إسرائيل" برئاسة غانتس، والقائمة المشتركة على 
مقاعد، بينما  8ميرتس على  -تطالع حصول كل من حزب شاس وتحالف العملسوأظهر اال

يحصل كل من "يهدوت هتوراة" وتحالف "يمينا" )إلى اليمين( ويتزعمه وزير األمن اإلسرائيلي نفتالي 
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مقاعد  6أما حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرلمان، فيحصل على  مقاعد. 7بينيت، على 
 فقط.

 27/3/2020 ،48عرب 
 

 لمواجهة كورونا شيكلمليار  80تدعم اقتصادها بـ  "سرائيل"إ .14
مليار شاقل لدعم  80أعلنت حكومة االحتالل عن حزمة مساعدات جديدة بقيمة  -وكاالت -القدس

وذكرت مصادر عبرية ان المساعدات تشمل  اقتصاد اسرائيل الذي تأثر بفعل انتشار وباء كورونا.
في ميزانية وزارة الصحة، وستعمل الحزمة المالية على زيادة إعانات  امليارات سيتم ضخه 10

، وكذلك العاملين لحسابهم الخاص وقد تصل 67البطالة، وتخصيص المساعدة للموظفين فوق سن 
 شقل. 12,000المساعدة لهذا األخير إلى 

 27/3/2020، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 "كورونا"الناجم عن  تستخدم الجيش لفرض اإلغالق "إسرائيل" .15
قال الجيش اإلسرائيلي اليوم )الجمعة( إنه سينشر قوات لمساعدة الشرطة في دوريات  تل أبيب:

 «.رويترز»، وفقًا لوكالة «كورونا»الشوارع، لفرض اإلغالق الذي يرمي الحتواء فيروس 
ن يوم األحد، مجندي سينضمون إلى وحدات الشرطة، اعتبارًا  500 حواليوذكر الجيش في بيان أن 

 «.في القيام بدوريات وعزل وتأمين مناطق معينة، وإغالق الطرق، ومهام مشابهة أخرى »للمساعدة 
 27/3/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 "األداة" مخزون معلومات الشاباك المستخدم بمواجهة كورونا: يديعوت أحرونوت .16

جهاز األمن العام )الشاباك( بمتابعة  أثار قرار الحكومة اإلسرائيلية، األسبوع الماضي، بتكلي 
تحركات المرضى بفيروس كورونا واألشخاص الذين التقوا معهم من خالل تعقب هواتفهم المحمولة، 
ضجة واسعة، واتهمت منظمات حقوقية، بينها جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، الحكومة بالمس 

 بحقوق المواطنين واستهداف خصوصياتهم.
في نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الجمعة، بأن لدى الشاباك قدرات اوأفاد تحقيق صح

لتعقب المواطنين من خالل متابعة هواتفهم المحمولة، وأن هذه القدرات يطلق عليها اسم "األداة"، 
وهي عبارة عن "مخزون معلومات سري، تتجمع فيه معطيات حول جميع مواطني دولة إسرائيل، 
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ون عالقة بكورونا". وأضافت الصحيفة أن "تتبع مرضى كورونا ال يتم من دطوال الوقت، ومن 
 خالل الولوج إلى الهاتف المحمول، وال من خالل تطبيق للتجسس، ألنه ال توجد حاجة لذلك".

 27/3/2020، 48عرب 
 

 قلقة من انفجار الوضع بين الفلسطينيين عقب تفشي الكورونا "إسرائيلقناة عبرية: " .17
مليون نسمة في قطاع غزة  2.9قالت تقارير أمنية إسرائيلية، إن ": ن أبو عامراعدن -21عربي

، يواجهون خطر انتشار الكورونا، وسط انعدام المقدرات األساسية 2كم 260يعيشون في مساحة 
الحياتية، من عدم توفر مياه الشرب الالزمة، وظروف حياة سيئة، ومنظومة صحية مدمرة حتى في 

 ونقص المعدات الطبية وأجهزة التنفس االصطناعي". األيام العادية،
، ترجمته 12وأضاف إيهود حمو الخبير اإلسرائيلي بالشؤون الفلسطينية، في تقريره على القناة 

سريرا فقط، واألدوية  70جهازا فقط، وفي وحدات العناية المركزة  65" أن "قطاع غزة فيه 21"عربي
هذه المعطيات المقلقة يمكن تفهم القلق الفلسطيني من  رتعاني من نقص شديد، وحين يتم استحضا

إمكانية انتشار الكورونا في القطاع، ألنها قد تتحول كابوسا فوريا في مكان ضيق إلى هذا الحد، 
 وكفيلة بتحوله إلى تسونامي حقيقي".

ات القطاع، بوأشار إلى أنه "منذ عشرة أيام، ومعابر غزة الخارجية مغلقة، قليلون من يدخلون عبر بوا
سواء عبر معبر إيرز مع إسرائيل، أو رفح مع مصر، وكل من يصل إلى القطاع يدخل مباشرة 
للحجر الصحي، مع العلم أن القطاع الذي يفتقر لميناء بحري أو مطار جوي، ومعبرين بريين فقط، 

 يعني أن لديها ظروفا معقولة تمنع انتشار الكورونا بين سكانها".
 الضفة الغربية

قال إن "المنظومة األمنية اإلسرائيلية تحذر  12دفوري، المراسل العسكري اإلسرائيلي في القناة  رني
من نشوب أزمة إنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل أسبوع واحد، محذرة من خطورة انتشار 
ة يالكورونا بسبب الظروف الصحية الصعبة واألوضاع اإلنسانية السيئة، أما الجهات األمن

اإلسرائيلية فتعبر عن قلقها من انفجار األوضاع الفلسطينية، ألن االحتكاك القائم بين الفلسطينيين 
 واإلسرائيليين سيعيق عدم تفشي المرض".
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" أن "تراجع الظروف الصحية، وانعدام اإلمكانيات الطبية، أدى 21وأضاف في تقرير ترجمته "عربي
فلسطينية على السيطرة على تفشي المرض، ألن معدالت لإلى خوف إسرائيل من عدم قدرة السلطة ا

اإلصابة بالمرض آخذة بالزيادة مع مرور الوقت، حتى وصل قرابة تسعين مريضا، وتركزت في بيت 
 لحم ورام هللا والقدس ورفح".

 27/3/2020، "21موقع "عربي 
 

 تتحمل المسؤولية عن األوضاع الصحية في غزة "إسرائيل"منظمة "جيشاه":  .18
حذرت منظمة يسارية إسرائيلية متخصصة بمراقبة حرية الحركة والتنقل لدى الفلسطينيين، : ناصرةلا

من أن ظهور حاالت من مرض "كورونا" في قطاع غزة يثير القلق بشكل خاص، وذلك نظًرا 
 للظروف القائمة في القطاع.

