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  السلطة:
 7  خطة مفصلة لتطبيق وقف التنسيق األمني.. و اللجنة التنفيذية: وفد موحد إلى غزة للبدء بحوار شامل  
 7 : ال توجد جدية لدى الحكومة اإلسرائيلية للحل السياسيعباس  
 8  من هللا دحالن: عباس دّمر فتح والسيسي هبة  
 9 المتعلق بالمنحة القطرية اإلعمارحسين الشيخ يتسلم كامل ملف   
 9  إدخال مواد بناء إلى غزة لصالح مشاريع إعادة اإلعمار :رائد فتوح  
 9 بطلب أمريكي حتى تتضح مالمح الحكومة ونتائج صراعاتها "لإسرائي"السلطة نحو تهدئة مع الحياة:   
 02 الالجئين الفلسطينيينداخل مخيمات  األمنيةوضاع : اجتماع يناقش األ لبنان  

 
  المقاومة:

 02 هنية: المتغيرات اإلقليمية تسير لصالح شعبنا  
 00 الهيئة القيادية لفتح بغزة: ملتزمون بأي قرار رئاسي  
 00 حماس: هجوم "باردو" بتونس عمل إجراميحركة   
 00 حماس تطلق األحد موقعها الرسمي بحلته الجديدةحركة   
 00 ثاء المقبلالقوة األمنية الفلسطينية تنتشر في مخّيم المية ومية الثال لبنان:   
 00 فتح تطالب بحماية نشطاء المقاومة الشعبيةحركة   

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 03 مع حماس: مفاوضات حقيقية مقابل قطع العالقات سلطة الفلسطينيةنتنياهو لل  
 04 يعلون: "حل الدولتين" غير قابل للتطبيق  
 04 لنتائج النهائية لالنتخابات اإلسرائيليةالجنة االنتخابات المركزية تعلن   
 02 لكحلون والخارجية لنفتاليتوقعات الحكومة اإلسرائيلية: الدفاع لليبرمان والمالية   
 01 بعدما حاز حزبها على مقعد إضافي " من رئاسة حزب "ميرتس االستقالةغالؤون تعلن عدولها عن   
 01 بالواليات المتحدةشالوم وأردان: يجب العمل اآلن على تحسين عالقات "إسرائيل"   
 07 قطيعة بين نتنياهو وليبرمان وتمرد في "البيت اليهودي"القناة الثانية:   
 08 العدوان على غزةب فلسطينيينباستشهاد عشرات ال قيغلق تحقياإلسرائيلي المدعي العام العسكري   
 08 ديمقراطية وأكثر عنصرية أقل "إسرائيل": إسرائيليكاتب   
 08 نتنياهو لجأ إلى المستوطنين لمنع هزيمته "معاريف":   
 09 عائلة الجندي "شاؤول" تشكك بمقتله في غزة  
 02 غزة لمنع عمليات تسلل فدائية سالح البحرية الصهيوني ينشر قواته على طول سواحلتقرير:   

 
  :األرض، الشعب

 00 ون األقصى والحرم اإلبراهيمي وقبر يوسفقتحمالمستوطنون ي  
 00 ةسن 13االحتالل يفرج عن األسير إسماعيل الزهار بعد اعتقال دام   
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 00 في سجون االحتالل 22ال صحفي فلسطيني يرفع العدد إلى اعتق  
 03 "األونروا" ستصرف "كوبونة طارئة" لموظفي غزة  
 03 قوات االحتالل تتوغل في غزة وتخّرب مراكب صيد فلسطينية  
 04  األوضاع المعيشية سيئة أنيرون  %95: "وطن للدراسات"  

 
  : ثقافة

 04 سنوات من الحصار .. ال كتب ال صحف أو مجالت ثمانيمكتبات غزة بعد   
 

  : صحة
 01 ة على مستقبلهمُمدمرّ  اً دراسة علمّية: اعتقال األطفال والُمراهقين الفلسطينيين وتعذيبهم تترك أثار   

 
  األردن: 

 07 النسور: الصراع في المنطقة سببه عدم حل القضية الفلسطينية  
 08 لجنة فلسطين النيابية: سنطالب بتوفير األموال لتعزيز صمود أهل القدس المحتلة  

 
  لبنان: 
 08 "إسرائيل"جتماع الناقورة يبحث خروق ا  

 
  عربي، إسالمي:

 09 "إسرائيل"العمادي: القاهرة منعتنا من إعمار غزة فدخلنا عبر القطري السفير   
 32 لمعاقبة االحتالل الغتياله راشيل كوري اً الجامعة العربية تدعو مجدد  
 32 لالجئين الفلسطينيين في قبرص عربية حملة تبرعات  

 
  دولي:
 32 "إسرائيل"على تصريحات نتنياهو: سنعيد النظر في موقفنا من  واشنطن تعقيباً   
 30 عنا لالعتراف بفلسطين كدولةنائب رئيس وزراء بريطانيا: تصريحات نتنياهو مقلقة وقد تدف  
 30 وزير الداخلية الفرنسي يحض اليهود على عدم مغادرة فرنسا  
 33 ؟"إسرائيل""هافنتون بوست": كيف سيتعامل العالم مع نتيجة انتخابات   

 
  :تقارير
 32 ومة يمين في وجه أوباما وأوروبا: حك"إسرائيل"  

 
  حوارات ومقاالت:

 38 أسامة أبو ارشيد... الثابت في عالقة السلطة بإسرائيل  
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 40 إبراهيم المدهون ...فوز نتنياهو ما بين عباس وحماس  
 43 صالح النعامي ...المتوقع.. أسباب وتداعيات فوز نتنياهو غير  
 47 بن كسبيت... هكذا تجّند المستوطنون.. فأنقذوا نتنياهو  

 
 49 :كاريكاتير

*** 
 
 ف موحد".. سنعرضه على الفصائل للخروج بموقإسرائيلمع ""اقتراحًا دولياً" لهدنة  حماس: ندرس 

حركررة حمررال أعأنررت أنسررا ترردرل ، أن غرر   فتحرري صررب ا  ، عررن02/3/0202الحياااة، لناادن، ذكرررت 
 إلير في محاولة لتثبيت وقر  النرار الرذو توصرأت  إسرائيل"اقتراحًا دوليًا" لسدنة طويأة األمد نسبيًا مع 

 22بعررد  0202آب )أغسررطلع عررام  02فصررائل المواومررة مررع الدولررة العبريررة، برعايررة مصرررية، فرري 
 يومًا من العدوان عأى قطاع غ  .

وقررال ع ررو الرردائر  ا عيميررة فرري الحركررة، النرراط  باسررم الحكومررة السررابوة التابعررة لررر "حمررال" طرراهر 
النونو إن "الحركة تدرل اقتراحات تودمت بسا أطرا  دولية في شأن تسدئة مع االحتيل ا سرائيأي". 

هنيررة، أن "االقتراحررات  إسررماعيلكتررب السياسرري لأحركررة وأ ررا  النونررو، المورررب مررن نائررب رئرريل الم
تررررأتي اسررررتكمااًل لجسررررود تثبيررررت وقرررر  النررررار". وأعأررررن النونررررو فرررري تصررررريح أن "الحركررررة سررررتعر  هررررذ  
االقتراحات عأى الفصائل األخرر،، وسرترجرو مشراورات معسرا بارر  الخرروف بموقر  موحرد، وسرتعأن 

أن هررذ  الرسررائل لررم تتبأررور بعررد، وال ترر ال قيررد بعررد ذلرر  عررن ردهررا فرري هررذا الخصررو"". وأشررار إلررى "
 الدرل".

وكرران موقررع "والرري" العبرررو قررال قبررل أيررام إن منسرر  األمررم المتحررد  الخررا" بعمأيررة السرريم فرري الشررر  
 األوسط المنتسية واليت  روبرت سيرو قدم لأحركة اقتراحًا تحت عنوان "استراتيجية غ   أواًل".

عأررى أن مشرراكل قطرراع غرر   "سياسررية بامتيررا "، وحأسررا يكمررن فرري حررل الموترحررة  ا سررتراتيجيةوشررددت 
وقيررام الدولررة الفأسررطينية عأررى أسررال ر يررة حررل  ا سرررائيأياالحررتيل  إنسررا الو ررية الفأسررطينية عبررر 

 الدولتين.
تسدئة، تحت مظأة الحكومرة الفأسرطينية لمرد  خمسرة سرنوات، يرتم  إلىويو ي اقترا  سيرو بالتوصل 

دخرال مرواد خيلسا "تجميد  العمأيرات العسركرية تحرت األر  وفوقسرا، وفرتح المعرابر مرع قطراع غر  ، واد
 عمار".ا   عاد البنا  

وقالت مصادر أممية لر"الحيا " إن اقترا  سيرو، الرذو عر ر  خريل اجتمراع عورد  مرع عردد مرن قراد  
االقتراحرات ترن" في الحركة في مدينة غ   قبل نحو شسرين، يت من عددًا من النوراط. وأ رافت أن 
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عأررى تمكررين حكومررة التوافرر  مررن بسررط سرريطرتسا الكامأررة عأررى قطرراع غرر  ، وعأررى كررل المعررابر وعمأيررة 
 عمار بالتعاون مع الوطاع الخا" واألمم المتحد .ا  إعاد 

عرراد حررل لمشرراكل الوطرراع، بمررا فيسررا الكسربررا  والميررا   إيجرراد أي رراوتابعررت أنسررا تت ررمن  ا عمررار  واد
ح يررران )يونيرروع عررام  02ن الررذين عينررتسم الحركررة عوررب سرريطرتسا عأررى الوطرراع فرري ومشرراكل المرروظفي

الفرصرة لردوران   تاحةتن" عأى التوصل لسدنة لمد  خمل سنوات  ا ستراتيجيةو ادت أن  .0222
تمامسرراعمررار ا  إعرراد عجأرة عمأيررة  ، عأررى أن تكرون التسدئررة الموترحررة تحررت رعايررة حكومررة التوافرر ، واد
 ل الفأسطيني.وبمشاركة الك
مسر ول فري حركررة  مرن غر  ، أن أشررر  السرور، عرن 02/3/0202القادس العرباي، لنادن، وأ رافت 
أكد لرر "الوردل العربري"أن حركتر  لرن تررد عأرى موترحرات التسدئرة األخيرر ، التري نوأسرا مسر ولون  حمال

 ، دون غربيرررون لأحركرررة، وتشرررمل الررردخول فررري تسدئرررة طويأرررة األمرررد، موابرررل فرررتح مينرررا  فررري قطررراع غررر  
مناقشة المأ  بشكل موسع مع الفصائل الفأسطينية، وذل  فري ظرل أنبرا  تشرير إلرى أن قيراد  الحركرة 

 تدرل هذ  الموترحات.
وردا عأرى سرر ال حررول آخرر تطررورات مأرر  التسدئررة مرع إسرررائيل، فرري ظررل الرسرائل الترري نوأتسررا لأحركررة 

الصري  الما ري برعايرة مصررية، قرال م خرا أطرا  دولية، ترمي لتوسيع نطا  التسدئة التري أبرمرت 
فو و برهوم المتحرد  باسرم حمرال فري غر   لرر "الوردل العربي""حمرال لرم تطرر  أو مبرادرات لأتسدئرة، 

 بل أن أطرافا دولية هي من طرحت ذل ".
وأكد أي ا أن حمال لم ترد عأى هذ  الموترحات التي وصأتسا م خرا، وفي هرذا الشرأن أشرار إلرى أن 

ى "توافرر  وطنرري". وأ ررا  مفسرررا، أن حمررال هرري جرر   مررن فصررائل المواومررة، وأن أو رد يحترراف إلرر
 هنا  أطرافا أخر، في المواومة يجب التشاور معسا قبل الرد.

ن كانت حمال قرد شررعت بترتيرب لورا ات مرع الفصرائل لأتشراور حرول التسدئرة، قرال "حمرال سرتجد  واد
 .آليات لأتواصل مع فصائل المواومة،  شراكسا بالورار"

وأكرررد برهررروم أن حركرررة حمرررال "لرررن تأخرررذ الوررررار لوحررردها"، وأنسرررا ستشرررر  كرررل الفصرررائل التررري قاومرررت 
 االحتيل.

وحول عود لوا  قريب بين حمال وحركة فتح، في مسعى لرأب الصدع، خاصة وأن حركة فتح كانت 
دئرة ممثأة في مفاو رات مصرر خريل الحررب الما رية عأرى غر  ، التري مرن خيلسرا أرسري اتفرا  التس

 الوائم، قال إن  ال لوا ات قريبة بين حمال وفتح.
جا  ذل  بعرد أن نورل عرن طراهر النونرو ع رو الردائر  ا عيميرة فري حمرال الورول إن حركتر  تردرل 
موترحات تودمت بسا أطرا  دولية بشأن تسدئة مع االحتيل ا سرائيأي، مو حا أن الموترحات ترأتي 
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لنررار. وأكررد النونررو أن حمررال سررتعر  هررذ  الموترحررات عأررى اسررتكماال لجسررود تثبيررت وقرر  إطرري  ا
الفصررائل األخررر،، وستتشرراور معسررا باررر  الخررروف بموقرر  موحررد، وأنسررا سررتعأن بعررد ذلرر  عررن ردهررا 
 بسذا الخصو". وقال أي ا إن الرسائل التي تأوتسا حمال "لم تتبأور بعد وما  الت طور الدراسة".

شمل وقفرا طرويي  طري  النرار يردوم لخمرل سرنوات، فري ظرل وموترحات التسدئة التي تأوتسا حمال ت
سررررائيل بوقررر  كامرررل لأعمرررل  02موترحرررات ألن يررردوم االتفرررا  لرررر  عامرررا، تأتررر م مرررن خيلسرررا حمرررال واد

العسرركرو، تحررت األر  وفررو  األر  موابررل رفررع الحصررار عررن قطرراع غرر  ، بمررا فيسررا منررع الرردخول 
 ا  ومطار في قطاع غ  .والخروف من الوطاع، وسما  إسرائيل ببنا  مين

 

 :وتتمثل المقترحات المقدمة بالنقاط التالية
 : فتح كافة المعابر حول قطاع غ  .أوالً  
 : إدخال كافة الب ائع الي مة لأوطاع، وعم و ع حظر عأى أو منسا.ثانياً  
لى قطاع غ  .ثالثاً    : السما  بحرية االستيراد والتصدير من واد
مينا  والمطار فري قطراع غر  ، وذلر  بنرا  عأرى مرا اتفرا  عأير  فري االتفاقيرات : السمح بإنشا  الرابعاً  

 الموقعة.
 .0: تو ع مذكر  تفصيأة بالبند رقم خامساً 

 

 :وشمل البند الثاني من الورقة المقترحة
 : يتم تحديد مد  التسدئة بتواف  الطرفين.أوالً  
 الطرفين. : ال يتم تمديد أو توصير مد  التسدئة إال بتواف ثانياً  
 : يمكن أن تكون مد  التسدئة من ثي  إلى خمل سنوات، تبدأ من توقيع االتفا .ثالثاً  

ونوررل الونصررل السويسرررو هررذ  االقتراحررات لمسرر ولين كبررار فرري االتحرراد األوروبرري الررذين لسررم صرريت 
 وثيوة مع إسرائيل.

يل المكتررب السياسرري وعوررب الكشرر  عررن هررذ  الموترحررات، قررال الرردكتور موسررى أبررو مررر و  نائررب رئرر
لحمال إن الحركة رف ت موترحات وأفكارا نوأسا  باط في الجيش ا سرائيأي عبر تجار فأسطينيين 
ورجررال أعمررال وشخصرريات مسررتوأة فأسررطينية حررول سررما  إسرررائيل ببنررا  مطررار ومينررا  بحرررو لوطرراع 

 02سرنوات ويمترد إلرى  2غ  ، وفصأ  عن إسرائيل وال فة الاربية، موابل تسدئة طويأة األجرل يبردأ برر
 سنة.
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 خطة مفصلة لتطبيق وقف التنسيق األمني.. و إلى غزة للبدء بحوار شامل موحداللجنة التنفيذية: وفد  

قررت الأجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفأسطينية، تكأي  الأجنة السياسية وقاد  األجس    :رام هللا
طبي  وق  التنسي  األمني مع م سسات االحتيل، األمنية والجسات المعنية، بو ع خطة مفصأة لت

 وكذل  بح  المأ  االقتصادو بكل جوانب .
واعتبرت الأجنة في بيان عوب اجتماعسا في مدينة رام هللا برئاسة الرئيل محمود عبال يوم 
الخميل، أن نجا  اليمين ا سرائيأي ببرنامج  المعأن والصريح والذو كان يطبو  أصي خيل 

الما ية، ويأت م اآلن صراحة بمواصأة وتسريع تطبيو ، يستدعي وقو  جميع الوو،  السنوات
ا قأيمية والدولية بشكل أشد ح مًا  د هذا النسج المدمر لكل فر" تحوي  السيم ويوود إلى 

 استمرار االحتيل والعنصرية وحرمان شعبنا من حو  في تورير المصير بنفس  وعأى ار  وطن .
التنفيذية توج  وفد فأسطيني موحد ي م ممثأين عن مختأ  فصائل العمل الوطني وقررت الأجنة 

في حوار شامل بمشاركة حركة حمال والجساد ا سيمي من أجل تنفيذ جميع  غ   لأبد إلى قطاع 
ما جر، التوصل إلي  في االتفاقيات السابوة، وما اتخذ  المجأل المرك و من قرارات بشأن 

خاصة تمكين حكومة الوفا  الوطني من ممارسة عمأسا وبالذات فيما يتعأ  المصالحة الوطنية، 
بإعاد  ا عمار، وكذل  تفعيل االنتخابات الرئاسية والتشريعية حسب المرسوم الذو صدر بسذا 

 الشأن.
كما قررت اتخاذ التدابير الي مة  كمال خطوات االن مام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وما يتبعسا 

إجرا ات بشأن التودم بو ايا االستيطان والعدوان ا سرائيأي المتكرر  د شعبنا ووطننا، وخاصة من 
 في قطاع غ  .

  .الأجنة التنفيذية العمل ا رهابي وا جرامي الذو تعر ت ل  تونل الشويوةودانة 
 09/3/0202، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لحكومة اإلسرائيلية للحل السياسيا لدى: ال توجد جدية عباس 

أكد رئيل دولة فأسطين محمود عبال، مجددا عدم التدخل بالش ون الداخأية ا سرائيأية، : رام هللا
 معربا عن قأو  البالغ من التصريحات ا سرائيأية حول انتسا  مبدأ حل الدولتين.

الفأسطينية في مور الرئاسة بمدينة  وقال الرئيل في مستسل اجتماع الأجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
رام هللا ظسر اليوم الخميل: باألمل انتست االنتخابات ا سرائيأية، وكنا نراقبسا وبطبيعة الحال ال 

 نر، نتائجسا.
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وأ ا : نحن أكدنا ون كد أننا ال نتدخل في الش ون الداخأية ا سرائيأية، ولكن من حونا أن نسأل 
ذا يمكن أن يعمأوا، وكي  ي دون واجبسم، وكي  يأخذون حووقسم عن العرب ماذا يعمأون، وما

 كمواطنين، من هذ  ال اوية كنا نتابع.
، ال أقول إن هذا الحدي  جديد، عندما تكأ م نتنياهو أن  لم يعد موأ  جداوقال: ما سمعنا  باألمل 

يبرمان يوول إن  ال بد هنا  حل الدولتين، وأن  ال يريد أن تووم دولة فأسطينية، با  افة إلى أن ل
 من قتل كل العرب في إسرائيل. هذ  أحادي  عنصرية.

