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*** 
 
 نتنياهو يعلن الفوز في االنتخابات ويدعو إلى تشكيل حكومة يمينية  

ت العامة التي النتائج األولية لالنتخابا، عن وكاالت، أن 18/3/5112، الجزيرة نت، الدوحةذكرت 
أجريت في إسرائيل أمس الثالثاء أظهرت تقدما واضحا لحزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء 

 بنيامين نتنياهو متبوعا باالتحاد الصهيوني بقيادة إسحق هرتسوغ.
من صناديق االقتراع إلى فوز ساحق حققه بنيامين نتنياهو  %49وأشارت النتائج الرسمية بعد فرز 

يتألف منها الكنيست  151تخابات اإلسرائيلية، حيث فاز حزبه بثالثين مقعدا من أصل في االن
مقعدا، وحلت القائمة العربية  59اإلسرائيلي، في حين حصل تحالف االتحاد الصهيوني على 

 مقعدا. 13المشتركة في الموقع الثالث بـ
نتخابات والتي منحت التقدم وجاءت هذه النتائج معاكسة الستطالعات الرأي التي أجريت قبل اال

 لالتحاد الصهيوني.
وقال نتنياهو في خطاب أمام أنصاره في تل أبيب في وقت مبكر من صباح اليوم األربعاء إنه 
تحدث إلى زعماء أحزاب يمينية، ودعاهم إلى تشكيل حكومة قوية في أقرب وقت تعمل "من أجل 

 حماية إسرائيل في ظل األوضاع المحيطة".
ذاعة العامة اإلسرائيلية إن نتنياهو اتفق مع زعيم حزب البيت اليهودي )يمين( نفتالي بنيت وقالت اإل

 على تشكيل حكومة "يمين وطنية".
كما أجرى نتنياهو اتصاال هاتفيا مع كل من زعيم حزب "كلنا" )يمين وسط( موشي كحلون، وزعيم 

سب دعمهما لتكليفه بتشكيل الحكومة حزب إسرائيل بيتنا )ديني يميني( أفيغدور ليبرمان، محاوال ك
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من الناخبين، وفقا لما أعلنته لجنة  %8118يذكر أن انتخابات أمس الثالثاء شهدت مشاركة  المقبلة.
 االنتخابات اإلسرائيلية على موقعها اإللكتروني.

حسب النتائج شبه النهائية التي أوردتها وسائل اإلعالم ، أن 18/3/5112، القدس، القدسونشرت 
 لمنافسه. 59مقعدا مقابل  54من النتائج  %44المختلفة، فإن الليكود حصلت حتى فرز 

مقعدا، فيما حصد هناك مستقبل بزعامة  19وتشير آخر النتائج إلى أن القائمة العربية حلت ثالثا بـ 
مقعدا، وكتلة كوالنو التي يتزعمها المنشق عن الليكود موشيه كحلون حصدت  11يائير لبيد على 

مقاعد  6لكل من شاس ويهدوت هتوراة، و 8مقاعد، و 8مقاعد، بينما بقي البيت اليهودي عند  11
 لصالح ميرتس. 9إلسرائيل بيتنا و

وقال حزب الليكود في بيان له، صباح اليوم، ان نتنياهو يعتزم بدء تشكيل الحكومة إلتمام العملية 
حدث مع عدد من مسؤولي األحزاب في غضون أسبوعين إلى ثالثة أسابيع، مشيرًة إلى أنه ت

 اإلسرائيلية األخرى.
وهاتف أمس نتنياهو حليفه األول زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت ودعاه لتشكيل حكومة 
وحدة وطنية بعيدا عن أحزاب اليسار، وهو ما رحب به بينيت وهنأه بالفوز على الرغم من أن 

فقط وحظوظ نتنياهو لم تكن واضحة في ظل أن عملية الحديث حينها كان فقط عن فارق مقعد واحد 
 الفرز لم تكن قد بدأت حينها.

وبدا نتنياهو أنه واثق من تحقيق الفوز، وكتب على صفحته على الفيس بوك أمس أنه حقق انتصارا 
 كبيرا، معتبرا أن االنتصار الكبير لـ "شعب إسرائيل".

ام مناصريه، دعا خالله قادة جميع األحزاب وفي ساعات الفجر األولى ألقى نتنياهو خطابا أم
الوطنية إلى االنضمام إليه وتشكيل حكومة دون تأخير لتكون قوية ومستقرة وتعمل على ضمان أمن 

 ورفاهية جميع المواطنين، كما قال.
وتعهد بالتعامل مع ضائقة السكن وخفض غالء المعيشة، مشيرا إلى أنه اتفق مع بينت على الشروع 

ت حثيثة لتشكيل حكومة وطنية، وأنه هاتف رئيس حركة شاس آرييه ادرعي لعقد لقاء في مفاوضا
 بينهما، كما هاتف رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفغيدور ليبرمان.

بصوته في أحد مراكز االقتراع في  هلدى إدالئ نتنياهو أن، 17/3/5112السفير، بيروت، وأوردت 
لى جانبه زوجته سارة، قا ل: "سيكون االتصال الهاتفي األول الذي أجريه هذا المساء القدس الغربية وا 

مع زعيم قائمة البيت اليهودي اليميني وزير االقتصاد نفتالي بنيت ليشّكل معي حكومة وطنية، كتلة 
 من المعسكر الوطني )اليمين(".
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وأضاف: "لن تكون هناك حكومة وحدة مع حزب العمل )في إشارة إلى قائمة المعسكر الصهيوني 
 الوسطي، برئاسة اسحق هرتزوغ(..إنه حزب تناقضات".

والحقًا، قال زعيم قائمة "البيت اليهودي" نفتالي بنيت: "اليوم هو يومنا، إنه يوم كل من يحبون دولة 
إسرائيل، كل من يحبون جنودنا، إنه يومنا، اليوم ترفع إسرائيل رأسها"، داعيًا اإلسرائيليين إلى 

 المشاركة في االنتخابات.
 

 لترشيد النفقات  2015موازنة طوارئ لعام  حكومة التوافق الفلسطينية تقر 
، على أن 5112نيسان  1أقر مجلس الوزراء أمس اإلطار العام لموازنة طوارئ ابتداًء من : رام هللا

تأخذ باالعتبار االستمرار في ترشيد النفقات وزيادة اإليرادات وااللتزام بعدم تجاوز السقوف النقدية 
 النسب الحصيفة لالقتراض من البنوك.و 

وأوضح المجلس خالل اجتماعه أمس برام هللا أن الموازنة ترتكز على التقنين النقدي وفًقا لإلمكانيات 
فما دون،  شيكل 5111المالية المتاحة، مع االلتزام باستمرار صرف الرواتب كاملًة لمن يبلغ راتبه 

ى صرف النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات على ، إضافة إل5111لمن يزيد راتبه عن  %61و
 .5119مما تم صرفه عام  %21أساس الصرف النقدي بنسبة 

وأشار إلى التزامه بالتحويالت االجتماعية للعائالت دون خط الفقر والمهمشة، وسداد جزء من 
 متأخرات القطاع الخاص لضمان استمرار دوران العجلة االقتصادية.

مليون دوالر للمشاريع  311مليون دوالر إلعادة إعمار قطاع غزة، و 811لغ ورصد المجلس مب
مليون دوالر من  51التطويرية االعتيادية، وستتم تغطيتها من الدول المانحة باإلضافة إلى مبلغ 

 الخزينة العامة.
نون موازنة معدل وأكد وزير المالية على أنه فور انفراج األزمة المالية، فسيتم تقديم موازنة تكميلية بقا

، مشيًرا إلى أن إقرار الموازنة جاء بسبب قرب انتهاء الفترة القانونية التي تسمح للحكومة 5112للعام 
 1448لعام  8من قانون رقم  9من موازنة العام السابق استناًدا إلى المادة  1/15بالصرف حسب 

 بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية.
موازنة الطوارئ تأتي في ظل ظروف صعبة ومعقدة تعاني فيها الخزينة العامة من  وقال المجلس إن

أزمة مالية خانقة تلقي بظاللها الثقيلة على قدرة الحكومة على االستجابة لالستحقاقات المطلوبة منها 
على كافة األصعدة، جراء غموض موارد السلطة الوطنية نتيجة القرار اإلسرائيلي باستمرار حجز 

 من اإليرادات. %81رادات المقاصة التي تشكل إي
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كما تأتي في ظل عدم االلتزام بتحويل األموال التي تعهدت بها الدول بمؤتمر القاهرة، إضافة إلى 
عدم االلتزام بتفعيل شبكة األمان المالية العربية، وغيرها من االلتزامات التي تعهدت بها الدول 

 ة، إضافة إلى الصناديق التي أنشئت من أجل القدس.العربية الشقيقة خالل القمم العربي
كما صادق المجلس على تعويض المزارعين المتضررين جراء إتالف طيورهم المصابة بإنفلونزا 
الطيور وفق اآللية المتبعة بالدليل اإلجرائي المتبع في منظمة الصحة العالمية، بعد أن تم إتالف 

 ها اإلصابة وفق آلية اإلبادة والتعويض.الطيور المصابة في المزارع التي ثبت ب
وأقر المجلس مشروع قانون المؤسسة الفلسطينية لإلقراض الزراعي، والذي يهدف إلى منح القروض 
بجميع أشكالها وعلى اختالف أنواعها وآجلها للقطاع الزراعي ضمن اإلطار العام لخطط التنمية، 

المنتوجات الزراعية ومستلزمات اإلنتاج الزراعي وتشجيع إقامة المشاريع الزراعية ومشاريع تصنيع 
قراض عمليات تسويق وتصدير  والتسويق الزراعي وتطويرها وتوسيعها، والمساهمة في تمويل وا 

 المنتوجات الزراعية الفلسطينية.
 18/3/5112الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 تنياهو سيشكل الحكومةدعمنا في المحكمة الجنائية بعد أن اتضح أن ن العالمعريقات: على  

قال د. صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  أرناؤوط:الرؤوف  عبد-القدس
إن على العالم دعم المسعى الفلسطيني لالنضمام إلى المعاهدات والمواثيق « األيام»الفلسطينية، لـ 

أن بنيامين نتنياهو سيشكل الدولية والمسعى في المحكمة الجنائية الدولية بعد أن بات واضحا 
 الحكومة القادمة.

وكشف أن اجتماعا للقيادة الفلسطينية سيعقد في رام هللا غدا الخميس لبحث االنتخابات اإلسرائيلية 
وتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني وعلى رأسها وقف التنسيق االمني والمضي قدما في 

 عادة بحث العالقة مع اسرائيل.التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية وا 
كانت تصريحاته  وباألمسمن الواضح أن نتنياهو سيشكل الحكومة اإلسرائيلية القادمة، »وقال: 

واضحة ومحددة بأنه لن يسمح بقيام دولة فلسطينية وسوف يستمر باالستيطان وبالتالي نحن نتوجه 
اثيق والمعاهدات الدولية وسعينا أمام إلى المجتمع الدولي لمساندتنا في سعينا لالنضمام إلى المو 

المحكمة الجنائية الدولية إذ إن ما يقوم ويصرح به نتنياهو هو جرائم حرب وعلى المجتمع الدولي إن 
اراد السالم أن يدرك أن اعفاء نتنياهو من المساءلة والمسؤولية يعني المزيد من العنف والفوضى 

 «.واراقة الدماء في هذه المنطقة
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المطلوب اآلن هو مساءلة اسرائيل على استيطانها واحتاللها وهذا يدل على »عريقات:  وأضاف د.
وجاهة وصوابية الدبلوماسية الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية وصوابية ووجاهة قرارات 

 «.المجلس المركزي الفلسطيني
 18/3/5112األيام، رام هللا، 

 
 موالنا المحتجزةأعيل "الصندوق الدوار" للحصول على لتف أوروبياستعداد  علىشعث: حصلنا  

كشف مفوض العالقات الدولية في حركة فتح، د. نبيل شعث، عن تلقي  :منتصر حمدان–رام هللا 
السلطة الوطنية استعدادا اوروبيا لتفعيل العمل بـ "الصندوق الدوار" الذي يمكن السلطة من تالفي 

جاز االموال الفلسطينية لديها، موضحا ان تفعيل هذا الصندوق الضغوط االسرائيلية الناتجة عن احت
تم خالل جولة الرئيس محمود عباس الى اوروبا حيث تمت مناقشة هذا االمر من قبل رؤساء وزراء 

 اوروبا لكنهم فضلوا تأجيل بحث هذا االمر لما بعد االنتخابات االسرائيلية.
ين في مقر المفوضية في البيرة، أمس: "نجاحنا وقال شعث خالل لقاء صحفي مع الصحفيين المحلي

تمارسها ضدنا عبر حجز اموالنا  إسرائيلية ضغط أداةنزع  إلىفي تفعيل هذا الصندوق سوف يقود 
، «االبتزاز السياسي ويساعدنا في االلتفاف على الضربات االسرائيلية الرامية الى تجويعنا إطارفي 

صمود شعبنا في مواجهة الضغوط االسرائيلية واالبتزازات  مشددا في الوقت ذاته على اهمية تعزيز
خارجية بما فيها الواليات المتحدة االميركية ضد قيادة السلطة  أطرافالسياسية التي تمارسها 

 الوطنية. 
 18/3/5112الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 ار ألف وحدة سكنية" و"اللجنة القطرية" توقعان مذكرة تفاهم إلعادة إعمالعامةغزة: "األشغال  

وقع وزير األشغال العامة واإلسكان مفيد الحساينة، مع رئيس اللجنة القطرية إلعادة «: وفا» -غزة 
إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي، اليوم الثالثاء، مذكرة تفاهم إلعادة إعمار ألف وحدة سكنية 

ماد تخصيص الشقق السكنية في مدينة مهدمة كليا جراء العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة، واعت
 الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ضمن المرحلة األولى. 

وشكر الحساينة قطر على دعمها الكبير لهذه المشاريع، وعلى مساندتهم الدائمة ألبناء شعبنا 
 الفلسطيني.
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ر وأضاف أن منحة إعادة إعمار ألف وحدة سكنية هي جزء من المنحة التي وعدت بها دولة قط
الشقيقة، في المؤتمر الذي ُعقد مؤخرا في القاهرة إلعمار غزة وضمن الخطة الوطنية لإلنعاش 

 المبكر وا عادة إعمار غزة التي أعدتها اللجنة الوزارية إلعمار غزة.
 18/3/5112األيام، رام هللا، 

 
 مصطفى البرغوثي: ال نراهن على أي من األحزاب اإلسرائيلية 

ة "المبادرة الوطنية" مصطفى البرغوثي القيادة الفلسطينية إلى عدم التعويل دعا األمين العام لحرك
على نتائج االنتخابات اإلسرائيلية، وتبني استراتيجية بديلة تغير ميزان القوى لصالح الشعب 

 الفلسطيني.
 وأشار البرغوثي خالل مشاركته في فعالية أقيمت في قرية بوابة الشمس قرب القدس اليوم االثنين،
إلى أن المراهنة الفلسطينية يجب أن تكون على الوحدة الوطنية والمقاومة الشعبية وحركة المقاطعة 

 وفرض العقوبات على إسرائيل، ال على أي من األحزاب اإلسرائيلية.
 17/3/5112، فلسطين أون الين

 
 ينيينمتفقة على إنكار حقوق الفلسط "إسرائيل"حماس عقب انتخابات الكنيست: أحزاب حركة  

ال تفـرق “األناضـول: قـال المتحـدث باسـم حركـة حمـاس سـامي أبـو زهـري، مسـاء الثالثـاء، إنهـا  -غزة
 بين األحزاب اإلسرائيلية ألنها متفقة على إنكار حقوق الشعب الفلسطيني ومواصلة العدوان عليه".
علــى  وأضـاف أبـو زهــري فـي تصــريح صـحفي وصـل وكالــة األناضـول نســخة منـه، والـذي جــاء تعقيبـا

جميــــع األحــــزاب اإلســــرائيلية متفقــــة علــــى التنكــــر لحقــــوق الشــــعب “مؤشــــرات انتخابــــات الكنيســــت، أن 
 الفلسطيني، والمقاومة الفلسطينية قوية وقادرة على فرض المعادالت".

من أي حزب كانوا" إلى أن يعيدوا تقييم مـواقفهم بعـد هـزيمتهم فـي “ودعا أبو زهري القادة اإلسرائيليين 
 أمام المقاومة الفلسطينية.قطاع غزة 

 18/3/5112، القدس العربي، لندن
 

 اإلسرائيليتؤشر لتنامي التطرف في المجتمع الكنيست  النتخاباتاألولية فتح: النتائج حركة  
سر اللجنـة المركزيـة لحركـة فـتح اللـواء جبريـل الرجـوب فـي  أميننائب : عّد القدس دوت كوم -رام هللا
 أنمقعـدا  58تقـدم الليكـود بــ  أظهـرتعلـى نتـائج العينـة التلفزيونيـة التـي تعقيب رسمي فلسـطيني  أول
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التطــرف "فســلوك  إلــى أكثــرالمجتمــع اإلســرائيلي مجتمــع "فاشــي وعنصــري" وينــزع  أن إلــىهــذا يشــير 
 وخطاب ومواقف نتنياهو خالل الفترة الماضية تؤكد استخفافه بالشرعية الدولية".

يـــــاهو المطلـــــق لقبـــــول الشـــــرعية الدوليـــــة واالعتـــــراف بالشـــــعب رفـــــض نتن أنوأضــــاف اللـــــواء الرجـــــوب 
هجومه على الفلسطينيين المقيمين فوق أرضهم داخل الخط  إلىالفلسطيني وبحل الدولتين، باإلضافة 

مراجعـــة مـــن المجتمـــع الـــدولي، لمواجهـــة تلـــك النزعـــة الفاشـــية التـــي باتـــت تمثـــل  إلـــىاألخضـــر يحتـــاج 
 واالستقرار اإلقليمي، والسلم العالمي. األمنث أصبحت تهدد "النازية الجديدة" في المنطقة حي

"نتنيــاهو قــد كشــف عــن وجهــه الحقيقــي كانســان عنصــري وفاشــي حينمــا قــال فــي  إلــىوأشــار الرجــوب 
جانـب دولـة  إلـىتصريح له قبيل توقف الحملة االنتخابية من انه لن يسمح بقيام دولـة فلسـطينية  آخر

 انية خالل هذه االنتخابات".انتخابه ث أعيدإسرائيل في حال 
واختـتم نائــب أمـين ســر اللجنـة المركزيــة لحركـة فــتح قـائال: "ال يعنينــي مـن سيشــكل الحكومـة، لكــن مــا 

هــو نتــائج االنتخابــات التــي تعطــي مؤشــرا خطيــرا علــى توجهــات المجتمــع اإلســرائيلي اليمينيــة  ييهمنــ
 ونزعته المتطرفة".

لقائمة العربية المشتركة بإحرازها نتائج جيدة في هذه االنتخابـات وفي السياق ذاته هنأ اللواء الرجوب ا
وقــال "نتقــدم بالتهــاني للقائمــة العربيــة المشــتركة علــى النتــائج المشــرفة التــي أحرزتهــا، وكنــا نتمنــى لهــا 

 الحصول على مقاعد أكثر من خالل رفع نسبة التصويت ألقصى حد ممكن".
 17/3/5112، القدس، القدس

 
 إعمار غزة" تعبير عن رغبٍة في تعطيل قطرلمز "حماس: حركة  

رأت حركة حمـاس فـي التصـريحات التـي تلمـز بالـدور القطـري فـي إعمـار قطـاع غـزة تعبيـرًا عـن : غزة
 حالة الضيق والرغبة في تعطيل عملية اإلعمار.

وعبــرت الحركـــة، فـــي تصــريح صـــحفي للنـــاطق باســمها ســـامي أبـــو زهــري وصـــل "المركـــز الفلســـطيني 
(، عن تقديرها الكبير للدور القطري في كسر الحصار عن غـزة 3-18م" مساء اليوم الثالثاء )لإلعال

 وبدء اإلعمار.
وقال أبو زهري إن كل ما قدمته السلطة من أسباب لعدم بدء اإلعمار هي ذرائـع واهيـة وال أسـاس لهـا 

 من الصحة.
 17/3/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 في محاور وتجاذبات المنطقة اطرفً حماس: لسنا حركة  
وشـــددت  أكــدت حركــة حمــاس، أنهـــا ليســت طرفًــا فـــي أي محــاور أو تجاذبــات سياســـية فــي المنطقــة.