سنة من  13ضمنها  نوبّينت منظمة "جيشاه" )مسلك( أنه "بعد عشرات السنين تحت االحتالل، م
اإلغالق الخانق، باتت البنى التحتية في غزة متهالكة وغير كافية مما يشكل خطًرا على حياة السكان 

وقالت إنه على مدار سنوات تفرض إسرائيل تقييدات على تنقل مليوني إنسان  في ظل تهديد الوباء".
تي كان لها دوًرا مركزًيا في لفلسطيني )سكان قطاع غزة(، بواسطة استخدام منظومة التصاريح ا

 تدهور ظروف الحياة في غزة.
 27/3/2020، قدس برس

 

 األسرى يطالبون المقاومة بفرض صفقة تبادل مشرفة ..في "نداء عاجل" وبسبب كورونا .19
في "نداء عاجل" لفصائل المقاومة الفلسطينية، حذر األسرى في : أحمد صقر -21عربي -غزة

 خطورة تفشي وباء كورونا داخل السجون اإلسرائيلية. نسجون االحتالل اإلسرائيلي م
"نسخة عنه: "في ظل 21وقال األسرى في بيان لهم من داخل السجون اإلسرائيلية، وصل إلى "عربي

هذه المحنة التي تواجه شعبنا والعالم أجمع باجتياح وباء الكورونا القاتل، فإننا نبرق بهذا النداء 
قاومة، ندق فيه ناقوس الخطر، وقد اقترب الوباء ألسوار وقضبان مالعاجل إلخواننا في قيادة ال

 السجون والمعتقالت".
وأكد األسرى أن "كل المؤشرات تشير إلى أن اقتحام الوباء لزنازين وأقسام األسرى، هي مسألة وقت"، 

ع هذا و مضيفين: "إخوانكم وأخواتكم األسرى واألسيرات، يرقبون بقلق بالغ تطورات هذا الوباء في رب
 الوطن الحبيب، مبتهلين إلى هللا سبحانه وتعالى أن يحفظ األهل من كل سوء".
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وطالب األسرى في بيانهم المقاومة وقيادتها بـ"التحرك بصورة عاجلة لتحمل مسؤولياتهم تجاه األسرى 
سب حفي هذه األوقات الحرجة، ففيكم بعد هللا عز وجل األمل وعلى كواهلكم المسؤولية واألمانة"، ب

ونوه إلى أن "الوقت قد حان قبل فوات األوان إلنفاذكم الوعد والعهد والوفاء، بفرض صفقة  البيان.
تبادل مشرفة مع العدو وإنقاذ األسرى، فلم يعد في الوقت متسع، وإن كان ال بد من الموت فهي في 

 قبور كريمة ال في ثالجات السجون".
ألسرى والمحررين، سلطات االحتالل تواصل اوبحسب إحصائية رسمية صادرة عن هيئة شؤون 

 .إمرأة  38وطفل  200فلسطيني وفلسطينية في سجونها، بينهم نحو  5,000اعتقال نحو 
 27/3/2020، "21موقع "عربي 

 
 إطالق حملة إنقاذ األسرى في سجون االحتالل من خطر كورونا .21

ترونية إلنقاذ األسرى في كأعلن نشطاء فلسطينيون وعرب إطالق الحملة اإلعالمية واإلل: عمان
سجون االحتالل الصهيوني من خطر انتشار فايروس كورونا القاتل، و ستكون انطالقة الحملة 
حسب المنظمين ببث مشترك في تمام الساعة الثانية عشرا ظهرا حتى الثانية ظهرا عبر إذاعة طي  

تتلوها عاصفة  ،28/3/2020ق فومرئية األقصى وغيرها من اإلذاعات والقنوات وذلك يوم السبت الموا
إلكترونية في تمام الساعة الثامنة مساء السبت أيضًا من خالل التغريد على هاشتاغ 

 يقتل_األسرى. #كورونااالحتالل
وأوضح القائمون على الحملة أن هدف الحملة لفت انتباه العالم إلهمال االحتالل ألوضاع األسرى 

وفضح إجراءات االحتالل التي قد تتسبب بوصول  الصحية ففي ظل انتشار فايروس كورونا،
كما تدعو الحملة لإلفراج عن جميع األسرى وبالذات األسرى األطفال والمرضى  لألسرى،الفايروس 

 األسر.له مدة أقل من عام في  بقيومن  السن،واإلداريين وكبار 
 27/3/2020، الدستور، عّمان

 
 القطاعجورين شمال حافتتاح مركز جديد بعد ارتفاع عدد الم: غزة .21

افتتحت وزارة الصحة مركزًا جديدًا للحجر الصحي في مدرسة "الكويت" الثانوية القريبة  خليل الشيخ:
مس، وتم حجر عشرات العائدين من معبر بيت أمن المستشفى اإلندونيسي بمحافظة شمال غزة، 

  حانون "إيريز".
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في المحافظة الشمالية بلغ ثالثة وهي: عيادة  وقالت مصادر مطلعة لـ"األيام"، "إن عدد مراكز الحجر
مسقط، فندق المتحف، ومدرسة الكويت"، مشيرة إلى أن إجمالي المواطنين المحجورين قدر بنحو 

 مواطنًا غالبيتهم من العائدين مع معبر بيت حانون. 180
 27/3/2020، األيام، رام هللا

 
 فلسطينيو لبنان يحصنون مخيماتهم لمواجهة "كورونا" .22

تعيش المخيمات الفلسطينية في لبنان حالة ترقب وحذر تجاه : عامر معروف -21عربي -يروتب
مخاطر تسرب فيروس كورونا إليها في ظل االكتظاظ السكاني الكبير داخلها ضمن مناطق جغرافية 

 محدودة المساحة.
فظت على اوعلى الرغم من انتشار الفيروس في لبنان بشكل كبير ومتسارع، إال أن المخيمات ح

نقائها من هذا المرض لغاية اآلن وسط إجراءات مشددة تتخذها الكوادر الطبية والمنظمات 
 االجتماعية واإلنسانية والفصائلية إضافة إلى جهود وكالة األونروا التابعة لألمم المتحدة.