وأ ا : إن صح هذا الكيم، فمعنى ذل  أن  ال توجد جدية لد، الحكومة ا سرائيأية لأحل السياسي 
 0622الذو ي دو إلى إقامة دولتين عأى أسال الشرعية الدولية، دولة فأسطينية عأى حدود عام 

 ل، وحل كل الو ايا العالوة.وعاصمتسا الود
وتابع: لذل  نحن لن نتراجع عن مواقفنا في المطالبة بتحوي  الشرعية الدولية، وكذل  من حونا أن 

 نتوج  إلى كل مكان في العالم من أجل تحوي  الح  حسب الشرعية الدولية.
حاد  م لم جدا في هذا "وجدد الرئيل إدانت  لأحاد  ا رهابي الذو وقع في تونل يوم أمل قائي: 

 ."تونل، أد، إلى قتل عدد من السيا  والمواطنين التونسيين
 09/3/0202، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 والسيسي هبة من هللا فتحدحالن: عباس دّمر  

الرئيل الفأسطيني إن  "،اليوم السابع في حوار مع " الساب ،دحين الويادو الفتحاوو  قال محمد
نياهو بعد نجاح  هي خيانة تأن العود  لأمفاو ات مع ن إلىمشيرا ، فتححركة  حمود عبال دم رم

 وطنية. 
محمود عبال فاقد لأشرعية  إلىمشيرا  اآلن،ووص  دحين منظمة التحرير بأنسا جثة ميتة 

 الدستورية.
هللا  نواذ  هبة من"وعن الو ع في مصر، قال دحين إن مصر تنس  حاليا، واصفا السيسي بأن  

نسا  التفك  العربي  ."الشعبين المصرو والفأسطيني واد
 وردا عأى س ال: لماذا أنت متسم دوما بالتعامل مع إسرائيل؟ 

في  إسرائيلسنوات، وحين تعامأنا مع  2أنا تركت العمل السياسي الفأسطيني منذ “قال دحين: 
 ."إطار اتفاقية السيم، كان ذل  واجبي وج  ا من مسامي
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 ليطيع عأى ن" الحوار:
-%D9%88%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A3-http://www.youm7.com/story/2015/3/19/%D8%A3%D9%88%D9%84

-D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1

-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86

-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82

/2110879-%D8%A3%D8%A8%D9%88--%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86 

 09/3/0202اليوم السابع، 

 
 المتعلق بالمنحة القطرية اإلعمارملف  كاملحسين الشيخ يتسلم  

 إعاد تسأم رئيل السيئة العامة لأش ون المدنية الو ير حسين الشيخ مأ   :أ. .ب - غ   ،رام هللا
ر محمد المتعأ  بالمنحة الوطرية، من رئيل الأجنة الوطرية  عاد  إعمار قطاع غ   السفي ا عمار

 العمادو، جا  ذل  خيل استوبال الشيخ رئيل الأجنة الوطرية في مكتب  بمدينة رام هللا.
 ا سرائيأيوأو حت السيئة في بيان صحفي أمل أنسا بدأت بعمل كافة الترتيبات المتعأوة بالجانب 

 بإدخال المواد المتعأوة با عمار. ا سراعجل أمن 
 02/3/0202الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 إدخال مواد بناء إلى غزة لصالح مشاريع إعادة اإلعمار :رائد فتوح 

وقال رئيل لجنة تنسي  إدخال الب ائع إلى قطاع غ   رائد فتو  إن  تم إدخال أل  طن : )د .ب .اع
من مواد البنا  لصالح مشاريع قطرية لإلعمار في الوطاع، وذكر أن  من المورر أن يتم إدخال 

 بصفة يومية .الكمية نفسسا 
وأعأنت السيئة العامة لأش ون المدنية في السأطة الفأسطينية في بيان، أنسا بدأت بإنجا  الترتيبات 

 المتعأوة بالجانب "ا سرائيأي" لإلسراع بإدخال مواد بنا  لصالح المشاريع الوطرية في غ  .
 02/3/0202الخليج، الشارقة، 

 
 بطلب أمريكي حتى تتضح مالمح الحكومة ونتائج صراعاتها "إسرائيل"مع  تهدئةالسلطة نحو الحياة:  

الرئيل محمود عبال يتج  لأتسدئة مع  إنقال مس ولون فأسطينيون : محمد يونل –رام هللا 
الجديد  وطبيعة صراعسا مع  ا سرائيأيةفي المرحأة الراهنة حتى تت ح ميمح الحكومة  "إسرائيل"

  دار  األمريكية.جسات مختأفة في العالم، بما فيسا ا
 "إسرائيل"الرئيل الفأسطيني ير، ان رئيل الحكومة بنيامين نتانياهو سيوود  إنوأو ح المس ولون 

مواجسة مع العالم، خصوصًا مع الواليات المتحد  وأوروبا، لذل  فإن  سينتظر التطورات في هذا  إلى
 خطو  جديد . أوعأى  ا قدامالمجال قبل 

http://www.youm7.com/story/2015/3/19/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A3-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86--%D8%A3%D8%A8%D9%88-/2110879
http://www.youm7.com/story/2015/3/19/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A3-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86--%D8%A3%D8%A8%D9%88-/2110879
http://www.youm7.com/story/2015/3/19/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A3-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86--%D8%A3%D8%A8%D9%88-/2110879
http://www.youm7.com/story/2015/3/19/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A3-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86--%D8%A3%D8%A8%D9%88-/2110879
http://www.youm7.com/story/2015/3/19/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A3-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86--%D8%A3%D8%A8%D9%88-/2110879
http://www.youm7.com/story/2015/3/19/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A3-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86--%D8%A3%D8%A8%D9%88-/2110879
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 ا قداماألمريكية طأبت من الجانب الفأسطيني عدم  ا دار  أنية غربية وكشفت مصادر ديبأوماس
خطوات دراماتيكية في هذ  المرحأة من قبيل وق  التنسي  األمني وغيرها حتى تت ح  أوعأى 

 ميمح الحكومة الجديد  وسياساتسا.
 02/3/0202الحياة، لندن، 

 
 لالجئين الفلسطينييناداخل مخيمات  األمنيةوضاع األ  يناقش: اجتماع لبنان 

، اجتماعسا الدورو في عين أمل، "الفأسطينية العأيا األمنيةالأجنة "عودت  :وفا –مخيم عين الحأو  
 أبوالوطني الفأسطيني في لبنان الأوا  صبحي  األمنالحأو  قرب مدينة صيدا الأبنانية برئاسة قائد 

ا، خاصة مخيمي عين الحأو  والمية داخل مخيمات شعبن األمنية األو اعوبح  المجتمعون  عرب.
 إنجا اتفي  و  ما حووت  من  األمنيةومية الوريبين من مدينة صيدا الأبنانية، وسبل تع ي  الوو  

 األمن.في ترسيخ 
 02/3/0202الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 هنية: المتغيرات اإلقليمية تسير لصالح شعبنا 

ال، أن المتايررررات ا قأيميرررة والداخأيرررة تسرررير لصرررالح أكرررد نائرررب رئررريل المكترررب السياسررري لحركرررة حمررر
 شعبنا، وتحمل الكثير من البشائر واألمل ألصحاب المبادئ.

"إن حركتر   الخميل:وقال هنية خيل كأمت  في احتفال بمناسبة يوم المحاسب الفأسطيني با  ، اليوم 
حرر ب )الأيكررودع، بسرربب الطبيعررة لررم تتفرراج  مررن نتررائج االنتخابررات ا سرررائيأي الترري فررا  فيسررا اليمررين و 

وأ ا  "مرن يرراهن عأرى  الدينية والسياسية لأكيان ا سرائيأي، التي تحمل العدا  لأشعب الفأسطيني".
عامرا  02المحتل يراهن عأى سراب، ومن يراهن عأى أبنا  الوطن يراهن عأى ماٍ   الل، مو حًا أن 

 دولة فأسطينية وال مفاو ات.من المفاو ات كانت نتيجتسا تصريح نتنياهو بأن  ال 
ودعا هنية إلى تحري  عجأة االنتخابات النوابية والتشريعية والرئاسية والمجأل الوطني، والعمل عأرى 

وتابع هنية: "آن األوان لنخطرو خطروات صرادقة  تنفيذ اتفا  المصالحة الوطنية في الواهر  والشاط ".
الرررد عأررى االنتخابررات ا سرررائيأية وهررذا الرررد عأررى وجديررة وحويوررة لبنررا  اسررتراتيجية وطنيررة، فسررذا هررو 

 الصأ  الصسيوني والمخططات ا سرائيأية في الودل وال فة وغ   وفي كل مكان.
 09/3/0202، فلسطين أون الين
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 الهيئة القيادية لفتح بغزة: ملتزمون بأي قرار رئاسي 

والثوافرة فري السيئرة الوياديرة  يما عرنفى الدكتور حسن احمد مفو  دائر  : عبد السادو عوكل –غ   
المحأيرررة، عرررن عررر م  ا عررريممرررا تداولتررر  بعررر  وسرررائل  الجنوبيرررة،العأيرررا لحركرررة فرررتح فررري المحافظرررات 

السيئرررة ال عأرررم لسرررا بمثرررل هرررذ   أنتاييررررات جديرررد  فررري السيئرررة. م كررردا  إجررررا الررررئيل محمرررود عبرررال 
نساالمعأومات،   ترحب بأو قرار يتخذ  الرئيل عبال. واد

المررر تمرات  إدار السيئرررة الوياديرررة فررري الوطررراع لرررم تفشرررل فررري  أن، أمرررلاحمرررد لرررر "الحيرررا  الجديرررد "  وأكرررد
ولررديسا مررن الحكمرة والمورردر  عأررى النسرو  بالحركررة فرري الوطراع، وان مررا جررر،  األقراليماالنتخابيرة فرري 
 أنهررررو تعأيرررر  م قررررت. م كرررردا فرررري الوقررررت ذاترررر   األقرررراليماالنتخابررررات فرررري بعرررر   إجرررررا بخصررررو" 

 بكل شفافية وديموراطية. األقاليمنتخابات جرت في بع  اال
  02/3/0202الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 حماس: هجوم "باردو" بتونس عمل إجراميحركة  

أدانررت حركررة حمررال حادثررة السجرروم عأررى السرريا  فرري متحرر  برراردو بتررونل والررذو أود، بحيررا  : غرر  
وقالررت . يررا ، واصررفة إيررا  بالعمررل "ا جرامرري"مررن األبر  22أكثررر مررن عشرررين شخصررًا وأصرراب حرروالي 

حمررال، فررري بيرران موت رررب وصرررل "المركرر  الفأسرررطيني لإلعرريم" نسرررخة عنررر ، مسررا  اليررروم، "إن هرررذا 
العمل ا جرامي  د المدنيين هو إجرام بح  الوريم ا نسرانية، وبحر  ترونل الع ير   شرعبًا وقيراد  التري 

داول السأمي عأى السأطة، وعبروا بتونل نحو بر سطرت صفحة م يئة من العمل الديموقراطي والت
وتورررردمت مرررن تررررونل وشررررعبسا وقيادتسرررا وأهررررالي ال رررحايا بخررررال" العرررر ا ، متمنيرررة لسررررا كررررل  األمررران".

 االستورار واألمن واال دهار.
 09/3/0202، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حماس تطلق األحد موقعها الرسمي بحلته الجديدةحركة  

حمال موقعسا ا لكتروني الرسمي بحأت  الجديد ، وذلر  ت امنرًا مرع الرذكر، الحاديرة تطأ  حركة : غ  
عشر  الستشساد ا مام الم سل الشيخ أحمد ياسين، يوم األحد، حي  سيتم ا عرين مرن بيرت الشريخ 

 نفس .
ين؛ وحرصت الحركة أن يكون الموقع شامًي، يأبي حاجة المستمين من ا عيميين والباحثين والمترابع
 حي  يت من بيانات الحركة ومواقفسا السياسية وسير شسدائسا وأسراها وأهم محطاتسا التاريخية.
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وقالرررت الحركرررة، فررري تصرررريح لسرررا مسرررا  الخمررريل، إن "حركرررة المواومرررة ا سررريمية "حمرررال" إذ تطأررر  
لأحركرة  موقعسا الرسمي بشكأ  وم مون  الجديد لت كد أن هذا الموقع هو الموقرع ا لكترونري الرسرمي

وفرررري إطررررار  يرررراد  مسرررراحات التواصررررل؛ سررررتطأ  الحركررررة  الررررذو يمثررررل سياسرررراتسا ومواقفسررررا المعتمررررد ".
حساباتسا الرسمية عأى مواقع التواصل االجتماعي: تويتر وفيل بو  ويوتيوب وانستارام بالت امن مع 

 إطي  الموقع.
 09/3/0202، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 ثاء المقبلفلسطينية تنتشر في مخّيم المية ومية الثال القوة األمنية اللبنان:  
الفأسرطينية  األمنيرةالفأسطينية العأيرا" لوراً  فري "مورر  الورو   األمنيةعودت "الأجنة : احمد منتش -صيدا

الروطني الفأسرطيني" فري لبنران صربحي  األمرنالمشتركة" في مخيم عين الحأو  في صيدا برئاسة قائرد "
فرررري  األمنيررررة األو رررراعالح ررررور ناقشرررروا  أن. وأصرررردرت بياًنررررا ألع ررررا اعرررررب وح ررررور كافررررة  أبررررو

التري  األمنيرةالمخيمات الفأسطينية، وخاصة في مخيمي عرين الحأرو  والميرة وميرة، وسربل تع ير  الورو  
 وا سريميةالتوافر  والتعراون برين كافرة الورو، الوطنيرة  إلى، ويعود ذل  األمنأثبتت نجاًحا في ترسيخ 

 تورار أهأنا في المخيمات والجوار.من أجل أمن واس
وترررم  تشررركيل لجنرررة تواصرررل وتنسررري  أمنيرررة رباعيرررة مرررن أجرررل التواصرررل مرررع الجررريش الأبنررراني والجسرررات 

ة لدراسة مأفات المطأوبين بتوارير أمنيرة  مسرائل أمنيرة أو إطري  نرار. وتترأل   الأجنرة مرن  أوالمختص 
هللاع،  أنصرارالجشري ) إبراهيمف ل )حمالع، احمد  أبوسعيد العسول رئيسًا )حركة فتحع، وع وية 

لتباشرر الأجنرة  األخ ررالعأيا ال و   األمنيةع. وأعطت الأجنة األنصارسأيمان السعدو )عصبة  أبو
 المشك أة عمأسا.

-2-02فرري مخرريم الميررة وميررة يرروم الثيثررا  الموبررل  األمنيررةوتررم تحديررد سرراعة الصررفر النتشررار الوررو  
 ررابطًا وعنصرررًا مررن  22صررباحًا بويرراد  خالررد صررخر، ويبأررغ عديرردها  السرراعة الحاديررة عشررر  0202

 .وا سيميةكافة الوو، والفصائل الوطنية 
 02/3/0202النهار، بيروت، 

 

 فتح تطالب بحماية نشطاء المقاومة الشعبيةحركة  
و  طالب قيادو في حركة "فرتح" المجتمرع الردولي بكافرة منظماتر  المدافعرة عرن حور: قأويأية )فأسطينع

 ا نسان تحمل مس ولياتسا في حماية المواطنين الفأسطينيين المشاركين في المواومة الشعبية السأمية.
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وأشار أمين سر حركة "فتح" في قأويأية، محمود الولويرل، فري بيران صرحفي تأورت "قردل بررل" نسرخة 
سررائيأي خريل ع، إلرى تصراعد حرد  الومرع الرذو تنتسجر  قروات االحرتيل ا 3|06عن  اليروم الخمريل )

تعامأسرررا مرررع المسررريرات الشرررعبية التررري ترررنظم أسررربوعيا فررري عررردد مرررن التجمعرررات السررركانية الفأسرررطينية 
 احتجاجا عأى الجدار وسياسة التوسع االستيطاني.

وأكد الولويل، عأى خطرور  مرا آلرت إلير  األو راع فري األرا ري الفأسرطينية جررا  اسرتخدام الرصرا" 
صرابة آخررين بجررو  خطيرر  مرن الحي في قمع المسيرات الشعبي ة مما أد، إلى استشساد عدد كبيرر واد

 بينسم أطفال ونسا .
 09/3/0202قدس برس، 

 
 : مفاوضات حقيقية مقابل قطع العالقات مع حماسالفلسطينيةسلطة نتنياهو لل 

نفى رئيل الو را  ا سرائيأي بنيامين نتنياهو أمل )الخميلع : أ   ب -أسعد تأحمي   -واشنطن 
يكون تراجع في حمأت  االنتخابية عن مواق  سابوة ل  بإعين  رف   قيام دولة فأسطينية، م كدًا  أن

 أن حل الدولتين ممكن التوصل إلي  ولكن بشروط من بينسا اعترا  الفأسطينيين بيسودية إسرائيل.
  قأت  في وقال نتنياهو إلى شبكة "إن بي سي" التأف يونية األميركية "أنا لم أتراجع عن أو شي

خطابي قبل ستة أعوام عندما دعوت إلى حل مع دولة فأسطينية من وعة السي  تعتر  بدولة 
 يسودية. قأت ببساطة أن الشروط لسذا األمر لم تتحو  اليوم".

وأ ا  أن  يطالب السأطة الفأسطينية بوطع عيقاتسا مع حركة "حمال" التي تسيطر عأى قطاع 
 "حويوية" مع إسرائيل.غ   واالنخراط في مفاو ات 

وقال "إذا أردتم السيم، عأيكم أن تونعوا الواد  الفأسطينيين بالتخأي عن ميثاقسم مع حمال واالنخراط 
 في مفاو ات حويوية مع إسرائيل".

وتابع نتنياهو "نحن بحاجة إلى اعترا  بدولة يسودية، وأمن فعأي، من أجل أن يكون حل الدولتين 
 واقعيًا".