حماس في بيان لهـا، اليـوم الثالثـاء، علـى حرصـها إقامـة عالقـات جيـدة ومتوازنـة مـع جميـع األطـراف 
ســناد الجميــع للقضــية الفلســطينية  بقــاء هــذه القضــية عــامال مــن العربيــة واإلســالمية لضــمان دعــم وا  وا 

 عوامل توحيد األمة.
ودعت جميع األطـراف العربيـة واإلسـالمية إلـى تجـاوز جميـع الخالفـات السياسـية والطائفيـة والمذهبيـة 

 وحشد كل الجهود لدعم القضية والمقاومة الفلسطينية من أجل تحرير فلسطين والمسجد األقصى.
 17/3/5112، فلسطين أون الين

 

 "اسمعوا منا أفضل وأقوى أن تسمعوا عنا": AskHamas"#"س تختم حملة حماحركة  
أعلن طاهر النونو، عضو الدائرة اإلعالمية في حركة المقاومة اإلسالمية "حمـاس"، عـن اختتـام : غزة

التـــي أطلقتهـــا الحركـــة عبـــر وســـائل اإلعـــالم وصـــفحات التواصـــل االجتمـــاعي  AskHamasالحملـــة  
 باللغة االنجليزية.

(، إن 3-18ال النونــو، فـــي تصــريح صــحفي نشـــره علــى صــفحته علـــى "فيســبوك" اليــوم الثالثـــاء )وقــ
الحركة وجهـت الحملـة باألسـاس إلـى المجتمعـات الغربيـة لتسـمع مباشـرة مـن أفـواه قـادة حمـاس مباشـرة 
وفــق الشــعار الــذي أطلقــه نائـــب رئــيس المكتــب السياســي للحركــة القائـــد إســماعيل هنيــة "اســمعوا منـــا 

 ل وأقوى أن تسمعوا عنا".أفض
وعبـــر النونـــو عـــن عميـــق امتنـــان حركـــة حمـــاس لكـــل الـــذين تقـــدموا باألســـئلة واالستفســـارات وعبـــارات 
التضــــامن التــــي وصــــلت عبــــر نشــــطاء وصــــفحات التواصــــل االجتمــــاعي والتــــي تظهــــر حجــــم ومــــدى 

االحـــتالل  التعــاطف والوقــوف إلــى جانـــب قضــيتنا الوطنيــة رغـــم المحــاوالت المنظمــة التـــي حــاول بهــا
 وأعوانه إفشال الحملة وحرفها عن مسارها.

وقــال عضــو الــدائرة اإلعالميــة لحمــاس إن حركتــه "وهــي تختــتم هــذه الحملــة لتعــد شــعبنا وأمتنــا وأحــرار 
العـــالم بالمزيـــد مـــن التواصـــل عبـــر كـــل الوســـائل المتاحـــة، ولـــن تتـــرك المجـــال اإلعالمـــي فارغـــًا أمـــام 

 وافتراءاتهم". االحتالل وأعوانه ليملؤوه بكذبهم
 17/3/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 حماسحركة وغان قادت إلى تقارب السعودية مع د"رأي اليوم": وساطة أر  
رأي اليـــوم" أن تصـــريحات قيـــادة “تكشـــف معلومـــات اطلعـــت عليهـــا  رأي اليـــوم":“ –خـــاص  –رام هللا 

مكانيــة وصــول وفــد رفيــع  مــن الحركــة إلــى الريــاض لمقابلــة حمــاس حــول المصــالحة مــع الســعودية، وا 
الملــك ســلمان، كــان لهــا عالقــة وثيقــة بزيــارة الــرئيس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، للمملكــة، وكــذلك 

فــي المنطقــة  قيــادة مصــالحةطلــب رئــيس حــزب النهضــة التونســي راشــد الغنوشــي مــن الملــك الســعودي 
 ربما تصل مصر في المستقبل.

اللقاءات الخاصة وبشكل غير معلن لإلعالم، يشـير إلـى أن ما يؤكده مسؤولون في حركة حماس في 
ملـــف تعامـــل الســـعودية مـــع الحركـــة، ووقـــف الهجـــوم عليهـــا فـــي مصـــر والبلـــدان العربيـــة التـــي تعـــادي 
اإلخوان المسلمين، كان حاضر على طاول اجتماعات الملك سلمان، مع الرئيس التركي رجـب طيـب 

 وغان.دأر 
ن تقويــة الحلــف الســني فــي جميــع الــدول العربيــة، فــي ظــل مــا ذلــك الطــرح كــان فــي ســياق البحــث عــ

 تواجهه من أزمات.
ويتــردد أن أردوغــان طلــب مــن الملــك الســعودي فــتح آفــاق تعامــل جديــد بــين المملكــة وحركــة حمــاس، 

 إعادة قناة لالتصال بينهما.
رار هـــذا األمـــر يـــدلل عليـــه بطعـــن حكومـــة مصـــر المعاديـــة لإلخـــوان المســـلمين وحركـــة حمـــاس، فـــي قـــ

حركــة إرهابيــة"، بعــد أن كانــت ســلطات مصــر علــى وشــك تنفيــذ الحكــم، وفــي “قضــائي اعتبــر حمــاس 
حمــاس قيــادات ترجــع الســبب إلــى تــدخل الســعودية التــي تريــد تقويــة المحــور الســني، فــي تراجــع مصــر 

 عن هذا القرار، والمبادرة إلى الطعن.
 17/3/5112رأي اليوم، 

 
 يين بسيارته جنوب الضفة الغربيةفلسطيني يحاول دهس جنود إسرائيل 

ـــرؤوف ارنـــاؤوط-القـــدس قالـــت اإلذاعـــة اإلســـرائيلية العامـــة، إن : األناضـــول، عـــالء الريمـــاوي ،عبـــد ال
غوش عتصيون"، جنوب الضفة “فلسطينيا حاول دهس مجموعة من الجنود، قرب مجمع مستوطنات 

اتجــاه الجنــود، مــا أدى إلــى إصــابة قــاد ســيارته بســرعة بالغــة ب“وأوضــحت اإلذاعــة أن الســائق  الغربيــة.
وأشـارت إلـى  أحدهم بصورة طفيفة جدا دون أن يحتاج إلـى العـالج الطبـي، قبـل أن يفـر مـن المكـان".

أن قوات مـن الجـيش، تقـوم بأعمـال تمشـيط بحثـا عـن السـيارة التـي ُيشـتبه فـي أن سـائقها قـام بمحاولـة 
 الدهس.

 17/3/5112، رأي اليوم، لندن
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 تتم بشكل مدفوع عمليات التسلل نحو السياج األمني شرق غزة :"المجد األمني" 
قال مصدر أمني في المقاومة لموقع "المجد األمني" إن بعض عمليات التسلل نحـو : خاص –المجد 

السياج األمني شرق قطاع غزة مع األراضي المحتلة تتم بشـكل مـدفوع، مؤكـدًا أن عـددًا مـن الحـاالت 
 راهقين بالرغم من أنهم الشريحة األكبر التي ينتمي إليها معظم المتسللين.لم تكن عفوية يقوم بها الم

وأكــد أن الجهــات األمنيــة وصــلتها معلومــات تتحــدث عــن وقــوف بعــض األشــخاص المشــبوهين خلــف 
التــأثير علــى الشــباب للــذهاب نحــو الســياج األمنــي، بحجــج كثيــرة أبرزهــا البحــث عــن عمــل، أو الهــرب 

 ف المؤسسات الحقوقية بعد اإلفراج.من أجل الحصول على تعاط
وأفـاد المصـدر بأنـه وبعـد التحقيـق مــع عـدد مـن المتسـللين بعـد اإلفــراج عـنهم، تبـين أن بعضـهم قـد تــم 
قناعهم بهذا الفعل بحجج واهية، ولم يجد  تحريضهم وغسل عقولهم من بعض األشخاص المشبوهين وا 

 .هؤالء المراهقين أي شيء مما وعدهم هؤالء األشخاص به
علــيهم، ومــراودتهم للتعــاون مــع العــدو  االرتبــاطالمصــدر األمنــي أكــد أن جميــع المتســللين يــتم عــرض 

 الصهيوني للحصول من خاللهم على معلومات تخص المقاومة.
وأضاف أن األجهـزة األمنيـة التابعـة للمقاومـة تبـذل قصـار جهـدها للسـيطرة علـى هـذه المعضـلة، وهـي 

حــاالت التســلل وتقــوم بمــنعهم وتســليمهم ألهلهــم بعــد أخــذ اإلجــراءات بالفعــل تقــوم بمنــع العشــرات مــن 
 الالزمة.

 18/3/5112األمني، المجد 
 

 إلى مجلس األمن الدولي القوى الوطنية واإلسالمية تدعم ذهاب السلطة 
لقرار القيادة الفلسطينية بالذهاب  إسنادهاأكدت القوى الوطنية واإلسالمية " :نادية سعد الدين - عمان

ى مجلس األمن الدولي بمشروع قرار إنهاء االحتالل ضـمن سـقف زمنـي محـدد، وعقـد مـؤتمر دولـي إل
ودعــت، فــي ختــام اجتماعهــا أمــس فــي مدينــة جنــين مــع لجنــة القــوى  لتنفيــذ قــرارات الشــرعية الدوليــة".

ووقف بالمحافظة، إلى "تطبيق قرارات المجلس المركزي، السيما المتعلقة بتحميل االحتالل مسؤولياته 
 التنسيق األمني واالقتصادي معه وتوسيع رقعة مقاطعته".

، وتمكــين حكومــة الوفــاق الــوطني مــن أداء 5111ولفتــت إلــى ضــرورة "تطبيــق اتفــاق القــاهرة، العــام 
مهامهـــا فـــي غـــزة لتســـريع عمليـــة إعـــادة اإلعمـــار، ووضـــع اســـتراتيجية وطنيـــة موحـــدة لمواجهـــة عـــدوان 

 االحتالل".
  18/3/5112، الغد، عم ان
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 فتح وحماسحركتي اتصاالت فصائلية لنزع فتيل األزمة بين  
قالت فصائل فلسطينية إنها تجري اتصاالت مكثفة مع حركتي "فتح" و"حماس" من  رائد الفي: -غزة 

 أجل احتواء األزمة بينهما ووضع حد للتجاذبات والتراشق اإلعالمي.
فلســطين" مــريم أبــو دقــة إن الجبهــة كثفــت  وقالــت عضــو المكتــب السياســي ل"الجبهــة الشــعبية لتحريــر

خــالل الســاعات الماضــية مــن اتصــاالتها مــع جميــع الفصــائل والقــوى الوطنيــة واإلســالمية لمنــع تفــاقم 
األوضــاع السياســـية واحتوائهـــا والعمــل علـــى إيجـــاد حــل ينهـــي حالـــة االنقســام عبـــر الرجـــوع التفاقيـــات 

 المصالحة األخيرة وتنفيذها.
سعنا من أجل إنجاح االتصاالت الجارية مع القوى الفلسـطينية وتحديـدًا "حمـاس" وأضافت "نبذل ما بو 

 و"فتح" وسوف نعلن النتائج للجميع فور التوصل ألي جديد".
وتابعت أن "االتصاالت ما زالت في بداية الطريق ونحن وجميع الفصـائل الفلسـطينية مجتمعـون علـى 

 ل ما بوسعنا من أجل طريق الوحدة الوطنية".إنهاء حالة الخالف السياسي بين الحركتين ونبذ
وأكــدت أبــو دقــة أن "الجبهــة الشــعبية علــى يقـــين مــن أن حــل األزمــة السياســية الحاصــلة بــين طرفـــي 

 االنقسام تتم عبر التوصل لمصالحة وطنية حقيقة تنهي حالة التشرذم السياسي".
حركـة تجـري اتصـاالت بالتنسـيق بدوره، قال القيادي في حركـة "الجهـاد اإلسـالمي" خضـر حبيـب إن ال

 مع فصائل فلسطينية أخرى، الحتواء األزمة الراهنة بين حركتي فتح وحماس.
 18/3/5112، الخليج، الشارقة

 

 التي سيتم منع دخولها إلى الضفة الغربية توسيع قائمة البضائع اإلسرائيليةحركة فتح:  
ـــ فـــادي أبـــو ســـعدى رام هللا لجنـــة المركزيـــة لحركـــة فـــتح، أن اللجنـــة أعلـــن محمـــود العـــالول، عضـــو ال: ـ

، أخذت قرارًا رسميًا بتشكيل لجنة منبثقـة عنهـا، إلعـداد اإلسرائيليةالوطنية العليا للرد على االنتهاكات 
الجديــدة، علــى أن يصــدر قــرار رســمي بعــدها بمنــع دخــول هــذه  اإلســرائيلية قــوائم بالشــركات والبضــائع

 البضائع إلى األراضي الفلسطينية.
 توالــوزارال فــي تصــريحات علــى إحــدى اإلذاعــات الفلســطينية المحليــة، إنــه ســتتم دعــوة الجهــات وقــا

الرســمية، مــن أجــل االنســجام األكبــر مــع القــرارات الصــادرة عــن اللجنــة، للــرد علــى إجــراءات حكومــة 
هود االحتالل، حيث أرسلت طلبا لعقد لقاءات مع الوزارات المعنية بتطوير مواقفها، كي تتوحد كل الج

 إلنجاح حمالت المقاطعة.
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وذّكــــر العــــالول كيــــف أعلنــــت حكومــــة االحــــتالل إجــــراءات جديــــدة، منهــــا منحهــــا تصــــاريح للمــــواطنين 
الفلسطينيين، خاصة من صغار السن، وهو دليل على نجاح حملة المقاطعة، إذ أنهـا تحـاول اجتـذاب 

ها في األراضي الفلسطينية، للتعويض عن منع بضائع»المواطنين للتسوق في أراضي الداخل المحتل 
لكــن شــعبنا أكثــر وعيــًا ويــدرك أن بعــض مــا يســميه االحــتالل بالتســهيالت، هــو مســألة مؤقتــة ســتنتهي 

 «.قريبًا، وربما تكون مرتبطة بالوضع السياسي الراهن
يسـير كمـا يجـب، وأن كثيـرا مـن المنـاطق الفلسـطينية  اإلسـرائيليةواعتبر أن االلتـزام بمقاطعـة البضـائع 

صبح خاليا من البضائع اإلسرائيلية، كمـا أن لجـان المقاومـة الشـعبية تقـوم بواجبهـا علـى أكمـل وجـه، أ
 من أجل منع هذه البضائع من الوصول.

 18/3/5112القدس العربي، لندن،  
 

 ال تكترث بنتائج االنتخابات اإلسرائيلية  الفلسطينية الفصائل 
إن « القـدس العربـي»ان القيـادي فـي حركـة حمـاس لــ قال الدكتور إسـماعيل رضـو  غزة ـ أشرف الهور:

، مشــيرا إلــى أن حمــاس أيضــا ال تفــرق بــين «ال تعــول علــى االنتخابــات اإلســرائيلية بــالمطلق»حركتــه 
كلهــم )األحــزاب اإلســرائيلية( »هــذه األحــزاب، تجــاه تعاملهــا مــع قطــاع غــزة والشــعب الفلســطيني. وقــال 

وأشـار إلـى أنـه كـان واضـحا «. ا بيـنهم للضـغط علـى الشـعبمعاد للشـعب الفلسـطيني، ويتسـابقون فيمـ
 «.شدة العداء للشعب الفلسطيني من جميع األحزاب الصهيونية»من خالل الدعاية االنتخابية 

وبالنســـبة لملـــف الحـــرب علـــى غـــزة، أكـــد رضـــوان أن االحـــتالل أقـــر بهزيمتـــه قبـــل إجـــراء االنتخابـــات، 
هامــــات بـــين قـــادة االحـــتالل، وانهيـــار الحكومـــة وحــــل وظهـــور نتائجهـــا، وذلـــك مـــن خـــالل تبـــادل االت
 «.أثبت انتصار المقاومة في الحرب على غزة»الكنيست، مشيرا إلى أن جميع الدالالت السابقة 

وفــي الســياق أكــد النائــب فيصــل أبــو شــهال القيــادي فــي حركــة فــتح أن حركتــه ال تفــرق بــين األحــزاب 
 لقدس.اإلسرائيلية فيما يخص القضية الفلسطينية وا

وقــــال فــــي تصــــريحات صــــحافية إنــــه ال يوجــــد شــــعور بــــالفرق بــــين اليمــــين واليســــار وأحــــزاب الوســــط 
 اإلسرائيلي، تجاه مواقفهم من القضية الفلسطينية.

الموقف نفسه أكده نافـذ عـزام عضـو المكتـب السياسـي لحركـة الجهـاد اإلسـالمي، إذ قـال إن حكومـات 
لـن يكـون هنـاك »لفلسطينيين، وقال أيضا إنه بعـد االنتخابـات إسرائيل السابقة لم تغير سياستها تجاه ا

 «.اإلسرائيلية»فرق كبير بالنسبة للشعب الفلسطيني بالشخصية التي ستفوز في االنتخابات 
عنــدما الحظــت أن نتنيــاهو »وغمــز الرجــل فــي قنــاة ضــعف شــريكة الســابق نتنيــاهو، وقــال إن الحركــة 

نتــــاج ضــــعيف بنــــت مواقــــع وتحصــــينات قــــرب الحــــدود  وبــــدأت فــــي اســــتعادة قــــدراتها ببنــــاء األنفــــاق وا 
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وتعهد بعدم إبرام أي اتفاق مع حركة حماس في المستقبل، وطالب بضرورة تغيير تعامل «. الصواريخ
 «.بعد قتل قيادة حماس بأكملها»إسرائيل مع حماس، مؤكدًا أن االتفاق الوحيد ممكن 

  18/3/5112القدس العربي، لندن،  
 

 أصبحت في مزابل التاريخ" إسرائيل"سيق األمني واالتفاقيات االقتصادية مع الرجوب: التن 
سـر اللجنـة المركزيـة لحركـة فـتح اللـواء  أمـينأكـد نائـب  :محمد أبو خضـير -القدس دوت كوم-القدس

فصـاعدًا إال  اآلنيكون تعاملنـا مـع إسـرائيل مـن  أن"شهر العسل انتهى، وال يمكن  أنجبريل الرجوب 
واالقتصادية مـع إسـرائيل بالنسـبة لنـا  األمنيةواالتفاقيات  األمني"قضية التنسيق  أن إلىرا كعدو"، مشي

فــي مزابــل التــاريخ، بعــد انهيــار عمليــة المفاوضــات، او مشــروع حــل  الــدولتين  أصــبحتكحركــة فــتح، 
 ".1468احتالل العام  بإنهاءالجانب اإلسرائيلي  إقناععن  األميركيوعجز الوسيط 

حركتــه لــن تعــادي مصــر مــن اجــل حركــة حمــاس، متهمــا  إنب فــي لقــاء خــاص بـــالقدس، وقــال الرجــو 
والمعـابر فــي  األمـنالحركـة بالتمسـك بالسـيطرة علـى قطــاع غـزة المحاصـر، ومؤكـدًا أنـه ال شــراكة فـي 

 قطاع غزة، وان الشراكة مع الحركة تأتي عبر صناديق االقتراع واالنتخابات.
 17/3/5112، القدس، القدس

 
 ألسرى المحررين انتقام سياسيل االحتالل البرغوثي: اعتقالير المحرر نائل األس 

رأى األســــير المحــــرر فــــي صــــفقة "وفــــاء األحــــرار"، نائــــل البرغــــوثي، والــــذي أعــــاد : رام هللا )فلســــطين(
االحـــتالل اعتقالـــه فـــي حزيـــران )يونيـــو( العـــام الماضـــي، أن إعـــادة اعتقـــال األســـرى المحـــررين "انتقـــام 

كومــة االحــتالل اإلســرائيلي". مضــيفًا: "نتعــرض للقهــر علــى مــدار الســاعة خاصــة أننــا سياســي مــن ح
نما استنادًا إلى ما يسمى الملف السري".  معتقلين دون تهم وبدون أية إجراءات قانونية وا 

سنة في سجون االحتالل قبل اإلفراج عنه ضمن صـفقة التبـادل  32وطالب البرغوثي، والذي أمضى 
، بضـرورة تحـرك كافـة الجهـات السياسـية والقانونيـة لإلفـراج عـن محـرري "وفـاء 5111التي تمت عام 

 األحرار". مؤكدًا أن اعتقالهم "ظلمًا وتعسفًا وألسباب غير قانونية".
وأشــار البرغــوثي، وهــو مــن قريــة كــوبر قضــاء رام هللا، فــي رســالة وصــلت عبــر محــامي "هيئــة شــئون 

(، أن االحــتالل أعــاد 3|18لــى نســخة منهــا، الثالثــاء )األســرى والمحــررين"، وحصــلت "قــدس بــرس" ع
 محررًا. 52األحكام السابقة لـ 
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محـررًا مـن األسـرى الـذين أعيـد اعتقـالهم يقبعـون فـي سـجن "إيشـل"  26ولفت البرغوثي النظـر إلـى أن 
 التابع لسلطت االحتالل اإلسرائيلي.