ذاتيا  عوبرز عنصر التكاتف االجتماعي في المخيمات حيث بادر األهالي رغم عسر حالهم إلى التبر 
لشراء بعض المعقمات وأجهزة مراقبة الحرارة، فيما عمل متبرعون من داخل لبنان والمجتمع 

 الفلسطيني على تقديم مساعدات عينية ومالية للمتضررين من حالة الطوارئ المتخذة وقائيا.
 وتحدث مدير جمعية الشفاء للخدمات الطبية واإلنسانية الدكتور مجدي كريم عن مخاوف حقيقية
يعيشها أهالي المخيمات الفلسطينية كسائر المناطق اللبنانية من انتشار فيروس كورونا، وكشف في 

" عن أن "االكتظاظ السكاني الكبير في المخيمات يثير مزيدا من الهواجس من 21تصريحات لـ"عربي
تطبق بفعالية  ةإمكانية سرعة انتشار هذا الوباء في حال تسربه"، الفتا الى أن "اإلجراءات االحترازي

وعناية خصوصا على مداخل المخيمات سواء من قبل جمعية الشفاء أو الدفاع المدني أو هيئات 
المجتمع المدني، وتعمل الهيئات المشرفة كافة من خالل طواقمها على أخذ حرارة الوافدين الى 

 المخيم وتعقيم السيارات إضافة الى مختلف اإلجراءات المتعارف عليها دوليا".
 27/3/2020، "21وقع "عربي م

 
 جنود االحتالل يلوثون مركبات بالخليل .23

أظهر فيديو تناقله نشطاء مواقع التواصل االجتماعي، ثالثة جنود يسيرون في الطرقات  :الخليل
وتم التداول من قبل النشطاء، ويظهر تلويثها. ويقوم اثنان منهم بالبصق على مركبة متوقفة، بهدف 
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وكانت قوات االحتالل  لتلويث تمت في حي خلة حاضور بمدينة الخليل.االفيديو ان عملية 
 اإلسرائيلي قد اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل.

 27/3/2020الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 معلم بـ"المياومة" يواجهون مصيًرا قاسًيا نتيجة "كورونا" 800: عقودهم قبل أوانها ألغتاألونروا  .24
كلمات مقهورة يعتصرها األلم «.. ساكن باإليجار.. وممكن أرتمي بالشارع: "يحيى اليعقوبي -غزة

في وكالة غوث وتشغيل الالجئين « المياومة»خرجت من حنجرة مدرس لمادة اللغة العربية بنظام 
 ، بعد قرار الوكالة وقف دفع رواتب معلمي الشواغر اليومية خالل توقف«أونروا»الفلسطينيين 

 «. كورونا»الدراسة في ظل أزمة فيروس 
مدرس ومئات الموظفين الذين يعملون بنظام المياومة، يواجهون  800القريناوي واحد من بين نحو 

قدمنا امتحانات »معبرا عن استيائه: « فلسطين»مصيرا قاسيا أمام قرار الوكالة، ويقول لصحيفة 
ة بعض الشواغر، ونعد كأي معلم مثبت، ونبذل م، وفي العام الماضي ثبتت الوكال2017توظي  عام 

"كنا نتلقى رواتب في أي حالة طارئة، وفي «. جهدا كبيرا في العملية التعليمية كوننا صغار السن
التصعيدات المتقطعة األخيرة، ألنها أشياء خارجة عن إرادتنا، اليوم بسبب أزمة كورونا الوكالة ألغت 

 نهاية شهر مايو/ أيار القادم " .. ما زال يعبر عن استيائه.العقود، مع أن عقودنا معها تنتهي 
 27/3/2020، فلسطين أون الين

 
 "تظاهرة رقمية" ونشاطات من المنازل إلحياء يوم األرضفي الداخل: لجنة المتابعة العليا  .25

وم "األيام": دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخط األخضر إلى إحياء ي -القدس 
األرض، بسلسلة نشاطات رقمية ومنزلية "بسبب الظروف الصحية الخطيرة القاهرة، الناشئة في 
أعقاب انتشار فيروس كورونا، من أجل الحفاظ على ديمومة إحياء الذكرى الخالدة ليوم األرض، وفي 

 ذات الوقت الحفاظ على سالمة الجمهور".
أجرت لجنة المتابعة سلسلة من المشاورات، من أجل  وقالت "المتابعة"، في بيان وصل "األيام": "لقد

ضمان ديمومة إحياء ذكرى يوم األرض الخالد، الذي سّجل محطة تاريخية في مسيرة جماهيرنا 
العربية الفلسطينية في الداخل. وعليه، فإن لجنة المتابعة تقترح تنظيم تظاهرة رقمية في الساعة 

جاري، مع نشيد موطني، أو سنرجع يومًا، مع التواجد على آذار ال 30الخامسة من بعد ظهر اإلثنين 
وأعلنت  أسطح المنازل، أو على النوافذ، والقيام بنشاط عائلي مع إمكانية بث حي على الشبكة".



 
 
 
 

 

 16 ص             5198 العدد:             3/28/2020 سبتلا التاريخ: 

                                    

لجنة المتابعة "توجيه كلمة شاملة متلفزة من خالل الشبكة الرقمية، وبث برامج توعية وتثقي  حول 
 يوم األرض وحول صفقة القرن".

 28/3/2020، األيام، رام هللا
 

 بيت الهيا: بحرية االحتالل تطارد الصيادين .26
فتحت بحرية االحتالل نيران أسلحتها باتجاه قوارب الصيادين في بحر بيت الهيا،  خليل الشيخ:

كما الحقت الزوارق اإلسرائيلية مجموعة من القوارب في منطقتي "السودانية" و"الواحة" تحت  أمس.
 ر إطالق النار وأجبرت الصيادين على تعليق عملهم ومغادرة البحر.وقع استمرا

وقال صيادون لـ"األيام"، إن زوارق االحتالل الحقتهم ضمن مساحة بحرية لم تزيد على أربعة أميال 
 وأضافوا، لم يتسبب إطالق النار بإصابات أو أضرار في القوارب. بحرية.

 27/3/2020، األيام، رام هللا
 

 فلسطينيون في إيطاليا يواجهون " كورونا"األطباء ال .27
تعيش الجالية الفلسطينية في إيطاليا، حالة من الحذر الشديد في خضم جائحة فايروس : الوليد يحيى

"كورونا" التي تجتاح العالم، في حين تسّجل إيطاليا النسب األعلى من الوفّيات اليومّية بسبب 
لة حجر صّحي تاّمة، وال سيما في مقاطعاتها الشمالّية، الفايروس، الذي شّل البالد، ووضعها في حا

ألفًا وفق تقديرات، أفاد  15آالف و 10التي تشهد وجودًا كثيفًا ألبناء الجالّية والذين تقّدر أعدادهم بين 
بها لـ"بوابة الالجئين الفلسطينيين" الطبيب الفلسطيني ورئيس اتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية 

 الدكتور فوزي إسماعيل. في أوروبا
وفي خضم مواجهة المجتمع اإليطالي، وخصوصًا الطبّي منه للجائحة القاتلة، ينخرط األطباء 