من أجل التوصل إلى سيم "قابل لأتحوي  )...ع عأيكم إجرا  مفاو ات حويوية مع أنال وأو ح أن  
مأت مين السيم. الوقت حان ألن نر،  اوطًا تمارل عأى الفأسطينيين  ظسار أنسم مأت مون هذا 

 األمر".
ذ قال "أنا من جسة ثانية، سعى نتنياهو إلى تبديد الصور  التي ظسر عأيسا خيل الحمأة االنتخابية، إ

فخور بكوني رئيل و را  كل مواطني إسرائيل من العرب واليسود عأى السوا "، وذل  بعد أن أثار 
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الا ب لحث  أنصار  عأى التصويت ل  عبر تحذيرهم من إقبال العرب ا سرائيأيين بكثافة عأى 
 ثا .التصويت خيل االنتخابات التي نظمت الثي

مع الرئيل  "الخيفات"مع الواليات المتحد ، عأى رغم  "ديل لأتعاونأو ب"أن  ال ير،  نتنياهووأ ا  
أميركا ليل لسا حأي  أكبر من "، م يفًا أن "ليل هنا  بديل، ونحن حأفا "بارا  أوباما، م كدًا: 

سرائيل ليل لسا حأي  أكبر من الواليات المتحد  . ونوأت عن  قول  إن  لم يتحد  بعد مع "إسرائيل، واد
اما، لكن  عأى ثوة بأنسما سيتحدثان قريبًا. ورف  االتسامات التي وجست إلي  بأن  الرئيل أوب

 ."لست كذل "عنصرو، وقال: 
 02/3/0202، الحياة، لندن

 
 " غير قابل للتطبيقالدولتينيعلون: "حل  

استبعد و ير الحرب ا سرائيأي موشي  يعأون، االتفا  عأى تطبي  "حل الدولتين"  من أو : الناصر 
 تفا  تسوية سياسية بين تل أبيب والسأطة الفأسطينية، معتبرًا أن مثل هذا الحل "غير قابل لأتنفيذ".ا

ع، "إن 3|02وقال يعأون في تصريحات صحفية نشرتسا وسائل إعيمية عبرية، اليوم الجمعة )
تام"، عأى حد الفأسطينيين مرتبطون بإسرائيل كالتوأم السيامي ولذل  ال يمكن تطبي  فكر  االنفصال ال

 تعبير .
ورأ، أن  من الصعب تصو ر كيان فأسطيني قابل لأحيا  اقتصاديًا، م يفًا أن هنا  مشاكل ومعيوات 
ستبوى عالوة في الطري  مثل البنى التحتية والكسربا  والميا  والموارد الطبيعية التي تسيطر عأيسا 

 سأطات االحتيل ا سرائيأية.
 02/3/0202قدس برس، 

 
 النتائج النهائية لالنتخابات اإلسرائيليةتعلن  المركزيةاالنتخابات لجنة  

أعأنت لجنة االنتخابات المرك ية ظسر أمل النتائج النسائية لينتخاب : أسعد تأحمي -الناصر  
عامًا. ولم  02في المئة، وهي األعأى منذ  2023، وجا  فيسا أن نسبة االقتراع بأات 02لأكنيست الر

، بعد فر  أصوات الجنود، إلى "الوائمة المشتركة"لمواعد كثيرًا باستثنا  هبوط تمثيل يتاير تو يع ا
اليسارية، ما دفع ب عيمتسا  هاف  غال ون إلى  "ميرتل"موعدًا لمصأحة موعد خامل لحركة  03

و  "البيت اليسودو"العدول عن استوالتسا. وفي المجمل، حصل معسكر اليمين المتطر  )ليكود و 
و  "شال"عأى التواليع، والح بان الدينيان المت متان ) 2و 8و 32موعدًا ) 22ع عأى "ل بيتناإسرائي"
الجديد اليميني المعتدل برئاسة موشي  كحأون عأى  "كأنا"موعدًا، وح ب  03ع عأى "يسدوت هتورا "
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 32، عأى "يش عتيد"و  "المعسكر اليسودو"مواعد. في الموابل، حصل الح بان الوسطيان،  02
 .03عأى  "الوائمة المشتركة"، و2اليسارية عأى  "ميرتل"عأى التواليع، وحركة  00و 02موعدًا )

« رئيل الدولة»ومن المفتر  أن تنشر النتائج الرسمية منتص  األسبوع الموبل، وان يتم تسأيمسا لر 
لجديد، ويسمع ر وبين ريبأين ليباشر اتصاالت  مع ممثأي األح اب العشر  التي ستتمثل في الكنيست ا

من كل ح ب عن مرشح  لرئاسة الحكومة. بعد ذل ، يمنح الرئيل النائب الذو نال دعم غالبية 
نائبًا نتانياهو، لتكون  22المواعد البرلمانية مسمة تشكيل الحكومة، ويتوقع أن ترشح غالبية من 

ا  مسمت ، وفي حال تعثر يرمنح يومًا  نس 08الرابعة ل ، والثالثة عأى التوالي. ويمنح الوانون المكأَّ  
 يومًا إ افيًا. 00

 02/3/0202، الحياة، لندن
 
 : الدفاع لليبرمان والمالية لكحلون والخارجية لنفتالياإلسرائيليةتوقعات الحكومة  

وديع عواود : أعأنت أمل النتائج الرسمية النتخابات الكنيست ا سرائيأي العشرين، وبوي   –الناصر  
عأى حال  وف  النتائج األولية، باستثنا  تايير واحد يخ" الوائمة العربية المشتركة،  تو يع المواعد

بعد االنتسا  من عد  أصوات الجنود، التي فودت موعدا واحدا لصالح ح ب ميريتل اليسارو 
مجمل مواعد الكنيست، وميريتل بر  002موعدا من أصل  03الصسيوني. وأصبحت الوائمة ممثأة بر 

 مواعد. 2
عاما، حي   02يذكر ان نسبة تصويت العرب في هذ  االنتخابات وصأت إلى رقم لم تشسد  منذ 

 من هذ  األصوات. %62عأى نحو « المشتركة»حا ت 
ومن المورر أن يبدأ رئيل إسرائيل ر وفين ريفأين رسميا يوم األحد، المشاورات مع ر سا  األح اب 

ومة، يوم األربعا  الموبل، ويبدو بنيامين نتنياهو المرشح قبيل قرار  بتكأي  أحد قادتسا لتشكيل الحك
غير المنا ع، لسذ  المسمة بعد فو  ح ب  الكبير. ويفتر  أن يشار  ر سا  االئتي  الحاكم الجديد 

موعداع في بأور  مبادئ  وهم قاد  الأيكود، والبيت اليسودو ويسرائيل بيتنا وشال ويسدوت هتورا   22)
 وكأنا.

لتشكيل االئتي  الحكومي، يتوقع أن تكون مسمة نتنياهو شاقة، فالصراع بين األح اب وفي عود  
 تحوي  أكبر عدد من الحوائب ال سيما المسمة. إلىعأى الحوائب الو ارية شديد، وكل منسا سيسعى 

 02رغم تراجع ح ب  من « إسرائيل بيتنا»فعأى سبيل المثال ال الحصر فإن افيادور ليبرمان رئيل 
من الأيكود. ونوأت ا ذاعة  نفوط سيصر عأى حويبة الدفاع التي يتوالها موشي  يعأو  2 إلىعدا مو

 ا سرائيأية العامة عن موربين من ليبرمان قول  إن نتنياهو وعد  بحويبة الدفاع.
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، بينما سيطالب «كأنا»ومن الم كد أن تذهب حويبة المالية لموشي  كحأون رئيل الح ب الصاعد 
 8موعدا إلى  03نفتالي بينيت بو ار  الخارجية رغم أن قوت  تراجعت من « بيت اليسودوال»رئيل 
 مواعد. 

 02/3/0202، القدس العربي، لندن
 
 بعدما حاز حزبها على مقعد إضافي  "من رئاسة "ميرتس االستقالة عنغالؤون تعلن عدولها  

دولسا عن استوالتسا من الكنيست  هافا غال ون ع "ميرتل"أعأنت رئيسة : وديع عواود  -الناصر  
بعدما حا  ح بسا عأى موعد إ افي. وأعأنت غال ون أول من أمل عن استوالتسا متحمأة مس ولية 

 تراجع ح بسا من ستة مواعد ألربعة.
هو نجا  لأجميع لكن فشأ  فيسا هو « ميرتل»وقبيل االنتخابات نشرت عأى الفيسبو  أن نجا  

تبادر لخطوات ميئمة مأمحة الستوالتسا. وأكدت في بيانسا أنسا ما ية فشأسا هي باألسال وعندئذ س
 في رفع راية السيم والعدالة والمساوا  ومحاربة العنصرية ومواجسة حكومة اليمين.

 02/3/0202، القدس العربي، لندن
 
 بالواليات المتحدةاآلن على تحسين عالقات "إسرائيل"  العملشالوم وأردان: يجب  

الذو ير، نفس  المرشح لمنصب و ير الخارجية « ليكود»أكد الوطب في : أسعد تأحمي -الناصر  
سيأفان شالوم وجوب العمل اآلن عأى تحسين عيقات إسرائيل بالواليات المتحد ، م يفًا أن قرار 

 نتنياهو إلوا  خطاب أمام الكونارل مطأع الشسر كان صائبًا ومستوجبًا.
وهو أي ًا يعتبر نفس  األجدر بمنصب و ير الخارجية، ياآل اردان  وقال الرجل الثاني في الح ب،

سجال بين الطرفين، وليل لاة تسديدات مبطنة أو إمي ات »لإلذاعة العامة إن المطأوب اآلن 
تتعامل « ليكود»، مدعيًا أن حكومة «وميحظات أميركية لرئيل الحكومة في شأن تصريحات  ولات 

 ال المساوا .مع المواطنين العرب عأى أس
من ح  رئيل »ودافع اردان عن خطاب نتنياهو في شأن رف  الدولة الفأسطينية، وقال إن 

الحكومة أن يطر  عيمات س ال عن الو ع الراهن في األرا ي الفأسطينية )المحتأةع... إننا نشسد 
ن قيامنا في الما ي باالنسحاب من أراٍ  و   عنا تفتت الشر  األوسط، ورأينا كي  لم يحس 

األمني، بل بالعكل  ادت التسديدات، فرئيل السأطة محمود عبال في شراكة مع حمال، وهذ  
«. السيطر  عأى ال فة الاربية إلىتسيطر عأى مناط  واسعة من األرا ي الفأسطينية، وتسعى 
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و اد أن عأى األميركيين أن يعطوا أجوبة عأى المخاو  التي يطرحسا بح  رئيل الحكومة، ال 
 مت  وانتواد .مساج

 02/3/0202، الحياة، لندن
 
 نتنياهو وليبرمان وتمرد في "البيت اليهودي" بينقطيعة القناة الثانية:  

رغم أن الرئيل ا سرائيأي، ر وفين ريفأين، سيبدأ األسبوع الموبل فوط باستوبال ر سا  : 28عرب 
مة الموبأة، إال أن المفاو ات الووائم لكي يوصوا أمام  برئيل الح ب الذو سيكأف  بتشكيل الحكو 

االئتيفية بدأت تجرو من ورا  الكواليل في أعواب الفو  الساح  الذو حوو  ح ب الأيكود برئاسة 
 بنيامين نتنياهو.

ويبدو أن هذ  المفاو ات االئتيفية تشحن التوتر بين األح اب المرشحة لين مام إلى حكومة موبأة 
  الثانية لأتأف يون ا سرائيأي، مسا  اليوم الخميل، بأن هنا  قطيعة برئاسة نتنياهو، إذ أفادت الونا

بين نتنياهو ورئيل ح ب "يسرائيل بيتينو"، أفيادور ليبرمان، كما أن هنا  "تمردا" داخل ح ب "البيت 
 اليسودو"  د رئيس  نفتالي بينيت.

أن  يحتفظ بسذ  الحويبة لو ير وال ي ال نتنياهو يرف  بشكل قاطع طأب ليبرمان تعيين  و يرا لألمن، و 
األمن الحالي موشي  يعأون، كما يحتفظ بحويبة الخارجية لصالح ع و كنيست من الأيكود. ووفوا 
لأونا  التأف يونية، فإن  بعد أن وعد نتنياهو بتعيين رئيل ح ب "كوالنو" موشي  كحأون، و يرا لأمالية، 

ن  في هذ  الحالة سي طر إلى تعيين بينيت و يرا فإن  ال يستطيع تعيين ليبرمان و يرا لألمن، أل
 لأخارجية، وفي هذ  الحالة ال تبوى أية حويبة و ارية هامة لح ب الأيكود.

ويحاول ليبرمان من خيل االتصاالت غير المباشر  مع نتنياهو فر  بنود في الخطوط العري ة 
 مدانين بتنفيذ هجمات.لأحكومة الموبأة، بينسا فر  حكم ا عدام عأى أسر، فأسطينيين 

وفي موا ا  ذل ، يدور "تمرد" في "البيت اليسودو"، حي  يحاول ممثي ح ب "تكوما"، أورو أريئيل 
وبتسأئيل سموتريتش، تشكيل نص  كتأة الوائمة، أو أربعة منتخبين لأكنيست، من أجل الحصول 

لأحكومة الموبأة تصريحا  عأى حوائب و ارية. ويطالب "البيت اليسودو" أن تشمل الخطوط العري ة
بسن قوانين  د جمعيات مناه ة لأسياسة ا سرائيأية والدفاع الوانوني عن عسكريين قد يتسمون 

 بارتكاب جرائم حرب.
كذل  فإن كحأون يطالب بأن يحصل ح ب  عأى رئاسة لجنة المالية في الكنيست، إ افة إلى حويبة 

 ئاسة هذ  الأجنة البرلمانية.المالية، لكن كتأة "يسدوت هتورا " تطالب بر 
 09/3/0202، 48عرب 
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 العدوان على غزةب فلسطينيينباستشهاد عشرات ال قيغلق تحقي اإلسرائيليالمدعي العام العسكري  

أمر المدعي العام العسكرو في جيش االحتيل داني عيفروني  :الحيا  الجديد  -الودل المحتأة 
ي غار  أثنا  العدوان عأى قطاع غ   الصي  الما ي أمل الشرطة العسكرية بإغي  التحوي  ف

مواطنا من عائأة واحد ، وبفتح تحوي  حول غار  استسدفت في العدوان  30أسفرت عن استشساد 
 مواطنا. 02نفس  مدرسة تابعة لألونروا في جباليا في تمو  الما ي أدت إلى استشساد 

 02/3/0202، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 أقل ديمقراطية وأكثر عنصرية "إسرائيل": ليإسرائيكاتب  

ع في تعأي  ل  حول EDGAR KERETادجار كيريت ) ا سرائيأيقال الكاتب والمخرف  :وفا -روما
أمل: ان فو  اليمين في االنتخابات  ا يطاليةنشرت  صحيفة الريبوبأيكا  ا سرائيأيةنتائج االنتخابات 

 أصبحت أقل ديموراطية وأكثر عنصرية. إسرائيليدل عأى ان دولة  ا سرائيأية
وذكر أن يوم نتائج االنتخابات في إسرائيل بالنسبة ل  هو يوم ح ين جدا وأن  يخا  أن تصبح 

 إسرائيل أقل ديموراطية وليبيرالية وأكثر عنصرية وأقل عأمانية.
لمتحد  األميركية واعتبر ان "بنيامين نتنياهو خيل الحمأة االنتخابية أ ر بالعيقات مع الواليات ا

وأن حكومت  الوادمة ستيقي الكثير من الصعوبات في الحصول عأى دعم واشنطن، والخو  أن 
 نفسسا مع ولة عن العالم الاربي". إسرائيلتجد 

وتابع كيريت: من الصعب تصور بنيامين نتنياهو يتفاو  مع الفأسطينيين وفي حكومت  جميع 
سيم مع الفأسطينيين عأى  إلىحول التوصل  0226  خطاب  عام األح اب اليمينية بعد أن قام بإلاا

 مبدأ حل الدولتين.
 02/3/0202، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 نتنياهو لجأ إلى المستوطنين لمنع هزيمته "معاريف":  

كشفت صحيفة "معاري " في عددها الصادر اليوم ان  :ترجمة خاصة -الودل دوت كوم  -رام هللا
 أيام 2قبل  أوالما ي،  األربعا المنتسية واليت  بنيامين نتنياهو ادر  يوم  ا سرائيأية رئيل الحكومة

من موعد االنتخابات، ان  سيرمنى بس يمة في االنتخابات، فسارع لعود اجتماع سرو في بيت  ح ر  
لمستوطنات ال فة  ا قأيميوبع  النشطا  فيما يسمى المجأل  المستوطنينمجموعة من ر سا  
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مستوطنين من الودل ومستوطنة غوش عتصيون، وح رت  في بع   إلى با  افةلاربية، ا
 سار   وجة نتنياهو. -حسب الصحيفة - األحيان
ذامعر   لأس يمة،  أنانتنياهو و ع الح ور في حويوة الموق  قائي لسم " أنالصحيفة  وأ افت  واد

يوتكم، ففي حال صعود اليسار فإن لأرحيل عن ب أمتعتكمبأن تبدأوا بجمع  أنصحكمهر مت  أنا
تجفيفسا، وان الطري  الوحيد  لأحفاظ عأى االستيطان هي بوائي في  أوالمستوطنات سيتم إخي ها 

 السأطة".
ان "ب عة مواعد إ افية لنفتالي بينت لن  إلىالحا رين  أمام -حسب الصحيفة  -نتنياهو  وأشار

 النسبة لي ولكم".تاير في الواقع شيئا، ولكنسا ستكون مصيرية ب
ووفوا لأصحيفة، فود طالب نتنياهو المستوطنين ان يتجندوا بوو  لصالح حمأة الأيكود، من اجل 

 .األخر،التصويت لصالح  وجأب اآلخرين لأتصويت لصالح  من المدن 
الصحيفة "وهكذا كان، فود تبنى عأى سبيل المثال مستوطنو غوش عتصيون مدينة  وأ افت

، في حمأة مكثفة لحمل إسرائيلمدنا إ افية داخل  أخر،بنت مستوطنات عسوين، في حين ت
 إلىوبتعبير آخر تص  الصحيفة ما حد  "ان نتنياهو دخل  ".بأصواتسم األدال الموترعين عأى 

استوطاب المستوطنين  إلى إشار وخرف"، في  األثا صالون نفتالي بينت )المستوطناتع وحمل مع  
 ات السابوة الداعم الرئيسي لبينت.الذين كانوا في االنتخاب

 09/3/0202، القدس، القدس
 
 " تشكك بمقتله في غزةشاؤولعائلة الجندي " 

أثار شوي  الجندو "ا سرائيأي" المفوود في قطاع غ  ، آرون شا ل، الشكو  حول : الرأو –غ   
 رواية جيش االحتيل بموتل الجندو خيل المعار  في قطاع غ   الصي  الما ي.

قال الشوي  األكبر لر"أرون" ويدعى:" أفيرام"، معأوًا عأى اعتوال جيش االحتيل لمجموعة من التجار و 
ا سرائيأيين بتسمة تسريب المعادن لحمال في الوطاع قائًي "من المسم جدًا معرفة تعأي  آرون عندما 

 سمع بسذا األمر".
ي يساعد أعدا نا عأى ترميم أنفاقسم في وكتب أفيرام قائًي: "من الصعب جدًا تخيل وجود إسرائيأ

الوقت الذو كان في  جنودنا يواتأون هنا  في غ   لحمايتسم واألصعب من ذل  أن أخي تم أخذ  
 عبر نف  في غ  ".

 09/3/0202، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 فدائية الصهيوني ينشر قواته على طول سواحل غزة لمنع عمليات تسلل البحريةسالح تقرير:  
قال المراسل العسكرو الصسيوني "عامي دومبا" : ترجمة مرك  دراسات وتحأيل المعأومات الصحفية

بسد  حماية  602إن  سي  البحرية يعتمد عأى وحد  النخبة "سنفير" العامأة تحت قياد  السرية 
ييت، وهي وحد  ذات طابع خا"، ت م مواتأين و  سدود واد مواتيت موان  "إسرائيل" في حيفا واد

 يعمأون جنبًا إلى جنب، يجتا ون مسارًا تدريبيًا لمد  عام.
وأ ا : ثم ين م ه ال  إلى دور  قائد قارب، وبالتالي، ال ين م المواتل لتأ  الوحد  إال بعد صوأ  
وجعأ  خاصًا من نوع ، وهذا المسار التدريبي لأوحد  يشمل نشاطات ميدانية مكثفة في عر  

"، ومن جمأة تأ  الدورات، الودر  03بية أخر، يجتا ها مواتأو وحد  "شييطت ودورات تدري البحر،
 عأى السيطر  عأى السفن المختأفة، وتحسين قدر  إطي  النار في البحر.