 17/3/5112قدس برس، 

 
 س إطالق نار على مقر حزب الشعب في نابل 

مجهولــون النــار الليلــة الماضــية )االثنين/الثالثــاء( علــى مقــر حــزب "الشــعب"  : أطلــقنابلس)فلســطين(
 الفلسطيني في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة مما الحق أضرارا في المقر.

جـيش لــ "قــدس بـرس" أن مجهولـون أطلقـوا النـار علــى  أبـووأفـاد عضـو اللجنـة المركزيـة للحــزب نصـر 
ب في نابلس لياًل مما أدى إلى تحطم نوافذه حيـث اكتشـف الموظفـون صـباحًا حجـم الضـرر مقر الحز 

إطــالق النــار "يحمــل فــي طياتــه رســالة سياســية علــى خلفيــة موقــف  أنجــيش  أبــوواعتبــر  فــي المقــر.
الحزب من قضية المعلمـين وفصـل رئـيس االتحـاد عصـام دبابسـة حيـث عقـد اجتمـاع موسـع قبـل أيـام 

رســائلها  إيصــالجــيش جهــات لــم يســمها "بممارســة البلطجــة والعربــدة فــي  أبــوواتهــم  فــي مقــر الحــزب".
 بمالحقة الخارجين على القانون". األمنيةالسياسية مطالبًا الجهات 

 17/3/5112قدس برس، 
 

 الرهان على نتائج االنتخابات اإلسرائيلية خاسر برهوم: 
ـ "قـدس بـرس": "نسـتغرب مـن تعويـل الـبعض قـال فـوزي برهـوم النـاطق باسـم الحركـة لـ: غزة )فلسـطين(

على نتائج االنتخابات اإلسرائيلية وربما وصل الحد إلى تأخير المواقف والخطط والبرامج إلـى مـا بعـد 
هــذه االنتخابـــات، ولذســـف هـــذا كــان ديـــدن الســـلطة الفلســـطينية ومــا زال دون أن يتعلمـــوا دروًســـا مـــن 

 ".ة من المفاوضات الفاشلة والعقيمةالصراع الطويل مع االحتالل ومن مسيرة طويل
وأضاف: "من الحماقة بمكان التعويل على أي من هذه النتائج، ألنها مهما كانت فإسرائيل هي العدو 

 الرئيس للشعب الفلسطيني وستبقى كذلك مهما تلونت وتنوعت وتداولت مؤسساتها السياسية" .
 17/3/5112قدس برس، 

 
 لفوز في االنتخابات ويقول "كل شيء مفتوح"نتنياهو ا إعالنيشكك في  غهرتزو  

رئيس االتحاد  غاسحق هرتزو األلفي، أن وجدي عن ، 17/3/5112، وكالة رويترز لألنباء نشرت
 إسرائيلالصهيوني والمنافس الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في االنتخابات التي جرت في 

  "كل شيء مفتوح".يوم الثالثاء شكك في إعالن نتنياهو الفوز قائال
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بعد أن أشارت استطالعات لناخبين ادلوا  أبيبمؤيديه في مقر الحزب في تل  غوأبلغ هرتزو 
تعادل كفتي االتحاد الصهيوني الذي يمثل يسار الوسط وحزب ليكود اليميني بزعامة  إلى بأصواتهم

ر النتائج الحقيقية .. كل قائال "سننتظ وأضاف السلطة." ىلإنتنياهو "هذه النتيجة تسمح لنا بالعودة 
 شيء مفتوح".
انه يعتزم "بذل كل جهد لتشكيل حكومة إلسرائيل تهتم بحق بالمجتمع" وانه تحدث  غوقال هرتزو 

 تشكيل ائتالف. بشأن األحزاببعض زعماء  إلىبالفعل 
وغ قال أمام مؤيديه في تل ز هرت، عن وكاالت، أن 18/3/5112، الجزيرة نت، الدوحةوأضافت 

إنه سينتظر ظهور النتائج الرسمية. واعتبر أن كل الخيارات مفتوحة ودعا األحزاب االجتماعية أبيب 
إلى التحالف لتشكيل حكومة تسعى إلى "السالم مع جيراننا )يقصد الفلسطينيين(، وتوفر الحياة 

 الكريمة لإلسرائيليين".
حالف لقطع الطريق على وغ في إجراء اتصاالت مع قياديي أحزاب، عارضا عليهم التز وشرع هرت

 تحالف يميني يقوده نتنياهو.
وغ حزب "كلنا"، و"هناك ز وأكدت القناة الثانية اإلسرائيلية أن من بين األطراف التي اتصل بها هرت
 مستقبل" )وسط( بزعامة يائير لبيد، و"ميرتس" )يسار( بقيادة زهافا غالؤون.

مؤتمر صحفي مقتضب صباح اليوم،  وغ قال فيز هرت، ان 18/3/5112، القدس، القدسونشرت 
"سنقاتل جنبا إلى جنب مع شركائنا في الكنيست من أجل القيم التي نؤمن بها ومن أجل العدالة 

 االجتماعية لإلسرائيليين واألفق السياسي والمساواة ليكون المجتمع اليهودي ديمقراطيا وآمنا وعادال".
 

 لى الكنيست اإلسرائيلية إ 14 ها رقمدخول مرشح تضمن"القائمة العربية"  
صوتا، وبذلك تحصل  936،254القائمة المشتركة على  األصوات، حصلتمن  %44بعد فرز 

عبد  13جمعة الزبارقة دون الحاجة للتناوب من الرقم  19يدخل المرشح ان مقعدا تضمن  19على 
 ونواب المشتركة سيكونون حسب الترتيب التالي: هللا أبو معروف.

 الجبهة أيمن عودة، -1
 مسعود غنايم، الحركة اإلسالمية -5
 د. جمال زحالقة، التجمع -3
 د. أحمد طيبي، العربية للتغيير -9
 عايدة توما، الجبهة -2
 عبد الحكيم حاج يحيى، الحركة اإلسالمية -6
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 حنين زعبي، التجمع -8
 دوف حنين، الجبهة -8
 طلب أبو عرار، الحركة اإلسالمية -4

 ، الجبهةد. يوسف جبارين -11
 د. باسل غّطاس، التجمع -11
 أسامة السعدي، العربية للتغيير )تناوب مع الحركة اإلسالمية( -15
 ، د. عبد هللا أبو معروف، الجبهة )تناوب مع جمعة الزبارقة، التجمع(13
 جمعة الزبارقة، التجمع )تناوب مع د. عبد هللا أبو معروف، الجبهة( -19

ذا ما كان هناك فرصة لدخول المرشح الـ لم تتضح بعد األرقام النها  سعيد 12ئية للتصويت وا 
 خرومي، الذي يتناوب مع مع أسامة السعدي.

 18/3/5112، 48عرب 
 

 الثالثة في الكنيست اإلسرائيلي القوةألول مرة.. العرب  
قوة أظهرت نتائج أولية لالنتخابات اإلسرائيلية، أمس، تحول العرب إلى : تل أبيب ـ الشرق األوسط

ثالثة في الكنيست )البرلمان اإلسرائيلي( بعد حصول القائمة العربية المشتركة المؤلفة من األحزاب 
 (.151مقعدا )من أصل  19ـــ  13العربية اإلسرائيلية على 

وحسب االستطالعات التي نشرتها قنوات إسرائيلية في وقت متأخر أمس، فقد نال حزب الليكود، 
اء المنتهية واليته بنيامين نتنياهو ومنافسه الرئيسي االتحاد الصهيوني الذي يتزعمه رئيس الوزر 

بزعامة العمالي إسحق هرتسوغ عددا متقاربا جدا من المقاعد في الكنيست، بحصول كل منهما على 
مقعدا، مما ال يؤهل أيا منهما لتشكيل الحكومة من دون ائتالف مع أحزاب وقوى أخرى.  58ـــ  58

 في المائة. 62،8تخابات المركزية فقد بلغت نسبة المشاركة في االنتخابات وحسب لجنة االن
وشهدت االنتخابات إقباال عربيا كثيفا، خصوصا أنها المرة األولى التي تشارك فيها األحزاب العربية 

. وكان أيمن عودة، رئيس القائمة العربية المشتركة، 1498بقائمة واحدة منذ قيام دولة إسرائيل عام 
مقعدا في الكنيست، إال أنه استبعد المشاركة في الحكومة،  12ر عن ثقته بحصول القائمة على عب

 وقال إن قائمته ستؤثر على القرار السياسي في إسرائيل من خالل وجودها القوي في الكنيست.
 18/3/5112، الشرق األوسط، لندن

 
 



 
 
 
 

 

           51ص                                     3251 العدد:    18/3/5112 األربعاء التاريخ:

 الذعر لدى ناخبيهم من تصويت العرب  يبثوننتنياهو واليمين  
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالرعب من األنباء التي تحدثت عن ارتفاع نسبة  : شعرحلمي موسى

في المئة،  11. وكانت األنباء أشارت إلى أن نسبة التصويت بلغت 98التصويت لدى فلسطينيي الـ
 في المئة لدى اليهود حتى العاشرة صباحًا. 3مقارنة بـ 

. وحث ناخبي اليمين على "حكم اليمين في خطر"نذار، قائال إن واضطر نتنياهو إلطالق صافرة اإل
الناخبين العرب يتحركون بأعداد هائلة نحو صناديق "الذهاب بجموعهم إلى صناديق االقتراع، ألن 

 ."جمعيات اليسار بنقل العرب بالحافالت إلى أماكن االقتراع". واتهم نتنياهو "االقتراع
سرائيل، بائسًا وهو يقول وبدا نتنياهو، الشهير بعالقات ليس "ه مع كبار األغنياء اليهود في أميركا وا 

)أمر االستدعاء  8)منظمة يسارية تعهدت بإسقاط حكمه(، لدينا األمر رقم  V15لدينا تنظيم 
العسكري الطارئ للخدمة االحتياطية(، اجلبوا معكم األصدقاء والعائلة، صوتوا لليكود واردموا الهوة. 

 ."الرب سنقيم حكومة قومية تحافظ على دولة إسرائيل بعونكم وبعون
، حيث أعلن نفتالي بينت أن "البيت اليهودي"قد أثار أيضا حنق قادة  98وكان تصويت فلسطينيي الـ

 الطيبي وحنين نسب التصويت العالية جدًا في الوسط العربي، تحرص على أن يتفوق حزب احمد"
الثالث األكبر في الكنيست، وأن يضر بمعسكر اليمين. الزعبي على البيت اليهودي، وأن يكون 

 ."ينبغي الحرص على إخراج الجميع من البيوت. ضعوا بطاقة البيت اليهودي في صندوق االقتراع
وأثار ذلك قلقا واسعا في أوساط اليمين، خصوصا عندما أظهرت الساعات األولى من صبيحة أمس 

ليهودي، ونسبة تصويت عالية في الوسط العربي، كفيلة احتمال أن نسبة تصويت متدنية في الوسط ا
عضو كنيست. وهذا ما جعل اليمين يقف على رجليه الخلفيتين  16بأن توصل القائمة المشتركة إلى 

 مطلقا اإلنذارات وصيحات االستهجان.
 ."مرعب"للهجمة اليمينية على الصوت العربي، معتبرين أن هذا  "حزب العمل"وتصدى عدد من قادة 

ليس هناك زعيم في الغرب يتجرأ على إصدار نص "وقالت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش 
عنصري كهذا. تخيلوا رئيس حكومة، أو رئيسا في أي دولة ديموقراطية، كان سيطلق إنذارًا بأن 
حكمه في خطر، وأن ناخبين سودا، مثاًل، يتحركون بكثافة إلى صناديق االقتراع؟ هذا مرعب، أليس 

عموما يبدو لي أن ما يقلق نتنياهو هو أن مواطني إسرائيل يتجهون بجموعهم إلى صناديق كذلك؟ 
 ."االقتراع، وهم ببساطة يريدون تبديل حكمه بشكل ديموقراطي

مم هم خائفون؟ لقد نشر نتنياهو قبل وقت "فأصدرت بيانًا تساءلت فيه  "القائمة العربية المشتركة"أما 
مذعور، من نسب تصويت عالية في الوسط العربي. ودعا )افيغدور(  قصير شريطًا يحذر فيه، وهو

ليبرمان الجميع للذهاب إلى القرى العربية من أجل الجلوس هناك، ولإلثبات للجميع من هو السيد 



 
 
 
 

 

           51ص                                     3251 العدد:    18/3/5112 األربعاء التاريخ:

. "هناك. إذن اسمحوا لنا بطمأنتكم. نحن ننوي أن نكون القوة الثالثة لجهة الحجم في الكنيست المقبلة
عم، إننا نشجع الجمهور العربي على الخروج والتصويت. ولكن كل مقعد لنا سيكون ن"وأضاف البيان 

مقعدا للسالم والمساواة، للعدالة االجتماعية وللعدالة القومية. في النهاية مقاعدنا، خالفا لمقاعد 
 ."اليمين، ستكون لخدمة الجميع، بمن فيهم من لم يصوتوا لنا. إذن ال تدعوهم يخيفونكم

عبر عضو الكنيست دوف حنين من رئيس لجنة االنتخابات المركزية  "قائمة الموحدةال"وطلبت 
رئيس حكومة ". وجاء في الطلب أن 98ضد فلسطينيي الـ "الليكود"القاضي سليم جبران حظر حملة 

يدير حملة دعائية ضد تصويت مواطنين أبناء أقلية قومية، يجتاز الخط األحمر للتحريض 
ذه، يطلقها رئيس الحكومة في يوم االنتخابات، حيث يفترض تشجيع المواطنين والعنصرية. رسالة كه

على التصويت، تشهد على عمى كامل، وعلى استعداد لتحطيم كل المبادئ الديموقراطية من أجل 
 ."ضمان حكمه

 18/3/5112السفير، بيروت، 
 

 ية الصراعبتسو  الكاتب البريطاني هيرست: االنتخابات اإلسرائيلية ال تحمل جديداً  
اإلسرائيلي  -قال الكاتب البريطاني ديفيد هيرست إن مستقبل الصراع الفلسطيني : 51عربي -لندن 

لن يشهد تسوية في المستقبل القريب، مع كونها القضية األساسية التي يجب أن يتم التركيز عليها، 
 ما دام أن كال المنافسين "يريدان االحتفاظ بكل شيء"، على حد تعبيره.

ي مقال بصحيفة الهافنجتون بوست بعنوان: "بيبي وبوجي.. كالهما يريدان إلسرائيل أن تحتفظ فف
بكل شيء"، قال هيرست إن "هناك خمس دول في إسرائيل، واثنتان منهما فقط تشاركان اليوم في 

قط ال االقتراع"، موضحا أن هذه الدول هي" الدولة اليهودية، وهي دولة ديمقراطية لمواطنيها اليهود ف
غير، والدولة التي يقيم فيها المواطنون غير اليهود في إسرائيل، وهؤالء المواطنون بإمكانهم أن 

 عامًا". 68يقترعوا ولكنهم يظلون غير مندمجين بعد 
وتابع رئيس تحرير موقع ميدل إيست آي بقوله إن "الدولة الثالثة هي دولة القدس، حيث يملك 

ة ولكن ال يملكون حق المواطنة، فهؤالء "بدون" ال يحملون جوازات المقدسيون الشرقيون حق اإلقام
سفر وال جنسية، والرابعة هي الضفة الغربية، والتي تمثل األبارتيد )التمييز العنصري( اإلسرائيلي، 
وأخيرا غزة، وهي عبارة عن معسكر اعتقال جماعي، تمكنت إسرائيل من إيجاد حارس إضافي له في 

 مصر السيسي".
ّصل هيرست بتفاصيل المنافسة بين بيبي، االسم الذي يعرف به بنيامين نتنياهو، وبوجي، االسم ثم ف

الذي يعرف به إسحق هيرتسوغ، بقوله إن هذه المنافسة "مطابقة تمامًا لطبيعة الدولة اليهودية ذاتها 



 
 
 
 

 

           55ص                                     3251 العدد:    18/3/5112 األربعاء التاريخ:

لقضية من حيث إنها تحولت إلى منافسة بين الهويات، وفي مجملها أدارت الحملة ظهرها إلى ا
 األساسية التي ينبغي أن تواجه أي زعيم قادم للبالد، أي قضية تسوية الصراع".

وحول حملة نتنياهو العنصرية التي تطرف بها إلى اليمين أكثر فأكثر، استشهد هيرست بقوله إن 
نتنياهو "قد قال في مطلع هذا الشهر إنه لن يكون هناك "أي انسحابات" من الضفة الغربية إذا ما 

نه لن تكون هناك "أي تنازالت" للفلسطينيين، ومؤكدا أن أي شخص ينوي إقامة دولة أع يد انتخابه وا 
خالء األراضي، فإنه يوفر لإلسالم المتطرف أرضية للهجوم على دولة إسرائيل.  فلسطينية اليوم وا 
د يوجد خطر حقيقي هنا في أن تنضم حكومة يقودها اليسار إلى المجتمع الدولي وفي أن تنقا

 ألوامره".
أما بوجي الذي وعد بأن يكون "رئيسًا للوزراء للجميع. لليمين ولليسار، للمستوطنين وللمتدينين، 
للدروز وللعرب وللشركس. سوف أكون رئيس وزراء للمركز وللمحيط"، فلم يضف شيئا بخصوص 

بقاء المجمعا ت االستيطانية، ومنع تسوية الصراع، إذ إنه تعهد "بنزع السالح من الدولة الفلسطينية، وا 
 حق العودة للفلسطينيين".

وانطالقا من ذلك، قال هيرست إن الصراع مع اقتراب عقده الثامن "فإنه يصبح أقل صلة بالخرائط 
وبالحدود أو بالشعار الذي يرتبط بحل أو بآخر مثل الدولة الواحدة أو الدولتين أو الال دولة"، إذ إن 

البحث في أي حل، أال وهو االستعداد )من اإلسرائيليين(  هناك "غياب تام ألمر أساسي يسبق
لالعتراف بحقوق متساوية لغير اليهود في األرض والمياه والموانئ والمجال الجوي والنفط والغاز 

 وصيد السمك في كل واحدة من الدول الخمس التي تتحكم بها إسرائيل".
(، الذي يقول ال تنازالت، أو بوجي )هيرتزوغ(، واختتم هيرست مقالته بقوله "ما إذا كان بيبي )نتنياهو

لذي يعتبر العالم األمثل هو العالم الذي تتمكن إسرائيل فيه من االحتفاظ بكل شيء، هو األكثر 
 تمثياًل لهذا الرفض، أترك الحكم على ذلك لآلخرين )لتوقع مستقبل الصراع(".

 51/3/5112، "51موقع "عربي 
 

 جراء انقالب قارب بميناء حيفا سرائيلياً إ 11إصابة القناة الثانية:  
إسرائيليا، في انقالب  11أعلنت مصادر إسرائيلية مساء اليوم الثالثاء، إصابة ل: األناضو  –حيفا 

 قارب بميناء حيفا شمالي إسرائيل.
إلى انقلب مساء اليوم قارب إسرائيلي بالقرب من ميناء حيفا، ما أدى “وقالت القناة الثانية اإلسرائيلية: 

 .”إسرائيلي بجروح وحاالت اختناق 11إصابة 
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وأوضحت القناة، أن وحدات اإلنقاذ اإلسرائيلية، ال زالت تقوم بعملياتها في المكان حتى اآلن )الساعة 
 تغ(، وأنه تم إخراج حالتين خطيرتين، إحداهما طفلة صغيرة، واألخرى امرأة. 1812

 أي بيان رسمي بشأن الحادثة حتى الساعة ذاتها.ولم توضح القناة سبب االنقالب، كما لم يصدر 
 18/3/5112القدس العربي، لندن، 

 
 سيناريوهات تشكيل الحكومة اإلسرائيلية القادمة 

حقق رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو انتصارًا كبيرًا، على تحالف : صالح النعامي -غزة 
، وأصبح المرشح األوفر حظًا لتشكيل الحكومة يسار الوسط بقيادة زعيم حزب العمل إسحاق هرتسوغ

 اإلسرائيلية القادمة.
فعلى الرغم من تجند معظم الجنراالت المتقاعدين في الجيش واالستخبارات، ناهيك عن استنفار 
معظم الصحف ووسائل اإلعالم وكبار المعلقين لدعم منافسه هرتسوغ، تمكن نتنياهو مجددًا من 

عيمًا "أوحدًا" لليمين، والسياسي، الذي يرى فيه الشارع الصهيوني األكثر انتزاع النصر، ما يتوجه ز 
 أهلية لقيادة إسرائيل.