 300نحو  رأس عملهمويبلغ عدد األطباء الفلسطينيين ممن هم على  الفلسطينيون معهم في المعركة.
ي تسّجل األعداد األكبر من ، مئتان منهم يعملون في المقاطعات الشمالّية، الت500طبيب من أصل 

آخرون في العناية الطبّية  4اإلصابات بالوباء، توفّي أحدهم جّراء إصابته بالمرض في حين يقبع 
المشددة وفق ما أّكد الدكتور فوزي إسماعيل لموقعنا، مشيرًا إلى حالة الحذر التي تنتاب المجتمع 

 صّحي مثلهم مثل أبناء البلد.الفلسطيني في إيطاليا، وخصوصًا العاملين في الحقل ال
وفي ما يخص الواقع االستشفائي للفلسطينيين في إيطاليا، أّكد الدكتور إسماعيل، أّنه ال تمييز بين 
المواطن اإليطالي واآلخر األجنبي أو الفلسطيني في هذا المضمار، موضّحًا أّن قانون الصّحة في 

لكل المقيمين بشكل رسمي على األراضي  إيطاليا، يعطي الحق باالستفادة من النظام الصّحي
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االيطالّية، "ال سّيما أّن الفلسطينيين موجودون في الخندق األّول لمحاربة الوباء ونحن فخورون بذلك" 
 حسبما أضاف.

 27/3/2020، موقع بوابة الالجئين الفلسطينيين

 
 ربة "كورونا"لمحااالونروا تضع منشآتها وكوادرها الطبية تحت تصرف الحكومة االردنية  .28

أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، بأن االونروا أبدت استعدادها  :عمان
عن مدير عمليات الوكالة في االردن ونقل  لوضع كافة منشآتها تحت تصرف الحكومة االردنية.

زلهم داخل مخيمات ادوية االمراض المزمنة للمرضى في منا إليصالمحمد ادار، استعداد الوكالة 
 الالجئين الفلسطينيين في المملكة. 

 2020/3/27، الدستور، عّمان
  

 وزير الصحة اللبناني يبحث مع وفد فلسطيني تحصين المخيمات في مواجهة كورونا .29
وفد فلسطيني برئاسة أمين سر حركة "فتح"  مع وزير الصحة اللبناني حمد حسن بحث: بيروت

تحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، بحضور ممثلين للمؤسسات وفصائل منظمة ال
واللجان الصحية الفلسطينية، تنسيق الجهود والتخطيط المشترك لحماية المخيمات وتحصينها في 

كد الوفد حرصه على التعاون مع وزارة الصحة في كل اإلجراءات حيث أ مواجهة وباء كورونا.
أن وزارة الصحة والدولة اللبنانية معنية بكل المقيمين على  إلىوزير اللفت في حين  الوقائية.

وأكد أنه على استعداد لدعم  أراضيها، التزامًا بالمسؤولية األخوية والوطنية والقومية واإلسالمية.
المؤسسات الصحية الفلسطينية بما يتوفر للوزارة من مواد ومستلزمات لها عالقة بالوقاية، مشيرًا إلى 

يقوم بالضغط على المؤسسات الدولية المعنية بالشأن الفلسطيني، لكي تقوم بواجباتها داخل أنه 
 الوسط الفلسطيني.

 2020/3/27، القدس، القدس
 

 سعّيد لـ هنّية: نضع كل اإلمكانات التونسية تحت تصرف األشقاء في فلسطين .31
 أكد ،مساء الجمعة ،ةرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنيفي اتصال هاتفي مع 

الرئيس التونسي قيس سعيد، وقوف تونس إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة، 
ن ألجاهزة . كما أنها (19وخاصة لمواجهة التداعيات اإلنسانية المترتبة على تفشي فيروس )كوفيد 

ّبر عن حرصه على المبادرة . وعتملكه في سياق مواجهة هذا الوباءتقتسم مع الشعب الفلسطيني ما 
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عن شكره وتقديره  هنيةمن جانبه عبر  .مكانة فلسطين وشعبها لدى تونس باالتصال للتأكيد على
التونسية والشعب التونسي  على الرئاسة اً ال ُيعتبر غريبهذا الموقف مؤكدًا أن لهذه المبادرة الكريمة، 

 .الشقيق
 28/3/2020فلسطين أون الين، 

 
 في الشرق األوسط في ظل محاربة "كورونا"استئناف مفاوضات السالم ب يبدي تفاؤالً نوف مالدي .31

تل أبيب: كشف مبعوث األمم المتحدة إلى الشرق األوسط، نيكوالي مالدينوف، أنه أجرى محادثات 
د في الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي، ضمن اللجنة الرباعية، حول كيفية تجدي همع زمالئ

المفاوضات بشأن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين وعملية السالم، مستفيدًا 
، واعتبره سببًا "كورونا"والسلطة الفلسطينية في مواجهة وباء  "إسرائيل"من التعاون الملحوظ بين 

ق في ن رسالة مالدينوف ال تدل على اختراأمصادر في تل أبيب، في حين اعتبرت  للتفاؤل.
موضوع المفاوضات، ولكنها تعبر عن واقع مثير للتفاؤل، إذ إن هناك فعاًل تعاونًا بين الطرفين 

 اإلسرائيلي والفلسطيني. 
 2020/3/28، الشرق األوسط، لندن

 
   كية لمواجهة كورونايواشنطن: السلطة الفلسطينية كما الدول األخرى تستطيع طلب مساعدات أمر  .32

كي للدول األجنبية جيمس ريتشاردسون يقال مدير وكالة الدعم المالي األمر : سعيد عريقات -واشنطن
ن على السلطة إكية، يفي إيجاز صحفي لوسائل االعالم المعتمدة في وزارة الخارجية األمر 

، كييالفلسطينية، شأنها شأن الحكومات األخرى، ان تتقدم بطلب للحصول على دعم مالي أمر 
 للتنميةنائبة مدير "وكالة الواليات المتحدة  ،بوني غليك أضافتها بدور  .لمحاربة فيروس كورونا

-COVIDتفشي ، لمحاربة أن حكومة قطر قدمت بسخاء المساعدة للفلسطينيين ،USAIDالدولية 

سيتم اإلعالن  وأعلنت أنه . لذا، نحن ممتنون ألن الدول األخرى ترتقي إلى مستوى المهمة أيًضا.19
الحساب الدولي للمساعدة في حاالت الكوارث في البلدان المعرضة مليون دوالر من  110عن 

للخطر، وذلك من خالل المنظمات المتعددة األطراف، والشركاء المنفذين لدعم احتياجات المساعدة 
 اإلنسانية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا. 