ونول عن "شكيد رتسون" قائد الوحد  قول  إن  الحدي  ال يدور عن قاعد  عسكرية كبير ، لكنسا 
  المدنية والحفاظ عأى الحدود البحرية مع غ  ، وأ يفت لسا نشاطات جوهرية ومكثفة لحماية الموان

مسمة ثالثة خيل الحرب األخير  عأى حمال، وتتعأ  بإجرا  نشاطات د وبة إذا وصأت معأومات 
 بشأن سفينة أو جسم مشبو  في البحر. استخبارية

عة جداً، م ود  وتمتأ  الوحد  قاربًا يدعى في الجيش "تسرعا دبور"، وهو وسيأة نول بحرية سري
كم في الساعة، وهذ  السرعة العالية  22-22بمحركين من إنتاف شركة "هوندا"، يجعل سرعت  تصل 

وقدر  التحكم الكبير  في الوارب مطأوبة لتوديم حل لسيناريو متمثل في قيام مسأح بتنفيذ هجوم  د 
 هد  في عر  البحر بواسطة دراجة بحرية نفاثة أو قارب سريع.

مأم، وأسأحة خفيفة، وعبوات  د غواصين،  2220سأيح الوارب، فيشمل رشاش ميغ أما عن ت
وأسأحة غير مميتة، بحي  تطأ  أكيال قماش تحتوو عأى كريات رصا" لار  الردع، واعتوال 

 المشتب  بسم.
وأو ح "رتسون" أن  بعد عمأية الجر  الصامد، شرعت الوحد  بتأمين الحدود البحرية شمالي غ  ، 

أأت مجموعة كوماندو بحرو تابع لحمال لر"إسرائيل" عبر البحر، لم ينتج عن تأ  الحادثة حي  تس
 إصابات في صفو  الجيش.

 
 مهام لوجستية

غير أن سي  البحرية أدر  حويوة أن ذل  التسديد ال يرستسان ب ، ويحتاف لمعالجة جوهرية، وبالفعل 
 بعد انتسا  الحرب حد  أمرين وهما:
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 DSITي الحدود البحرية مع شمالي غ   رادارات تحت البحر من إنتاف شركة نصب الجيش ف -0
 لار  الكش  عن الاواصيين المتسأأين.

 تكأي  وحد  "سنفير" بحماية تأ  الحدود. -0
وأشار "دومبا" في جولت  الميدانية مع مواتأي الوحد ، إلى أن  أغأب نشاطاتسا في هذ  األيام التجول 

بحرية مع غ  ، حي  ينفذون بشكل شب  يومي، عمأيات تشمل اعتوال صيادين بالورب من الحدود ال
تجاو وا الحدود، واعتوال مشتب  بسم بمحاولتسم تنفيذ عمأيات مسأحة، أو كش  جرائم جنائية مثل 
تسريب المخدرات والسي ، لكن التخو  الرئيسي لدينا هو تسأل مجموعة غواصين عبر البحر، 

 لجر  الصامد، ولذل  نحن هنا.مثأما حد  في عمأية ا
في ذات السيا ، أكدت أوساط أمنية صسيونية ت ايد عمأيات التسأل نحو السياف األمني شر  قطاع 
غ  ، عدد من الحاالت عفوية يووم بسا المراهوون الفأسطينيون، وهم الشريحة األكبر التي ينتمي إليسا 

ثير عأى الشباب لأذهاب نحو السياف معظم المتسأأين، في حين يو  بع  األشخا" خأ  التأ
األمني، بحجج كثير  أبر ها البح  عن عمل، أو السرب من أجل الحصول عأى تعاط  الم سسات 
الحووقية بعد ا فراف، وخيل ذل  يتم عر  االرتباط عأيسم لأتعاون مع جسا  الشابا  لأحصول من 

 خيلسم عأى معأومات تخ" حمال.
 09/3/0202، 3087الترجمات العبرية 

 
 األقصى والحرم اإلبراهيمي وقبر يوسف ونقتحميالمستوطنون  

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد األقصى المبار  من جسة باب : وكاالت
المااربة وسط حراسة مشدد  من قبل شرطة االحتيل "ا سرائيأي"، كما اقتحموا الحرم ا براهيمي في 

  .وس  في نابألالخأيل وقبر النبي ي
متطرفًا اقتحموا المسجد األقصى  38وقال أحد موظفي دائر  األوقا  ا سيمية بالودل المحتأة إن 

عأى أربع مجموعات، ونظموا جولة في أنحا  متفرقة من باحات ، م يفًا أن أحد المتطرفين حاول 
، كما حاول آخرون أدا  صي  تأمودية في األقصى، ولكن حرال المسجد أحبطوا تأ  المحاولة

  لسم.الصعود إلى صحن قبة الصخر  المشرفة، إال أن النسا  المرابطات تصدين 
وأشار إلى أن شرطة االحتيل المتمرك   عأى البوابات نفذت إجرا ات تعسفية بح  الداخأين إلى 

من األقصى، واحتج ت هويات النسا  الشخصية، وفتشت حوائب األطفال، كما قامت مجموعة كبير  
في الحرم ا براهيمي من مدينة الخأيل تحت حماية جيش  ا سحاقيةالمستوطنين، باقتحام المنطوة 
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االحتيل، وأفادت مصادر محأية، بأن سدنة الحرم ا براهيمي وحراس  حاولوا منع المستوطنين من 
 بالدخول.الدخول إلى المنطوة، إال أن جيش االحتيل سمح لأمستوطنين 

في الحرم ا براهيمي وبحسب لجنة "شماار" "ا سرائيأية" توع  من  ا سحاقيةنطوة يشار إلى أن م
المس ولية الفأسطينية وال يسمح لأمستوطنين بدخولسا إال في أيام محدد ، وسمحت هذ  الأجنة 
لأمستوطنين باالستيي  عأى أج ا  كبير  من الحرم ويمنع عأى الفأسطينيين من دخولسا إال في أيام 

 تأمودية.كما اقتحم مستوطنون قبر النبي يوس  في نابأل وأقاموا طووسًا   .محدد
02/3/0202، الخليج، الشارقة  

 
 ةسن 13إسماعيل الزهار بعد اعتقال دام  ألسيرااالحتالل يفرج عن  

عن أسير فأسطيني من قطاع غ  ، وذل  بعد  الخميل،أفرجت سأطات االحتيل ا سرائيأي، اليوم 
وقالت مصادر محأية إن سأطات االحتيل أطأوت سرا  األسير إسماعيل  عامًا. 03اعتوال دام 
 عامًاع، من حي ال يتون بمدينة غ  ، عند معبر بيت حانون "اير " شمال الوطاع. 32ال هار )

وشار  في استوبال األسير المحرر ع و المكتب السياسي لحركة حمال محمود ال هار، حي  
 لأدكتور ال هار. أخي يعتبر األسير ابن 

 ، خيل توغأسا في المناط  الشرقية لمدينة غ  . 0220وكانت قوات االحتيل اعتوأت ال هار عام 
 عامًا بتسمة أمنية، حي  أم اها كامأة 03وحكمت محكمة عسكرية إسرائيأية عأي  بالسجن لمد  

09/3/0202، فلسطين أون الين  
 
 ي سجون االحتاللف 22يرفع العدد إلى  فلسطينياعتقال صحفي  

قال مرك  حووقي مخت" بو ايا األسر، في معتويت االحتيل "ا سرائيأي"،  "الخأيج":-غ   
صحفيًا وادعيميًا، بعد اعتوال قوات  00أمل، إن عدد الصحفيين الفأسطينيين المعتوأين ارتفع إلى 

 الاربية. فة اقتحام من ل  في مدينة رام هللا بال إثراالحتيل الصحفي إسيم الفوي  
وقال "مرك  أسر، فأسطين" إن االحتيل يتعمد استسدا  الحويوة، وتاييب العامأين عأى كش  

 الفأسطيني.جرائمسا بح  الشعب 
02/3/0202، الخليج، الشارقة  
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 "كوبونة طارئة" لموظفي غزة ستصرف"األونروا"  
بأن وكالة غو  وتشايل  عوكل،بو قال رئيل الأجنة الشعبية ليجئين في قطاع غ   أ. معين أ: غ  

اليجئين الفأسطينيين في قطاع غ   "األونروا" ستبدأ اعتبارًا من يوم األحد الوادم صر  "كوبونة 
 طارئة" لموظفي غ   الذين لم يتأووا رواتبسم.
ون اليجئين بحركة حمال بأن إعاد  صر  الكوبونة   وأ ا  أبو عوكل في تصريح لدائر  ش

فيما ال  الت الجسود والمشاورات مع إدار  األونروا في سبيل  م قتًا،تم لمر  واحد  لموظفي غ   سي
 ودائم لحين انتسا  أ مة الموظفين. دورو،إعاد  تو يع الكوبونة بشكل 

09/3/0202، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم  
 
 قوات االحتالل تتوغل في غزة وتخّرب مراكب صيد فلسطينية 

مت قوات االحتيل حدود قطاع غ  ، ونفذت عمأية توغل برية عأى أقصى غ  : من جديد هاج
الحدود الشرقية لجنوب الوطاع، وأدت هجمات أخر،  د الصيادين إلى إلحا  أذ، و رر بالغ في 
مركبين لأصيد. وقال شسود عيان إن عد  آليات عسكرية إسرائيأية دخأت بشكل محدود في أرا ي 

   . وشرعت تأ  اآلليات بتجري  وتمشيط تأ  المنطوة الحدودية.شر  مدينة رفح جنوب قطاع غ
ولم ينجم عن الحادثة أو إصابات، غير أنسا أحدثت حالة من السأع والخو ، وأجبرت السكان عأى 

 مي مة منا لسم خشية عأى حياتسم.
ل عمل وفي اعتدا  إسرائيأي آخر هاجمت ال وار  الحربية ا سرائيأية قوارب صيد فأسطينية، خي

 الصيادين في المنطوة السودانية شمال غرب مدينة غ  . 
وقال صيادون أن قطعا بحرية تابعة ليحتيل ترابط قبالة شاط  منطوة السودانية، فتحت النار عأى 
عدد من مراكب الصيادين، رغم وجودها في المنطوة البحرية المسمو  بسا لأصيد بموجب اتفا  وق  

في الصي  الما ي، ما أد، إلى إلحا  أ رار في مركبين عأى األقل،  النار عوب الخرب إطي 
 وا طرار الصيادين لأسروب إلى شاط  البحر.

وبين الحين واآلخر تشن البحرية ا سرائيأية هجمات عأى الصيادين، وقبل أسبوعين استشسد أحد 
أت قوات االحتيل أربعة الصيادين بنيران االحتيل، وأصيب اثنان بجرا ، وسب  هذا السجوم أن اعتو

 صيادين بعد أن صادرت مركبسم ومعدات الصيد.
وقبل عد  أيام تظاهر عدد من الصيادين في مرفأ مدينة غ  ، ونددوا با جرا ات ا سرائيأية  دهم، 

 وطالبوا بتدخل دولي لحمايتسم.
02/3/0202، القدس العربي، لندن  
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 شية سيئةاألوضاع المعي أنيرون  %95: "وطن للدراسات" 

رام هللا: أظسر استطيع لأرأو العام الفأسطيني أجرا  مرك  وطن لأدراسات والبحو  في الربع األول 
حول اتجا  آرا  الفأسطينيين في األو اع المعيشية واالقتصادية والسياسية في  0202من عام 

ا سيمي  محافظات الوطن، حي  تبين خيل االستطيع الذو أجرا  المرك  أن حركة الجساد
من حي  عمأسا  إيجابيةتصدرت الفصائل الفأسطينية في محافظات الوطن، وذل  بأنسا األكثر 

ثم حركة فتح  %0026تأيسا حركة حمال بنسبة  %0026لخدمة مصالح النال عامة وذل  بنسبة 
 . %0223ثم الجبسة الديموراطية بنسبة  %08ثم الجبسة الشعبية بنسبة  %0228بنسبة 

من أهالي قطاع غ   أن  ا داد سوً ا موارنة بالعام  %8222ع االقتصادو تر، نسبة وعن الو 
 أن  لألف ل. %2تر، أن  لم يتاير، ونسبة  % 0220الساب ، ونسبة 

تر، أن  لم يتاير،  %0028تر، أن  أسوأ، و %2620وعأى صعيد محافظات ال فة الاربية والودل 
 تر، أن  لألف ل. %828و

من سكان  %6220ييم األو اع المعيشية بشكل عام في محافظات الوطن تر، نسبة وفيما يتعأ  بتو
تر، أنسا إيجابية  %322ال فة الاربية أن األو اع المعيشية ما بين سأبية وسأبية جًدا، ونسبة 

يجابية جًدا، ونسبة   ممن ال رأو لسم. %022واد
09/3/0202، وكالة سما اإلخبارية  

 
 ات من الحصار .. ال كتب ال صحف أو مجالتسنو  ثمانيمكتبات غزة بعد  

ال شي  يفعأ  الشاب الفأسطيني محمود غانم، داخل مكتبت  وسط  غ  /عي عطا هللا/األنا ول:
 مدينة غ   سو، نف  الابار عن مجيت وروايات قديمة متراصة عأى األرف .

ألطفال المصور ، ، تفتود مكتبة غانم التي تحمل اسم "الطار "، لوص" ا0222فمنذ صي  عام 
 والمجيت األسبوعية والشسرية التي كان بيعسا يشكل بالنسبة ل  مصدرا لأر  .

عاماع، قال لوكالة األنا ول إن "أكثر ما ي لمني هو تراجع المشسد الثوافي في قطاع  32غانم )
 غ  ، بفعل الحصار ا سرائيأي المفرو  عأى قطاع غ  ، لأعام الثامن عأى التوالي".

بع: "طيأة، خأت المكتبات في غ   من الصح  العربية اليومية، والمجيت األسبوعية التي كانت ويتا
تدخل عن طري  معبر رفح البرو، وتم فوط السما  بإدخالسا بشكل محدود عوب صفوة تبادل 
سرائيل برعاية مصرية، لكن سرعان ما عاد منعسا مر  أخر،".  األسر، التي تمت بين حركة حمال واد
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ع: "هنا  كتب تدخل عن طري  معبر كرم أبو سالم )الخا ع لأسيطر  ا سرائيأية، والمنفذ وتاب
التجارو الوحيد لأوطاعع بشكل محدود، لكن المجيت األسبوعية والشسرية، والصح  العربية اليومية 

 ال تدخل إطيقا".
" التي تصدر من ومن أكثر المجيت طأبا وف  غانم، لكثير من الورا  في غ  ، " هر  الخأيج

"ا مارات"، و"األسر " التي تصدر من "السعودية"، والعديد من المجيت والصح  المصرية مثل 
 "وجسات نظر" و"األخبار" و"األهرام".

وقال غانم "كان هنا  بع  التسريب لتأ  المجيت عن طري  األنفا ، لكن في الوقت الحالي، 
 .ولاألنا المشسد اختفى تماما"، وف  مراسأة 

والمشكأة ال تكمن، وف  الكاتب والروائي الفأسطيني، عاط  أبو سي ، من قطاع غ  ، في عدم 
دخول المجيت، أو العديد من إصدارات الكتب، "فالمشسد الثوافي بأكمأ  ينسار بل يحت ر"، عأى 

 حد وصف .
حصار وجرا  وقال أبو سي ، لوكالة األنا ول، إن "قطاع غ  ، يعاني من أ مة ثوافية بفعل ال
 ع".0222سنوات االنوسام الباي  )بين حركتي فتح وحمال منذ سيطر  حمال عأى الوطاع عام 

وأ ا  تابع: "ال توجد أدوات ثوافية، بفعل االنوسام، الذو جعل الفأسطيني يفكر في السم اليومي، 
 ومعانات  ولومة عيش ، بعيدا عن الثوافة والتحأي  في عالم األدب".

  أن الكتاب الفأسطينيين والمثوفين في غ  ، نسوا أنفسسم، في ظل "المشسد الواتم" من وأكد أبو سي
 الحصار، والخيفات الدائمة بين حركتي فتح وحمال.

ومن الطبيعي أن ت ثر سنوات الحصار عأى المشسد الثوافي با  ، بحسب الوكيل المساعد لو ار  
 الثوافة الفأسطينية مصطفى الصوا .

لوكالة األنا ول، إن "المشسد الثوافي ج   من المشسد العام في قطاع غ  ، والذو  وقال الصوا 
وأ ا  "كان لدينا الكثير من الخطط حول  تأثر بشكل كبير جرا  الحصار ا سرائيأي، وتداعيات ".

 إقامة المعار  والكتب وأن تشار  دور نشر عربية عديد ، لكن لألس  كأسا باتت م جأة ومعأ وة".
الصوا ، فإن كافة المعار  التي أقيمت خيل سنوات الحصار لم تشمل أو دور نشر عربية  ووف 

 أو دولية واقتصرت عأى المكتبات الداخأية.
وأشار إلى أن الحصار أثر عأى الحصيأة المعرفية والثوافية، فالكثير من عناوين الكتب الحديثة غير 

التواصل مع  الحصار عأىاع غ  ، كما أثر موجود ، بسبب منع إدخال الكتب والمجيت إلى قط
 الم سسات الثوافية، والشخصيات األدبية والفنية، و يارتسا إلى قطاع غ  .
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ن وجدت عأى أنسا نوع  وقال إن "األلم اليومي الذو يعاني  سكان غ  ، جعأسم ينظرون لأثوافة حتى واد
 من التر ".

 09/3/0202، رأي اليوم، لندن
 
 ُمدمّرة على مستقبلهم اً ل األطفال والُمراهقين الفلسطينيين وتعذيبهم تترك أثار دراسة علمّية: اعتقا 

أعد ت األخصائية النفسية، د. غرسيياال كرمون، من جمعية "أطبا  لحوو    هير أندراول: –الناصر  
ا نسان" وجسة نظر عأمي ة حول التبعات النفسانية واالجتماعي ة المترتبة عأى اعتوال األطفال 

لمراهوين الفأسطينيين والتحوي  معسم، وقالت في الدراسة، التي حصأت "رأو اليوم" عأى نسخٍة وا
منسا، إن   يرمكن أْن يدلي ا نسان، وخصوًصا الطفل أو المراه ، المعتول والخا ع لأتحوي ، 

ر فوًرا من و عية التحوي ، خاصة بتوافر ال شروط باعترافاٍت كاذبة رغم برا ت ، من أجل أن يتحر 
، التعامل الواسي،  ، التسديد، التعذيب النفساني و/أو الجسدو  التالية: ال اط النفساني و/أو الجسدو 
ا هانة، ا نسا  الجسدو  و/أو النفساني، الحرمان من النوم، االستجواب المكث  والمستمر  لساعات 

سة، استخدام تكتيكات مر أ ِّأة.   طويأة، أساليب االستجواب الموج ِّ
تجدر ا شار ، إلى أن  أساليَب خطير  مثل الع ل أثنا  التحوي ، من المرمكن أن ت د و إلى إصابات 
 نفسانية مستديمة، مثل تاي ر السأو  وحتى فودان التواصل مع الواقع )حالة من الذهان أو البرانوياع.

أعي ، عأى حيا  األطفال  كما أشارت إلى أن  التداعيات النفسانية جرا  التحوي  واالعتوال المذكورين
والمراهوين الفأسطيني ين هي كالتالي: في ظل  ظرو  االعتوال والتحوي  الواسية الموصوفة أعي ، 
، من دون أو   يفودر األطفال والمراهوون السيطر  عأى الو ع ويصبحون عرر ًة لأمل  بشكٍل خا" 

جي ة المرستمد   من شخصي ات بالاة وهام ة في قدرٍ  عأى استخدام الموارد النفسانية الداخأي ة أو الخار 
 حياتسم. ومن دون هذ  الموارد يشعرون بوأ ة الحيأة وغياب الحماية. 