ونظرًا لحجم المفاجأة التي أسفرت عنها نتائج االنتخابات التي جاءت بعكس نتائج االستطالعات 
االجتماعي  التلفزيونية التي أعلن عنها فور إغالق صناديق االقتراع، فقد اشتعلت مواقع التواصل

العبرية بـ"نتنياهو ساحر"، تعبيرًا عن قدرته الفائقة على تحسين مكانة حزبه وتهيئة الظروف أمام 
 بقائه في ديوان رئيس الوزراء.

مقعدا، في حين كان عدد المقاعد  54وبحسب النتائج شبه النهائية فقد حصل حزب الليكود على 
لعلمانية أم الدينية، التي تعتبر جزءًا طبيعيًا من حلف التي حصلت عليها األحزاب اليمينية، سواًء ا

 الليكود، على النحو اآلتي: 
 مقاعد.  11حزب "كلنا"، بقيادة الليكودي السابق موشيه كحلون:  -
 مقاعد.  8حزب "البيت اليهودي" بزعامة وزير االقتصاد نفتالي بنات:  -
 مقاعد.  8حركة "شاس":  -
 مقاعد.  8حركة "يهدوت هتوراة":  -
 مقاعد. 6حزب "يسرائيل بيتنا" بقيادة ليبرمان:  -

مقعدا، مع العلم أن الحكومة ستحظى بشكل  68وبذلك يكون مجموع ما حصل عليه اليمين 
 صوتا عند التصويت بالثقة عليها. 61أوتوماتيكي بثقة البرلمان في حال حصلت على 
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زعيم حزب العمل، الذي يضم أيضًا  وفي المقابل، حصل التحالف الذي يرأسه إسحاق هرتسوغ،
مقعدا، في حين حصل حزب "ييش عتيد" برئاسة  59حركة "الحركة" التي تقودها تسيفي ليفني على 

مقاعد؛ ما يعني أن مجموع  9مقعدا، وحركة "ميرتيس" على  11وزير المالية السابق يايئر لبيد على 
 . مقعدا فقط 34مع حصلت عليها أحزاب اليسار والوسط هو 

مقعدا، لكن لن يكون  19وقد تمكنت القائمة العربية الموحدة من تحقيق نتيجة جيدة بحصولها على 
 لهذه النتيجة تأثير كبير على شكل الحكومة بسبب حصول اليمين على أغلبية مطلقة.

 ومما ال شك فيه أن هذه النتائج المفاجئة ستمنح نتنياهو هامش مناورة كبيًرا في إجراء االتصاالت
 لضمان تركيبة الحكومة القادمة. 

 لتشكيل الحكومة القادمة.أربعة سيناريوهات ويرى المراقبون في تل أبيب أن هناك 
يقوم على تشكيل حكومة تشارك فيها األحزاب اليمينية  السيناريو األولوبحسب هؤالء المراقبين، فإن 

 والدينية فقط.
إال أن هناك مشكلتين تواجهان هذا السيناريو، وستكون هذه الحكومة حكومة مستقرة إلى حد ما، 

تتمثالن في رغبة نتنياهو في التخلص من إمالءات بنات وليبرمان، سيما على صعيد السياسة 
الخارجية والموقف من المشاريع االستيطانية، حيث إنهما يبديان تشددًا أكبر في كل ما يتعلق 

ز المشروع االستيطاني بدون منح الرأي العام بالتوجه للعمل العسكري، ناهيك عن حماسهما لتعزي
 الدولي أي اعتبار.

يقوم على تشكيل حكومة يشارك فيها إلى جانب الليكود، كلٌّ من األحزاب الدينية  سيناريو ثانٍ وهناك 
 وحزب "كلنا"، وحزب حزب "ييش عتيد".

الواقع يتبنى من فعلى الرغم من أنه ينظر لحزب "ييش عتيد" على أنه حزب "وسط"، إال أنه في 
ناحية سياسية مواقف الليكود نفسها، ويختلف معه فقط في مقاربة القضايا االقتصادية واالجتماعية. 
وتتمثل المشكلة التي تواجه تحقق هذا السيناريو في أن األحزاب الدينية ال يمكنها أن تشارك في 

زايا االقتصادية، إلى جانب حكومة يشارك فيها حزب "ييش عتيد"، ألنه يصر على حرمانها من الم
 تعهده بعدم إبداء أي مرونة في مجال تجنيد طالب المدارس الدينية للجيش.

فيقوم على تشكيل حكومة تضم: الليكود و"كلنا" و"ييش عتيد" و"البيت اليهودي"  السيناريو الثالثأما 
 وحزب ليبرمان.

ك اختالًفا في أولويات "ييش عتيد" من إال أن المشكلة التي تواجه هذا السيناريو تتمثل في أن هنا
 جهة وكل من "البيت اليهودي" وحزب ليبرمان، في كل ما يتعلق بتخصيص الموازنات للمستوطنات.
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فيقو على تشكيل حكومة "وحدة وطنية" تضم: الليكود والعمل و"كلنا" و"ييش  السيناريو الرابعأما 
اهو، حيث إنها ستمنح حكومته شرعية دولية، لكن عتيد".. هذه الحكومة تعتبر مثالية بالنسبة لنتني

 زعماء حزب العمل أوضحوا بشكل ال يقبل التأويل رفضهم المشاركة في حكومة يرأسها نتنياهو.
ويمكن القول إن أكثر السيناريوهات المرشحة للتحقق هو السيناريو األول، ألن درجة التناقضات 

 لصة أقل صخبًا ويمكن تجاوزها.الداخلية بين مركبات الحكومة اليمينية الخا
 18/3/5112، "51موقع "عربي 

 
صابة فلسطينيين خالل مواجهات مع الجيش اإلسرائيلي في القدس   اعتقال وا 

نشطاء فلسطينيين، خالل  6ـ وكاالت: اعتقل الجيش اإلسرائيلي، أمس، « القدس العربي»غزة ـ 
، قرب بلدة أبوديس، شرق مدينة القدس تفريق مسيرة منددة بالسياسات اإلسرائيلية واالستيطان

 المحتلة.
من نشطاء المقاومة الشعبية، أمس، مسيرة باتجاه أراٍض فلسطينية قرب بلدة  511ونظم نحو 

أبوديس، تعمل إسرائيل على تجميع البدو الفلسطينيين الذين يقيمون ما بين القدس والبحر الميت 
 )شرق الضفة الغربية( عليها.

وع بحسب دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، توطئة لتنفيذ ويأتي هذا المشر 
، ويشمل إقامة عشرات اآلالف من الوحدات «1ئي »مشروع استيطاني ضخم يطلق عليه اسم 

شرق القدس بالضفة بما يؤدي إلى عزل المدينة « معاليه أودميم»االستيطانية، ويربط مستوطنة 
 بدورها ستقسم إلى قسمين.المقدسة عن الضفة والتي 

وكان الفلسطينيون والمجتمع الدولي والدول العربية، قد حذروا من هذا المشروع الذي سيكون من 
 «.القضاء نهائيًا على فكرة حل الدولتين»شأنه 

 ورفع المشاركون في مسيرة أمس، األعالم الفلسطينية، مرددين هتافات منددة بالسياسية اإلسرائيلية.
يش باتجاه المشاركين، قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى الى إصابة العشرات بحاالت وأطلق الج

 اختناق جراء استنشاقهم الغاز، تمت معالجتهم ميدانيًا، فيما اعتقل الجيش ستة من المشاركين.
18/3/5112، القدس العربي، لندن  
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 المستوطنون يقتحمون المسجد األقصى و"بوابة القدس" 
حّولت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أراضي الضفة الغربية، بما فيها  :نادية سعد الدين -عمان 

القدس المحتلة، إلى ثكنة عسكرية لحماية مشاركة المستوطنين في انتخابات "الكنيست" التي جرت 
 أمس وسط غياب اهتمام المواطنين الفلسطينيين بنتائجها.

لتنقل والحركة بالقرب من المستوطنات والطرق االلتفافية وُحظر على المواطنين الفلسطينيين حرية ا
والمعابر، تحسبًا من "عمليات استشهادية قد يتم تنفيذها في هذا اليوم الذي يشهد تجمعات استيطانية 

 مكتظة يسهل استهدافها"، وفق الناشط أحمد أبو رحمة.
لة على إجراء االنتخابات اإلسرائيلية، وقال، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إنه "باستثناء المظاهر المدل

 فال يوجد أدنى اهتمام بمجرياتها أو نتائجها عند غالبية المواطنين الفلسطينيين".
وقال وزير القدس األسبق مسؤول ملف القدس في حركة "فتح" حاتم عبد القادر "نحن ضّد أّي 

 نتخابات "الكنيست" العشرين".، ممن يحق له المشاركة في ااإلسرائيليةمقدسّي حصل على الجنسية 
ألف مقدسي )يحمل الجنسية اإلسرائيلية(، حيث بلغ عدد المشاركين  13وأوضح بأن "عددهم اليوم 

 فقط". % 2في انتخابات "الكنيست" الماضية من أهالي القدس 
 ولم يمنع االنشغال اإلسرائيلي باالنتخابات من مواصلة سياسة العدوان ضد الشعب الفلسطيني، إذ
اقتحمت قوات االحتالل مجددًا قرية "بوابة القدس"، المهددة بالمصادرة شمال مدينة القدس المحتلة، 

 واعتدت على المواطنين الفلسطينيين، ما أسفر عن وقوع إصابات بين صفوفهم.
في حين جّدد المستوطنون والمتطرفون اليهود اقتحامهم أمس للمسجد األقصى المبارك من جهة باب 

ة تحت حماية قوات االحتالل، التي أخرجت عددًا من المصلين لتصّديهم للمستوطنين أثناء المغارب
 تنفيذ جوالتهم االستفزازية العدوانية في المسجد.

وقد تواجد في المسجد عدد كبير من المصلين وطلبة عدد من مدارس القدس وطلبة مجالس العلم، 
 ير.حيث تصدوا القتحامات المستوطنين بهتافات التكب

18/3/5112، الغد، عم ان  
 

 االحتالل يستهدف مزارعي غزة ويعتقل شابين 
استهدفت قوات إسرائيلية صباح اليوم )الثالثاء(، منازل المواطنين وأراضي المزارعين شرق  القاهرة:

 حيي الشجاعية والزيتون ومنطقة جحر الديك بوابل من النيران.
ية )وفا(، إن جنود االحتالل المتمركزين في األبراج وقالت وكالة األنباء والمعلومات الفلسطين

العسكرية المقامة على الشريط الحدودي شرق مدينة غزة، أطلقوا النار صوب منازل المواطنين 
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وأراضي المزارعين شرق حيي الشجاعية والزيتون شرق المدينة، ومنطقة جحر الديك جنوب شرقي 
ات المواطنين، واضطر المزارعون لترك أراضيهم المدينة، مما أدى إلى حدوث أضرار في ممتلك

 والعودة إلى منازلهم خشية اإلصابة برصاص االحتالل.
باإلضافة إلى ذلك، اعتقلت إسرائيل فجر اليوم شخصين قرب الشريط الحدودي شرق مخيم المغازي 

 بهدف العمل. 98وسط قطاع غزة، حاوال التسلل إلى داخل أراضي عام 
17/3/5112، الشرق األوسط، لندن  

 
 االحتالل يدهم الخليل ويعيق تحركات المواطنين جنوب جنين 

في المدينة، ونصبت  أحياء"األيام"، "وفا": في الخليل داهمت قوات االحتالل امس،  -محافظات 
 عدة حواجز عسكرية على مداخل المحافظة جنوب الضفة الغربية.

في مدينة الخليل،  أحياءالحتالل داهمت عدة قوات ا أنوأفادت مصادر محلية وشهود عيان لـ"وفا" 
ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات حلحول وسعير، وفتشت مركبات المواطنين ودققت 

 في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.
، مناورات عسكرية في معسكر صانور المخلى من جيش أمسوفي جنين نفذت قوات االحتالل فجر 

ل، واحتجزت مواطنا من المدينة، والعديد من المواطنين على حاجز عسكري نصبته على االحتال
 مدخل بلدة يعبد.

وفي السياق ذاته نصبت قوات االحتالل حاجزا عسكريا على مدخل بلدة يعبد واحتجزت المواطنين 
 وأعاقت تحركاتهم بعد استجوابهم والتدقيق في هوياتهم وتفتيش مركباتهم. 

18/3/5112، هللا األيام، رام  
 

 رام هللا: انطالق فعاليات المؤتمر الوطني للحملة النسائية لمقاطعة بضائع االحتالل 
وعلى شرف  اإلسرائيليةعقدت اللجنة الوطنية للحملة النسائية لمقاطعة البضائع «: األيام» -رام هللا 

، مؤتمرا وطنيا اإلسرائيليهايد مقاطعة االبارت أسبوعيوم المرأة العالمي، وبمناسبة  -آذارالثامن من 
 األحمرفي مقر الهالل « اإلسرائيليتعزيز دور المرأة الفلسطينية في جهود مقاطعة البضائع »حول 

 بالبيرة امس.
وحضر انطالق فعاليات المؤتمر ممثلون عن المؤسسات والجمعيات واألطر النسائية واالتحاد العام 

 ، واللجنة الوطنية لمواجهة اإلجراءات اإلسرائيلية.BDSللمرأة الفلسطينية، وحركة المقاطعة 
18/3/5112، األيام، رام هللا  
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 رياضيون معاقون بقطاع غزة يتحدون واقعهم 

عاما( من ممارسة لعبة كرة  18لم تمنع اإلعاقة الشاب الغّزاوي علي جبريل ): غزة-أحمد عبد العال
ة على حياته إيجابا، خاصة بعد تعرفه على السلة، وانعكست مشاركته ذوي اإلعاقة الحركية اللعب

يقول جبريل للجزيرة نت "بدأت التدريب في نادي السالم لذوي اإلعاقة الحركية،  كثيرين من أقرانه.
وكان جبريل  وتعلمت الكثير من المهارات، وبدأت االختالط بالناس وبشباب يعانون إعاقة حركية".

تلط سوى بأهله وبعض أقاربه بسبب وضعه، مما تسبب له قبل بدء التدريب ال يخرج من بيته وال يخ
 بوضع نفسي صعب.

في السياق قالت سهير زقوت الناطقة اإلعالمية باسم اللجنة الدولية للصليب األحمر إنه تم دعم 
 5112تدريب أربعة فرق من ذوي اإلعاقة للرجال وفرقة للسيدات، وأن المشروع مستمر حتى نهاية 

 لدولي الستكمال عمله.حيث سيعود المدرب ا
وأشارت في حديث للجزيرة نت أن المشروع يأتي ضمن برنامج التأهيل الجسدي بالتعاون مع مركز 

شخص من مرتادي المركز، وأن الدعم ال  5211األطراف االصطناعية، حيث تتوافر خدمات لنحو 
نما على العمل لبناء الكوادر البشرية وتدريبها.  يقتصر على المادي وا 
17/3/5112، زيرة نت، الدوحةالج  

 
 "رسائل من اليرموك" وثائقي عن الوطن والمنفى بالمخيم 

يسلط الفيلم الوثائقي "رسائل من اليرموك" لمخرجه الفلسطيني رشيد مشهراوي : عّمان-توفيق عابد
األضواء على مأساة سكان المخيم الواقع قرب العاصمة السورية دمشق، الذين باتوا فريسة للقتل 

 لحصار والتجويع.وا
دقيقة، نقلت الكاميرا عبر تقنية "سكايب" تفاصيل الحياة اليومية في المخيم، الذي  24وعلى مدى 

يعد أكبر مخيم فلسطيني في الشتات، لم يبق منهم سوى عشرين ألفا، جراء الحصار الذي يفرضه 
 النظام السوري واالنشقاقات الفلسطينية داخل المخيم وخارجه.

صورة حية للوضع  -الذي عرضته "الهيئة الملكية األردنية لذفالم" مساء االثنين-وينقل الفيلم 
اإلنساني وسلوك المواطنين تحت الحصار والقصف الذي ال ُيعرف مصدره، لكن مجريات األحداث 

 تشير إلى مسؤولية الجيش السوري.
حثون عن الطعام في النفايات، وآخرين ويوثق الفيلم األحداث داخل المخيم، وينقل مشاهد لشباب يب

يتضورون جوعا، وعجائز يتبادلن لقمة الخبز، وثالثة أطفال حليقي الرؤوس "الملوك الثالثة"، كما 
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يطلق عليهم سكان المخيم جراء إصابتهم بمرض جلدي غريب، لم تفلح الجهود في نقلهم لتلقي 
 العالج.

ء والبهارات يتناولها الناس حتى ال يموتوا جوعا، أو ويتحدث عن طوابير "الشوربة" التي تحتوي الما
تصاب المعدة بالتعفن. ووفق الفيلم، فإن البهارات تسبب مشاكل في المخ على المدى البعيد، "نترحم 

 على الماء والدواء والسهر على السطوح وتربية الحمام".
طات السياسية، كإشارته إلى وتشير األسئلة والتعليقات الواردة في الفيلم إلى الكثير من اإلسقا

اتفاقيات تحييد المخيم عن الصراع السوري التي ال تنفذ، والسماح بدخول المساعدات اإلنسانية، كما 
يشير إلى تضامن سكان المخيم مع إخوانهم في غزة أثناء العدوان اإلسرائيلي األخير من خالل 

 تنظيم تظاهرات تحت شعار "شعب واحد.. مصير واحد".
الفيلم بين حياة سكان المخيم وحياة إخوانهم في مدينة رام هللا بالضفة الغربية المحتلة، ففي  ويقارن

المخيم أطفال يجمعون حبات األرز من األرض لسد جوعهم، بينما الناس في عاصمة السلطة 
 الفلسطينية المؤقتة يسهرون في المقاهي والمطاعم.

17/3/5112، الجزيرة نت، الدوحة  
 

 عين الحلوةمخيم تؤرق  "وتقوارب الم" 
منذ اإلعالن عن غرق إحدى العبارات عند السواحل اإليطالية قبل نحو أسبوع، والتي : محمد صالح

ومن بين الضحايا فلسطينيون، يستمر الحديث  إيطاليا إلىكانت تقل مهاجرين غير شرعيين من ليبيا 
على مخيم عين الحلوة بلبلة بانتظار ، وتطغى 12عن احتمال ارتفاع عدد المفقودين من ثمانية إلى 

 وصول معلومات موثقة عن أعداد الضحايا.
في صيدا ثالث نسوة من « شعبة المعلومات»تتابع األجهزة األمنية اللبنانية الموضوع، إذ استدعت و 

بأمور  أسمائهنالتحقيق، بعد ورود  إلىمكاتب السفر في المدينة )لبنانيتان وفلسطينية(  أصحاب
 غرق العبارة التي كانت تقل فلسطينيين وعددًا من اللبنانيين من ليبيا.مرتبطة ب

مخاطـر الهجـرة، وبشكل أدّق  إطارما حصل ُيصّنف في »أن « اللجان الشعبية»وتعتبر مصادر 
الفلسطينيين بهـدف تفريـغ المجتمع الفلسطيني من مخزونه الشعبي واألهلي، للنيل من ثوابت  تهجيـر

عـودة وتقرير المصير، خصوصًا أن كلفة التسفير للشخص الواحد تتراوح ما بين الالجئين بحق ال
خمسة آالف وسبعة آالف دوالر للسماسرة. أما النتائج فهي غير مضمونة، في أوقات كثيرة يكون 

 «.مصير الفلسطيني الغرق في قاع البحار
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يين في لبنان في بعض الدراسات التي تفيد بأن عـدد الفلسطين»وتكشف المصادر عن وجود 
ألف نسمة، وتراجـع بفعل الهجرة والبطالة  221السبعينيات )إحصاءات غير رسمية( كان نحو 

إلى أربعمئة ألف ومن ثم إلى ثالثمئة ألف في التسعينيات، والحبل على  األمنوفقدان األمل وانعدام 
 «.الجرار

وقفة عفوية عند « نيين في لبنانمنتدى اإلعالميين الفلسطي»وتعبيرًا عن الحزن والتضامن، نظم 
، «طعوم لذسماك إلىال نريد أن تتحول أجسادنا »شاطئ المسبح الشعبي في صيدا، بعنوان 

بمشاركة سياسيين وناشطين فلسطينيين اعتصموا للتعبير عن مطالبتهم بضرورة وقف الهجرة من 
 «.وارب الموتق»المخيمات، وألقوا ورودًا في البحر تعبيرًا عن التضامن مع شهداء 

في لبنان اجتماعًا في سفارة دولة « منظمة التحرير الفلسطينية»وعقدت القيادة السياسية لفصائل 
األسباب التي تدفع  إلى، وأصدرت بيانًا لفت «قوارب الموت»فلسطين في بيروت، لمناقشة ظاهرة 

لصعبة، وحالة البؤس تلك المغامرة، من بينها األوضاع االقتصادية والمعيشية ا إلىبالمهاجرين 
 والفــقر والحرمان والبطالة التي تلّف حياتهم، وانسـداد األفق أمامهم.