 2020/3/27، القدس، القدس
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  بتقديم مساعدات للشعب الفلسطينيكي يطالبون ترمب يأعضاء في مجلس الشيوخ األمر  .33
كي الرئيس دونالد ترمب، بتقديم المساعدات للشعب يطالب أعضاء في مجلس الشيوخ األمر  :واشنطن

ا في رسالة وجهوها إلى و ودع الفلسطيني في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا التي تضرب العالم.
توفير الدواء والمعدات الطبية والمساعدات اتخاذ كل خطوة معقولة لإلى وزير الخارجية مايك بومبيو، 

وبينوا أن قانون االعتمادات  الضرورية األخرى للضفة الغربية وقطاع غزة لمنع وقوع أزمة إنسانية.
ورغم مليون دوالر للمساعدات االنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني.  75ضم  2020للسنة المالية 

 ."اسة وقف المساعدات احادية الجانب للفلسطينيين ولألونروافإّن االدارة لم تعد النظر في سيذلك "
 2020/3/27، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

  
 (6المقاومة الفلسطينية من النكبة إلى انطالقة فتح: اإلخوان الفلسطينيون ونشأة حركة فتح ) .34

 محسن محمد صالحأ. د. 
وان المسلمين الفلسطينيين ببدايات فتح في الكويت وقطاع أشرنا في المقال السابق إلى عالقة اإلخ

 غزة. ونتابع في هذا المقال اإلشارة إلى هذه العالقة في بعض البلدان األخرى:
 مصر:

كما ذكرنا سابقًا، فإن بؤرة النقاش التي أدت لفكرة فتح، تركزت على ما يبدو وسط طالب اإلخوان 
تقريبًا، وقد  1958. ظهرت الدعوة لفتح في القاهرة سنة 1956في الجامعات المصرية، خصوصًا سنة 

، باالنضمام لفتح، وضم الفلسطينيينحاول ياسر عرفات إقناع زميله عدنان النحوي، مسؤول اإلخوان 
من معه من اإلخوان إليها، لكنه لم ينجح، غير أن فتح أخذت تنتشر في الوسط اإلخواني بشكل 

 فردي هادئ.
ائل في القاهرة، على األغلب، االستمرار في عضوية اإلخوان، في بدايات واختار رواد فتح األو 

مشوارهم مع فتح، ومالوا إلى متابعة تجنيد من يمكن تجنيده من اإلخوان، ثم انسحبوا الحقًا بشكل 
هادئ. وكان من أبرز النماذج رياض الزعنون الذي كان مسؤواًل بارزًا في العمل الطالبي اإلخواني 

وفي مراحل دراسته األولى في القاهرة. وكان هناك عبد هللا صيام، الذي كان من أبرز  في القطاع،
الناشطين العمل العسكري اإلخواني الخاص إلى جانب خليل الوزير. وقد حاول صيام في أثناء 
إقامته في القاهرة أن ُيجّند أعضاء أسرته اإلخوانية في فتح، وكان من بين أفراد األسرة محمد صيام 

 عبد الرحمن بارود.و 
 الضفة الغربية وشرق األردن:
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(، 1950في األردن، بما في ذلك الضفة الغربية )التي كان قد تم توحيدها مع شرق األردن منذ سنة 
مثَّل اإلخوان حاضنة مهمة وأساسية لبدايات حركة فتح. وبحسب هاشم عزام، الذي كان من اإلخوان 

يات، فإن قادة الثورة )فتح( في األردن "كلهم كانوا إخوان مسلمين الذين انتموا لفتح في أواخر الخمسين
 في البداية".

ألف الجئ( كان أحد أبرز  70ويظهر أن مخيم عقبة جبر قرب أريحا )حيث كان يقيم فيه نحو 
محاضن بدايات فتح في الضفة الغربية. فقد كان من أوائل القادمين إليه )ممن أصبحوا من مؤسسي 

يدي )أبو سامي( الذي كان مساعدًا لخليل الوزير في العمل العسكري الخاص لإلخوان فتح( حمد العا
. فقد تولى مسؤولية قسم الطالب في شعبة اإلخوان في 1954في القطاع، إذ هرب من القطاع سنة 

عبد الفتاح حمود بعد  1957المخيم؛ كما تولى أمانة سر الشعبة نفسها. واستقر في المخيم سنة 
دسًا للبترول من جامعة القاهرة، وكان نائبًا لرئيس رابطة الطلبة الفلسطينيين )ياسر تخرجه مهن

عرفات، ثم صالح خلف(، وكان من نشطاء اإلخوان البارزين. وقد استلم حمود رئاسة قسم الطالب 
في عقبة جبر خلفًا للعايدي، وحقق قفزة نوعية في تنظيم الطلبة اإلخوان، وفي الشعبة ككل. وبحسب 

، بناء على ترتيبات قام بها عبد الفتاح 1959اشم عزام، فقد كانت بداية العمل مع فتح في سنة ه
 حمود.

وانتقل لإلقامة في مخيم عقبة جبر محمد يوسف النجار، الذي كان من قادة النظام الخاص لإلخوان 
للعمل في قطر في منطقة رفح، وكان من أطول القيادات المؤسسة لفتح إقامة في المخيم. وقد غادر 

 .1960سنة 
وفي القدس كان من اإلخوان القياديين الذين انضموا لفتح رمضان البنا، الذي كان سكرتيرًا لكامل 
الشري  في المؤتمر اإلسالمي في القدس. ومن القدس أيضًا زكريا قنيبي وموسى غوشة )شقيق 

 إبراهيم غوشة(.
وي الخلفية اإلخوانية محمد غنيم )أبو ماهر(، وفي شرق األردن في عمَّان، كان من رواد فتح من ذ

 وعبد هللا جبر، ومحمد أبو سردانة )وكان في التنظيم الخاص في قطاع غزة مساعدًا لخيري األغا(.
وفي األردن أيضًا، حافظ خليل الوزير على عالقته القوية بكامل الشري ، الذي كان قائدًا ألبي جهاد 

ه في العريش. وحسب الشري  نفسه، فمنذ تأسيس فتح كان ضمن التنظيم الخاص من مكان إقامت
أبو جهاد وعرفات كثيرًا ما يرجعون إليه مستشيرين فيما يتعلق بالحركة. وعندما انعقد المؤتمر 

أصرَّت قيادة فتح على حضور الشري  للمؤتمر، وقام خليل الوزير  1962التأسيسي لفتح سنة 
وس )عاصمة نيجيريا( حيث كان سفيرًا لألردن هناك. ومن ورمضان البنا بأخذه إلى الكويت من الج
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الطري  اإلشارة إلى أن الشري  أعطى خليل الوزير وزوجته انتصار، سرًا، بيته في عمَّان لقضاء 
 شهر العسل.