نظًرا لوابأيتسم لأتعر   لألذ،، ال يتمت ع األطفال والمراهوون بأو  قدرٍ  عأى التصر   في حاالت 
ين وتتمأ كسم حاالت هَأع حاد  ، ويواجسون األ مٍة، فيصبحون ال مبالين وفاترين، ويفودون الثوة بالبالا

 صعوبات في التعأ م وا طرابات في النوم ويعانون الكوابيل. 
وبا  افة إلى ذل ، قد تظسر لديسم ا طرابات سأوكي ة صعبة، مثل: العدوانية وفرط االعتماد عأى 

، با  افة إلى اآلخرين واالنطوائية وصعوبة العود  إلى الروتين والميل إلى الع لة والبكا 
 اال طرابات الجسدي ة، كا طرابات األكل والتبول اليإرادو  ليًي. 
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با  افة إلى ذل ، يظسر لديسم شعوٌر عميٌ  بفودان الويمة الشخصي ة في أعواب ا هانة الحاد   
لمل  وال اط النفساني والجسدو  الكبير الذو تعر  وا ل  أثنا  التحوي ، األمر الذو قد ي د و إلى ا

 بالكرامة والسوي ة الشخصي تْين لد، الطفل والمراه .
كرها أعي ،  وتابعت د. كرمون قائأًة إن  أساليب االعتوال العنيفة وأساليب التحوي  النفسانية الوارد ذِّ
، إلى كسر شكيمة الطفل و/أو المراه  في الصمود أمام إجرا  التحوي ، من  ت د و، وبشكٍل عمأي 

فا ح لحوو  الطفل و/أو المراه . وترعتبر أساليب التحوي  هذ ، وعند تطبيوسا خيل االنتسا  ال
 عأى األطفال و/أو المراهوين، مساويًة بتداعياتسا ألساليب التعذيب.

في نساية المطا ، قالت الطبيبة النفساني ة، تشك ل أساليب االعتوال والتحوي  هذ  نظاًما يعمل عأى 
اه ، ويتسد د األمل الذو يحمأ ، وترأح  هذ  األساليب األذ، كسر وانتسا  شخ" الطفل والمر 

، باألطفال والمراهوين الذين ينتمون إلى شريحة سكاني ة فوير   باألطفال والمراهوين، وبشكٍل خا" 
عبة، كحال المجتمع  راع أو اال طرابات السياسي ة أو االجتماعي ة الص  ومرسم شة، وتعيش حالة من الص 

ا   تحت االحتيل. وخأرصت إلى الوول إن   يرمكن لسذ  االنتساكات التي يتعر   لسا الفأسطيني  الر  
األطفال والمراهوون أن ت د و إلى  ع عة البنية االجتماعي ة العام ة لأمجتمع الذو ينتمون إلي ، عأى 

 حد  قولسا.
09/3/0202، رأي اليوم، لندن  

 
 الفلسطينية المنطقة سببه عدم حل القضية فيالنسور: الصراع  

النسرور خريل لوائر  اليروم الخمريل رئريل مجأرل  عبرد هللابحر  رئريل الرو را  الردكتور  ا:بترر  – عمان
تفعيأسرا  وأهميرةكوفير والوفد المراف  ل ، العيقات الثنائية برين البأردين  ألسأوالنواب السناارو الدكتور 

 ل الجوو.ال سيما في مجاالت التبادل التجارو والطاقة والتعأيم والنو
وعدم التمكن من  ا سرائيأيسبب الصراع في المنطوة يعود لأصراع الفأسطيني  أنواكد رئيل الو را  

 حأول لسذا الن اع، الذو يعي  التوصل لحل عادل وشامل لأو ية الفأسطينية. إيجاد
 األمررر، يا سرررائيأعرردم تطبيرر  قرررارات الشرررعية الدوليررة ورا  اسررتمرار الصررراع الفأسررطيني  أن وأ ررا 

لعررب دور فاعررل  ررمن  إلررىالررذو تسرربب با ررطرابات كثيررر  فرري المنطوررة، داعيررا الحكومررة السنااريررة 
 حأول تستند لأشرعية الدولية. إيجادلاايات  األوروبياالتحاد 

 02/3/0202الغد، عمان، 
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 : سنطالب بتوفير األموال لتعزيز صمود أهل القدس المحتلةالنيابيةلجنة فلسطين  

المررر تمر الررردولي  أهميرررةرئررريل لجنرررة فأسرررطين النيابيرررة المحرررامي يحيرررى السرررعود  أكرررد :الررررأو –عمررران 
السرربت  أنوررر الررذو سرريعود فرري العاصررمة التركيررة »الورردل مدينررة السرريم »لأت ررامن مررع الورردل بعنرروان 

الثررراني صررراحب الوصررراية والررررئيل الفأسرررطيني  عبرررد هللاتحرررت الرعايرررة المأكيرررة السرررامية لجيلرررة المأررر  
 ود عبال.محم

وأ ا  السعود الرذو سيشرار  فري المر تمر فري تصرريح لأرراو إن المر تمر سريبح  كيفيرة تورديم دعرم 
لصمود أهل الودل خاصة في نترائج االنتخابرات ا سررائيأية األخيرر  التري أعرادت اليمرين المتشردد إلرى 

 الحكم.
 واألمررراكن المودسرررةقصرررى الثررراني فررري رعايرررة المسرررجد األ عبرررد هللاوثمرررن السرررعود مواقررر  جيلرررة المأررر  

 الودل. والمسيحية فيا سيمية 
وطالررب السررعود الررذو سرريأوي كأمررة فرري المرر تمر فرري العررالم ا سرريمي والعربرري ترروفير األمرروال الي مررة 
لتع يرررر  صررررمود أهررررل الورررردل الررررذين يعررررانون مررررن سياسررررة التسويررررد المسررررتمر مشررررددا عأررررى أهميررررة دعررررم 

 الم سسات العربية في الودل الشري .
 02/3/0202رأي، عمان، ال

 
 "إسرائيل"اجتماع الناقورة يبحث خروق  

الجنرررال لوتشرريانو « يونيفيررل»جنرروب لبنرران برئاسررة قائررد قرروات  -عوررد اجتمرراع ثيثرري فرري رأل النرراقور  
بورتوالنو، وحرررررر ر عن الجانب الأبنراني وفرد مرن  ررررباط الجررررريش برئاسرة منرررررس  الحكومرة لرد، هرذ  

والحرواد  الحاصرأة فري الفترر   0220ررميد محررمد جانبي ، ونراقش المجتمعرون تطبير  الوررار الووات الع
 األخير  في منطوة جنوب الأيطاني.

عرر  الخررو  ا سررائيأية البريرة »وذكرت مديرية التوجي  في قياد  الجيش الأبناني أن الوفد الأبنراني 
 ررور  معالجرة النوراط التري ال تر ال عالورة والتري والبحرية والجوية، وطالرب بتوقفسرا فرورًا، وشردد عأرى 

كامًي، وهي: استمرار االحتيل ا سرائيأي لم ارع شربعا والجر   الأبنراني مرن  0220تعي  تنفيذ الورار 
«. بأد  الاجر، با  افة إلى مناط  التحف ظ ومسرألة حورول الرمري ا سررائيأية المحاذيرة لأخرط األ ر 

الخررو  البحريرة ا سررائيأية اسرتنادًا إلرى خرط الحردود »أن البح  تطر  إلرى وأشار بيان المديرية إلى 
 «.البحرية كما حددت  الدولة الأبنانية وليل إلى خط الطفافات غير الشرعي
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التعراون معسرا »، داعيرًا الجرانبين إلرى «تعمرل بحياديرة تامرة»وأكد الجنررال بورتوالنرو أن الوروات الدوليرة 
 «.لحدوديةلحفظ استورار المناط  ا

 02/3/0202الحياة، لندن، 
 
 "إسرائيل"منعتنا من إعمار غزة فدخلنا عبر  القاهرةالعمادي: القطري السفير  

قرال السررفير الوطررو محمرد العمرادو المسر ول عررن متابعرة مشراريع إعراد  إعمررار : أحمرد فيرا  - غر  
وطرراع نحررو عررامين، جررا  نتيجررة غرر   إن قدومرر  إلررى غرر   لأمررر  األولررى عبررر البوابررة ا سرررائيأية بعررد ان

رف  الواهر  منح المس ولين الوطريين تصريحا بالمرور إلى غ   عبر أرا ريسا. وأكرد أن حرال سركان 
قطررراع غررر   أسررروأ كثيررررا ممرررا كررران عأيررر  قبرررل عرررامين، نتيجرررة المشررراكل المركبرررة الناجمرررة عرررن الحصرررار 

 والعدوان.
ع إعرراد  ا عمررار الوطريررة عبررر معبررر رفررح لررم وأو ررح أن إيوررا  الورراهر  إدخررال المررواد الخررام لمشرراري

يتسبب في تأخير إنجا  المشاريع فحسب، بل  اد من كأفة المشاريع لتصل إلى ثيثة أ عا  قيمتسا 
 بفعل ا طرار شرائسا من إسرائيل.

وكش  العمادو في موابأة ل  مع الج ير  نت من غ   أن  رغم توق  مشراريع إعراد  ا عمرار الوطريرة 
 أشسر بسبب العدوان وادغي  معبر رفح، فإن التودم فيسا يسير بشكل جيد. لمد  ستة

وأعررررب عرررن تفا لررر  بتحرررر  عجأرررة إعررراد  ا عمرررار بفعرررل برررد  تجررراوب المجتمرررع الررردولي مرررع النررردا ات 
المطالبررة بإعرراد  ا عمررار، الفتررا إلررى أن التحررر  الفعأرري لأدوحررة عأررى هررذا الصررعيد جررا  لحرر  الرردول 

 أى ا سراع ببد  مشاريع إعاد  ا عمار.العربية والاربية ع
ورجح السفير الوطرو أن تنتسي الدوحة من مشاريع إعاد  إعمارها لا   في غ ون عامين، الفترا إلرى 
أن المشاريع الوطرية ستاير وج  غ  ، وسيأمل المواطن الفأسطيني با   مد، انعكاسسا إيجابيا عأرى 

 حيات  في حأ  وترحال .
برررريد  فرررري الخيفررررات الداخأيررررة بررررين حركترررري المواومررررة ا سرررريمية )حمررررالع  وشررردد عأررررى عرررردم ترررردخل

والتحرير الوطني الفأسطيني )فتحع، مشيرا إلى أن جسود الدوحة توتصر عأى السد  ا نساني وخدمة 
 أبنا  الشعب الفأسطيني.

ايل محطرة وفيما يتعأ  بمشكأة الكسربا ، أكد العمادو أن الدوحة لديسا تصور لحل المشكأة عبرر تشر
توليرد محطررة الكسربرا  فرري قطرراع غر   بالاررا  الطبيعرري، وأي را محاولررة دراسررة إمكانيرة اسررتخراف الاررا  

 الطبيعي من قبالة شواط  غ   من أجل هذ  الااية.
 09/3/0202الجزيرة. نت، الدوحة، 
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 لمعاقبة االحتالل الغتياله راشيل كوري اً تدعو مجدد العربيةالجامعة  

 رور  تطبي  الورانون وتحوير  العدالرة ومعاقبرة  إلىدعت جامعة الدول العربية مجدًدا  :وفا –الواهر  
 .ا سرائيأي، عأى يد االحتيل «راشيل كورو» األميركيةمرتكبي اغتيال المنا أة 

العربيررة المحتأررة، لمناسرربة الررذكر،  واألرا رريجامعررة الرردول العربيررة فرري بيرران لوطرراع فأسررطين  وأشررارت
هرذ  الجريمرة آلمرت الشرعب الفأسرطيني والعربري وكافرة  أن إلرى، أمرل األميركيرةاشطة الغتيال الن 00

 حول العالم. األحرار
 02/3/0202الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 لالجئين الفلسطينيين في قبرص عربية حملة تبرعات 

مرردار  نفررذت مجموعررة مررن السرريدات الأبنانيررات والعربيررات فرري جمسوريررة قبررر"، عأررى :وفررا –نيووسرريا 
 عشر  أيام حمأة لجمع التبرعات لصالح اليجئين الفأسطينيين في قبر".

وشمأت حمأة التبرعات التي جا ت تحرت رعايرة سرفار  الجمسوريرة الأبنانيرة وبالتنسري  مرع سرفار  دولرة 
تنظيرر   وأدوات، ومرواد األجرلوالمشرروبات طويأرة  األطعمرةفأسرطين، احتياجرات عينيرة ليجئرين مثرل 

تبرعررات  إلررى، با  ررافة األدويررةية، وكررذل  فررتح حسرراب لررد، احررد، الصرريدليات لشرررا  عامررة وشخصرر
 مادية.

وقرردمت هرررذ  التبرعررات مرررن قبررل مجموعرررة مرررن السرريدات بح رررور كررل مرررن سررفير الجمسوريرررة الأبنانيرررة 
 يوس  صدقة وسفير دولة فأسطين وليد حسن.

ودون فرري الوقررت الحا ررر فرري يررذكر أن مئررات مررن الفأسررطينيين الفررارين مررن الحرررب فرري سرروريا موجرر
الوررارب الررذو كرران يوأسررم قبالررة الشررواط  الوبرصررية فرري نسايررة أيأررول مررن العررام  إنورراذقبررر" بعررد ان تررم 

 الما ي.
 02/3/0202الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 "إسرائيل"تصريحات نتنياهو: سنعيد النظر في موقفنا من  على واشنطن تعقيباً  

بنيررامين نتنيرراهو  ا سرررائيأيعررن قأورر  إ ا  تصررريحات رئرريل الررو را  أعرررب البيررت األبرري   :واشررنطن
خررريل حمأتررر  االنتخابيرررة والتررري انتسرررت بفرررو  حررر ب الأيكرررود الرررذو يت عمررر  بعررردم السرررما  بويرررام دولرررة 

 فأسطينية.
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وأدان المتحرررد  باسرررم البيرررت األبررري  جررروش إيرنسرررت مرررا وصرررف  "بالخطررراب المسررربب لأشررروا " الرررذو 
 حمأت  االنتخابية.استخدم  نتنياهو في 

سررنة تعتمررد عأررى مبرردأ حررل الرردولتين كسررد   02وقررال ارنسررت "كانررت السياسررة األمريكيررة ألكثررر مررن 
والفأسطينيين"، م يفا أن الواليات المتحد  "ستعيد النظر في موقفسا"  ا سرائيأيينلتسوية الصراع بين 

 ية.في  و  تعأيوات نتنياهو التي رف  فيسا فكر  تأسيل دولة فأسطين
 واكد الت ام الرئيل بارا  أوباما بحل الصراع في الشر  األوسط عأى أسال إقامة دولتين.

وأ ا  ان الواليات المتحد  "تعتود أن إقامة دولة فأسطينية تعيش جنبا إلى جنب في سيم وأمن مع 
 دولة إسرائيل هو أف ل سبيل لن ع فتيل التوتر بالمنطوة".

نتنيررراهو مرررن أن منافسررري  فررري االنتخابرررات  أطأوررر عأرررى التحرررذير الرررذو وقرررال المتحرررد  األمريكررري ردا 
يوومررون بنوررل النرراخبين العرررب بالحررافيت إلررى مراكرر  التصررويت "إن الخطرراب الررذو يسررعى إلررى عرر ل 

لكررررم إن ا دار  تنرررروو  أقررررولأن  وأسررررتطيعموأرررر  ومثيررررر لينوسررررام،  ا سرررررائيأيشررررريحة مررررن المجتمررررع 
 موقفسا هذا".  ي ا ين االتصال مباشر  مع ا سرائيأي

المتحرد   األمرمفري   سررائيلتويريم" دعمر  الدبأوماسري  إعراد الخمريل انر  يعتر م " األبري عأن البيت وأ 
بنيامين نتانياهو بحل الدولتين الذو يشكل احد، ركائ  السياسة  ا سرائيأيبعد تشكي  رئيل الو را  

 .األوسطلحل الن اع في الشر   األميركية
ان "الخطوات التري اتخرذتسا الواليرات المتحرد   أوباماارنست المتحد  باسم الرئيل بارا  جوش  وأعأن

 حل الدولتين هو النتيجة األف ل". أنفكر   إلىفي االمم المتحد  تستند 
ع انرر  لررم يعررد مأت مررا بسررذا الحررل. هررذا يعنرري ان عأينررا اعرراد  تويرريم إسرررائيلقررال حأيفنررا ) اآلن" وأ ررا 

 قرار بعد. أون، وهذا ما سنفعأ "، مو حا ان  لم يتخذ موقفنا بسذا الشأ
فري هرذ  المنطورة"، بحسرب ارنسرت الرذو  األميركيرةوااللت ام حيال حرل الردولتين "يشركل ركير   السياسرة 

 األمرررموبينسرررا  األطرررا اعتبررر ان الوررررارات السياسرررية لأواليررات المتحرررد  فررري مختأرر  السيئرررات المتعررردد  
 المتحد  ستعاد دراستسا.

الررذو لررم يتصررل بعررد بنتانيرراهو منررذ فررو   فرري  أوبامررابررارا   أن األبرري البيررت  أو ررح أخررر،ن جسررة مرر
 الثيثا ، قد يتصل ب  خيل نسار الخميل. ا سرائيأيةاالنتخابات التشريعية 

 09/3/0202القدس، القدس، 
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 ين كدولة: تصريحات نتنياهو مقلقة وقد تدفعنا لالعتراف بفلسطبريطانيانائب رئيس وزراء  
التصررريحات األخيررر  لررررئيل “األنا ررول: قررال نائرررب رئرريل الررو را  البريطرراني نيررر  كأيررغ، إن  -لنرردن

، ”ا سرررائيأي )بنيررامين نتنيرراهوع الراف ررة  عررين دولررة فأسررطينية مسررتوأة، ترردعو لأوأرر  لأاايررة الررو را 
 ”.فأسطينتصريحات كسذ  من الممكن أن تجعل بريطانيا تعتر  بدولة “مشيرًا إلى أن 

ع المحأيرة، مشريرًا إلرى LBCجا  ذل  في تصريحات أدلرى بسرا المسر ول البريطراني الخمريل،  ذاعرة )
نتنيرراهو قررام بتصررر  لررم يوررم برر  أو سياسرري إسرررائيل حتررى اآلن، حيرر  جعررل حررل الرردولتين خررارف “أن 

 ”.االحتماالت، وهذا أمر موأ 
ذا استمر نتنياهو “ائيأي من خطاب ، م يفا: وأعرب كأيغ عن أمأ  في أن ياير رئيل الو را  ا سر  واد

فري إبعرراد حررل الرردولتين، وفرري التوسررع فرري بنررا  المسرتوطنات غيررر الشرررعية، فررإن العررالم أجمررع بمررا فرري 
 ”.ذل  البرلمان البريطاني لن يكون أمام  خيار آخر سو، االعترا  بدولة فأسطين

، أكثرر مرن ”نتنيراهو“بخصرو" تصرريحات وأو ح أن  يشراطر الررئيل األمريكري برارا  أوبامرا الررأو 
الررذو اتصررل برررئيل الحكومررة ا سرررائيأية وهنررأ  ” ديفيررد كرراميرون“مشرراطرت  لرررأو رئرريل حكومررة برريد  

 بعد فو  ح ب  في االنتخابات األخير ، بحسب قول .
 02/3/0202القدس العربي، لندن، 

 
 وزير الداخلية الفرنسي يحض اليهود على عدم مغادرة فرنسا 
حرر  و يررر الداخأيررة الفرنسرري برنررار كررا نو  الخمرريل، اليسررود عأررى عرردم ماررادر  : أ   ب -يل بررار 

فرنسا ألن ذل  سيودم لأوتأة نصرا غيرر موبرول، وذلر  خريل حفرل تكرريم لسربعة عسركريين يسرود قرتأسم 
 محمد مرا  في جنوب غرب.  0200آذار/ مارل  06في 

الحتفررال لتكررريم ال ررحايا الررذين سرروطوا فرري شررخ" ح ررورا ا 0222وقررال كررا نو  فرري تولررو  أمررام 
 تولو  وفي مونتوبان إن "تر  فرنسا، سيودم لأوتأة نصرا غير موبول". 