18/3/5112، السفير، بيروت  
 

 الفايروس انتشارثالث وفيات في الضفة بإنفلونزا الخنازير وتخوف من  
لحم،  فادي أبو سعدى: قبل نحو تسعة أيام، ُفجعت مدينة بيت ساحور، في محافظة بيت-رام هللا

بوفاة الشاب المحامي أمير ميخائيل سعد، وعضو بلدية بيت ساحور، عن عمر الخامسة واألربعين 
 عامًا، نتيجة إصابته بإنفلونزا الخنازير. وهذه أول وفاة رسمية تسجل في فلسطين، سببها هذا المرض

 فلسطينية.وأثار األمن مخاوف شديدة عند الناس، من عودة انتشار هذا المرض في األراضي ال
وتبع ذلك بأسبوع، إعالن مستشفى بيت جاال الحكومي في بيت لحم، عن وفاة رجل يبلغ من العمر 

، مع اإلشارة إلى أن الرجل كان «H1N1»الخنازير  إنفلونزاعامًا، نتيجة مضاعفات فايروس  62
 يعاني من مرض تلّيف الرئتين.

صول حاالت أخرى إلى مستشفيات بيت لحم. ولم تستطع وزارة الصحة مع الوفاة الثانية، إخفاء و 
المستشفى  إلىأن عدد الحاالت التي وصلت « القدس العربي»وأكدت مصادر طبية فلسطينية لـ 

حالة، لكن المؤكد منها هم تسع حاالت  21الخنازير، وصلت إلى  إنفلونزاويشتبه بإصابتها بفيروس 
 ج الالزم لها.في بيت لحم فقط، وهي تحت السيطرة، ويتم تقديم العال

وعادت وزارة الصحة لتعلن من جديد، عن فاجعة أخرى في محافظة نابلس هذه المرة، عندما أعلنت 
 رسميًا عن وفاة شابة فلسطينية من المدينة، بعد إصابتها بإنفلونزا الخنازير.
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تبلغ من  وأكد الدكتور اسعد الرمالوي مدير الصحة الوقائية في الوزارة، أن امرأة من مدينة نابلس
 عامًا، توفيت في أحد المستشفيات اإلسرائيلية، بعد مكوثها ألربعة أسابيع. 33العمر 

المستشفيات الفلسطينية منذ  إلىحالة مسجلة، وأن هذه الحاالت وصلت فعاًل  22وأعلن أن هناك 
تشفيات، بداية العام الحالي، كما أن هناك آالف المصابين بذات الفايروس، ولكنهم لم يدخلوا المس

 رغم أن الوزارة تقدم العالج المجاني للمصابين.
18/3/5112القدس العربي، لندن،   

 
 باشرتا إعادة إعمار المواقع الدينية واألثرية "مؤسسة بيت لحم"و  "سي سي سي" 

)سي سي سي( في اإلمارات « اتحاد المقاولين»أعلن المدير العام اإلقليمي لشركة  :أبو ظبي
بدأت إعادة إعمار المواقع الدينية واألثرية المهمة في مدينة بيت »ان، أن الشركة وفلسطين وليد سلم

وأوضح أن هذه الحملة الوطنية «. لحم التاريخية وترميمها، بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية
مؤسسة تطوير بيت »و « اتحاد المقاولين»بدأت تنفيذًا لتوصية الراحل سعيد توفيق خوري مؤسس »
و « المقاولين اتحاد»ُينّفذ من جانب شركة »ولفت إلى أن مشروع تجميل ساحة المهد وتأهيله «. حمل
ماليين دوالر، ويشمل المشروع ساحة المهد والمباني  3بكلفة تصل إلى « مؤسسة تطوير بيت لحم»

 «.البلدية الثالثة المحيطة بها، وهي تاريخية لها مكانتها وسط المدينة
ستبنيان مرافق رياضية وترفيهية نظرًا إلى النقص الكبير في مالعب »المؤسستين وذكر سلمان أن 

بناء هذه المرافق المميزة على أرض تابعة »، معتبرًا أن «كرة القدم ولذطفال في محافظة بيت لحم
 «.للبلدية سيساعد في تطوير نوعية الحياة ومستوى النشاطات الرياضية في محافظة بيت لحم

بلدية بيت لحم فيرا بابون، على أهمية هذه المشاريع، وأعلنت أن عدد السياح في مدينة  وأكدت رئيسة
«. 5113مليون مقارنة بعام  118في المئة العام الماضي، ليصل إلى  18ارتفع بنسبة »بيت لحم 

 فندقًا فقط وال يكفي هذا العدد الستضافة العدد الكبير من السياح 33»وأشارت إلى أن في بيت لحم 
 «.على مدار السنة، خصوصًا في موسم الحج المسيحي إلى المدينة المقدسة

18/3/5112، الحياة، لندن  
 

 غزة تصد ر تكنولوجيا المعلومات رغم الحصار 
يحاول الفلسطينيون التغلب على سطوة الحصار المفروض على قطاع غزة : غزة-أيمن الجرجاوي

داره، لكنها كانت كفيلة بتمكينهم من مجاراة غيرهم منذ ثماني سنوات، فاستطاعوا إحداث ثغرة في ج
 في تصدير منتجات تكنولوجيا المعلومات إلى الدول العربية واألجنبية.
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وال يستلزم العمل في هذا المجال بالضرورة تنقال جغرافيا، وال يمكن أن تحده ذرائع أمنية تدعيها 
 نترنت.إسرائيل، فكل ما يلزم هو عقل يبدع وجهاز حاسوب وشبكة إ

وثمة شواهد كثيرة بغزة على إبداع الفلسطينيين في هذا المجال، لكنك تجد ذلك بوضوح في شركة 
دخال البيانات، التي استطاعت التعاقد مع شركات عربية  "يونيت ون" لتكنولوجيا المعلومات وا 

 وأجنبية لتصدير منتجاتها.
عشر سنوات، فإن الشركة استطاعت بعد  ورغم أن البداية كانت بموظفْين اثنين في غرفة واحدة قبل

 موظفا، كما يوضح مديرها التنفيذي الشاب سعدي لظن. 68ذلك توسيع طاقمها ليبلغ 
وتصّدر الشركة مجموعة من الخدمات بمجال البرمجيات، كبرمجيات الهواتف الذكية )أيفون 

اميم العالمات التجارية، وأندرويد(، ومواقع اإلنترنت، والبرامج الخاصة بالمؤسسات واألعمال، وتص
دارة الجودة.  وخدمة اختبار وا 

وفي مجال إدخال البيانات، تنشئ الشركة قواعد بيانات محوسبة من بيانات ورقية، ووّقعت في هذا 
ويبدو مقر الشركة كخلية  ما زال مستمرا حتى اليوم. 5111المجال عقدا مع شركة هولندية عام 

من السوق الخليجي، ويوضح مديرها التنفيذي أن قيمتها تقدر اليوم نحل، والسيما مع الطلب المتزايد 
 آالف دوالر. 11ألف دوالر، بعد أن بدأت بـ 311بنحو 

وتباهي الشركة الفلسطينية بتقديم جودة عالية بأسعار تنافسية، والتركيز على فحص المنتج وجودته 
 قبل تسليمه إلى الزبون.

القطاعات الواعدة القادرة على استيعاب أعداد من الخريجين ويعد قطاع تكنولوجيا المعلومات من 
 الطباع، وهو ما من شأنه إحداث اختراق في نسبة البطالة المرتفعة ولو نسبيا.ماهر العاطلين، وفق 

ويعاني القطاع من ارتفاع كبير في نسبة البطالة والسيما بين أوساط الخريجين بسبب الحصار، 
 .%95ت وفق آخر إحصاء رسمي نحو ومحدودية الوظائف، حيث بلغ

17/3/5112، الجزيرة نت، الدوحة  
 

ــق:   ــون ضــحية االســتيطان.. 50تحقي ــف شــجرة زيت ــين شــجرة أخــرى 9والخطــر يتهــدد  أل  مالي
 الضفةب

معاناة المزارع عودة واحدة من بين مئات قصص المعاناة الناشئة عن : تحقيق نادر زهد –سلفيت
مشهد  أمامفي الضفة، لكن المعاناة تتعاظم حينما يقف المزارعون االحتالل وجرائمه االستيطانية 

جهات  إلىالزيتون وسرقتها من مستوطنين مدعومين من جنود االحتالل ونقلها  أشجاراقتالع 
 مجهولة.



 
 
 
 

 

           33ص                                     3251 العدد:    18/3/5112 األربعاء التاريخ:

ورسمية، فإن شجرة الزيتون  أهليةوحسب تأكيدات مزارعين ومسؤولين رسميين في أكثر من مؤسسة 
عدو يجب  أنها أساسلرئيسية للمستوطنين الذين يتعاملون معها على ا األهدافباتت من ضمن 

ماليين شجرة زيتون في الضفة  4، ما يعني أن قرابة اإلمكاناقتالعه من جذوره واستغالله بقدر 
 ستكون عرضة الستهداف جرافات االحتالل ومستوطنيه.

حياة الجديدة" فإن سلطات ووفقا للمعلومات التي جمعت في اطار التحقيقات االستقصائي لـ "ال
من  زراعتهاجهة مجهولة إلعادة  إلىاالحتالل تواصل جرائم سرقة أشجار الزيتون "الرومانية" ونقلها 

جديد، في محاولة منها لسرقة أحد الرموز الفلسطينية وزراعتها في المستوطنات، في حين تكشف 
راعة حول جرائم وانتهاكات االحتالل عن المعلومات المتوفرة لدى دائرة توثيق األضرار في وزارة الز 

كارثة حقيقية ألمت بأشجار الزيتون في الضفة، إذ إن قوات االحتالل والمستوطنين اقتلعوا ما يزيد 
لوحده. حسب  5119ألف شجرة في عام  11، في حين اقتلعت 5111الف شجرة منذ عام  21عن 

 ما يشير نزيه فخيدة مدير الدائرة.
سلفيت الدكتور شاهر اشتية: "إن جنود االحتالل يمنعون المزارعين من الوصول ويقول رئيس بلدية 

يتعرضون يوميا لإلذالل  األراضي أصحابإلى أراضيهم الزراعية، بحجج واهية، مشيًرا إلى أن 
 ".أراضيهمخروجهم من  أوصباًحا ومساء عند دخولهم 

 أننزيه فخيدة عن ومؤشرات واضحة  ويكشف مدير توثيق األضرار في وزارة الزراعة في رام هللا،
سلطات االحتالل والمستوطنين يسرقون أشجار الزيتون بعد اقتالعها ونقلها إلى جهات غير معروفة، 

 أنزيتوننا، موضًحا  أشجارالذي يستوجب ابتداع طرق ووسائل جديدة للكشف عن مصير  األمر
تحطيم  أورة من خالل االعتقال واالحتجاز جنود االحتالل يستهدفون عمل طواقم التوثيق التابعة للوزا

 الزراعية. األراضيكاميرات التصوير لمنع توثيق جرائمهم بحق 
ويضيف: "تم توثيق عدد من جرائم االحتالل بحق طواقمنا في عدد من مناطق الضفة حيث تم 

 احتجاز عدد منهم وتحطيم كاميراتهم لمنع توثيق جرائم االحتالل".
أرقامًا تتحدث عن أن إنتاج الزيتون سينخفض  5113وزارة الزراعة في أيار  تقرير صادر عن وأظهر

( طن سنويًّا من الزيت في األعوام 5511بسبب تقطيع آالف األشجار المثمرة والمعمرة بمعدل )
 المقبلة.
ألف طن من الزيت، وهو ما أوجد زيادة  32موسم الزيتون العام الماضي قد بلغت حصيلته  وكان

ألف طن، لكن هذه الكميات لم يتم تسويقها بسبب سياسة  18الك المحلي بحوالي عن االسته
اإلغالق المستمرة على كافة المناطق الفلسطينية، ما تسبب بانخفاض سعر زيت الزيتون بشكل 
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ذلك بطبيعة الحال على المزارعين الذين يعتمد اقتصادهم بشكل كبير على مدخوالت  ركبير، وأث
 الزيتون.موسم 

( دونما، تشكل حوالي 436956مساحة األراضي المزروعة بالزيتون في فلسطين حوالي ) لغوتب
تقريًبا من األراضي الزراعية بشكل عام  %21من مساحة األراضي المزروعة باألشجار و 81%

ألف دونم وفًقا للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فيما تشكل  838التي تبلغ مساحتها مليوًنا و
 مليون دوالر. 811 - 811من الدخل الزراعي، أي ما يتراوح من  %51-12هذا الفرع  مةمساه
وكيل وزارة الزراعة عبد هللا لحلوح أن القطاع الزراعي في فلسطين يواجه تحديات كبيرة مثله  ويؤكد

تتمثل في جرائم االحتالل المتكررة  إضافيةمثل قطاع الزراعة في دول المنطقة لكنه يعاني تحديات 
 بحق هذا القطاع الحيوي والمهم.

نصف مليار دوالر  إلىأن خسائر قطاع الزراعة في غزة لوحدها على سبيل المثال وصل  إلى وأشار
إلى شلل في كافة مناحي الحياة، موضًحا أن قطاع  أدىنتيجة الحصار والحروب المتكررة ما 

طنا من  1211ا كان يصدر الخارج كم إلىمليون زهرة  151كان يصدر  5111الزراعة قبل عام 
فقط بسبب جرائم وسياسات االحتالل ضد غزة لوحدها،  %11 إلىلكن هذه األرقام تراجعت  ة،الفراول

ألف دونم من األراضي  811تتمثل في عزل  أخرى أشكالفي حين ان الجريمة في الضفة تأخذ 
في  األراضيمن  %65 تسيطر على إسرائيلالزراعية بسبب الجدار العنصري في وقت ما زالت فيه 

 الزراعية تتم في المناطق المصنفة بـ"ج". األنشطةمن  %81أن  علمالضفة مع ال
( من المياه الجوفية وتحكم سيطرتها % 41 إلى 82)نحو تسيطر على  إسرائيل أن:" كما وأضاف

 على المعابر والحدود دون احترام ألية اتفاقيات موقعة.
 5111لزراعة وثقت خالل السنوات الثالث الماضية ما يزيد عن تأكيدات لحلوح فإن وزارة ا وحسب

 4الزيتون التي يقدر عدد المزروع منها في فلسطين نحو  أشجارانتهاك بما في ذلك استهداف 
آالف حائزة في الضفة وغزة  111من المساحة المزروعة  %21أن  إلىماليين شجرة زيتون، مشيًرا 

 ثانوي للدخل.  أوزراعة الزيتون كمصدر رئيسي منها تعتمد على  أسرةألف  81 أنو 
دولة االحتالل حيث نجد أن هناك  إال: "ال توجد دولة في العالم تعتبر شجرة الزيتون عدوا وقال

عداوة غير مفهومة من المستوطنين ضد شجرة الزيتون، حيث نجدهم يستهدفونها باالقتالع والتدمير 
 ".األحيانوالسرقة في الكثير من 

18/3/5112، الجديدة، رام هللا الحياة  
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 حماس منظمة إرهابية بأزمة قلبية مفاجئة صن فوفاة القاضي الذي مصر:  

أصــيب  ،إرهابيــةبعــد أيــام مــن حكمــه الصــادم بتصــنيف حركــة حمــاس منظمــة  رأي اليــوم: -القــاهرة 
 ثرها.توفي على إ المستشار أحمد سعد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بأزمة قلبية مفاجئة،

بعــد  األذهـان الوفــاة المفاجئــة لعــزة ســامي نائـب رئــيس تحريــر األهــرام، إلــىوفـاة ســعد المفاجئــة أعــادت 
وفـاة سـعد و  للقضـاء علـيهم. نتنيـاهووحثهـا  ،باإلرهـابيينأيام مـن هجومهـا علـى حمـاس، ووصـفها لهـم 

 المصري. اإلعالمقوبلت بتعتيم وتجاهل تام في 
 17/3/5112رأي اليوم، لندن، 

 
 تؤكد حرصها على تعزيز التعاون مع فلسطيناألردنية  والتجارةالصناعة زارة و  

علـــى تعزيـــز التعـــاون  األردنأكـــدت وزيـــرة الصـــناعة والتجـــارة والتمـــوين المهندســـة مهـــا علـــي، حـــرص 
المعيقــات  إزالــةاالقتصــادي مــع فلســطين فــي مختلــف المجــاالت بخاصــة التجاريــة منهــا والعمــل علــى 

 تبادل التجارية بين الجانبين.التي تواجه حركة ال
يــدعم  األردن أنوقالــت م. علــي خــالل لقائهــا أمــس وفــدا يمثــل غرفــة تجــارة غــزة برئاســة بــدر صــبرة 

مجــاالت التعــاون الممكنــة مــع فلســطين وان هنــاك اتصــاالت ولقــاءات مســتمرة لزيــادة معــدالت التجــارة 
زالة  المعيقات. وا 

وعمـان  األردنمقترحات خطية بالتعاون مع غرفتي تجارتي  وطلبت الوزيرة من الوفد الفلسطيني تقديم
 لتذليل المعيقات التجارية حتى تتم دراستها وبحثها مع الجهات المعنية.

 أشــقائهمجانــب  إلــىالوفــد الشــكر لجاللــة الملــك ولــذردن علــى وقــوفهم  وأعضــاءمــن جانبــه قــدم رئــيس 
علــى قطــاع غــزة وتكللــت تلــك المســاعدات  اإلســرائيليالفلســطينيين باســتمرار وخاصــة خــالل العــدوان 

مليـــون فلســـطيني بشـــكل  1ر 8الـــذي مـــازال قائمـــا ويقـــوم علـــى خدمـــة  األردنـــيبالمستشـــفى الميـــداني 
 .اآلنالعدوان وحتى  أثناءمجاني وكذلك تقديم المساعدات العاجلة 

عاليـة وخاصـة كونهـا تتمتـع بمواصـفات جـودة  األردنيـةوأكدوا رغبتهم في زيادة مستورداتهم مـن السـلع 
المســتهلكة فــي غــزة  اإلســرائيلية. وكــذلك لتقلــيص حجــم الســلع واإلســمنتالصــناعات الدوائيــة والغذائيــة 

 والتي تبلغ قيمتها سنويا حوالي ملياري دوالر.
 18/3/5112السبيل، عمان، 
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جـــاءت لغيـــاب اســـتراتيجية عربيـــة موحـــدة لمواجهـــة المشـــروع  المنطقـــةالمجـــالي: صـــراعات  

 الصهيوني
قــال رئــيس الــوزراء األســبق الــدكتور عبدالســالم المجــالي، أن المنطقــة تمــر  :فــايز عضــيبات - جــرش

بفتــرة غيــر مســبوقة مــن عــدم االســتقرار، أثــرت علــى دولهــا تــأثيرًا ســلبيًا وبــدرجات متفاوتــة وصــلت حــد 
ر بعضــها، رافــق ذلــك خــروج شــبه جمــاعي علــى القــانون والدولــة، وتكــاثر الحركــات ذات الفكــ انهيــار

المتطــرف والتكفيــري التــي أخــذت تمــارس األرهــاب بأبشــع صــوره تحــت غطــاء الــدين حيــث تعاظمــت 
 االنقسامات الدينية والمذهبية والطائفية والقومية التي غذتها جهات أجنبية مشبوهة.