 
وهناك شخصيتان قياديتان فتحاويتان )من أبناء الضفة الغربية( أشار يزيد صايغ إلى خلفية إخوانية 

 سعفنا المعلومات المتوفرة لدينا بتأكيد ذلك، هما ماجد أبو شرار وأحمد قريع.لهما، دون أن ت
 قطر:

تمثل قطر حالة فريدة في البيئة اإلخوانية التي تمكنت عناصر فتح فيها من التموضع القيادي في 
التنظيم، و"اقتناص" وتجنيد أفراد اإلخوان فيها. فمن ناحية كان رفيق النتشة الذي وصل لقطر سنة 

مسؤواًل عن اإلخوان القادمين من األردن )شرق األردن والضفة الغربية(؛ بينما كان محمد  1958
مسؤواًل عن اإلخوان الفلسطينيين القادمين من قطاع  1960يوسف النجار الذي وصل لقطر سنة 

غزة. وسهَّل مهمتهما أن اإلخوان المصريين )وكانوا أصحاب نفوذ خصوصًا في دائرة التعليم 
معارف(، التي أصبحت وزارة التربية الحقًا( كانوا ينظرون بإيجابية لفتح وعناصرها القيادية، بل )ال

 ويعتبرونها حركة "إخوانية".
وقد قّوى من وضع فتح في الوسط اإلخواني في قطر قدوم أحمد رجب عبد المجيد األسمر، وسعيد 

 تيم، وكمال عدوان وعبد الفتاح حمود، وفتحي البلعاوي.
 ن:لبنا

كانت جماعة عباد الرحمن تمثل الوجه المعلن لإلخوان المسلمين في خمسينيات القرن العشرين، 
وكان توفيق راشد حوري، نائب األمين العام لجمعية عباد الرحمن منذ الخمسينيات، واستمر في 

ية زير وياسر عرفات( عالقة قو و منصبه فترة طويلة. وكان لقادة فتح المؤسسين )خصوصًا خليل ال
بحوري؛ وهو الذي وفر لهم الغطاء إلصدار مجلة "فلسطيننا"، التي كانت أداة رئيسية لنشر فكر فتح، 
وهو الذي صاغ البيان األول النطالقة حركة فتح. وهناك أيضًا العضو في جماعة عباد الرحمن 

لصالح هاني فاخورين الذي كان له دور أساس في ترتيبات جمع التبرعات وتحويل الدعم المالي 
 حركة فتح.

وفي الوسط الفلسطيني في لبنان، كان محمد عبد الهادي )أبو الهيثم( من أبرز الشخصيات التي 
لعبت دورًا قياديًا حركيًا منذ الخمسينيات، فقد كان مسؤواًل في جماعة عباد الرحمن في مخيم عين 

إلى صيدا، وينام في  الحلوة. وذكر عبد الهادي لكاتب هذه السطور بأن ياسر عرفات كان يحضر
بيوت اإلخوان، ومن بينهم أحمد األطرش. وكان زياد األطرش من أوائل شباب اإلخوان الذين التزموا 
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مع حركة فتح، واستشهد في التدريب خالل إحدى الدورات العسكرية. وقد ُعّين محمد عبد الهادي 
 عمل في مجال التعبئة.مسؤواًل إعالميًا في أول مكتب حركي لفتح تشكل في المنطقة؛ حيث 

 سوريا:
وبحسب دراسة يزيد صايغ، فإن هاني الحسن ومحمود عباس كانا من بين كثيرين من الشبان 
الفلسطينيين الذين انضموا لإلخوان المسلمين في سوريا في أوائل الخمسينيات. غير أن معظم 

مصدر واحد هو عبد هللا مصادر اإلخوان تنفي أو ال تشير إلى انضمام محمود عباس لإلخوان، عدا 
 أبو عزة، ولعل هذا االنتماء كان لفترة ضئيلة في أثناء إقامته في سوريا.

 السعودية:
كان خليل الوزير من أوائل من ذهب للسعودية، ورتب لعدد من رفاقه العمل فيها منذ منتصف 

 الخمسينيات؛ غير أن أبا جهاد لم يمكث فيها إال قلياًل.
في السعودية ممن كان لهم دور تأسيسي في فتح، ومن ذوي الخلفية  ومن أوائل من استقروا

هشام( المعروف بـ"فتى الثورة" وهو من  )أبواإلخوانية، سليمان أبو كرش )أبو خالد(، وسعيد المزين 
أبرز شعراء الثورة الفلسطينية. وهناك أيضًا عبد الفتاح حمود وكمال عدوان اللذان عمال في المنطقة 

 أن ينتقال إلى قطر. الشرقية قبل
 27/3/2020، "21موقع "عربي 

 
 «كورونا»االستيطان الصامت.. والبصاق العنصري في زمن  .35

 عبد الناصر النجار
المشاهد التي التقطت لجنود االحتالل في شوارع الخليل ليلة الجمعة، وهم يتعمدون البصق على 

 أخالقي غير مسبوق. أبواب السيارات المتوقفة تثير االشمئزاز وتعبر عن انحطاط
ما هي الرسالة التي يريد جنود االحتالل إيصالها من خالل هذه األفعال الشاذة والحقيرة.. هل 

، وهم يعلمون أن «الكورونا»يريدون التأكيد أنهم يرغبون في إصابة الفلسطينيين بالوباء، في زمن 
 الفيروس ينتقل بشكل أساسي من خالل اللعاب والبصاق.

ل، منذ اللحظة التي اكتشفت فيها الفعلة اإلجرامية سارعت إلى اإليعاز إلى طواقمها بلدية الخلي
 بتعقيم المنطقة التي لوثها جنود االحتالل.

حتى اآلن ال يوجد تعقيب من سلطات االحتالل على تصرفات جنودها، كي  ال وهي تتمنى أن 
ثير الرأي العام العالمي في خضم المتالحقة، بحيث ال ت« كورونا»تضيع هذه األفعال بين تطورات 

 هذا الوباء العصيب.
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لكن تصوروا لو أن كاميرات المراقبة اإلسرائيلية المنتشرة في كل مكان رصدت مجموعة من العمال 
الفلسطينيين في تل أبيب مثاًل تبصق على مقابض أبواب المحال التجارية أو الصرافات اآللية.. ماذا 

عناوين وسائل اإلعالم اإلسرائيلية؟؟! وما هي العقوبات التي كانت  سيكون رد الفعل، وكي  ستخرج
 ستفرض على الفلسطينيين، وكي  كانت ستنشر هذه الصور في أنحاء العالم؟!