ذا غرادرتم فرإن فرنسرا هري التري سرتركع"، م ريفا "ال  وأ ا  "من خيلكم، تعر ت فرنسا ليعتردا  واد
 ننوو الخ وع لأخو  الذو يريد ا رهابيون  رع  وسنبوى واقفين". 

حيترر  وفرري المناسرربة نفسررسا، قررال الرررئيل الفرنسرري السرراب  نيكرروال سرراركو و الررذو يترررأل حرر ب مررن نا
االتحاد من أجل حركة شعبية مخاطبا اليسود: "أنتم تنتمون إلى تاريخ فرنسا وقيمسا وقوتسا، فرنسا لرن 

 تكون فرنسا بدون اليسودية ويسود فرنسا". 
 أل  نسمة. 222ا يودر عدد أفرادها بروتعيش في فرنسا أكبر جالية يسودية في أوروب

 02/3/0202، 00موقع عربي 
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 ؟"إسرائيل""هافنتون بوست": كيف سيتعامل العالم مع نتيجة انتخابات  

نشررررت صرررحيفة السرررافنتون بوسرررت توريررررا حرررول اسرررتتباعات نترررائج االنتخابرررات : 00 عربررري –بررراريل 
لحكومات الاربية أصريبت بخيبرة أمرل كبيرر  عأرى ا سرائيأية عأى عيقة إسرائيل بالعالم، ورد في  أن ا

 إثر الفو  غير المنتظر لبنيامين نتنياهو في انتخابات الكنيست رقم عشرين في تاريخ الدولة العبرية.
وقرررال التوريرررر إن هرررذ  المفاجئرررة أشرررعرت الاررررب با حبررراط واليرررأل، و رغرررم أن برررارا  أوبامرررا وأنجررريي  

رون ال يمكررنسم التصررريح بررذل  عأنررا بعررد أن تعسرردوا بالعمررل مررع أو ميركرل وفرنسرروا هوالنررد وديفيررد كررام
ون بررذل  فرري جأسرراتسم الخاصررة وتصررريحاتسم  حكومررة تفر هررا ا راد  الشررعبية ا سرررائيأية، فررإنسم يسررر 
بعيدا عن عدسات الكاميرا، ويعبرون عن ذل  من خريل نوردهم الريذع لتواصرل سريطر  إسررائيل عأرى 

رف ررسا الرردخول فرري مفاو ررات بنوايررا طيبررة مررع السررأطة الفأسررطينية، كمررا أرا رري ليسررت تابعررة لسررا و 
 يظسر ذل  من خيل الطريوة التي ترد بسا إسرائيل عأى حأفائسا الارب.

وفرري هررذا الصررردد أشررار التوريررر إلرررى أنرر  يكفرري تصرررفح العنرراوين الرئيسررية لوسرررائل ا عرريم األمريكيرررة 
وريين، لميحظرة أن الجميرع يتمنرى ر يرة نتنيراهو يرنعم واألوروبية، باسرتثنا  فروكل نيرو  معورل الجمسر

 بالتواعد السياسي.
والحظ التورير أن  من النادر أن تعرر   عريم دولرة فري السراب  لسرذا الوردر مرن الكراهيرة والنورد، فحترى 

 فيديمير بوتين خصم الارب لم يتعر  لسذا الودر من النود والتشسير من قبل الصحافة.
بح  عن مد، أحوية هذا الموق  المعادو لنتنياهو ليل مسما اآلن، فالمسم هو أن وقال التورير إن ال

إسرائيل ليست كوريا الشمالية وال يمكنسرا االسرتمرار والمحافظرة عأرى وجودهرا بردون حأفرا  لرذل  وجرب 
 البح  في أسباب هذ  الكراهية العالمية ومعالجتسا.
سرري الرردولي مرتبطررة بشرركل كبيررر بميمررح الحكومررة وأكررد التوريررر أن و ررعية إسرررائيل فرري المشررسد السيا
نائبررا ويسرريطر عأيسررا أقصررى اليمررين سرريجعل  22الموبأررة، حيرر  أن تشرركيل حكومررة تعتمررد عأررى دعررم 

مسمرررة رئررريل الرررو را  معورررد  جررردا فررري ظرررل وجرررود نفترررالي بينيرررت مرررن حررر ب البيرررت اليسرررودو وأفياررردور 
 ألح اب الوومية.ليبرمان من ح ب إسرائيل بيتنا با  افة لوجود قاد  ا

في هذ  الظرو  سيكون من الصعب عأى نتنياهو مواجسة المجتمع الدولي بمفرد . وسيتوجب عأي   
إعررراد  العيقرررات المتصررردعة مرررع البيرررت األبررري  بعرررد الخطررراب الرررذو ألورررا  فررري الكرررونارل ومناوراتررر  

هذا الشأن هو تايير رون االنتخابية التي أغ بت الواليات المتحد  األمريكية وأقل ما يمكن  فعأ  في 
ديرمر سفير  في واشنطن بعد أن قام هذا األخير بتدمير كل الجسور التي قرد تسرمح بإعراد  العيقرات 

 مع ا دار  األمريكية الحالية التي يسيطر عأيسا الديموراطيون. 
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، وحتررى بعررد الويررام بررذل  فإنرر  عأررى األرجررح سررينتظر لوقررت طويررل قبررل الررتمكن مررن الررذهاب مررر  أخررر 
 لأبيت األبي ، خاصة في فتر  حكم أوباما.

واعتبررر التوريررر أن األخطررر مررن هررذا هررو أن ا دار  األمريكيررة بصرردد تح ررير خطررة لتسرروية الو ررية 
الفأسرررطينية بررردون الرجررروع لنتنيررراهو، ومرررن الممكرررن أن توررروم بعرررر  هرررذ  الخطرررة عأرررى مجأرررل األمرررن 

 الدولي بالتنسي  مع حأفائسا األوروبيين.
تب الموال كي  يمكن لتحال  يميني من هذا النوع مواجسة المجتمع الدولي في ظرل تروتر وتسا ل كا

العيقرات مرع أوروبررا التري ترسررل بإشرارات تحذيريرة تفيررد بنفراذ صرربرها عأرى إسررائيل، وفرري ظرل األ مررة 
تى التي تشسدها السأطة الفأسطينية التي تعاني من تجميد إسرائيل لعائداتسا المستحوة من ال رائب ح

باتت عأى وش  االنسيار، بما يعني  ذل  من مشاكل أمنية في ال فة وفي الوطراع الرذو يعريش حالرة 
 غأيان.

 وأكد التورير أن التحال  الذو يعمل نتنياهو عأى تشكيأ  غير م هل لمواجسة كل هذ  التعويدات. 
مرررن المعسررركر  وأ رررا  أن نتنيررراهو إذا أراد تحسرررين موقعررر  فإنررر  يحتررراف  قنررراع يتسرررحا  هرتصرررو  

الصررسيوني باالن ررمام إليرر ، وهررو أمررر صررعب بسرربب الترروتر الررذو عرفترر  الحمأررة االنتخابيررة، وبسرربب 
الخصررائ" الداخأيررة لكرري الحرر بين، ولكنرر  يبوررى أمرررا واردا بررالنظر ألن ترراريخ الكنيسررت أثبررت أنرر  ال 

 يمكن التنب  بالتحالفات التي ستحد .
يكرون نتنيراهو فري الواجسرة، برل سريكون يتسرحا  هرتصرو  الرذو  وأكد التورير أنر  فري هرذ  الحالرة لرن 

سررريحمل ربمرررا حويبرررة و يرررر الخارجيرررة وسررريأعب دور المحررراور األنيررر  والمسررر ول الرررذو سررريوبل الاررررب 
التحاور مع . ولكن في هذ  الحالرة سريكون مرن الصرعب أن يوبرل هرتصرو  بسرذ  الحويبرة ألن الشرعب 

 را  هرو المسر ول عأرى السياسرة الخارجيرة وأن الرو ير هرو مجررد ا سرائيأي يعتبرر دائمرا أن رئريل الرو 
 شخ" ثانوو.

حيررر  ذك رررر التوريرررر فررري هرررذا السررريا  برررأن برررن غريرررون قرررال ذات مرررر : "و يرررر الررردفاع يحررردد السياسرررة  
الخارجية  سرائيل وو ير الخارجية يكتفي فوط بشرحسا". ولسذا فرإن كرل حكومرات الوحرد  الوطنيرة فري 

ر طويي إذ تنسار أمام أول أ مة دولية، ألن خيفاتسا الداخأيرة ال تأبر  أن تطفرو عأرى إسرائيل ال تعم  
وفرري الختررام قررال التوريررر إن عأررى إسرررائيل االسررتعداد لمواجسررة صررعوبات كبيررر  عأررى السرراحة  السررطح.

لرم الدولية، ألن الحميت االنتخابية اعتادت عأرى التاا ري عأرى المشراكل الحويويرة، والحمأرة األخيرر  
تشذ عن هذ  الواعرد ، ولكرن بعرد انو را  وقرت الشرعارات ترد  سراعة الحويورة، وحويورة و رع إسررائيل 

 عأى الصعيد الدولي ستكون موجعة لإلسرائيأيين.
 02/3/0202، 00موقع عربي 
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 إسرائيل: حكومة يمين في وجه أوباما وأوروبا 

أحيم ، أن يستيوظ صبا  األربعا ،  لم يتوقع بنيامين نتانياهو، في أ هى: أمال شحاد  -الناصر  
عأى انتصار ساح  يس م في  خصوم  ه يمة نكرا  تجعأ  رئيل حكومة مر  أخر،. فود بات في 
تأ  الأيأة والمعأومات المسربة من لجنة االنتخابات المرك ية توول إن  في و ع تعادل. فخأد لأنوم 

بالناخبين من اليمين أن يسبوا النواد حكومت .  مرتاحًا، ألن  كان قد أم ى يومًا عصيبًا وهو يستاي 
ال تسمحوا بتشكيل حكومة يسار تستند »كان يتحد  صراحة عأى ان  بات عأى شفا الس يمة، قال: 

، فتدفووا ورفعوا من نسبة التصويت عمومًا والتصويت لح ب  الأيكود بوج  «إلى أصوات العرب
 32عأى انويب في النتيجة، يمنح  ال أقل من  خا". وبداًل من أن يحصل انويب عأي ، استيوظ

موعدًا. فوج  هو نفس  بذل ، ومثأ  فوج  كثيرون. وقد رغب في أن يحتفل بنشو  النصر، لكن  لم 
 يجد من يحتفل مع . فالنشيطون في ح ب  كانوا قد غادروا.

ل األيام بل ونشو  النصر هذ ، لم يحظ بسا نتانياهو لوال خطة عمل مرك   ومكثفة قام بسا خي
والساعات األخير  من يوم االنتخابات. فود اتبع تكتي  المعركة السأبية، الذو يبدو في  وكأن ح ب  
ومعسكر  ينساران. فب  خيل الساعات األخير  من هذا اليوم ندا ات استااثة لجمسور اليمين مدعيًا 

ولية الممولة من الخارف  سواط . أن هنا  خطرًا كبيرًا عأى حكم اليمين بسبب الحمأة العربية والد
وقد فعأت هذ  الحمأة فعأسا فسب سكان الودل اليسود ومستوطنات ال فة ومعسم بأدات الشمال 

 وبخاصة كريات شمونة ونساريا ليحصل منسم عأى أعأى نسبة تصويت بين األح اب المنافسة.
ونتانياهو فنان في هذا «.  انتصار الخو  والتخوي»ولسذا، وجدنا المحأأين والخبرا  يعتبرون  

المجال. يرعب شعب  من النووو ا يراني، ويخيف  من خطر ح ب هللا، ويحذر  من هجوم صواريخ 
 من حمال. والمجتمع ا سرائيأي انجر ورا  . صدق  ومنح  أصوات .

، التي قادت «هآرتل»لود نجح في إقناع الجمسور بأن هنا  خطرًا عأى وجود إسرائيل. صحيفة 
يجب أواًل حني السامات، فالشعب قال كأمت . االنتخابات »مأة  سواط نتانياهو، كتبت توول إن  الح

ذا كانت األر  )ا عيميةع منحا  ، فود كانت  د اليمين. وعأى  كانت حر ، سرية ومستويمة. واد
بل وأن رغم ذل ، فان الاالبية حددت في قرار  د التيار، بأن نتانياهو سيكون رئيل الحكومة المو

الأيكود سيكون الح ب الحاكم، وأن األح اب الدينية والوومية المتعصبة ستكون ج  ًا ال يتج أ من 
 السأطة.
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: تمرد هادئ في 0662، حصل عأى صياة جديد  وقوية لسنة 0666من توقع عود  عام »وكتبت: 
أت م بالديموقراطية عدم االنتخابات، ليأة من المفاجآت، تتويج نتانياهو كويصر. ال يمكن المواطن الم

 «.تبني هذ  النتائج ألن هذا هو ما قررت  الاالبية، والاالبية هي السياد 
نتائج االنتخابات ا سرائيأية والمفاجئة جا ت كخطو  شرعية عر فت إسرائيل نفسسا ثانية كإسرائيل 

رائيل فرصة لحر  وبأن  كانت أمام إس«. الكارثة«نتانياهو. ولم يتردد كثيرون في وص  ما حد  بر
الموود في الأحظة األخير ، قبل اصطدامسا بكتأة جأيد اليشرعية، لكنسا قررت االصطدام بسا. كانت 
هنا  فرصة لمنع مواجسة سياسية شعبية عأى الجبسة الفأسطينية، لكن إسرائيل اختارت المواجسة. 

 بعيون مفتوحة اختارت العمى، وبرأو وا ح اختارت النشو .
كل هذ  النتائج عأى أعمال الحكومة الموبأة، س ال طرحت  أكثر من جسة لد، نواشسا وكي  ستنع

 نتائج االنتخابات وجا  الرد:
الوديمة اختارت عدم ر ية الفأسطينيين  –عندما تسف  الدما  هنا سيحد  ذل  ألن الاالبية الجديد  

 والمستوطنات واالحتيل.
الوديمة،  –، سيحد  ذل  ألن الاالبية ا سرائيأية الجديد  عررنرردما ستر ررب إسررائريرل بالعووبات

 تنكرت لرو  العصر.
لود انتست معركة االنتخابات الكئيبة والبائسة بورار حاد، دفن فرصة حدو  يوظة هنا قبل االصطدام 

 مع الواقع.
ي ، وف0622، ال تول عن قو  الس   في عام 0202ما حد  هو ه   أر ية. قو  الس   في عام »

 . وهذا ليل صدفة عندما يواج  ثأ  ا سرائيأيين حالة اكتئاب.0680عام 
ويتبين من تركيبة الحكومة أن ربع أع ائسا فوط يمثأون أح ابًا ديموقراطية، تأت م بالديموقراطية 
بشكل كامل. وتشمل متدينين، ومستوطنين، ومتعصبين وشعبويين. هنا  عد  قبائل في الدولة، 

يفة بينسا هي التي تسبب انشوا  األر  المر  تأو األخر،، وابتيع األمل. وبدل والدينامية العن
صياغة مرك  عويني ومتنور، يوود ويخدم المجموع الوبأي، خأونا حربًا متواصأة بين الوبائل، تجعأنا 

عود  نتانياهو إلى رئاسة « هآرتل»، هكذا تأخ" «جميعًا نتخذ قرارات غير حكيمة وغير مس ولة
نتانياهو هو صاحب االنتصار الوحيد لح ب »أن « يديعوت أحرونوت»ومة. وت ي  صحيفة الحك

بل لأمعار  االنتخابية. فود نجح في تحويل الخسار  إلى فو  وجر  لح ب   ياد   الأيكود. فسو رجل جر
في المئة من األصوات. وتجربت  الناجحة هذ  يجب أن تدرل في كأيات السياسة في  22

و، كما يوول سأفان شالوم، أحد أنجح السياسيين الشعبويين الذين عرفتسم إسرائيل في الجامعات. فس
تاريخسا. لم يس م خصوم  فحسب، بل ه م االستطيعات. وه م الطبيعة. ولكن السبب الحويوي ليل 
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وتراجعنا عن « البيت في خطر»في  بل فينا نحن المواطنين. لود انجرفنا ورا  دعايت  الرخيصة بأن 
 «.خاذ الموق  الصحيح الذو يوول يجب إسواط الفاشلات
 

 حكومة أكثر تطرفًا وعربدة وغطرسة
مثل هذا االنويب، الذو يمنح اليمين الم يد من الوو ، سيجعل الحكومة الموبأة أكثر تطرفًا. فنتانياهو 

ر  ال منية الذو بدأ مشاورات  مع قيادات أح اب اليمين سيكون قادرًا عأى تشكيل حكومة خيل الفت
يومًا، يمكن  أن يطأب تمديدها ألسبوعين آخرين إذا أخف ع. والنتائج  08المحدد  ل  وربما أقل )لدي  

نائبًا ومن غير المتوقع مواجسة إشكاليات كبير  مع  22تمنح  إمكانية تشكيل حكومة يمين بأكثرية 
رية. فسو لن يتمكن، كما يبدو، هذ  األح اب، لكن  قد يواج  صراعًا داخل ح ب  حول الحوائب الو ا

من المل بالو را  الحاليين، بينما يدين، في الموابل لعدد من النواب الذين وعدهم بمناصب و ارية 
 خيل الحمأة االنتخابية، ومن بين ه ال   ئي  الكين وياري  ليفين وغيي جمأئيل وميرو ريا .

