
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 
 

 بحث استئناف عملية التسويةلزيارة البيت األبيض ل من ترامب يتلقى دعوة عباس أبو ردينة:
 "إسرائيل"نتنياهو لبوتين: الجوالن سيبقى جزءا من 

 المساس بعقيدة األمة سيفجر مقاومتها ..ن لن ينجحهنية: قرار منع األذا
 المقبل / أبريلالقيق يعلق إضرابه بعد اتفاق بإطالق سراحه بنيسان

 عاموس هرئيل... دمير شامل للبنى المدنية والعسكرية في لبنان خالل المواجهة القادمةمقال: ت

بين برج البراجنة  لفصائل: اشتباكاتا
.. وال أبعاد عائلتين فلسطينية ولبنانية
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  طة:السل
 4 بحث استئناف عملية التسويةلزيارة البيت األبيض ل من ترامب يتلقى دعوة عباس أبو ردينة:  2.
 5 بحر: قانون حظر األذان سيفّجر انتفاضة جديدة  3.
 5  ب بهية الحريري السفير دبور وأبو العردات يلتقيان النائ  4.
 6 تعرضوا لالعتقال نائبا فلسطينيا   65هيئة شؤون األسرى: أكثر من   5.
 6 الحمد هللا يجري تعديال وزاريا خالل األسابيع القليلة المقبلة  6.

 
  المقاومة:

 7 المساس بعقيدة األمة سيفجر مقاومتها ..األذان لن ينجحهنية: قرار منع   7.

 7 "فتح": تصريحات البردويل تعزز االنقسام وتمهد لالنفصال  8.

 8 الناطق باسم حماس: لن نقبل بفرض معادلة جديدة لالحتالل على غزة  9.

 8 خضر عدنان: انتصار القيق ضربة جديدة لالعتقال اإلداري   10.
 

  :اإلسرائيليالكيان 
 8 "إسرائيل"نتنياهو لبوتين: الجوالن سيبقى جزءا من   11.
 9 مقبلةالحرب ال: ال فرق بين لبنان وحزب هللا ببينيت  12.
 10 اإلسرائيلي يصر على إقصاء غطاس "ليمين"ا  13.
 11 معاريف: الحكومة اإلسرائيلية ستعقد جلسة لها في الضفة بذكرى احتاللها الخمسين  14.
 11 ن""الشيوعي اإلسرائيلي" و"الديمقراطية للسالم" يؤكدان رفضهما لقانون "حظر األذا  15.
 12  "واال": هكذا يدرب الجيش جنوده على مواجهة أنفاق غزة  16.
 12  قادة المستوطنين يستعجلون ضم "معاليه أدوميم"  17.
 13  أجريت انتخاباتمقعد إذا  13استطالع: تمثيل "البيت اليهودي" بالكنيست سيرتفع إلى   18.
 13  استطالع: نتنياهو يتراجع ويفشل بتشكيل الحكومة   19.
 14  دراسة إسرائيلية تستعرض الخيارات العسكرية بغزة  20.

 
  :األرض، الشعب

 16 لى المسجد باسم القانون : االحتالل يفرض سيادته ع"األقصى"خطيب   21.

 16 االحتالل يؤجل تسليم جثمان الشهيد باسل األعرج إلى إشعار آخر  22.

 16 المقبل / أبريلالقيق يعلق إضرابه بعد اتفاق بإطالق سراحه بنيسان  23.

 17 ة ويستهدف غزة بالمدفعيةاالحتالل يقمع مسيرات الضف  24.

 18  إطالق إذاعتين واحدة متخصصة لألطفال والثانية لألطفال والشباب في مخيم عايدة  25.

 18 "االستخدامات اآلمنة للحاسوب والهواتف الذكيةحول "أمنية لطالبات غزة  ةمحاضر   26.

 18   الماضيين األسبوعينخالل  اإلصاباتشهداء وعشرات  3وتشا": أ"  27.

 19 االحتالل يفرج عن أسيرة مقدسية  28.
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 19  قلنسوة اليهود المتدينين تصنع في غزة  29.
 

  األردن: 
 19 المقبل وتخّوف من اغتيال إسرائيلي قامسة االثنيناألردن: انتهاء محكومية الد  30.
 20 ؟اإلسرائيلييناألردنيون يحيون الذكرى الثالثة الستشهاد القاضي زعيتر ويتساءلون: ماذا حل بتحقيق   31.