هذه القـوى وجـدت فرصـتها الذهبيـة للتـدخل  أنفي جامعة فيالدلفيا،  أمسلقاها أفي محاضرة  وأضاف
الداخلية للدول العربية في ظل غياب التوافق الوطني والعربي وضـياع البوصـلة السياسـية  في الشؤون

 .واالقتصادية، وفي مقدمة هذه الجهات العدو الصهيوني
وأشـــار المجـــالي إلـــى أن جمعيـــة الشـــؤون الدوليـــة التـــي يرأســـها أصـــدرت بيانـــًا حـــول تحصـــين الجبهـــة 

فترة عدم االستقرار والصراعات المذهبية  أنمنطقة تبين في ال األحداثمجريات  أنالداخلية بينت فيه 
لذراضــي  اإلســرائيليقــد تســتمر لعــدة ســنوات، وأن اســتمرار االحــتالل  األجنبيــةوالسياســية والتــدخالت 

وخاصـــة فــي األمــاكن المقدســـة  اإلســرائيليةالتعســفية التـــي تمارســها الســلطات  واإلجــراءاتالفلســطينية 
طـــــالق العنـــــان  واالســـــتمرار فـــــي قضـــــم األراضـــــي الفلســـــطينية المحتلـــــة وبنـــــاء المســـــتوطنات عليهـــــا وا 

للمســتوطنين والمتطــرفين اليهــود لممارســة اإلرهــاب الجســدي والمــادي فــي األراضــي المحتلــة، وتهــرب 
 من استحقاقات السالم وحل الدولتين. اإلسرائيليةالحكومة 

 18/3/5112الرأي، عمان، 
 

 للمتضررين بغزة رألف دوال وحدة سكنية و  ألفإعمار قطر:  
أعلــن الســفير القطــري محمــد العمــادي رئــيس اللجنــة القطريــة إلعمــار غــزة، بــدء تنفيــذ مشــاريع المنحــة 

 العــــدوانوحــــدة ســــكنية تــــدمرت خــــالل  1111قطــــاع غــــزة المتمثلــــة بإعمــــار  إعمــــارالقطريــــة إلعــــادة 
كنية لمســتحقيها مــن اإلســرائيلي األخيــر، وكــذلك بــدء تســليم شــقق المرحلــة األولــى مــن مدينــة حمــد الســ

 الفلسطينية الفقيرة. األسر
وأكد العمادي خالل حفـل توقيـع المشـاريع القطريـة بالتعـاون مـع وزارة األشـغال العامـة واإلسـكان اليـوم 

 دعم قطر لفلسطين لم ولن يتوقف أبدًا. أنالثالثاء في فندق اآلركميد شمال مدينة غزة 
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مـن المشـاريع خـالل الفتـرة القادمـة بإشـراف قطـري عليهـا،  وأكّد أنـه سـيجري العمـل علـى افتتـاح المزيـد
 دوالر للعائالت التي دمرت بيتوها كلًيا في الحرب األخيرة على غزة. 1111بينما سيتم دفع مبلغ 

القرعــة العلنيــة لتوزيــع شــقق مدينــة حمــد الســكنية، إن منحــة المليــار  إجــراءوقــال العمــادي خــالل حفــل 
فعلًيا في قطاع غزة، مشيًرا إلى أنه سـيتم دفعهـا علـى أربـع مراحـل للعـائالت دوالر القطرية بدأ تنفيذها 

 المدمرة منازلها كلًيا.
وأوضــح أنــه ســيتم تســليم شــارع الرشــيد خــالل الثالثــة شــهور القادمــة، مؤكــًدا أن عمليــة إعــادة اإلعمــار 

 بدأت فعلًيا في القطاع.
الكهربـاء وأخـرى لهـا عالقـة بتعـويض  أزمـةوأشار إلى المشاريع التي تكفلت بها قطر وهي قضية حل 

 صحاب المصانع المدمرة.أ
في حكومة التوافق، إنه سيتم العمـل علـى فـرز  األشغالمن جانبه، قال المهندس مفيد الحساينة وزير 

ــــر موقعهــــا  ــــن عنهــــا عب ــــوزارة وتعل ــــا، مــــن خــــالل كشــــوفات ســــتعدها ال ــــازل المــــدمرة كلًي أصــــحاب المن
 الحًقأ. اإللكتروني

سياق، ِأشـار إلـى أن السـعودية تكفلـت ببنـاء ألـف وحـدة سـكنية مـدمرة كلًيـأ، فيمـا تـم التوقيـع مـع وفي ال
 وحدة سكنية أخرى. وخمسمئةالكويت لبناء ألف 

ونوه الحساينة إلى أن هذه المشاريع ستنفذ بالتزامن مع بناء األبراج األربعة التي دمرت خالل العدوان 
 األخير على القطاع.

حفـــل وّقـــع الســـفير القطـــري مجموعـــة مـــن المشـــاريع التـــي ترغـــب قطـــر تنفيـــذها بواســـطة وفـــي نهايـــة ال
 شركات المقاوالت في غزة، ومن بينها تأسيس مدينة لذسرى والمحررين جنوب القطاع.

 17/3/5112، فلسطين أون الين
 

 آلية جديدة إلدخال ألف طن أسمنت إلى غزة يومياً السفير القطري بغزة:  
كشـــف رئـــيس اللجنـــة القطريـــة إلعـــادة إعمـــار قطـــاع غـــزة الســـفير محمـــد  وكـــاالت: -الخلـــيج  - غـــزة

العمادي عن االتفاق على آلية منفصلة إلدخال األسمنت إلـى المشـاريع القطريـة فـي غـزة، بواقـع ألـف 
 طن يوميًا.

مليـون  111وقال إن جهودا تبذل لحل مشكلة الكهرباء في غزة، الفتًا إلى أن "قطـر دفعـت أكثـر مـن 
 الر لكهرباء غزة خالل ثالث سنوات عن طريق مصر والسلطة، ولم يتم حل شيء".دو 

لغــزة، قــال العمــادي "تلقينــا وعــودًا مــن حكومــة الوفــاق واالحــتالل "اإلســرائيلي"  اإلســمنتوعــن إدخــال 
بـدخول ألـف طــن مـن األســمنت يوميـًا، ونتوقـع تســارع وتيـرة اإلعمــار فـي األيـام القادمــة"، وأوضـح أنــه 
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ى اآلليــة الجديــدة خــالل زيارتــه للضــفة الغربيــة المحتلــة ولقائــه رئــيس حكومــة الوفــاق الــوطني اتفــق علــ
 رامي الحمد هللا.

 18/3/5112الخليج، الشارقة، 
 

 األحمر القطري يسلَّم مبنى كلية تنمية القدرات في غزة الهالل 
الجديـــد لكليــة تنميـــة فـــرغ الهــالل األحمـــر القطــري مـــن بنــاء وتجهيـــز المبنــى : رقشــبوابـــة ال -الدوحــة 

القـــدرات الجامعيـــة فـــي خـــان يـــونس جنـــوبي قطـــاع غـــزة، وذلـــك ضـــمن البرنـــامج المتكامـــل الـــذي ينفـــذه 
 2الهــالل القطــري إلعــادة تأهيــل وتطــوير مؤسســات التعلــيم العــالي فــي القطــاع بقيمــة إجماليــة قــدرها 

دول مجلـس التعـاون إلعـادة ماليين دوالر أمريكي بتمويل مشترك من حملة الفاخورة القطرية وبرنامج 
 إعمار غزة تحت إشراف البنك اإلسالمي للتنمية.

 18/3/5112الشرق، الدوحة، 
 

 إيران حماس لمحور سني ضد   "هآرتس": الملك سلمان يريد ضم   
زعمــت صــحيفة إســرائيلية، أن الســعودية تعمــل علــى دمــج حركــة حمــاس فــي : صــالح النعــامي -غــزة 

 التوسع اإليراني في المنطقة العربية. المحور السني، لمواجهة تبعات
ونوهــت الصــحيفة إلــى أن الســعودية تطمــح فــي أن يضــم المحــور الســني المســاند لهــا كــاًل مــن: مصــر 

 وباكستان وتركيا.
وذكر تسفي برئيل، معلق الشؤون العربية فـي الصـحيفة، أن السـعودية عبـرت عـن انزعاجهـا مـن قـرار 

 صنيف حركة حماس تنظيًما "إرهابًيا".محكمة الشؤون المستعجلة المصرية بت
وفــي تقريــر نشــرته الصــحيفة فــي عــددها الصــادر الثالثــاء، أوضــح برئيــل أن نجــاح الملــك الســـعودي 
ســلمان فــي مســعاه، ســيعزز مــن مكانــة حركــة حمــاس ويقلــص بالتــالي مــن قــدرة إســرائيل علــى مواصــلة 

 الضغط على قطاع غزة.
لى على بداية نجاح التحرك السعودي تتمثل في قيام الحكومة وأشار برئيل إلى أن أحد المؤشرات األو 

المصـرية بتقــديم اســتئناف علــى قـرار المحكمــة المصــرية، حيــث إنــه مـن المقــرر أن تعقــد المحكمــة فــي 
 من الشهر الجاري، متوقًعا أن تستجيب المحكمة لالستئناف. 58

يمكـــن التعامـــل معهـــا وفـــق وشـــدد برئيـــل علـــى أن حركـــة حمـــاس لـــم تعـــد مجـــرد فصـــيل فلســـطيني، وال 
مقتضــيات األوضــاع المصــرية الداخليــة، مشــدًدا علــى أن هــذه الحركــة تحولــت إلــى العــب رئــيس فــي 

 المعترك اإلقليمي.
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وأوضــح برئيــل أنــه علــى الــرغم مــن أن الســعودية تعتبــر مــن ناحيــة رســمية جماعــة اإلخــوان المســلمين 
تلــف مــع "حمــاس" وبشــكل ال ينســجم مــع تصــور تنظيًمــا إرهابًيــا، فإنهــا فــي المقابــل تتعــاطى بشــكل مخ

 نظام السيسي.
ونوه برئيل إلى أن الملك سلمان بات يعي أنـه ال يمكـن االعتمـاد علـى الـدول فقـط فـي مواجهـة إيـران، 

 وهذا سبب مؤشرات تقربه من حركة حماس.
دي، وادعــى برئيــل أن هنــاك مــا يــدلل علــى أن هنــاك حيــرة داخــل قيــادة "حمــاس" بشــأن الموقــف الســعو 

زاعًما أن هناك أوساطا داخل الحركة ال تفضل قطع العالقـة مـع إيـران، مشـيًرا إلـى أن هنـاك خالفـات 
 داخل إيران بشأن قيمة العالقات مع "حماس"، سيما بعد الخالف بين الجانبين بشأن األزمة السورية. 

رانـي فهـي سـتكون وأشار برئيل إلى أن "حماس" في وضع معقـد؛ ففـي حـال قـررت العـودة للمحـور اإلي
مطالبـــة بـــالتراجع عـــن موقفهـــا مـــن األوضـــاع فـــي ســـوريا، وتفقـــد بالتـــالي القـــدرة علـــى تـــوفير الظـــروف 

 الالزمة إلعادة إعمار غزة، ألن مصر لن تسمح بإعادة فتح معبر رفح.
وفي المقابل، فإنه يتوقع برئيـل أن اختيـار حركـة حمـاس التوجـه للمحـور العربـي يعنـي القبـول بشـروط 

 الحة الفلسطينية والتخلي عن مزايا إدارة شؤون قطاع غزة.المص
يـران لـم توضـحا بعـد  وشدد على أن ما يفاقم الحيرة لدى قيادة "حماس" حقيقـة أن كـاًل مـن السـعودية وا 

 حجم المقابل الذي تطرحانه من أجل إقناع حركة حماس باالنضمام لهما.
"، مـن خـالل طـرح اتفـاق مصـالحة جديـدة يأخـذ وتوقع أن تنجح السعودية في النهاية باجتذاب "حماس

 بعين االعتبار مصالح الحركة، عالوة على أن السعودية أقدر من ناحية مالية على دعم قطاع غزة.
 18/3/5112، 51موقع عربي 

 
 2018-2015 مليون يورو لألونروا سنويا خالل األعوام 4.5فنلندا تلتزم بدفع مبلغ  

مويل متعددة السنوات تقوم بموجبها فنلندا التـي تعـد شـريكا طويـل األجـل وقعت فنلندا اتفاقية ت: القدس
مليــون دوالر( ســنويا لصــالح الموازنــة العامــة لذونــروا  9،8مليــون يــورو ) 9،2لذونــروا بــالتبرع بمبلــغ 

 .5118وحتى  5112خالل األعوام بين 
للموازنة العامة للوكالة مع تقديم ولطالما كانت فنلندا داعما قويا لذونروا، ويتركز دعمها في التبرع 

جهة مانحة  51، كانت فنلندا ضمن أكبر 5119التبرعات أيضا لمناشدات الطوارئ. وفي عام 
ماليين دوالر لصالح الموازنة  6مليون دوالر، بما فيها  8،4لذونروا وذلك بتقديمها تبرعات بقيمة 

عقاب اتفاقية سابقة مشابهة غطت السنوات بين العامة. وتأتي اتفاقية الدعم متعددة السنوات هذه في أ 
ماليين يورو سنويا لصالح الموازنة العامة لذونروا. وفي  3التزمت بدفع مبلغ مقداره  5111-5119



 
 
 
 

 

           41ص                                     3251 العدد:    18/3/5112 األربعاء التاريخ:

الوقت الذي ارتفع فيه المبلغ األساسي في االتفاقية الحالية عن مثيله في االتفاقية السابقة ليصبح 
مليون يورو  1،2روا تقدر االلتزام الفنلندي بإقرار زيادة مقدارها مليون يورو سنويا، فإن األون 9،2

 على المبلغ األساسي لتبرعاتها السنوية.
 16/3/5112وكالة األونروا، األردن،   

     
 الهند أكبر مستورد للسالح بالعالم تليها السعودية والصين 

حة خـــالل الســـنوات الخمـــس تربعـــت الهنـــد فـــي الصـــدارة مـــن حيـــث حجـــم اســـتيرادها لذســـل: األناضـــول
مـــن إجمـــالي اســـتيراد العـــالم لذســـلحة، وجـــاءت الســـعودية والصـــين فـــي المرتبـــة  %12الســـابقة بنســـبة 
 لكل منهما. %2الثانية بنسبة 

واســتأثرت الواليــات المتحــدة وروســيا بــأكثر مــن نصــف صــادرات العــالم مــن األســلحة خــالل الســنوات 
نشــــرها معهــــد ســــتوكهولم ألبحــــاث الســــالم العالميــــة  الخمــــس الماضــــية، وذلــــك بحســــب بيانــــات جديــــدة

، وزيــادة واردات دول %16)ســيبري( الــذي أشــار إلــى ارتفــاع حجــم صــادرات األســلحة عالميــا بنســبة 
 ، في حين احتلت الجزائر المرتبة األولى أفريقيا.%81الخليج منها بنسبة 

الحازمــــة كمــــورد رئيســــي عــــالمي وقــــال المعهــــد فــــي تقريــــره إن الواليــــات المتحــــدة أخــــذت زمــــام القيــــادة 
ـــة الرئيســـية بنســـبة  ـــة لذســـلحة التقليدي ـــين عـــامي  %53لذســـلحة، وارتفـــع حجـــم الصـــادرات األميركي ب

، وكانــــت حصــــتها مــــن حجــــم صــــادرات 5114-5112مقارنــــة بــــالفترة بــــين عــــامي  5119 -5111
 .%31األسلحة الدولية 

 %58، وكانــت حصــتها %38وســية بنسـبة وخـالل الفتــرة ذاتهـا، زادت صــادرات األســلحة الرئيسـية الر 
 من حجم صادرات األسلحة الدولية.

لتحتـل المرتبـة الثالثـة،  %193وأشار التقرير إلى أن صادرات الصين لذسلحة الرئيسـية زادت بنسـبة 
 .%2ولكن بنسبة ضعيفة بلغت 

لخليجــي بنســبة وقــال التقريــر إنــه خــالل الفتــرة ذاتهــا زادت واردات األســلحة لــدى دول مجلــس التعــاون ا
 من واردات األسلحة إلى الشرق األوسط في الفترة األخيرة. %29، واستحوذت على 81%

زادت وارداتها مـن األسـلحة بأربعـة أضـعاف مقارنـة  5119و 5111وأوضح أن السعودية بين عامي 
 .5114-5112باألعوام من 

لحة اآلســيوية إلــى خمســة مــن أكبــر ووفقــا للتقريــر، فقــد اســتمرت خــالل الفتــرة ذاتهــا زيــادة واردات األســ
 %2من صادرات األسلحة العالميـة والصـين  %12عشرة مستوردين لذسلحة الرئيسية، وتشمل الهند 

 .% 3وسنغافورة  %3وكوريا الجنوبية  %9وباكستان 
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، وكانـت الجزائـر أكبـر مسـتورد فـي القـارة %92وعلى صعيد القارة األفريقية، ارتفعـت الـواردات بنسـبة 
 مرة. 15ا المغرب الذي ارتفعت وارداته تاله

 ووفقا للتقرير، فقد تسلم العراق أسلحة من بلدان متنوعة، مثل إيران وروسيا وأميركا.
، 1466وسيبري معهد دولي مستقل متخصص بأبحاث الصراع والتسلح وتحديد األسلحة، تأسس عام 

توصيلها إلـى صـناع السياسـة والبـاحثين وهو يعتمد على المصادر المفتوحة لتقديم البيانات وتحليلها و 
 ووسائل اإلعالم.

 18/3/5112الجزيرة. نت، الدوحة، 
 

 وسيناء ةات الجهادية في غزة ولبنان وسوريطريق" لمواجهة التنظيم خارطة"تقرير صهيوني:  
دعا البروفسور أحد آباء الفكر االستراتيجي : ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحيفة

ني، "حاييم آسا" إلى نسف العقيدة القتالية الحالية للجيش، واعتماد عقيدة جديدة توفر حلواًل الصهيو 
أنسب لمواجهة "خطر التنظيمات الجهادية اإلسالمية"، تقوم على مبدأ "القتال المفرق" باعتباره 

لى "أفضل" صيغة تصلح لمواجهة الجهاديين، ألنها تأخذ بعين االعتبار المخاطر التي طرأت ع
 األمن القومي الصهيوني، وينطلق من التفكير "خارج الصندوق".