، «كوالنو»مين أكثرية وجا ت عأى النحو اآلتي: النتائج التي أفر تسا هذ  االنتخابات تمنح كتأة الي
البيت »مواعد، وح ب المستوطنين  02وهو ح ب جديد بوياد  موشي  كحأون، المنش  عن الأيكود، 

مواعد، وح ب  2« شال»مواعد، وح ب اليسود الشرقيين المتدينين  8بوياد  نفتالي بنيت « اليسودو
 2بوياد  أفيادور ليبرمان « يسرائيل بيتينو«مواعد، و 2« يسدوت هتورا »اليسود المتدينين األشكنا  
موعدًا، وح ب اليسار الصسيوني  00بوياد  يائير لبيد عأى « يش عتيد»مواعد. وبالموابل حصل 

موعدًا  03فود حصأت عأى  28مواعد. أما الوائمة المشتركة التي تمثل فأسطينيي  2« ميرتل»
 .28ست، وهذا التمثيل لأعرب هو األول منذ عام لتتربع في المكانة الثالثة في الكني

ال العون في سياسة نتانياهو يعأمون ان  لن يتخذ أية خطو  تحد  تاييرًا ما في أو اع البيد 
والمنطوة، إال إذا نشأت ظرو  خارجية قاهر  ترغم  عأى ذل . فسو من جست  ينتول من معركة 

سيكون هم  األول. سيحاول بالطبع تحسين  االنتصار إلى معركة الحفاظ عأى الكرسي. فسذا
العيقات مع الواليات المتحد ، ولكن من دون إعطا  شي  تطأب ، ألن ائتيف  اليميني سيمنع . بل 

أنتم »سيحاول إقناع األميركيين بأن مواقف  السياسية التي لم تعجبسم هي مواق  الشعب في إسرائيل: 
ب ا سرائيأي قرر بالديموراطية أن يناصر سياستي، فرجا  تريدوننا دولة ديموراطية؟ حسنًا. الشع

 «.احترموا إراد  الشعب
 

 األوروبيون يهددون بإجراءات عقابية؟



 
 
 
 

 

           38ص                                     3200 العدد:    02/3/0202 الجمعة التاريخ:

يوجد في الحكومة ما يكفي من قو، عربد  وغطرسة لتساجم األوروبيين عأنًا وتذكرهم بتاريخسم 
سم. وليل هذا فحسب، بل سيحاول الطويل في ا طساد اليسود، وصواًل إلى النا ية التي حاولت إبادت

تأليب الشعوب األوروبية عأى قادتسا. ويحاول استخدام أسأوب التخوي  معسا. وقد أعطى ا شار  
سيطر  »لذل  أحد المستشرقين الذين ينتمون إلى معسكر  اليمين، جاو بيخور، الذو خرف محذرًا من 

داعش أرادت »فيوول إن «. نحو أوروباداعش عأى حي  كبير من الشواط  الأيبية بار  االنتشار 
في حربسا الشعوا  طيأة السنتين الما يتين الوصول إلى مكان ما عأى شاط  البحر، حتى تستطيع 
النفاذ من  إلى أوروبا. وحصأت عأى ذل  م خرًا بسيطرتسا في الشواط  الشرقية في ليبيا. وقد اقتربنا 

ي الشر  األوسط، وهو فصل السجر  إلى الشمال، من فصل الربيع، الذو بات يحمل معاني بائسة ف
ففي هذا الفصل يساجر مئات ألو  األفارقة عاد  إلى أوروبا. ومع ه ال  سيسافر حتمًا ب ع مئات 
وربما ب عة ألو  وربما أكثر، من المواطنين الذين ينتمون رسميًا وفعأيًا إلى داعش وغيرها من 

أن أوروبا ال تعتر  بوجود مشكأة كسذ . وما  الت الحركات األصولية المسأحة. وير، بيخور 
تتظاهر بأن كل شي  عأى ما يرام. وي كد أن إسرائيل تحاول شر  المو وع لألوروبيين كي يفسموا 

 أن كل بيت لديسم سيصبح في خطر بسبب هذ  التطورات.
ذا كان نتانياهو قد  أل العالم من خيل عر  كاذب لخطابات الدولتين في بار اي ين، واألمم واد

أمام الكونارل، بينما شجع في الموابل البنا  في المستوطنات، بخاصة  0200المتحد  وخطاب 
المع ولة، في شكل يخرب عأى تطبي  حل الدولتين، سيواصل هذا الطري  اآلن ومع  دعم من 

ولة الشعب. وتأ  الفئات من الشعب في إسرائيل، التي منحت أصواتسا لألح اب الم يد  إقامة د
تريد تسأيم مناط  ستستخدم لأسجمات ا سيمية المتطرفة  د »فأسطينية اليوم، يتسمسا بأنسا 

 ولن ي مسا إلى ائتيف  الحكومي الموبل.«. تدفن رأسسا في الرمل»و« إسرائيل
02/3/0202، الحياة، لندن  

 
 الثابت في عالقة السلطة بإسرائيل 

 أسامة أبو ارشيد
أيكود المفاج  في االنتخابات البرلمانية ا سرائيأية، وتوقع تشكيل بنيامين عأى الرغم من فو  ح ب ال

نتنياهو حكومة يمينية جديد ، وعأى الرغم من حالة الموت السريرو التي تعيشسا عمأية التسوية 
تي ا سرائيأية، فإن َثمََّة ثابتًا واحدًا ال يخالج  ش ، ولن يمس  تايير في سيا  العيقة ال-الفأسطينية

 تربط السأطة الفأسطينية في ال فة الاربية باالحتيل ا سرائيأي، هو "التنسي  األمني".
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مناسبة هذ  المودمة مرتبط بأربعة مستجدات راهنة عأى الساحة الفأسطينية. أوال، قرار المجأل 
فة مع المرك و لمنظمة التحرير مطأع الشسر الجارو، والمتعأ  بر"وق  التنسي  األمني بأشكال  كا

سأطة االحتيل ا سرائيأي، في  و  عدم الت امسا باالتفاقيات الموقعة بين الجانبين"، و"تحميل 
سأطة االحتيل )إسرائيلع مس ولياتسا كافة تجا  الشعب الفأسطيني في دولة فأسطين المحتأة، 

جس   األمنية كسأطة احتيل وفوًا لأوانون الدولي". ثانيًا، االعتواالت الواسعة التي شنتسا األ
الفأسطينية في ال فة الاربية، أيامًا بعد قرار "المرك و" هذا، في صفو  حركة حمال، وشمأت 
محررين سابوين من سجون االحتيل،  من ما تعر  بسياسة "الباب الدوار"، والذو بموت ا  

  الداخأية التابعة تتناوب إسرائيل والسأطة عأى اعتوال المطأوبين لديسما. ثالثًا، ما كشفت عن  و ار 
لحمال في قطاع غ  ، األسبوع الما ي، ووصفتسا بر"وثائ " و"معأومات" و"اعترافات" من عناصر 
أمنية فأسطينية سابوة في الوطاع "ت كد" تورط األجس   األمنية التابعة لأسأطة في رام هللا، في إثار  

حدا  حالة من الفأتان األمني في غ  ، إلى جانب ج مع معأومات عن المواومة الفو ى، واد
، وتوديمسا 0202و 0200الفأسطينية وأنشطتسا خيل العدوان ا سرائيأي عأى غ  ، عامي 

 سرائيل. رابعًا، إعين نتنياهو، قبل أيام من االنتخابات ا سرائيأية األخير ، تراجع  عن حل 
 ية.الدولتين، وتأكيد  أن  لن يكون هنا  انسحابات جديد  من ال فة الارب

وكانت حكومة نتنياهو قد أوقفت، مطأع العام الجارو، تحويل أموال  رائب فأسطينية إلى السأطة، 
بسبب مسعى األخير  إلى االن مام إلى المحكمة الجنائية الدولية، رد ًا عأى تعنت إسرائيل في مأ  

فأسطينية مستوأة المفاو ات، واستمرارها في سياسة االستيطان التي تو ي عأى أو أمل لويام دولة 
 ومتواصأة جارافي ًا في ال فة الاربية.

ت كد هذ  التطورات األربعة أن "التنسي  األمني" فأسطيني ًا مع إسرائيل ال يمكن الَملُّ ب ، مسما اتخذ 
 من "قرارات"، ومسما كانت العوبات التي تعتر  عمأية التسوية بين الطرفين، وبا 

م السياسي ا سرائيأي أم غير ، وسوا  تودمت مسير  التسوية أم "سوا  نتنياهو عأى رأل قمة السر 
بويت تراو  مكانسا، فإن أمرًا واحدًا لن يتاير في سيا  عيقة السأطة الفأسطينية بإسرائيل، وهو 

 التنسي  األمني"
النظر عن مستو، التعنت ا سرائيأي وا هانات التي توجسسا دولة االحتيل لأسأطة الفأسطينية 

و ها. فالبعد األمني في العيقة هو الجوهر األسال لِّكرْن ِّ السأطة الفأسطينية، و رور  وجودها ورم
 إسرائيأي ًا.

، كان وا حًا 0663فمنذ إعين المبادئ الم سل لنشأ  هذ  السأطة، والمعرو  بر"اتفا  أوسأو" عام 
مباشر، وتحديدًا إنساني ًا واقتصادي ًا أن هذ  السأطة ما استدعيت إسرائيأي ًا إال لترفع كأفة االحتيل ال
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لوا ها عأى عاتوي "وكيل" من أهل البيت، أو ما يطأ  عأي  "االحتيل  وأمني ًا، عن الدولة العبرية، واد
الديأوكل". وفعًي، تيحوت االتفاقات التنفيذية، بعد إعين المبادئ، لتنظم طبيعة العيقة األمنية بين 

، وواو 0662ل ا سرائيأي، وأهم اتفاقيتين في هذا السيا  واشنطن عام السأطة الفأسطينية واالحتي
، ونصتا، صراحًة، عأى دور األجس   األمنية الفأسطينية في "محاربة ا رهاب 0668ريفير عام 

كأت  والتصدو ألعمال العن "، الفأسطينية بالطبع. ولم تخيب أجس   األمن الفأسطينية الكثير  التي شر
رجا  إسرائيل، فود عمأت، منذ اليوم األول، عأى ميحوة فصائل  0662طة عام مع قيام السأ

 المواومة الفأسطينية و ربسا واد عافسا.
وبويت مسمة األجس   األمنية الفأسطينية هي ذا  إلى حين اندالع انتفا ة األقصى في 

نفس  ما بين ، بعد فشل مفاو ات كامب ديفيد الثانية في صي  العام 0222سبتمبر/أيأول عام 
الرئيل الفأسطيني الراحل ياسر عرفات، ورئيل الو را  ا سرائيأي األسب ، إيسود بارا ، برعاية 
الرئيل األميركي األسب ، بيل كأينتون. حينسا أدر  عرفات أن إسرائيل ليل في واردها تحوي  "سيم 

سرائيأية الوابع في الودل من الشجعان" الذو طالما تانى ب ، وبأن  ال فر  إن كان رئيل الحكومة ا 
 الأيكود "المتشدد" أم العمل "الحمائمي".

مع انطيقة انتفا ة األقصى، حاول عرفات أن ياير قأيًي في "عويد " األمن الفأسطيني، وفعًي، 
انخرط كوادر في األجس   األمنية في المواومة، وتحديدًا عبر "كتائب شسدا  األقصى"، الجنا  

فتح، حينئذ، غير أن "عويد " ووال  البنية الصأبة لسذ  األجس   وقادتسا بوي دومًا وفي ًا  العسكرو لحركة
"لأتنسي " مع إسرائيل. فوجودهم ومصالحسم ومعاشسم مرتبط بالدور الوظيفي الذو استجأبوا من 

، حتى "عادت حأيمة إلى عادتسا 0222أجأ . وهكذا، ما أن تمَّ التخأ" من عرفات، أواخر عام 
لوديمة"، خصوصًا في ظل رئيل جديد، هو محمود عبال )أبو ما نع، والذو لم يتردد، يومًا، في ا

أن يكرر مع وفة أن "التنسي  األمني" مع إسرائيل من ثوابت  التي لن يتراجع عنسا، ولن يخجل من 
الية عندما تحد  عن الدعوات المتت 0200إعينسا. وفي هذا السيا ، يندرف تصريح  المتوتر عام 

حينسا لوق  "التنسي  األمني"، قائًي: "عندما يكون لدينا أمن؛ فإن هذا لمصأحتنا؛ والتنسي  األمني 
ليل لطر  واحد؛ ولكن، أي ًا لألر  الفأسطينية؛ ونحن حريصون عأى التنسي  األمني، ألننا نريد 

ت رخيصة". ولكن، أو أمن المواطن الفأسطيني؛ وبالتالي، ما يوال بسذا الشأن هو في رأيي م ايدا
 مصأحة لأطر  الفأسطيني في "التنسي  األمني" عنا  أبو ما ن؟

ربما يكون من الحرو بنا، هنا، أن نذك ر بحويوة مفسوم "التنسي  األمني" الذو أشر  عأى صياغت  
، وبتوجي  من إدار  الرئيل الساب ، جورف 0222الجنرال األميركي، كي  دايتون، بد ًا من عام 

في مرك  دراسات صسيوني في واشنطن، هو "معسد  0226ففي محا ر  لدايتون عام بوش. 
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واشنطن لسياسات الشر  األدنى"، تحد  دايتون عما وصف  "الفأسطيني الجديد"، ويوصد ب  رجل 
األمن الفأسطيني. وبحسب ، يخ ع رجال األمن الفأسطينيون لعمأية فح" لخأفياتسم األمنية والفكرية 

سرائيأية وأردنية. وهد  األجس   األمنية الفأسطينية والسياسية م ن ثيثة أجس   أمنية، أميركية واد
األسال، حسب دايتون، يتمثل باستسدا  حركتي حمال والجساد ا سيمي، وأو تيارات أخر، 
تسعى إلى مواومة إسرائيل. وفي عبار  ال تخأو من سخرية، قال دايتون، إن الواد  األمنيين 

ن ذهأوا من مستو، أدا  األجس   األمنية الفأسطينية إلى درجة أنسم سألو  "كم تستطيع أن ا سرائيأيي
 تنتج من ه ال  الفأسطينيين الجدد، وبأو سرعة؟".

ه ال  "الفأسطينيون الجدد" هم من كتب عنسم الصحافي ا سرائيأي في "يديعوت أحرنوت"، ناحوم 
عندما وص  لوا  سري ًا جمع قاد  من األجس   ، 0226برنياع، في يناير/كانون ثاني من عام 

األمنية الفأسطينية بنظرائسم ا سرائيأيين. نول برنياع عن مس ول أمني فأسطيني كبير قول : "أصبح 
دَّها، عأى الرغم من أننا في شسر رم ان؛ لود  لنا عدو مشتر  هو حمال؛ نحن نتحرَّ  اآلن  ِّ

رنا شن الحرب عأيسا؛ ألن من يريد ق ر بوتأ ِّ"!قرَّ  تأ ؛ عأي  أن تربادِّ
إذن، هذا هو دور السأطة الفأسطينية، الوظيفي لألس ، والذو عبر عن  كبير المفاو ين 

، بوول : 0202الفأسطينيين، صائب عريوات، في أحد وثائ  قنا  الج ير  المسربة أواخر عام 
حكم الوانون. رئيل الو را  )سيم "استثمرنا وقتًا وجسدًا؛ وحتى قتأنا أبنا  شعبنا ألجل حفظ النظام و 

سات. لسنا دولة بعد؛ لكننا الوحيدون في العالم  فيا ع يووم بكل ما هو ممكن من أجل بنا  الم سَّ
 العربي الذين يراقبون ال كا ، والخرطب في المساجد. نحن نجتسد لأويام بما عأينا".

أي أم غير ، وسوا  تودمت مسير  باختصار، سوا  نتنياهو عأى رأل قمة السرم السياسي ا سرائي
التسوية أم بويت تراو  مكانسا، فإن أمرًا واحدًا لن يتاير في سيا  عيقة السأطة الفأسطينية 
بإسرائيل، وهو "التنسي  األمني"، أو إن شئت فول: "العمالة األمنية". فبدون هذا "التنسي "، فإن 

ئمًا: إلى متى يبوى مصير ق ية عادلة السأطة تفود مبرر وجودها. ويبوى الس ال األصعب قا
 كفأسطين رهينة في أيدو منتفعين ويائسين من عطا  شعبسم؟

02/3/0202، العربي الجديد، لندن  
 
 فوز نتنياهو ما بين عباس وحماس 

 إبراهيم المدهون
 فو  نتنياهو بسذ  النسبة صدم التوقعات المنشور  واالستطيعات السابوة، وأعتود أن نتنياهو نفس 
تفاجأ بالنتيجة، ولم يكن يتوقعسا، هذا الفو  الأيكودو دليل تطر  ا سرائيأيين وعنادهم في الوقت 
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ذات ، فنتنياهو لم يواج  هارتصو  وليفني وحدهما، بل كان معسم ا عيم والنخب الصسيونية، 
وسكنات  با  افة لإلدار  األمريكية برئاسة أوباما وكيرو، حتى الرئيل عبال تمنى في صيت  

خسار  نتنياهو، وحاول بشكل كاريكاتيرو إرسال رسائل لأناخبين لأتأثير عأيسم لصالح المعسكر 
 الصسيوني، فجا ت بنتيجة عكسية.

نتنياهو ال يتمتع بصفات ال عامة، إال أن خأو الساحة ا سرائيأية من قيادات م ثر  ساعد في 
رات جريئة، ويعمل عأى إبوا  الحال عأى ما هو استمرار انتخاب  وت عم ، فسو يجبن عأى اتخاذ قرا

عأي  وتجنب التصادم، ويعد  استمرار  في رئاسة الحكومة أطول فتر  ممكنة غاية كبر، وأولوية، لسذا 
يكثر من الحسابات، ويتص  بالتردد وعدم ا قدام عأى اتخاذ قرارات مصيرية كبر،، فسو يسعى 

استعرا ي يجيد التمثيل، تندر عأي  شارون مرارا لمجد شخصي دون تحمل تبعات سياسية، وهو 
 بأن  "ال يجيد السياسة، ومكان  الطبيعي عار  أ يا ".

 
ما يوأ  الرئيل عبال استمرار نتنياهو رف   لمشروع الدولتين بشكل عأني وعمأي، فتتمثل سياسة 

قتصادو مرتبط نتنياهو في تو يم سأطة ال فة من كيان سياسي فعال لوظيفي أمني، موابل رفا  ا
باالحتيل، لسذا يستمر في االستيطان وتسويد الودل وابتيع األرا ي، موابل مد السأطة بأموال 

 المواصة شسريا.
يدر  الرئيل عبال  ع  سيطرت  أمام  باط األمن في محافظات ال فة المتواصأين مباشر  مع 

قأيمية مترابطة ومنسجمة مع فكر وسياسات األم ن ا سرائيأي، لسذا التأويح المتكرر مخابرات دولية واد
 بوق  التنسي  األمني مناور  مكشوفة لأعب في ساحة االنتخابات ا سرائيأية.

أ حت خيارات الرئيل اليوم محصور  في االستسيم الكامل مع فكر نتنياهو، أو مصالحة حويوية 
حدا  حالة فرا  يرب  المشسد بشكل انو يبي، ومن المعرو  أن مع حركة حمال، أو تر  السأطة واد

عوأية أبي ما ن وتركيبت  النفسية والعائأية وسأوك  الساب  وطريوت  في التعامل مع المتايرات 
 وحسابات  المتداخأة تمنع  من الخيار األخير.

أما عن غ   فود، قاد نتنياهو م طرا حربين  د حمال، وأعتود أن  ال يفكر بتكرار التجربة في 
أن حمال معنية بسدو  ممتد، بشرط رفع الحصار أو تخفيف  عأى أقل تودير، الوقت الوريب، كما 

نتنياهو قدم عرو ا سياسية في السر والعأن، يشترط فيسا ع ل ال فة الاربية عن أو تفاهمات 
لترتيب وتخفي  حصار غ  ، رف تسا حمال، وف أت االستمرار في المصالحة عأى عيتسا 

 ية.ل مان تماس  الكيانية الفأسطين
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يرف ل نتنياهو بمكر التعامل الم دوف مع طرفي االنوسام الفأسطيني، ال يوبل بمصالحة، وال يوبل 
بوا  الحالة الراهنة عأى ما هي عأي  تتواف  ومشروع  الوائم عأى  أي ا بسيطر  طر  عأى طر ، واد

،، بتشديد التعامل المج أ مع ال فة من جسة، رفا  اقتصادو مع تنسي  أمني، وغ   من جسة أخر 
 الحصار، ومحاولة تع ي  ع لتسا السياسية.