 
  لبنان: 

 20 لبنان: مقتل مدني في اشتباكات برج البراجنة  32.
 

  عربي، إسالمي:
 21 "إسرائيل"أردوغان وجه مواطنيه أن تكون زيارة القدس عبر األردن ال : لدى تركيا األردنيالسفير   33.

 
  دولي:

 21 قريبا "إسرائيل"نتنياهو: ترامب قد يزور  تنقل عن هآرتس  34.
 

  :تقارير
 22 سياسية في الداخل« أزمة»المؤتمرات الفلسطينية في الخارج تعكس   35.

 
  حوارات ومقاالت:

 24 عدنان أبو عامر ...ترحيل الرجوب من مصر يصّب زيتا  على نار خالفاتها مع السلطة الفلسطينّية  36.

 27 عبد الستار قاسم... الشتات مؤتمر اسطنبول لفلسطينيي  37.

 29 نداف شرغاي... غزة برميل على وشك االنفجار  38.

 35 عاموس هرئيل... تدمير شامل للبنى المدنية والعسكرية في لبنان خالل المواجهة القادمة  39.
 

 40 :كاريكاتير
*** 

 
 حزبية.. وال أبعاد سياسية أو بين عائلتين فلسطينية ولبنانيةلفصائل: اشتباكات برج البراجنة ا .1

بيروت: ساد هدوء حذر في مخيم برج البراجنة لالجئين الفلسطينيين في جنوب بيرروت  مسراء أمرس  
أسررفرت عررن  إثررر اشررتتامات مسررلحة انرردلست بررين مسررلحين فلسررطينيين و خرررعن مررن عشررير     جسفررر 

صاتة  خرعن بجروح  بينهم مسؤو  في حركة م  «.حماس»قتل شخص على األقل  وا 
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  «على خلفية مشكالت فردية»أن االشتتامات اندلست « الشرق األوسط»وأمدت مصادر في المخيم لر
إطالق النار استمرت ألمثر مرن  نافية أن تمون أستابها سياسية. وأمدت عود  الهدوء تسد جولتين من

 في المنطقة. ت فيها الرشاشات  وذلك إثر وصو  الجيش اللبناني وتنفيذه انتشارا  ساعة  واستخدم
الرسمية اللبنانية انتشار عناصر من الجيش اللبناني فري المنطقرة  « الوكالة الوطنية لإلعالم»وأمدت 

ومسررلحين فلسررطينيين فرري حرري  وعررود  الهرردوء إلررى مخرريم برررج البراجنررة تسررد اشررتتامات بررين    جسفررر
ر   المجاور للمخريم وامترد االشرتتاك إلرى حري    صرقر  وطرا  رصراص القرنص الطرعر  المرؤدي الجو 

 االشتتامات مختلف أنواع األسلحة والرشاشات والقنابل اليدوية. إلى فرن الوالء  كما استخدمت في
وأعلنت حركة حماس في بيان أن المسؤو  السياسي للحركة  علي قاسم أبو خليل  أصيب برصاصة 

بررج البراجنرة. وقرد نقرل أبرو  هره وهو يسمل علرى وقرف إطرالق النرار أثنراء االشرتتامات فري مخريمفي ظ
 خليل إلى مستشفى المقاصد في بيروت وأجرعت له اإلسسافات الالزمة ووضسه الصحي مستقر.

أن الوضر  عراد إلرى طبيستره « إ  بري سري»من جهته  أمد مسؤو  حركة فرت  فري بررج البراجنرة لقنرا  
وأبلغناهما سرحب المسرلحين ومرا  نتواصل م  الجيش وقيادتي )أمل( و)حزب هللا(»يم  قائال: في المخ

 «.حصل هو إشكا  فردي وال خلفيات له
علرررى إثرررر االشرررتتاك  عقرررد اجتمررراع مركرررزي للفصرررائل الفلسرررطينية ببررررج البراجنرررة. واسرررتنكرت الفصرررائل 

  مؤكررد  أنهررا «والجرروار برررج البراجنررة األحررداا المؤسررفة فرري مخرريم»الفلسررطينية فرري لبنرران  فرري بيرران: 
حدا فردي تطور إلى خالف واشتتاك بين عائلتين من المخيم والجروار  ولريس لهرا أي تسرد سياسري »

 «. أو حزبي
اللبنررراني والقررروي األمنيرررة واألحرررزاب اللبنانيرررة  وفساليرررات المخررريم  التنسررري  مررر  الجررريش»وشرررددت علرررى 