وأضاف: تشدد العقيدة الجديدة على أن السلوك القتالي للتنظيمات اإلسالمية الجهادية، التي تضم 
"تنظيم القاعدة وفروعها وتنظيم "الدولة" وحركة حماس، قائم على مرونة الحركة، وسرعة نقل المعركة 

، مما ينسف صورة العدو الكالسيكي الذي تمثله الدول، التي تعتمد جيوشها على من مكان إلى آخر
قواعد عسكرية ثابتة، ما جعل العقيدة القتالية الحالية للجيش غير مناسبة على اإلطالق للتعامل مع 

 التنظيمات الجهادية.
تحتكر التأثير في ويقوم مشروع العقيدة الجديدة على افتراض آخر مفاده أن التنظيمات الجهادية س

 العالم العربي على مدى السنوات القادمة.
وأوضح أن مبدأ "القتال الموزع" يعني أن يكون الجيش جاهزًا لممارسة جهودا حربية في كثير من 
المناطق في آن واحد، ما يستدعي إعادة بنائه من ناحية تنظيمية ولوجستية وبشرية للقيام بهذا الدور، 

يع اعتماده على الوحدات الصغيرة، وليس على الفرق العسكرية واأللوية، ويفرض على الجيش توس
ألنه كلما صغر حجم القوات ضمنت سرعة حركتها ومرونتها، عندما ترسل لتصفية خاليا التنظيمات 

 الجهادية.
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وأكد أن هذا العدو الجهادي، ليس بإمكاني أن أواجهه بقوات كبيرة بشكل مباشر، ألنه عندها سيفتك 
كما أن قدرته على التحمل أكبر من قدرتي، مما يحتم علي أن أواجهه بشكل متفرق، لكي أشتت بي، 

 انتباهه وأفقده التركيز، مما يمكنني من إلحاق الضرر به.
علمًا بأن العقيدة القتالية الجديدة ال تضمن تحقيق الحسم والقضاء النهائي على خطر التنظيمات 

 ، ومن المستحيل تحقيق الحسم في مواجهة مثل هذه التنظيمات.الجهادية، بل تقلصه إلى حد كبير
 العقيدة القتالية

فيما قال الجنرال المتقاعد "يديديا يعاري" القائد األسبق لسالح البحرية الصهيوني، إّنه من الصعب 
جدًا ضمان تصفية قيادة التنظيمات الجهادية، التي تكون عادة غير مركزية ومنتشرة على نطاق 

ي واسع، ألن المعضلة في مواجهة الحركات الجهادية تتمثل في أنها تحافظ على طابع جغراف
التنظيم، لكنها في الوقت ذاته تملك قدرات عسكرية وتجارب قتالية عادة ما تتمتع بها الدول، عالوة 
على قدرتها على التخفي والعمل في أوساط حضرية. وأوضح أن المعلومات االستخبارية تؤدي دورًا 

اسمًا في نجاح العقيدة الجديدة، إذ إن تحديد أماكن تواجد خاليا التنظيم على امتداد مناطق كثيرة ح
ن أكبر مصدر قوة  ومهاجمتها في نفس الوقت يقلص قدرتها على اسناد بعضها البعض، وا 

 للتنظيمات الجهادية يتمثل في تعاظم مظاهر الصحوة اإلسالمية.
تمثل في استعداد قطاعات واسعة من المسلمين لرفع لواء وأوضح مظاهر الصحوة اإلسالمية ي

 اإلسالم من أجل إعادته لصدارة العالم، بغض النظر عن طابع التضحيات التي يمكن أن يقدموها.
ودعا لعدم التركيز على ظاهرة تنظيم "الدولة اإلسالمية" والتعاطي معها بشكل منفصل، ألن هذا 

حوة اإلسالمية"، وحذر من االستهانة بالقيادات الميدانية في التنظيم يستفيد فقط من مظاهر "الص
التنظيمات الجهادية، ألنها تستفيد من وجود عدد من أكثر القادة الميدانيين خبرة في العالم بأسره، 
وفدوا من أفغانستان والشيشان وباكستان وغيرها من مناطق النزاع، وعرفوا العسكرية منذ نعومة 

 .15صبح مقاتاًل وهو في سن الـأظفارهم، ومنهم من أ
كما أن تعدد الساحات التي قاتل فيها الجهاديون تجعلهم قادرين على التأقلم مع كل الجبهات 
العسكرية، حيث قاتلوا في أفغانستان وباكستان وأفريقيا وروسيا وأوروبا. فيما أوضحت الباحثة 

ثل أحد أخطر التهديدات االستراتيجية العسكرية "كرميت فالنسو" أن مواجهة التنظيمات الجهادية تم
ن آليات العمل التي تتبعها التنظيمات الجهادية تمثل بحد ذاتها تحديًا للجيش 5112خالل عام  ، وا 

 الصهيوني، ألنها تستخدم وسائل قتالية تستهدف الجبهة الداخلية، مثل الصواريخ واألنفاق وغيرها.
كون كارثية، بسبب تعاظم تأثير الجماعات وأضاف: تداعيات األوضاع في سورية يمكن أن ت

الجهادية، التي يمكن أن تستهدف العمق الصهيوني في كل وقت، كما أن خطورة الجماعات 
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الجهادية تكمن في أن مواجهاتها تكون "غير متناسبة"، بحيث يكون من المستحيل على جيش 
 متطور تحقيق حسم عسكري فيها بشكل واضح وجلي.

 القناة العاشرة
17/3/5112مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، ، 3582ترجمات العبرية ال  

 
 التيار الديني القومي اإلسرائيلي ومستقبل الصراع 

 حمزة إسماعيل أبو شنب
شريكًا من الدرجة األولى في مؤسسات السلطة والمجتمع  -بشقيها-أصبحت األحزاب الدينية 

ة والعمليات االجتماعية، وأضحت ذات تأثير حاسم على اإلسرائيلي، وفي بلورة المواقف السلطوي
األحداث المركزية في إسرائيل وعلى مجرياتها السياسية، وقد برز هذا التيار في أعمال عنف قادها 

 في الضفة الغربية والقدس كاالقتحامات المتكررة للمسجد األقصى وخطف وقتل الطفل أبو خضير.
لعيش وفق الشريعة اليهودية دون إقصاء أنفسهم عن الثقافة فالتيار الديني القومي يسعى إلى ا

العلمانية المعتدلة، وعلى الرغم من اهتمامهم بالطابع الديني اليهودي للدولة، فأصبح ينظر إليهم في 
 إسرائيل كعلمانيين بداخلهم نزعة إيمانية على عكس التيار الديني الحريديمي.

 
 التأثير على الحياة بإسرائيل

يار الديني القومي منذ بداية نشأة دولة إسرائيل إلى االندماج فيها واإلقبال على المشاركة في سعى الت
الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، حيث شكل العديد من األحزاب والجماعات المحلية التي يجمعها 

رائيلية، وكان اإليمان بالعقائد الدينية والقومية والرغبة في العمل كجماعة ضغط داخل الحكومة اإلس
، وكان شريكًا في معظم الحكومات اإلسرائيلية حتى عام 1426أبرزها حزب المفدال الذي ُشكل عام 

، قبيل اندماج حزب المفدال مع ائتالف االتحاد الوطني ليشكل البيت اليهودي بزعامة بينت، 5118
 مقعدًا. 15على  5113الذي حصل في انتخابات 
ي، ينشط التيار الديني القومي في مجال الخدمة في الجيش اإلسرائيلي، باإلضافة إلى العمل السياس

من  %91أن  5118حيث تشير المعطيات الصادرة عن القوى البشرية في الجيش اإلسرائيلي عام 
الضباط في الوحدات القتالية هم من أتباع التيار الديني القومي، وترتفع نسبتهم في ألوية المشاة 

ونتيجة هذه المؤشرات منع الجيش نشر معطيات أو إحصائيات حول حجم ، %81المختارة إلى 
 .5118ظاهرة الضباط المتدينين منذ عام 
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وال يكتفى أتباع التيار الديني القومي بالتغلغل داخل صفوف الجيش، بل يركزون في أولوياتهم على 
أثير على صناعة القرار التغلغل داخل جهاز األمن العام )الشاباك( الذي يعتبر من أكثر أدوات الت

 في إسرائيل، كما أن رئيس جهاز الشاباك الحالي يورين كوهين هو نفسه من أتباع هذا التيار.
صحيح أن التيار القومي يتمثل في حزب البيت اليهودي، إال أن ذلك لم يمنعه من اختراق األحزاب 

التيار على السيطرة على مفاصل  ةاستراتيجيالعلمانية اإلسرائيلية وبشكل خاص حزب الليكود، وتُبنى 
الدولة حتى يتمكن من تنفيذ سياسته، كما أنه ينشط في القضايا المتعلقة بالصراع مع الفلسطينيين 
وتبني المشروع االستيطاني في الضفة الغربية، ويقود المشاريع التهويدية في القدس والتي يرى فيها 

 أن الرب اختصها لنفسه وال ُيعبد إال فيها. 
 

 تزايد النفوذ في صناعة القرار
. المشاركة في الحياة السياسية: تعتبر المشاركة السياسية أحد األسباب المؤدية إلى تصاعد هذا 1

، وعلى الرغم 1494التيار، فهو يشارك في االئتالفات الحكومية منذ انتخابات الكنيست األولى عام 
إنه كان عامل تأثير قويا في الضغط على مقعدًا خالل تاريخيه السياسي، ف 15من عدم تجاوزه 

الحكومات وانتزاع القرارات والمواقف المؤيدة لمشروعه، فقد لعب دور بيضة القبان في االئتالفات 
، وسعى للضغط على األحزاب لتلبية شروطها المتعلقة باالستيطان وتهويد 1488الحاكمة عقب عام 

افقتها على قرارات متعلقة بوقف البناء مدينة القدس، كما مارست عليها ضغوط في حال مو 
 االستيطاني.

. العامل الديموغرافي: يقدر عدد أبناء التيار الديني القومي داخل المجتمع اإلسرائيلي بستمائة 5
، كما يعتبر التيار أكثر األوساط زيادة في معدل الوالدة، حيت تصل إلى %8ألف، أي ما يقارب 

لكل امرأة غير متدينة، كما تبلغ النسبة العامة لتأييد التيار  119ابل سبعة أطفال لكل امرأة متدينة مق
 .%51الديني القومي في إسرائيل ما يقارب 

. انخراطهم في الجيش: ينخرط أتباع هذا التيار في الجيش بدافع عقائدي، كما أنهم يحرصون 3
جنود المؤهلين للدخول في على االنضمام إلى الوحدات القتالية، ويعتبر أبناء هذا التيار أكثر ال
 دورات الضباط نظرًا النتسابهم إلى مدارس ثانوية عسكرية يرعاها التيار.

. المدارس الدينية: تعتبر المدارس الدينية التابعة لليهود القوميين من أرقى المدارس التعليمية 9
العلمانيين إلى إرسال  وأنجحها، حيث تتميز بتقديم تعليم ومعلمين ذوي خبرة وكفاءة عاليتين، مما دفع

أبنائهم إليها، ليس من بعد أيديولوجي إنما للتعليم المميز، وال تتوقف هذه المدراس على المواد العلمية 
 بل تقدم مواد دينية تعكس وجهة نظر صهيونية متطرفة في صورة أرض إسرائيل الكبرى.
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رة للمستوطنات اإلسرائيلية في الضفة . العامل االستيطاني: تقدم الحكومات اإلسرائيلية امتيازات كبي2
الغربية والقدس، وتعتبرها تجمعات ذات أفضلية، فهي تعفيها من عدد كبير من الضرائب مما يؤدي 
إلى انخفاض أسعار الشقق فيها، األمر الذي دفع الكثير من اإلسرائيليين إلى تفضيل السكن فيها من 

ال تعارض المشروع االستيطاني، وأصبح بعضهم من علمانيين ومحافظين، مما أنتج نخبة إسرائيلية 
 أنصار التيار الديني القومي أو متأثرًا بصورة كبيرة بأفكاره.

 
 رؤية للصراع مع الفلسطينيين

تنبثق رؤية التيار الديني القومي قضايا الصراع الفلسطيني من إيمانهم بأحقيتهم في دولة إسرائيل 
كنعان، التي وردت في أسفار العهد القديم مثل "كل موضع قدم الكبرى، أو ما ُيعرف توراتيًا بأرض 

تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته"، فهم يرون أن دولة إسرائيل يجب أن تضم شمال سيناء باإلضافة 
 إلى فلسطين واألردن ولبنان وأجزاء من سوريا والعراق.

قًا وتمددًا طبيعيًا لدولتهم ويؤمنون بأن القدس هي عاصمة دولة إسرائيل، ويرون في االستيطان ح
الكبرى، كما يرون في الفلسطينيين أغيارا ال حق لهم بأرض فلسطين، ويجب طردهم وترحيلهم، 

 وبالتالي فهم ال يعترفون بأي حق لالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى أراضيهم.
 

 لذلك فهذا التيار يعمل على تأجيج الصراع من خالل:
المستوطنات: على الرغم من أن االستيطان في الضفة الغربية والقدس . مصادرة األراضي وبناء 1

، 1488، فإن القفزة الحقيقية لالستيطان كانت بعد صعود الليكود للحكم عام 1468بدأ بعد حرب 
دخال األحزاب الدينية كشريك أساسي حتى بلغت عدد المستوطنات   مستوطنة إسرائيلية. 551وا 

برفض شعبي فلسطيني مطلق، مما يؤدي إلى مزيد من المواجهات بين يقابل هذا المسعى الصهيوني 
 الفلسطينيين واإلسرائيليين.

. االعتداء على الفلسطينيين: تتوسع االعتداءات على الفلسطينيين مع تنامي نفوذ التيار القومي، 5
، وتشكلت جماعات علنية تبيح قتل وسرقة 1449كان أبرزها مجزرة الحرم اإلبراهيمي عام 

برز شعار "جباية الثمن" ردًا  5118الفلسطينيين واالعتداء عليهم، كحركة "هذه أرضنا". ومنذ عام 
على أية محاولة إسرائيلية إلخالء بؤر استيطانية أو أية عمليات فلسطينية تستهدف اإلسرائيليين، 

 .5119وارتفعت وتيرتها مع تقدم الزمن كقتل الطفل أبو خضير حرقًا في منتصف عام 
ما يؤثر بعض الحاخامات على الجيش من خالل حثهم وتحريضهم على قتل الفلسطينيين، مشددين ك

 5119على أنه ال يوجد مدنيون بينهم، وبرزت قيادات التيار في العدوان األخير على قطاع غزة 
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كقائد لواء جفعاتي الذي خاض الحرب تحت شعار "فاتحة كتاب التوراة"، وارتكب هو وقواته مجزرة 
انيونس، وكذلك مجزرة رفح التي أوقعت ما يقارب مائة شهيد فلسطيني، كما عمل على نقل خ

 معلومات إلى رئيس حزب البيت اليهودي عن مجريات المعركة في قطاع غزة.
. اقتحام المسجد األقصى: بلغ عدد المستوطنين والجنود والوزراء الذين اقتحموا المسجد األقصى 3

لفا، كوزير االستيطان واإلسكان ووزير األمن الداخلي ونائب وزير أ 12ما يقارب  5119عام 
المواصالت ونائب رئيس الكنسيت ونائب وزير الخارجية، ويعد الرابط المشترك بين جميع هذه 
الشخصيات أنهم من خريجي المعاهد الدينية، التي تؤمن بضرورة هدم المسجد األقصى، وكل ذلك 

 حفرية تحت المسجد األقصى. 98الحفريات التي وصلت إلى يجري مع تزايد وارتفاع وتيرة 
 

 التيار ومستقبل الصراع
في ظل تنامي نفوذ التيار الديني القومي في إسرائيل وجنوح المجتمع نحو مزيد من التطرف، فإن 
الوضع الفلسطيني سُيقاد إلى تجذر الصراع، وانعدام فرص نجاح عملية التسوية السلمية بين 

سلطة الفلسطينية، مع استمرار سياسة إدارة الصراع بما يضمن عدم التوصل إلى حل االحتالل وال
جوهري، وسنكون أمام توسع في البناء االستيطاني على حساب المناطق الفلسطينية، بما يمهد 

 لصياغة مشاريع لضم المناطق "ج".
فيها، والتشديد على  وستستعر مشاريع التهويد في مدينة القدس، ومحاولة طمس المعالم اإلسالمية

أهلها لدفعهم للخروج منها، وستزداد وتيرة االقتحامات واالعتداءات، وسيسعى التيار لسّن قوانين 
 التقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى.

كما سيتجند التيار للعمل على تطبيق القانون اإلسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية، أمام هذه 
مجتمع اإلسرائيلي زيادة في التطرف وتنامي العداء للفلسطينيين، وتصاعد ظاهرة الخطوات سيشهد ال

 جباية الثمن واالعتقاد بوجوب قتل وطرد الفلسطينيين كوسيلة لتصفية القضية.
هذه النتائج المتوقعة ستصبغ الصراع بالصبغة الدينية، ما يسهم بشكل فاعل في تأجيجه، وقد يصل 

 ات في السنوات القادمة، وسيصعب معها احتواء األحداث.إلى حد المجازر واالنتفاض
 

 حظوظ التيار في االنتخابات
يشكل المستوطنون في الضفة الغربية والمتدينون األشكناز القاعدة االنتخابية األساسية لحزب البيت 
 اليهودي الذي يمثل رأس التيار القومي الديني، كما يسعى رئيس الحزب الحالي نوفالي بينت إلى
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توسيع قاعدته االنتخابية لتشكل جزءًا من العلمانيين القوميين من أجل تحقيق حلمه في الوصول إلى 
 كرسي رئاسة الوزراء.

، وشارك 5113مقعدًا في انتخابات عام  15ويمثل التيار أقصى اليمين اإلسرائيلي، وحصل على 
 12و 15الحزب على ما بين  بفعالية في حكومة نتنياهو، وتشير االستطالعات إلى إمكانية حصول

مقعدًا في الكنيست القادم، مما سيجعله قوة ال يمكن ألية حكومة إسرائيلية أن تمر دون مشاركته 
 فيها.

ومن المتوقع أن يكون شريكًا رئيسيًا في حال شّكل نتنياهو الحكومة القادمة، وهذا احتمال كبير، 
ة والقدرة على تشكيل الحكومة اإلسرائيلية، مما يعني فالمعسكر اليميني في إسرائيل ال زال يمتلك الغلب
 أننا أمام تصاعد وتأجيج للصراع مع الفلسطينيين.

17/3/5112، الجزيرة نت، الدوحة  
 

 حماس بين حد ين: الرياض وطهران 
 عريب الرنتاوي
من انتظار زيارة خالد مشعل إلى طهران، إلى انتظار زيارته إلى الرياض ... مسافة من الزمن 
 قصيرة للغاية، بيد أنها حافلة بالتطورات السياسية والميدانية، في عموم اإلقليم وعلى الساحة الدولية.

الحركة ” قبلة“الذي أماله رحيل الملك عبد هللا بن العزيز، كانت طهران ” التغيير في الرياض“قبل 
أزق حماس في قطاع اإلسالمية الفلسطينية، سيما بعد سقوط نظام الرئيس محمد مرسي، واشتداد م

لجماعة اإلخوان المسلمين، إلى حد إدراجها كمنظمة إرهابية ” الشيطنة”غزة، وتصاعد موجة العداء و
محور المقاومة “في عدة دول عربية ... يومها بدأت حماس مسيرة العودة إلى حلفائها السابقين في 

كة لرئيس مكتبها السياسي إلى إيران، ، وتواترت األنباء والتقارير التي تحدثت عن زيارة وشي”الممانعة
هو ما يعيق إتمام الزيارة، فحماس تريد ترتيب لقاء لرئيس ” بروتوكولياً “وقيل في حينها أن خالفًا 

يران ترفض أن يشترط زوارها عليها مسبقًا مع  مكتبها السياسي مع المرشد األعلى للثورة اإلسالمية، وا 
الزيارة ظل مطروحًا بقوة، وبّشر الدكتور محمود الزهار،  من يلتقون ومن ال يلتقون ... لكن أمر

العالقة “المعروفة بحماسته الزائدة السترداد العالقة مع طهران، بقرب إتمام هذه الزيارة، واستعادة 
 إياه.” المحور”مع إيران و” االستراتيجية

تبديل في سلم أولويات بعد التغيير في المملكة العربية السعودية، والذي حمل في طّياته إرهاصات 
، وليس داعش واإلرهاب، بدا أن المملكة، وفي ضوء ”رقم واحد“الرياض، تجعل من إيران الخطر 

الحدث اليمني، وانفالت الحوثيين من عقالهم التاريخي في جبال صعدة، وسيطرتهم على صنعاء 
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تعاون في عالقاتها مع وكثير من محافظات الشمال، نقول بدا أن الرياض تريد استعادة التهدئة وال
الذي يفصل الجماعة بفروعها المختلفة عن طهران ” الفالق المذهبي“جماعة اإلخوان، مستفيدة من 

وظهر من الرياض، من يتحدث بقوة عن الحاجة لترميم العالقة مع ” ... عاصمة المذهب اآلخر“
لوحيدة المنظمة والقادرة على التجمع اليمني لإلصالح، الفرع اليمني لجماعة اإلخوان، بوصفه الجهة ا

 صد تمدد الحوثيين والتصدي لمشروعهم.
عند هذه النقطة بالذات، يبدو أن حماس التقطت الرسالة )البعض يقول قطر(، وهي التي كانت 
تبلغت بصورة مباشرة وغير مباشرة، بأن المملكة ال تكن لها مشاعر عداء، وال تعتبرها حركة إرهابية، 

خوان اليمن، وتسهيل محاوالت الرياض استعادة نفوذها فعرضت قيادتها الت وسط بين السعودية وا 
التاريخي في تلك البالد، والذي كاد أن يتقوض بالكامل جراء زحف الحوثيين، وبشكل خاص خالل 

قيد اإلقامة “الرئيس عبد ربه منصور هادي متخفيًا من صنعاء حيث كان ” فرار“الفترة التي سبقت 
 دن التي جعل منها عاصمة مؤقتة لليمن.، إلى ع”الجبرية

بين حماس والرياض، بعضها رّوج ألحاديث ” التقارب“الكثير من المبالغات رافقت وصبغت أنباء 
هاتفية بين العاهل السعودي ورئيس المكتب السياسي لحماس، وطلب األول من األخير، الوساطة 

عل للرياض باتت قاب قوسين أو أدنى، ، وبعضها ذهب إلى حد التكهن بأن زيارة مش”اإلصالح“مع 
في التوسط بين الرياض والحركة التي تتخذ من الدوحة مقرًا لها، ” دور قطري“آخرون تحدثوا عن 

السعودي غير المسبوقة، إلى غير ما هنالك، مما نعرف وما ال  –أملته مناخات التوافق القطري 
 نعرف، وليس لدينا ما يؤكد أو ينفي حدوثه.