بالنسبة للفلسطينيين على وزارة الخارجية، ومختلف المؤسسات الفلسطينية الفاعلة إيصال هذه 
… « الكورونا»فية تصرف جنود االحتالل في زمن التسجيالت إلى المجتمع الدولي، للكشف عن كي

 وعلى وسائل اإلعالم الفلسطينية والصحافيين أيضًا فضح هذه الممارسات العنصرية والخطيرة.
نالحظ الحمالت االستيطانية الشرسة والصامتة في األراضي « الكورونا»في الجانب اآلخر من زمن 

يعمل المستوطنون على االستيالء على مساحات  الفلسطينية، وخاصة في األغوار الشمالية، حيث
 شاسعة من األراضي هناك، وتصعيد االعتداءات على المواطنين والرعاة القابضين على الجمر.

ألف وحدة  19حكومة االحتالل تستغل انشغال العالم بالوباء لتنفيذ مشاريع استيطانية ضخمة كبناء 
لنديا، حيث أعلنت سابقًا عن نيتها إقامة وحدات في القدس المحتلة. بما في ذلك منطقة مطار ق

 استيطانية لمجموعات من المتدينين اليهود.
( التي كانت دول العالم كلها 1لكن األخطر أيضًا هو البدء بالخطوات الفعلية للبناء في منطقة )إي 

انية إلقامة تمارس ضغطًا على حكومة االحتالل لعدم االقتراب استيطانيًا منها، ألنها تقتل أي إمك
دولة فلسطينية مستقلة.. ولكنها اليوم تدير ظهرها للعالم، وتبدأ تنفيذ المشاريع االستيطانية في 

 المنطقة.
بالمستوطنات « معاليه أدوميم»في الوقت نفسه، تكثف سلطات االحتالل العمل لربط مستوطنة 

بشكل كامل عن محيطها األخرى جنوب القدس، وأصبح واضحًا أن سلطات االحتالل ستعزل القدس 
الفلسطيني، بعد إقامة جدار إسمنتي بدل األسالك الشائكة في منطقة الشيخ سعد وصور باهر 

 جنوب القدس المحتلة.
في الوقت نفسه، نشهد تكثيفًا في عمليات الهدم والتدمير للمنازل والمساكن الفلسطينية خاصة في 

، حيث تحاول سلطات االحتالل «ج»في مناطق المناطق المجاورة للمستوطنات، أو تلك التي تقع 
 السيطرة عليها وضمها في المستقبل القريب.

عمليات الهدم تتم دون سابق إنذار كما كان الوضع سابقًا، وال تعطي حتى مجااًل للذهاب للقضاء 
 اإلسرائيلي على الرغم من العلم المسبق أن هذا القضاء جزء من اآللة العنصرية اإلسرائيلية.

، هي إجراءات للتخلص من أكبر قدر ممكن من المنازل والمساكن والحظائر والمشاغل في إذن
 في مقدمة لالستيالء عليها.« ج»المناطق المصنفة 
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أيضا، خالل األسابيع الماضية كثف المستوطنون اعتداءاتهم على األراضي الزراعية والممتلكات 
رادع مستغلين الوضع الذي تمر به المنطقة  الفلسطينية في كل منطقة يمكنهم الوصول إليها دون 

 «.كورونا»جراء وباء 
شجرة زيتون وكرمة في منطقة  1200ومن جرائم المستوطنين خالل األيام الماضية قطع أكثر من 

الخضر ووادي فوكين جنوب بيت لحم، وهي أراض يحاول المستوطنون منذ سنوات طويلة االستيالء 
كال االعتداءات إال ويستخدمونه في سبيل تهجير المزارعين لتسهيل عليها وال يتركون شكاًل من أش

 عملية السيطرة عليها.
جرأة المستوطنين ازدادت بشكل كبير بحماية من قوات االحتالل حيث هدموا منزاًل قيد البناء في 

وهذه سابقة خطيرة، إضافة إلى تدمير وتفكيك خيام وبركسات عائالت بدوية « ب»بورين في منطقة 
في خرب ابزيق وعين الحلوة والبقيعة والديوك في األغوار التي تخطط سلطات االحتالل لضمها 

 بحسب صفقة القرن المشؤومة.
أمام هذا الوضع الخطير مطلوب من الجماهير والسلطة وضع خطة عاجلة للتصدي لهذا االنفالت 

 بيث.االستيطاني والعنصري اإلسرائيلي، الذي يحاول استغالل الوضع بشكل خ
حتى في زمن إعالن الطوارئ وعدم القدرة على الحركة، ال بد من إيجاد مقاومة خالقة للتصدي لهذا 

لم يعد معروفًا متى سينتهي، هل خالل شهر أو « زمن كورونا»السرطان االستيطاني، علمًا أن 
 سنة، وال يمكن االرتهان سوى على ذاتنا من أجل مواجهة االستيالء على أراضينا بصمت.

 28/3/2020، األيام، رام هللا
 

 تبُدد الوهم .36
 نضال محمد وتد
لم تكن خطوة الجنرال بني غانتس، باالتجاه لتشكيل حكومة وحدة وطنية إسرائيلية مع بنيامين 
نتنياهو، غير متوقعة، لكن توقيتها وأسلوبها كانا مفاجئين. فمنذ تلقى غانتس التكلي  الرسمي 

يسعى لحكومة وحدة واسعة، ومثل هذه الحكومة ال يمكن أن تتشكل  لتشكيل حكومة جديدة، أعلن أنه
إال مع معسكر "الليكود" الذي يقوده نتنياهو. ولم يأخذ غانتس مسألة خيار حكومة ضيقة تدعمها 
القائمة المشتركة لألحزاب العربية من خارج الحكومة مأخذ الجد، بقدر ما أراد لهذه التوصية أن 

 الحكومة الجديدة. تضمن تكليفه هو بتشكيل
وخالفًا للصدمة أو خيبة األمل التي يفتعلها شركاء غانتس، حتى األمس، وبعض أقطاب القائمة 
المشتركة لألحزاب العربية، فإنه يمكن القول باالعتماد إلى تصريحات غانتس وشريكه الجنرال غابي 
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ركهم خلفه في ساحة أشكنازي، إن خطوة غانتس كانت متوقعة منذ أيام، لكن شركاءه الذين ت
 المعارضة، كانوا يبنون تحركاتهم على أساس التمنيات أكثر مما هو على أساس حقائق صلبة.

وسبق أن ذكرنا أن غانتس سيضطر في نهاية المطاف للذهاب لحكومة وحدة وطنية ألنه أواًل ال يريد 
ضيقة تستند إلى دعم من حقًا بفعل فكره اليميني العنصري، وثانيًا ألنه ال يستطيع تشكيل حكومة 

الخارج على أصوات القائمة المشتركة لألحزاب العربية، بفعل معارضة ثالثة نواب على األقل من 
 داخل تحالف "كاحول لفان"، قبل أن ينسحب منه غانتس أول من أمس.