السالقرررة »وأمررردت  «.ر ومحاسرررتة المخلرررين تررراألمن والنظررراموالمنطقرررة مرررن أجرررل تثبيرررت األمرررن واالسرررتقرا
األخوية والنضالية التي ترربط مخريم بررج البراجنرة ومخيمرات بيرروت مر  إخوتنرا اللبنرانيين كافرة  الرذين 

 «.تسالة وشجاعة تقاسموا الهم والمسانا  وواجهوا االحتال  اإلسرائيلي تكل
 11/3/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 بحث استئناف عملية التسويةلزيارة البيت األبيض ل بممن ترا يتلقى دعوة باسع أبو ردينة: .2

تلقى الرئيس محمود عتاس  اتصاال هاتفيا  مساء يروم الجمسرة  مرن الررئيس األمرعكري دونالرد : رام هللا
وقررا  النرراط  الرسررمي تاسررم الرئاسررة نبيررل أبررو ردينررة  إن الرررئيس ترامررب  وجرره دعررو  رسررمية  ترامررب.
عتررراس لزعرررار  البيرررت األبررريث قرعترررا  لتحرررا سررربل اسرررتئناف السمليرررة السياسرررية  مؤكررردا  التزامررره  للررررئيس
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بدوره  أمد الرئيس عتاس  تمسركنا  تسملية سالم تقود إلى سالم حقيقي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.
 تالسالم كخيار استراتيجي إلقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.

 10/3/2017، اء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنب
 

 األذان سيفّجر انتفاضة جديدة حظربحر: قانون  .3
حررذ ر الرردكتور أحمررد تحررر النائررب األو  لرررئيس المجلررس التشرررعسي  مررن أن   :عررالء المشررهراوي  -غررز  

ر انتفاضة جديد .  من  االحتال  رف  األذان في القدس  سُيفج 
السكلروك شرما  القطراع تحضرور نائرب رئريس المكترب السياسري لحركرة وأمد تحر خال  افتتراح مسرجد 

حمررراس اسرررماعيل هنيرررة وقيرررادات حكوميرررة ووجهررراء وقيرررادات حركرررة حمررراس  أن الشرررسب الفلسرررطيني 
ومقاومته سيدافسون عن مساجد ومآذن القدس. مضيف ا: "لن نسرم  تر ن يمرر قرانون حظرر رفر  االذان 

 كل فلسطين".في  األذانفي القدس المحتلة  وسنرف  
ررل تحررر القرراد  السرررب والمسررلمين مسررؤولية التهرراون فرري أولررى القبلتررين  وداعيررا إلررى تحرررك عربرري  وحم 

 .إسرائيليرسمي وشسبي ومؤسساتي لنصر  المسجد األقصى الذي من  اآلذان فيه تقرار 
  10/3/2017القدس، القدس، 

 
 العردات يلتقيان النائب بهية الحريري  وأبوالسفير دبور  .4

التقررى سررفير دولررة فلسررطين لرردي الجمهورعررة اللبنانيررة أشرررف دبررور  وأمررين سررر حركررة "فررت "  :بيررروت 
وفصائل منظمة التحرعر الفلسطينية في لبنان فتحي أبو السرردات  اليروم الجمسرة  النائرب فري البرلمران 

ة  ال سريما وجرري خرال  اللقراء تحرا األوضراع فري األرث الفلسرطينية المحتلر اللبناني بهية الحرعرري.
 في مدينة القدس  في ظل تصاعد وتير  الممارسات واالعتداءات اإلسرائيلية تح  شسبنا الفلسطيني.

وتناو  المجتمسون الوض  في المخيمات الفلسطينية في لبنان  ال سيما مخيم عين الحلو   في أعقاب 
لهرردوء فري المخرريم ومررن لبنراني علررى خررط تثبيرت ا –األحرداا األخيررر  ومرا أعقبهررا مررن حرراك فلسررطيني 

 أجل تشكيل قو  مشتركة جديد   وما سجل مؤخرا من مواقف فلسطينية بهذا الخصوص.
وأمررد أبررو السررردات  إثررر اللقرراء  أن زعررار  الحرعررري ترر تي فرري سررياق التواصررل والتشرراور المسررتمر مسهررا 

لررة والقرردس  أو حررو  كافررة القضررايا المتصررلة تالوضرر  الفلسررطيني  سررواء فرري األرث الفلسررطينية المحت
على صسيد المخيمات الفلسطينية في لبنان  وما يجري من مسالجرات خاصرة للوضر  فري مخريم عرين 