للتطورات األخيرة في السعودية، والمعرفة بما يمكن لحماس أن ” التحليل السياسي“ظور لكن من من
تفعله وما ال يمكنها فعله، نرجح أن قنوات االتصال بين الحركة والسعودية وحماس قد فتحت، وربما 
على مستويات أمنية وسياسية، لم تبلغ بالضرورة حد طلب الملك سلمان شخصيًا من خالد مشعل 

سط لدى التجمع اليمني، وال أدري إن كانت السعودية بحاجة لمثل هذه الوساطة أصاًل، وهي التو 
بكثير من أشكال الدعم واإلسناد، ” آل األحمر”التي دعمت تاريخيًا هذا التجمع، ولطالما زودته و

 وتحتفظ بعالقات متشعبة مع معظم أركانه.
تؤكد ” سوابق“ا أمر قابل للتصديق، وثمة ، فهذ”مساعيها الحميدة“أما أن تكون حماس قد عرضت 

استعداد الحركة القيام بهذه األدوار نظير تحسين عالقاتها مع دول وحكومات وأنظمة عربية ... هل 
، وهو 5113تذكرون مسعى حماس للتوسط مع إخوان األردن للعودة عن قرار مقاطعة انتخابات 

بية لدى المهتمين بتتبع عالقة الحركة المسعى الذي قوبل برفض الجماعة، وترك انطباعات سل
 والجماعة.
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، ويبشر ”العالقات االستراتيجية“هذا التقّرب الحمساوي من الرياض، والذي يوضع بدوره في إطار 
الدكتور الزهار نفسه، بقرب إتمام زيارة وفد حماس للرياض، أثار ويثير ردود فعل صامتة ومعلنة من 

نه تيقن أخيرًا، من أن حماس ال تنظر لنفسها بوصفها مكونًا ، الذي يبدو أ”المحور اآلخر“قبل 
من المنافع ” المؤقت”و” الطارئ“عضويًا في هذا المحور، وأن عالقاتها به، تندرج في إطار 

والحسابات، لتعزز بذلك وجهة نظر دمشق ومعها بعض األوساط اإليرانية، التي جاهرت برفض 
اس الختبارات جدية وجادة، وقيامها بإجراء مراجعات ، وطالبت بإخضاع حم”عودة االبن الضال“

 ”.نادي المقاومين والممانعين“كافية لمواقفها السابقة، قبل اإلقرار باستعادة عضويتها في 
لم يغفل لحماس تورطها في دعم المعارضة السورية ضد نظام الرئيس ” محور المقاومة والممانعة“

بعلم المعارضة وراياتها في مهرجان إسطنبول، ينظر اليوم  بشار األسد، وال هو نسي لرئيسها تلويحه
للحركة ” تورطًا ثانياً “لما تنوي الحركة فعله من محاولة تحشيد إخوان اليمن ضد الحوثيين، بوصفه 

في نزاع أهلي داخلي، ومن بوابة دعم خصوم هذا المحور على حساب حلفائه ... أما نحن الذي 
، ”تورط ثالث“في األزمتين السورية والمصرية، فإننا نخشى من تابعنا بقلق فصول هذه التورط 

 ستكون له حتمًا نتائج وخيمة.
، بين طهران والرياض، وهذا حقها، لكن في ظل ”الحسنيين“على أية حال، تسعى حماس للجمع بين 

ة ... تفاقم حالة االستقطاب بين العواصم والمحاور اإلقليمية، تبدو المهمة صعبة إن لم نقل مستحيل
وحماس تجازف اليوم، بما سبق لها أن جازفت به باألمس، ودفعت ثمنه غاليًا، عندما تخلت عن 
حلفائها القدامى في محور المقاومة، قبل أن تركن إلى استقرار حلفائها الجدد في سدة الحكم التي 

ن بحذر، وصلوا إليها على أكتاف ثورات الربيع العربي وانتفاضاته ... اليوم تجازف حماس، و  ا 
جزئيًا مع المحور ذاته، بانتظار أن يحدث التحول في الموقف السعودي، على ” الُمستردة“بعالقات 

لى أي درجة ومستوى، واألهم ما  أن أحدًا ليس بمقدوره التكهن بما إذا كان هذا التحول قد حصل، وا 
ما كنا نجهله، وسيأتينا  إذا كان سيستمر أم ال؟ ... فالمنطقة حبلى بالمفاجآت، واأليام ستبدي لنا

 باألخبار من لم نزّود
18/3/5112، الدستور، عم ان  

 
 العرب وانتخابات إسرائيل 

 طالل سلمان
ال وقت لدى أهل النظام العربي، مشرقًا ومغربًا، لالهتمام بمسار االنتخابات التي تجري اليوم في 

ه لمتابعة ترف الصراع الذي تمارسه دولة العدو، إسرائيل، وال فائض في القدرة على التركيز يصرفون
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عمومًا، « القضية الفلسطينية»أحزاب وتكتالت سياسية متشابهة في برامجها، وموحدة في موقفها من 
ومن السلطة الضعيفة في تكوينها قبل انقسامها وبعده والمفلسة والتي تشغل نفسها في الوقت الضائع 

أو تلك التي تحاكم دواًل أو منظمات « الصهيونيةتكافح »في التنقل بين المؤسسات الدولية التي 
تمارس سياسة عنصرية وترتكب جرائم إبادة )كتلك التي شهدتها غزة بدل المرة مرات خالل السنوات 

 العشر األخيرة(.
مواطنين من الدرجة »أما الفلسطينيون الذين ثبتوا في أرضهم المحتلة فصّيرهم االحتالل اإلسرائيلي 

جتمع مرشحوهم في قائمة موحدة يمكنها أن تلعب الصوت المرجح عند المفاضلة بين ، فقد ا«الثانية
صهيوني متطرف وصهيوني أقل تطرفًا، هذا إذا لم تستفز وحدة موقفهم األحزاب اإلسرائيلية، وهي 

إسرائيل دولة »فتندفع إلى تأييد من هو أكثر عنصرية من بنيامين نتنياهو بشعاره « يمينية»بمجملها 
الدولة »الذي يريد إسرائيل « ليبرمان»، أو أكثر اندفاعًا نحو المغامرات الدموية من «العالم يهود

 «.المركزية لما كان سابقًا الوطن العربي
لدى اإلسرائيليين، على أي حال، فائض من الترف وهم يمارسون عنصريتهم في قلب لعبتهم 

رياح األرض... فالدول العربية المعنية، أو التي الديموقراطية التي تجمع بين أشتاتهم اآلتين من أربع 
كانت معنية بالصراع العربي ـ اإلسرائيلي قد أسقطت مقولة تحرير فلسطين من النهر إلى البحر منذ 
زمن بعيد، وانشغلت بحروب كثيرة ضد الذات بحيث لم يتبقَّ لديها فائض من الوقت أو االهتمام أو 

 عفا عليها الزمن.التي « األحالم»القدرة الستذكار 
كذلك فإن العديد من األنظمة القائمة، والتي كان يحسب لها العدو اإلسرائيلي الحساب، قد زلزل 
قدراتها وجبروتها مسلسل الحرب فيها وعليها، واختالل عالقتها بشعوبها، فأنهكت دولها وكادت 

. أما بعد اجتياح جحافل هذا «..الدولة اإلسالمية في العراق والشام»تدمرها من قبل أن يظهر تنظيم 
التنظيم اآلتي من قلب الجاهلية، ولو تحت الشعار اإلسالمي، مساحات شاسعة من العراق وسوريا، 
ناهبًا نفطها والغاز وثروات مؤثرة كانت في خزائن المحافظات )الموصل مثااًل..( فإن أحدًا من حكام 

 ست في الكيان الصهيوني ومن يفوز فيها.هذه الدول سينتبه إلى موضوع تفصيلي كانتخابات الكني
على حاضره ومستقبله، فقد « الدولة اليهودية»حتى المواطن العربي العادي الذي ما زال يهتم بخطر 

بات في شغل شاغل عنها ملتفتًا إلى همومه اليومية الثقيلة، وقد أضيف إليها هّم المصير داخل 
نتيجة االجتياح األصولي الوافد الذي تطلبت مواجهته  وطنه بعدما باتت دولته في دائرة الخطر، سواء

تدمير العمران واستنزاف موارد بالده التي كان القسم األكبر منها منهوبًا والقسم الباقي بالكاد يكفي 
 رواتب الموظفين، عسكريين بالدرجة األولى، ومدنيين، فضاًل عن الحد األدنى من الخدمات العامة.
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ة، تقريبًا، جرحًا مفتوحًا في جسد هذا الوطن العربي الكبير: ُطويت رايات لقد باتت كل دولة عربي
النضال القومي، وغابت أحالم العزة والمنعة والوحدة وتحرير فلسطين، وصار الهّم األكبر تأمين 

 تكاليف الحياة اليومية، واألخطر: البحث عن األمان.
العالم أن يعيشوا في أمان.. مع أن ربعهم  على هذا يستطيع اإلسرائيليون الوافدون من مختلف دول

على األقل قد اسُتوردوا مؤخرًا كمستوطنين وُمكنوا من أن يجتاحوا القرى والدساكر والمزارع التي 
 يملكها ويعيش فيها أهلها التاريخيون وأصحابها الدائمون من أبناء فلسطين.

لكتل السياسية وتوزعها بين يسار ثم تجيء فتحدثنا عن الديموقراطية واالنتخابات واألحزاب وا
صهيوني ويمين صهيوني ووسط صهيوني... في أي عالم من األوهام تعيش أيها الذي تعيش في 

من رعايا « األشقاء»الفاصل بين حربين وفتنتين وتهجيرين... وهذه هي األقطار العربية الغنية تطرد 
اء نهضتها العمرانية وتقدمها وتميزها باألبراج الدول العربية الفقيرة الذين ذهبوا إليها يساهمون في بن

وأحدث وسائط النقل والمطارات، وصواًل إلى المالعب الرياضية الفخمة التي يمكن أن تُبنى بكلفتها 
مدن كثيرة ألهلها وليس للوافدين من أربع رياح األرض المتمتعين بامتيازات ال يحلم بها الناطقون 

 بالضاد.
لكلمة في قائمة المستحيالت كالوحدة العربية، وحقوق اإلنسان وأولها ديموقراطية؟! ضع هذه ا

، وأنظمة «داعش»ومعه « للكيان الصهيوني»الكرامة.. ثم بعد ذلك نتحدث عن الهزيمة الحتمية 
 القهر العربية.

18/3/5112، السفير، بيروت  
 

 "اليسار"ثانية قرب مطـار بن غوريون إذا فاز  "حماستان"ستقوم  
نتنياهوبنيامين   

صناديق االنتخابات لتجسيد حقنا الديمقراطي. أتوجه إليكم بطلب  إلىمواطني إسرائيل؛ نذهب اليوم 
في السنوات القادمة. االنتخابات  أيضاأن تنتخبوني من أجل االستمرار في قيادة الدولة بأمان، 

قيادة  إلىحتاج القادمة مصيرية بشكل خاص. أمامنا تحديات كبيرة، وفي هذا الوقت بشكل خاص ن
 أماكن آمنة ومحمية. إلىمجربة، قوية ومسؤولة، تعرف توجيه السفينة 

 إيرانكانت الدول العظمى ستوقع على االتفاق الخطير مع  إذاهذه أيام حاسمة. قريبا سنعرف فيما 
الذي سُيمكنها من مواصلة طريقها للحصول على القنبلة النووية. حكومة برئاستي لن توافق على 

. لقد عملنا الكثير في هذا الشأن، بطرق علنية وأقل علنية، وأنوي االستمرار في عمل كل ما في ذلك
 من الخارطة. إسرائيلدولة نووية قادرة على تنفيذ تهديدها بمحو  إيرانوسعي من اجل أال تتحول 
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رة وال كثي بأعمالكثيرة لحكومتي؛ خالفا آلخرين فقد قمنا  إنجازاتفي المجال االقتصادي هناك 
نتفاخر بشعارات فارغة المضمون وبحلول سحرية. لقد منحنا تعليما مجانيا من جيل الثالثة وأعطينا 

سنة، ورفعنا مرتين الحد األدنى لذجور، ووصلنا النقب  15بالمجان حتى جيل  لذسنانعالجا 
العمل،  كنأماوالجليل بالمركز بزخم بناء كبير وبشوارع وجسور وقطارات، وأوجدنا مئات آالف 

 واإلنترنتأدنى درجة منذ عشرات السنين، وخفضنا سعر الكهرباء والماء  إلىوخفضنا البطالة 
 كثيرة مهمة اخرى غيرها. إنجازاتمطار جديد في النقب، وهناك  إلقامةوالهاتف المحمول، ودفعنا 

ومعمقة. غالء جانب هذا يقف أمامنا تحديان مهمان أنوي االهتمام بمعالجتهما بصورة جذرية  إلى
بالمئة وننوي  2بـ  األغذيةنجحنا في تخفيض أسعار  األخيرةالمعيشة وغالء السكن. في السنة 

. بالنسبة ألسعار السكن نبني اآلن آالف الشقق األسعاراالستمرار في العمل بصورة حثيثة لتخفيض 
بقدر  أيضاة البناء في عسقالن وأسدود وكريات غات وبئر السبع ويكن عام والعفولة. وننوي مواصل

ما يتطلب ذلك. الطريق الوحيدة لمعالجة هذه المشكلة هي بوساطة زيادة دراماتيكية في العرض في 
. ليس لدي شك أنه من خالل العمل الشاق سننجح في هذه المهمة كما نجحنا في اإلسكانسوق 

 .أخرىفي الهاتف المحمول وفي مجاالت  األسعارتخفيض 
ئيس للحكومة أثبت القدرة على الصمود أمام ضغوط دولية كبيرة ولم أوافق على خالل فترة واليتي كر 

أمام كل  بإصرارالتنازل عن المبادئ المهمة جدا لدولة إسرائيل ولمواطنيها. لقد عرفت الصمود 
"حماستان" ثانية  إقامةمنعنا  اإلصرارمبادرة للتنازالت، واالنسحابات الجزئية من القدس. بفضل هذا 

عد دقائق من مطار بن غوريون، التي كان من شأنها تشويش حياة سكان الدولة وتعريضها على ب
الحكم. إن صمودي  إلىللخطر. هذا بالضبط ما يمكن لتسيبي وبوغي أن يسبباه لنا إذا صعد اليسار 

 إللقاءالصلب والثابت في الدفاع عن دولة إسرائيل ومواطنيها لم يهتز للحظة، لهذا فقد ذهبت 
 رغم الضغط الهائل الذي تعرضت له. إيراني أمام الكونغرس للتحذير من االتفاق السيئ مع خطاب

. اليسار ال مبالينمواطني إسرائيل؛ هذه االنتخابات هي انتخابات مصيرية، من المحظور أن نكون 
ت يدير حملة انتخابية ضخمة ممولة بعشرات ماليين الدوالرات من الخارج بهدف زيادة نسبة التصوي

في الوسط العربي وفي معاقل اليسار. ليس لدينا مثل هذه المبالغ، لكن أنتم ما لدينا. لدينا أغلبية 
 شعب إسرائيل الذي يريد استمرار حكم المعسكر القومي.

مقعدا. في مثل هذا  61في هذه االنتخابات ال يوجد ألي أحد في هذه اللحظة من كال الكتلتين 
يكون له الحق في تشكيل الحكومة. في هذه الساعة ليس لدينا ترف هو من س األكبرالوضع الحزب 

الفجوة بين "الليكود" وحزب  إغالق إلىالتصويت ألحزاب صغيرة. فقط التصويت لـ"الليكود" سيؤدي 
كان حزب صغير ليس في السلطة سيزيد أو ينقص بمقعد هي مسألة أقل أهمية  إذاالعمل. إن مسألة 
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تحقيق  إلىمة القادمة. من يريد أن أواصل قيادة دولة إسرائيل من مسألة من سيشكل الحكو 
واألمن عليه التصويت لي ولحزبي، "الليكود"، فعليه أن يحجز "محال" في صندوق  اإلنجازات
 االقتراع.

 "معاريف" 
18/3/5112، األيام، رام هللا  

 
 قررنا إنهاء دائرة اليأس المغلقة 

 اسحق هرتسوغ
"كل أعمال اإلنسان أساسها الحلم". المعسكر الصهيوني بدأ كحلم. حلم  قال بنيامين زئيف هرتسل:

كان هناك القليل  أشهر أربعةأن نعيد إلسرائيل األمل، المبادرة، والسيطرة على مصيرها. حتى قبل 
 ممن آمنوا أن هذا الحلم ممكن، ولكن شريكتي في هذا الطريق، تسيبي ليفني، وأنا رفضنا اليأس.

طريق  إلىيدينا في أيدي بعضنا ووضع نهاية لدائرة اليأس المغلقة وأن نقود إسرائيل قررنا أن نضع أ
أخرى. منذ إقامة المعسكر الصهيوني فإن قافلة االنقالب تسير بشكل حثيث، ويتم تحريكها بوساطة 

يماناألمل  ير هذه المعركة من اجل تغي إلىالمواطنين المصممين الذين وجدوا لدينا بيتهم وانضموا  وا 
 النظام الفاشل لبنيامين نتنياهو.

شغل منصب الرئيس السادس لدولة  اإلسرائيليبصفتي حفيد الحاخام األكبر وابنا لجنرال في الجيش 
 ، فإن الساحة العامة كانت جزءًا ال ينفصل عن مشهد حياتي.إسرائيل

ي الوحدة على مر السنين سرت على درب قيم عائلتي ابتداًء من خدمتي كضابط استخبارات ف
والسياحة  لإلسكانوحتى السنوات السبع كعضو في المجلس الوزاري وكوزير  8511االستخبارية 

 إضاعةوالشؤون االجتماعية. اآلن حيث أصبح االنقالب أقرب من أي وقت مضى، فمن المحظور 
 هذه الفرصة التاريخية التي تقف أمامنا.

ت للجمهور أن هناك قيادة تراه وتصغي إليه سوية مع القائمة المدهشة للمعسكر الصهيوني سأثب
الحلول الحقيقية. سأقوم بتمرير برنامج لإلصالح االجتماعي، وسأقف على رأس  أجلهوتخلق من 

، وأتأكد من أن أفضل المهنيين يضعون كل جهدهم وخبرتهم من اجل لإلسكانمجلس مصغر 
 الفقر ورفاهية كل مواطني الدولة.السكن ومعالجة غالء المعيشة والصحة والتربية و  أسعارتخفيض 

. سنضرب بدون رحمة أصدقاءناستحارب أعداءنا وليس  –الحكومة برئاستي ستحافظ على األمن 
"، وفي المقابل سنصلح عالقاتنا مع الواليات المتحدة ونقوي عالقاتنا االستراتيجية اإلرهابمنظمات "

 .اإليرانيمن اجل وقف البرنامج النووي 
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لنزع سالح قطاع غزة مقابل إعماره، وسنعمل على تحريك العملية السياسية  إقليمي سندفع ببرنامج
 .إلسرائيل األمنيةمع الفلسطينيين مع الحفاظ الدائم على المصالح 

رؤية  إلىمن اجل تحقيق هذه التغييرات االستراتيجية علينا انتخاب قيادة مسؤولة ومصممة، تعود 
 الخطاب االقتصادي الرأفة والحساسية االجتماعية. إلىدة تعيد . قياإخافتهممواطنيها وتتوقف عن 

حملتنا: إذا كنتم تؤمنون بالتغيير يجب عدم تكرار  إلىهذه هي القيادة التي ستكون هنا إذا انضممتم 
 .5113أخطاء 

من يريد تغيير نتنياهو عليه التصويت للمعسكر الصهيوني. أرى فيكم شركاء في اآلمال الكبرى التي 
 ضها. معا سنحلم وسنحارب من اجل مستقبلنا، معا سنحول الحلم حقيقة.نعر 

 "معاريف" 
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