تفاصيل ومالبسات المحادثات بين غانتس ونتنياهو ليلة الخميس، بعد ساعات من استقالة رئيس 
نيست السابق يولي إدلشتاين، ليست مهمة بقدر أهمية ما تمخضت عنه من تأكيد التوافق في الك

المواقف اليمينية الصرفة بين غانتس ونتنياهو، وإبقاء الباب مفتوحًا أمام مفاوضات للوحدة، ولو على 
 حساب تفكيك تحالف "كاحول لفان"، وتخلي غانتس عن شركائه نهائيًا.

ل هذه المفاوضات ومالبساتها، فإنه ليس مهمًا أيضًا "الجانب األخالقي" المتمثل ومثلما ال تهم تفاصي
بنقض غانتس وعده للناخب اإلسرائيلي بعدم الجلوس في حكومة واحدة تحت رئاسة نتنياهو بعد أن 

 أعلن على المأل أن مكان نتنياهو الفاسد هو وراء القضبان.
م الذي زرعه ورّوج له كثيرون، عربيًا وفلسطينيًا، األمر المهم في خطوة غانتس، هو تبدد الوه

بإمكانية إحداث تغيير داخلي في إسرائيل، أو التعويل على جنرال فاخر في دعايته االنتخابية بعدد 
 من قتلهم من قطاع غزة خالل عدوان "الجرف الصامد" ولم يتخل عن ثوابت االحتالل.
 28/3/2020، العربي الجديد، لندن
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 ألوف بن
بعد أزمة سياسية استمرت سنة ونصف السنة، أدت الى ثالث جوالت انتخابية، فإن النتيجة واضحة 

، كما تبجح بصورة مبكرة جدًا «االنتصار العظيم»وساطعة وحاسمة: بنيامين نتنياهو فاز فوزًا كبيرًا. 
الشعارات: الساحر هزم خصومه بضربة  بعد انتخابات نيسان، تحّقق، اليوم. يصعب المبالغة في

قاضية مدوية. وسيتم انتخابه مرة اخرى لرئاسة الحكومة بأغلبية أعضاء الكنيست، رغم أنه لم يفز 
ضده، ربما ستلقى قريبا في القمامة. في وضع  تثالثة اتهامافي االنتخابات العامة ورغم وجود 

وجود أجهزة التنفس، ويحظر على المواطنين طوارئ وطني فيه اآلالف يمكن أن يختنقوا بسبب عدم 
الخروج من البيوت، ال يتم وضع رئيس الحكومة في المحكمة لسماع شهادات عن تدخله في تحرير 

 قبل بضع سنوات. بالتأكيد ليس عندما يكون خلفه تحالف واسع وثابت ال مثيل له.« والاله»
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حكومة الطوارئ أو مهما كان اسمها. قبل  إلغاء المحاكمة سيكون المهمة األولى لحكومة الوحدة أو
الخري  سيطرح للنقاش من جديد ضم الضفة الغربية. وإذا واجه دونالد ترامب صعوبات في حملة 
اعادة انتخابه فسيتم إغراؤه بتشجيع خطوات ضم إسرائيلية من اجل تجنيد مؤيديه االفنغلستيين 

لتبرير الضم بذريعة أن إسرائيل يجب أن  لمساعدته امام جو بايدن. ايضا وباء كورونا سيستخدم
 تضمن السيطرة على الحدود الخارجية والداخلية من أجل منع األمراض.

يقدم اآلن لناخبيه « ازرق ابيض»بني غانتس، الذي تنافس في االنتخابات األخيرة تحت شعار 
وأن ينهي صفقة عظيمة: أن يسرق مليون صوت لمعارضي نتنياهو ممن اعتبروا غانتس البديل، 

حياته كنائب لمن سماه ديكتاتورا وفاسدا وما شابه. في الحمالت االنتخابية الثالث، التي تنافس فيها 
ضد نتنياهو وتلقى صليات من التشويه، أثبت غانتس بأن له جلدا سميكا، وهو سيحتاجه اآلن ايضا 

الحاليين. وبعد ذلك  من اجل تحمل انتقاد المصوتين له، الذين خاب أملهم، وشركائه السياسيين
، «الموشاف»عندما يجتاز عمليات االهانة واالذالل في حكومة نتنياهو سيسأل صديق الطفولة في 

 «.ال شيء»إسرائيل كاتس، ما هي صالحيات ونفوذ وزير الخارجية لدى بيبي، 
 اسهام غانتس األساسي في السياسة اإلسرائيلية هو كسر مقاطعة االحزاب اليهودية للممثلين
المنتخبين للمجتمع العربي. هو كان االول، والوحيد حاليا، الذي التقط الصور مع رؤساء األحزاب 

، وحتى من التجمع الديمقراطي )بلد(. «القائمة المشتركة»العربية وحظي بتوصية من كل مركبات 
في كما يبدو هم لم يؤيدوا غانتس من اجل أن يشكل حكومة مع نتنياهو؛ الحياة تفاجئ. ولكن 

 «.القائمة المشتركة»اليسار عقد صفقات مع  –أعقابها سيسهل ايضا على رؤساء مستقبليين للوسط 
يئير لبيد، الذي سيكون اآلن رئيسا للمعارضة، حظي بعودة نادرة كرئيس للكتلة السياسية المقابلة. 

، وعندما أيد أثبت لبيد االخالص والتمسك بالهدف عندما وافق على التنازل عن التناوب مع غانتس
)حتى لو لم يلتقط الصور مع رؤسائها( وعندما رفض االنضمام الى « القائمة المشتركة»صفقة مع 

حكومة نتنياهو. واآلن بعد أن ازاح عن ظهره غانتس وغابي اشكنازي سيجد الوقت لبناء نفسه كبديل 
 «.ء على الدوالباالساس هو البقا»قيادي لليوم التالي لنتنياهو طبقا لقاعدة ارئيل شارون 

الخاسر االكبر من انشقاق غانتس هو افيغدور ليبرمان، الذي اعتبر في السنة االخيرة كمن يتوج 
الملوك في السياسة اإلسرائيلية، والذي يشنق نتنياهو بقسوة. اآلن سيبقى رئيس قائمة معارضة مهملة 

ليبرمان كانت له فرصة «. فيالسبت الثقا»أو في « واجه الصحافة»ومتفككة، في كرسيه الدائم في 
بعد انتخابات « القائمة المشتركة»من اجل ازاحة نتنياهو، لو أنه وافق على حكومة أقلية بدعم 

مقعدا فقط، لكنه خاف أو أنه وثق بشعاراته ضد العرب، الى  55ايلول، التي حصل فيها اليمين على 
 رت عالقات القوى وبقي دون أي شيء.أن وافق على هذا المسار بعد االنتخابات االخيرة، حيث تغي
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 ونتنياهو هو الذي سيضحك في اآلخر.
 «هآرتس»

 28/3/2020، األيام، رام هللا
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