 الحلو .
 10/3/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 تعرضوا لالعتقال نائبا فلسطينيا   65من  أكثر :هيئة شؤون األسرى  .5

نرررة  رئررريس وحرررد  الدراسرررات والتوثيررر  فررري هيئرررة شرررؤون أفررراد عبرررد الناصرررر فروا :علررري سرررمودي -جنررين
األسررري والمحررررعن  أن عرردد أعضرراء المجلررس التشرررعسي الفلسررطيني المستقلررين فرري سررجون االحررتال  

 .أعضاء 10 إلىتسد اعتقا  النائتة سمير  حاليقة  اإلسرائيلي ارتف 
  وان 2002ان البرغرروثي عررام وذكررر فروانررة أن اسررتهداف النررواب الفلسررطينيين برردأ تاعتقررا  النائررب مرررو 

  ليصررل عرردد مررن أعتقررل مررن بررين النررواب 2006ذلررك تصرراعد تشرركل الفررت وخطيررر منررذ منتصررف عررام 
مرررن إجمرررالي أعضررراء المجلرررس التشررررعسي  %50نائترررا  يشررركلون نحرررو  65أمثرررر مرررن  إلرررىالفلسرررطينيين 
 الفلسطيني.

عتقررا  اإلداري  لفترررات مختلفررة  " غالبيررة النررواب الررذين تسرضرروا لالعتقررا  اخضررسوا لال أن إلررى وأشررار
دون تهمررة أو محاممررة  وأن أقليررة مررنهم صرردرت تحقهررم أحكررام تالسررجن لفترررات متفاوتررة  تحررت ذرائرر  

 وتهم مختلفة".
  10/3/2017القدس، القدس، 

 
 الحمد هللا يجري تعديال وزاريا خالل األسابيع القليلة المقبلة .6

الضفة الغربية المحتلة  إن حكومة رامي الحمرد هللا  قا  مسئو  فلسطيني رفي  المستوي في: )خاص(
 ستشهد تسديال  وزارع ا خال  األسابي  المقبلة.

فرررري تصرررررع  لررررر"الرسالة نررررت"  اليرررروم الجمسررررة  أن كررررل  -رفررررث المشررررف عررررن اسررررمه–وأمررررد المسررررئو  
 .المؤشرات تدلل على نية الحمد هللا إجراء التسديل الوزاري خال  األسابي  القليلة المقبلة

وزارات علررى األقررلا تماشرري ا مرر  مصررلحة المررواطنين وتقررديم الخدمررة  4وأشررار إلررى أن التسررديل سيشررمل 
 .-وف  قوله–األفضل لهم وضخ دماء جديد  في حكومته 

وبررري ن أن الظرررروف المتمثلرررة تسررردم التوصرررل لتوافررر  برررين حركتررري "فرررت " و"حمررراس" حترررى اللحظرررة علرررى 
ج لقراءات بيرروت األخيرر  التري جمسرت الفصرائل الفلسرطينية تشكيل حكومة وحد  وطنيرة  وتجميرد نترائ

 ودعت لتشكيل الحكومة  دفست إلجراء التسديل الوزاري على حكومة الحمد هللا.
 10/3/2017نت،  الرسالة.
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 المساس بعقيدة األمة سيفجر مقاومتها ..هنية: قرار منع األذان لن ينجح .7
إسماعيل هنيرة  أن المسراس تسقيرد  األمرة ومقدسراتها  أمد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

 .االحتال سيفجر طاقاتها ومقاومتها ضد 
وقا  هنية خال  كلمة له في افتتراح مسرجد السكلروك شرما  قطراع غرز   إن قررار االحرتال  اإلسررائيلي 

 تمن  األذان في القدس المحتلة قرار فاشل لن يكتب له النجاح.
 تالقراء  التمهيدية  فهو سيكون مرحلة تمهيدية لزوا  االحتال . وأضاف إذا كان هذا القرار

وأشار هنية إلرى أن شرسبنا الفلسرطيني واألمرة السربيرة واإلسرالمية سريسلون األذان رغرم قررار االحرتال   
موجها  التحية للمراتطين في المسجد األقصى الذين أفشلوا مخطرط االحرتال  بتقسريم المسرجد األقصرى 