لسذا، مواجسة نتنياهو تكون عبر تنفيذ بنود المصالحة بشكل حويوي، عأى أن يسارع عبال بتشكيل 
حكومة وحد  وطنية بمشاركة حمال والفصائل، ويسمح لأتشريعي بأخذ دور ، مع الم ي قدما 

توفرت النية الحويوة من قبل الرئيل عبال لتطبي   بإجرا  انتخابات تشريعية ورئاسية، وفي حال
قأيميا مسيًأ وداعما، كما سيحظى بتساهل  جرا  االنتخابات، سيجد اليوم مناخا عربيا واد المصالحة واد

 أمريكي، وهذ  الخطوات ستوفر ل  انسحابا آمنا والئوا من المشسد السياسي.
09/3/0202، "00موقع "عربي   

 
 ع.. أسباب وتداعياتفوز نتنياهو غير المتوق 

 صالح النعامي
يمكن وص  فو  اليمين ا سرائيأي بوياد  بنيامين نتنياهو في االنتخابات المبكر  التي جرت الثيثا  
الما ي ب ل ال سياسي. لود كان فو  نتنياهو مفاجئا ودراماتيكيا، ليل ألن  جا  بعكل كل التوقعات 

ئيل أن توحدت النخب األمنية والثوافية وا عيمية والفنية فوط، بل أي ا ألن  لم يحد  في تاريخ إسرا
 في جسد منظم وواسع  فشال رئيل و را ، كما توحدت  د نتنياهو عشية هذ  االنتخابات.

لود وجست هذ  النخب المعتبر  قائمة طويأة من االتسامات  د نتنياهو ت من في األو اع 
د  الكيان الصسيوني، سيما وأن الذين لعبوا الدور الطبيعية ن ع الشرعية عن حو  في مواصأة قيا

األسال في الحمأة  د  كانوا تحديدا قاد  جيش واستخبارات من أولئ  الذين ينظر إليسم كأصحاب 
 "إنجا ات عسكرية كبير ".

فود تأطر المئات من الجنراالت المتواعدين، وعدد كبير من الواد  السابوين في جسا و المخابرات 
"الشابا " و"الموساد" في حميت لر "توعية" الجمسور ا سرائيأي بر "مخاطر" بوا  نتنياهو في الداخأية 

 سد  الحكم، وتصوير حكم  عأى أن  "خطر مباشر عأى األمن الوومي ا سرائيأي".
وقد وصل األمر برئيل الموساد الساب  مئير دغان، الذو يوص  بأن  "بطل إسرائيل" بسبب سجأ  

خم  د الفأسطينيين والعرب، إلى حد ا جساش بالبكا  خيل إلوائ  كأمة في مسرجان ا جرامي ال 
نظم في تل أبيب، وهو يحاول إقناع الرأو العام ا سرائيأي بعدم منح نتنياهو الفرصة "لكي ال يو ي 

 عأى المشروع الصسيوني"، عأى حد تعبير .
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 بماذا اتهموا نتنياهو؟

تنياهو بافتواد  الم هيت الويادية التي تجعأ  قادرا عأى مواجسة لود اتسمت المعار ة والنخب ن
التحديات التي تعص  بإسرائيل، وأن كل ما يعني  هو  مان مستوبأ  السياسي وبوا   في ديوان 

 رئيل الحكومة.
فود تم تحميأ  المس ولية عن الفشل في الحرب عأى غ   وعج   عن "ردع" حركة حمال، مع العأم 

تسام تم توجيس  ل  من قبل شركائ  في اليمين، سيما و ير الخارجية أفيادور ليبرمان. واتسم أن هذا اال
نتنياهو بأن  المس ول المباشر عن تعاظم المشروع النووو ا يراني بشكل كبير، حي   عمت النخب 
ل األمنية، التي سب  لسا أن عمأت مع نتنياهو، أن  خيل السنوات الست األخير  من حكم الرج

 تعاظم المشروع النووو ا يراني خمل مرات.
واألكثر من ذل ، فود تم تحميل نتنياهو المس ولية عن األ مة غير المسبوقة في العيقات مع 
الواليات المتحد ، الحأي  الرئيل  سرائيل، مع العأم أن رئيل الو را  الأيكودو األسب  إسحا  

 خريب العيقات مع واشنطن.بعد اتسام  بت 0660شامير فشل في انتخابات 
في الوقت ذات ، فود  خرت وسائل ا عيم بوص" وروايات حول مظاهر الفساد في بيت نتنياهو، 
سيما تيعب  وجت  سار  في األموال العامة المخصصة لأمور الرسمي لأعائأة، ناهي  عن إيراد 

 الكثير من األدلة عأى تدخأسا في ش ون الحكم.
كاسبيت أن نتنياهو يسمح ل وجت  بح ور لوا ات  مع قاد  االستخبارات وقد كش  الصحافي بن 

عندما يتوجسون لبيت   طيع  عأى نتائج عمأيات سرية نفذت خأ  الحدود لأتو. من هنا، فإن 
الشعار الوحيد الذو رفعت  المعار ة والنخب كان "إال بيبي"، أو كل نتيجة تسفر عنسا االنتخابات 

 ئيل إال بوا  نتنياهو في الحكم.ستكون في صالح إسرا
 

 لماذا فاز نتنياهو؟
لود تمكن نتنياهو من الفو  بعكل كل التوقعات ورغم الحميت العاتية التي نظمت  د ، ألن 
المجتمع ا سرائيأي ببساطة ينجر  نحو اليمين، وهذا ما جعل قطاعات واسعة من هذا المجتمع 

هو، والذو شدد في  عأى أن شعار "إال بيبي" يسد  إلى تتوبل الخط الدعائي الذو عك  عأي  نتنيا
، متسما جسات عربية ب خ أموال طائأة من أجل دفع 28تتويج حكومة يسارية بدعم فأسطينيي 

 لأتصويت بكثافة. 28فأسطينيي 
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إن نتنياهو، الذو يدر  الدوافع العنصرية التي تحر  الجمسور ا سرائيأي، فطن الستثمارها بشكل 
ع يندفعون 28د خاطب الجمسور اليسودو قائي "استيوظوا، العرب )يوصد فأسطينيي مكث . وق

كالبركان إلى صنادي  االقتراع، هل توبأون أن يتم إسواطي لتتشكل حكومة يسار بدعم العرب لتتنا ل 
 عن الودل وتفرط بحونا الوطني في هذ  البيد".

مس ولي السأطة الفأسطينية الذين  وقد استال نتنياهو بع  التصريحات التي صدرت عن بع 
أكدوا رغبتسم في فو  اليسار الصسيوني، وصا  شعارا عنصريا دغد  مشاعر األغأبية اليسودية، 
قائي "إن ما يخدم الفأسطينيين ال يمكن أن يخدم اليسود". وقد أوج  الصحافي ا سرائيأي المخ رم 

ساعات من إعين النتائج الصادمة ل ، بأن  يوسي ميأمان عندما كتب عأى حساب  عأى تويتر، بعيد 
 يتوجب ا قرار بأن المجتمع ا سرائيأي لن يوبل إال بحكم اليمين.

وقد برعت حمأة نتنياهو في تحويل خيف  مع ا دار  األميركية بشأن المأ  النووو ا يراني إلى ورقة 
أوباما افتعل األ مة من أجل رابحة في مواجسة خصوم ، حي   عم موربو نتنياهو أكثر من مر  أن 

ا  رار بفر" نتنياهو بالفو . وقد اتسم فري  نتنياهو يسودا أميركيين أثريا  عأى عيقة بالح ب 
 الديموراطي األميركي بتوديم دعم مالي لتمويل الحميت االنتخابية لخصوم .

ات . فود تجنب تفنيد ويمكن الوول إن نتنياهو اتبع إستراتيجية دعائية مريحة وم ثر  في الوقت ذ
االتسامات التي وجست ل ، ألن  يعي أن  من الصعب دح  معظمسا، لكن  بدال من ذل ، اختار أن 
يشك  في دوافع الذين وجسوا هذ  االتسامات، ونجح في تصويرهم عأى أنسم "طابور خامل" يتعاون 

 مع أعدا  إسرائيل.
يت قبل االنتخابات قد منحت "المعسكر من ناحية ثانية، صحيح أن جميع استطيعات التي أجر 

الصسيوني" تفوقا عأى "الأيكود"، لكنسا في الوقت ذات  دلأت عأى أن أغأبية الجمسور ا سرائيأي تر، 
في نتنياهو الشخ" األكثر أهأية لرئاسة الحكومة، ولم يحد  أن دلت نتائج استطيع رأو عأى 

ى وهو مستا  من أدا  حكومات الأيكود، إال أن  لم غير ذل . وهذا يعني أن الجمسور ا سرائيأي وحت
 ير أن هنا  بديي أف ل من نتنياهو كمرشح لرئاسة الحكومة.

في الوقت ذات ، ال يمكن إغفال حويوة أن الجمسور ا سرائيأي يدر  حويوة تآكل الفرو  األيديولوجية 
ا سرائيأي جيدا أن ح ب العمل بين األح اب الصسيونية سوا  اليمينية واليسارية. ويذكر الجمسور 

وشريك  ح ب "الحركة" الذو توود  تسيفي ليفني شاركا في حكومات قادها نتنياهو، ولم يتردد الح بان 
في موا مة مواقفسما مع مواق  نتنياهو، بل إن قادتسما حرصا عأى توفير الشرعية الدولية لحكم 

 نتنياهو.
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جنود وال باط بكثافة ألح اب . فالجنود وال باط في ال يمكن أن نع و فو  اليمين إلى تصويت ال
الخدمة ا ل امية والخدمة الدائمة يصوتون عاد  لأيمين، بل إن دراسة إسرائيأية صدرت م خرا ت كد 

 أن ال باط والجنود الذين يخدمون في الوحدات الوتالية يكونون األكثر حماسا لأتصويت لأيمين.
 

 نتنياهو في واليته الرابعة
نجا  نتنياهو المفاج  ال يشي بال رور  بودرت  عأى معالجة المأفات الثويأة التي يتوجب عأي  إن 

معالجتسا بشكل عاجل في العام األول من واليت  الرابعة. وسنحاول التعر  ألربع من أهم هذ  
 المأفات:

ر  الرئيل أوباما، العيقة مع واشنطن والتعاطي مع النووو ا يراني: سيسعى نتنياهو لأتصالح مع إدا
لوا  الخطاب المثير لأجدل في الكونارل كان بار  تحوي   سيما وأن إصرار  عأى تحدو أوباما واد
مكاسب سياسية عشية االنتخابات. وسيحاول نتنياهو التوصل لتوافوات جديد  حول الخطوط الحمرا  

 راني.التي يتوجب أال يتجاو ها االتفا  النسائي بشأن البرنامج النووو ا ي
وعأى الرغم من غ ب ا دار  األميركية من نتنياهو بسبب تجنيد  الجمسوريين  دها، فإن فو  
نتنياهو بعكل حسابات واشنطن، لن يدع مجاال لأمناور  أمام أوباما إال التعامل مع ، سيما بعد أن 

انسا تعطيل قدر  تبين التأثير الطاغي لنتنياهو عأى األغأبية الجمسورية في الكونارل، والتي بإمك
 ا دار  عأى العمل.

وقد يوبل نتنياهو أن يتم التوصل التفا  م قت بشأن البرنامج النووو ا يراني وف  شروط مشدد ، 
عأى أال يتم التوصل ليتفا  النسائي إال في عسد الرئيل األميركي الموبل، الذو يأمل أن يكون 

 شأن التعاطي مع هذا المأ .جمسوريا مما يحسن من فر" التوصل لموق  مشتر  ب
الموق  من المواومة في غ   والسأطة الفأسطينية: تدل كل الم شرات عأى أن نتنياهو يتج  لتشكيل 
حكومة يمينية  يوة ستحر" عأى ت مين الخطوط العامة لبرنامجسا السياسي بنودا تتعأ  بسبل 

غفال هذ  المسألة، حي  إن هنا  التعاطي مع المواومة في قطاع غ  . ال يمكن لبرنامج الحكومة إ 
 ما يشب  ا جماع داخل إسرائيل عأى أن الحرب عأى غ   فشأت في تحوي  أهدافسا.

ويمكن االفترا  أن ح بي "البيت اليسودو"، الذو يوود  و ير االقتصاد نفتالي بنات، و"يسرائيل 
ت مين البرنامج العمل عأى بيتنا"، الذو يوود  و ير الخارجية أفيادور ليبرمان، سي اطان من أجل 

إنسا  حكم حمال في غ   في أية مواجسة قادمة، حي  إن بنات وليبرمان يجاهران بسذا الطر ، لكن 
نتنياهو يدر  أن إسواط حكم حمال يعني إعاد  احتيل قطاع غ   بالكامل، والبوا  في  فتر  طويأة، 

 يد العسكرو والسياسي واالقتصادو.مما يعني أن مثل هذ  الخطو  ستكون مكأفة جدا، عأى الصع
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من هنا، فإن نتنياهو قد يكون مستعدا لأتعاطي مع موترحات تطرحسا المستويات العسكرية في تل 
أبيب، وترمي إلى تحسين األو اع االقتصادية في الوطاع من أجل توأي" محف ات اندالع مواجسة 

مواد البنا  الي مة لمشاريع إعاد   قادمة، لكن هذ  الموترحات ال تت من رفع الويود عأى دخول
ذا أخذنا بعين االعتبار أن الدول المانحة لم ت  بتعسداتسا بشأن إعاد  ا عمار، فإن بوا   ا عمار. واد
عشرات اآلال  من الفأسطينيين دون مأو، قد يمسد الطري  أمام مواجسة قادمة بعكل رغبة حمال 

 ونتنياهو معا.
ومة يمينية في تل أبيب يعني توأي" هامش المناور  أمام قياد  عأى صعيد آخر، فإن تشكيل حك

السأطة الفأسطينية، وي ع قيادتسا أمام خيارات صعبة تجنبت في الما ي التعاطي معسا بجدية. 
فعأى سبيل المثال، سيكون من الصعب عأى السأطة تبرير تواصل التعاون األمني مع إسرائيل في 

ة والتسويد، وعأى وج  الخصو" في أعواب إعين نتنياهو خيل ظل تعاظم المشاريع االستيطاني
 الحمأة االنتخابية أن  مأت م بعدم السما  بإقامة دولة فأسطينية.

وهنا  جمأة من التسا الت التي يجب طرحسا: هل ستواصل السأطة الفأسطينية التعاون األمني مع 
سيتأثر مخطط السأطة لأتوج   إسرائيل في ظل مواق  وسأو  حكومة اليمين المتطر ؟ وكي 

لأمحافل الدولية ورفع دعاو،  د إسرائيل أمام الجنايات الدولية؟ فأيل سرا أن السأطة الفأسطينية 
كانت ترغب في أن تسفر االنتخابات عن "حكومة يسار وسط" تسمح بإجرا  مفاو ات لتمنح أبو 

 ئيل في المحافل الدولية.ما ن المبرر لتواصل التعاون األمني والنكو" عن مواجسة إسرا
قصار، الوول، إن كل عربي حرر يشعر بالمرار  وهو يرقب الصساينة ينعمون بممارسة حووقسم 
"الديموراطية" في اختيار حكامسم، دون خو  من تاول سأطات "دولة عميوة" وال تدخل قو، خارجية، 

ن الوقو  ندا  سرائيل إال في كما يحد  في العالم العربي. فمع كل أس  لن يتمكن العالم العربي م
 حال تمتع المواطن العربي بذات الحوو  التي يتمتع بسا المستوطن الصسيوني.

09/3/0202، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 هكذا تجّند المستوطنون.. فأنقذوا نتنياهو 

  بن كسبيت
ذاهب الى الس يمة. من االنتخابات، فسم نتنياهو أن   أيامالما ي، قبل ستة  األسبوعمن  األربعا يوم 

في بيت رئيل الحكومة في الودل عود لوا  سرو ح ر  عدد من ر سا  المستوطنين والنشطا  
المرك يين في ال فة وغ   وأشخا" من شرقي الودل وغوش عصيون. لم يكن الأوا  رسميا، 
أنا وح رت ج   من   وجة رئيل الحكومة. نظر نتنياهو في عيون الحا رين وقال لسم الحويوة: 
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موبل عأى ه يمة، إذا خسرت يجب عأيكم البد  بح م حوائبكم. أقتر  عأيكم البد  بتجسي  الصنادي . 
اليسار سيصعد، وسيتم إخي  المستوطنات أو تجفيفسا. االحتمال الوحيد لأحفاظ عأى المستوطنات 

 هو بوائي في الحكم. إن ب عة مواعد لبينيت لن تاير شيئا.
ند بكل قو  في مستوطنات ال فة وغ   لصالح حمأت ، بد ًا من التصويت ل  نتنياهو طأب منسم التج

وجعل اآلخرين يوومون بذل ، ومن ثم تو يع المدن الأيكودية الكبر، بين المستوطنات المختأفة في 
ال فة وغ   واالنو ا  عأيسا في يوم االنتخابات من اجل تشجيع ناخبي اليمين النتخاب . هذا ما 

، ومن المسم أن أخر،ون مثي تبنت اشكأون، مستوطنات ال فة وغ   تبنت مدنا كان. غوش عصي
نذكر أن ج  ًا من الوسائل، سيارات وأموال المستوطنات في ال فة وغ   هي اموال دافع ال رائب. 

 صالون نفتالي بينيت وأخذ األثا  وانسحب. إلىعأى كل حال فود تسأل نتنياهو 
ن عن صدمة عامة مفرحة من النتائج. نتنياهو نفس  مصدوم تماما. في محيط رئيل الحكومة يتحدثو 

الفجو  والحصول عأى التعادل، لكن  لم يحأم بالنجا  في ه يمة المعسكر  إغي فسو كان يأمل في 
 الصسيوني. 

في يوم الجمعة الما ي تحد  مع موربي  بمفاهيم "انتسا  العسد الذهبي". بعد ذل  استيوظ وتولى 
الحمأة ونجح في ترجيح الكفة بسأسأة من الفعاليات الووية والحاسمة. لود نا ل من اجل   مام قياد 

 استمرار حيات  السياسية كما لم ينا ل في الساب ، ونجح.
الوريبة سيتم عود لوا  بين نتنياهو وموشي  كحأون. االتصاالت بين كحأون وليبرمان عأى  األيامفي 
ا  الت مستمر . الحأ  لم يعود بعد، فكحأون يستم بأن يوابل قبل موعدا م 02كتأة مشتركة من  إقامة

البد  في  إلىكان هنا  ما يدعو  إذاذل  نتنياهو وأن يعر  أمام  مطالب  من اجل معرفة 
 إذاالمفاو ات. كحأون ال يفاو  عأى و ار  المالية التي ورعد بسا، لكن  سيفح" لد، نتنياهو فيما 

 مل لنشاطات  وا صيحات التي يرغب في تنفيذها. كان سيحصل عأى الدعم الكا
مثل  األمرالمنصب من اجل أال ينتسي ب   إلىقبل الدخول  األموريعر  كحأون أن عأي  فعل هذ  

المنظمة المرتبطة بفرع البنا : سأطة  واألجساميئير لبيد. هو سيطأب الحصول عأى كل الم سسات 
  في و ار  الداخأيةع، لجان المواصيت )الموجود  في التخطيط )الموجود إدار ، إسرائيل أرا ي

 واف  نتنياهو عأى هذ  المطالب فسيعيد النظر في االتحاد مع ليبرمان.  إذامكتب الترخي"ع وغيرها. 
 بالمناسبة، ليبرمان يستعد لأتشب  في هذ  الأحظة بالمطالبة بو ار  الدفاع. 
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حصل عأى دعم انتخابي. التودير هو أن  في النساية وحد قوت  مع كحأون فان هذ  المطالبة ست إذا
فان ليبرمان سيتنا ل ليبوى محتفظا بو ار  الخارجية، وهذا يعتبر إنجا ًا كبيرًا بحد ذات  لمن درفن وهو 

 حي وخرف من الوبر.
 "معاريف"

02/3/0202، األيام، رام هللا  
 
 :كاريكاتير 
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