 يا .زمانيا  ومكان
وفي سياق  خر  بي ن هنية أنه هاتف والد الشرهيد تاسرل األعررج صرتاح اليروم  أثنراء وجروده فري خيمرة 
السررزاء  مشررددا  علررى أن الشررسب الفلسررطيني فرري الضررفة الغربيررة والقرردس المحتلررة يمضرري نحررو تحقيرر  

  ماله.
ادهررا قرعررة الولجررة وقررا  هنيررة إن الشررهيد األعرررج تطررل فلسررطيني قاتررل وحررده وأدار مسركررة تسرردت ت تس

 ووصلت إلى كل أنحاء فلسطين وتقاع األمة السربية.
 10/3/2017موقع حركة حماس، 

 
 

 "فتح": تصريحات البردويل تعزز االنقسام وتمهد لالنفصال .8
ان "قالت حركة "فت " ردا على تصرعحات القيادي في حركة "حماس" صالح البردوعرل التري قرا  فيهرا 

واتهامررره لحكومرررة الوفررراق  "ه جديرررده إلدار  السمرررل الحكرررومي فررري غرررز حمررراس تسمرررل علرررى ايجررراد طرعقررر
الرروطني تالتقصررير  "إن هررذه التصرررعحات تسررزز االنقسررام وتمهررد لالنفصررا  التررام وهرري مجافيررة للواقرر  

ومخططررات الفكررر الصررهيوني ودولررة االحررتال   الترري  أفكررار إالوالحقيقررة ومرفوضرره تمامررا  وال تخرردم 
قسرررام وجسلررره انفصررراال  تمهيررردا ال قامرررة دولرررة فلسرررطين فررري غرررز  والسررريطر  تسرررسى جاهرررد  لتمررررعس االن

 الماملة على الضفة الفلسطينية".
 10/3/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 الناطق باسم حماس: لن نقبل بفرض معادلة جديدة لالحتالل على غزة .9
  إن حركتره لرن «القردس السربري»ركرة حمراس لرر أشرف الهور: قرا  حرازم قاسرم النراط  تاسرم ح –غز  

ن تغوله  لن يخدم استمرار »تقبل أن يفرث االحتال  اإلسرائيلي أي مسادلة جديد  على قطاع غز   وا 
وأضاف أن االحتال  تسمد خال  الفتر  الماضية  شن هجمات عنيفة على قطاع غز   «. حالة الهدوء
 يستهدف قطاع غز .« لن تقبل ت ي تصسيد»حماس  وشدد على أن حركة«. حجج واهية»متذرعا بر 

حركرررة حمررراس لرررن تقبرررل فررررث أي »وحمرررل قاسرررم فررري الوقرررت ذاتررره إسررررائيل المسرررؤولية الماملرررة  وقرررا  
  وكان يشير إلى خرق إسرائيل التفاق التهدئة القائم  الذي يرنص علرى «مسادالت جديد  على القطاع

 وقف الهجمات المتتادلة.
لررن يخرردم حالررة الهرردوء »اس أن اسررتمرار تغررو  االحررتال  علررى غررز  إن تمرررر وأمررد النرراط  تاسررم حمرر

لجررم االحررتال  وتقييررد االحررتال  تالمسررادالت »ودعررا كررل الجهررات الدوليررة المسنيررة تالترردخل لررر «. القائمررة
يشرار إلرى أن هنراك حالرة تهدئرة قائمرة برعايرة مصررعة  منرذ صريف عرام «. والقواعد الموجود  في غرز 

 على أساس وقف الهجمات المتتادلة بين الطرفين.  تقوم 2014
  11/3/2017القدس العربي، لندن، 

 
 خضر عدنان: انتصار القيق ضربة جديدة لالعتقال اإلداري  .11

قا  القيادي تحركة الجهراد اإلسرالمي  الشريخ خضرر عردنان إن انتصرار األسرير محمرد القير  : رام هللا
 ضربة جديد  لالعتقا  اإلداري.

ن في تصرع  صحفي عقب إعالن الصرحفي األسرير القير  تسلير  إضرراته عرن الطسرام  وأضاف عدنا
ررد بنجاعرررة اإلضررراب عرررن  مقابررل اإلفررراج عنررره منتصررف إبرعررل المقبرررل: إن هررذا االنتصرررار يؤكررد المؤك 

 الطسام  وجدواه رغم الظروف الفلسطينية والمحيطة بنا.
 ورنا من تسد استشهاد األخ تاسل األعرج".وقا : "إن انتصار األخ التطل محمد القي  فرحة في صد

 10/3/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "إسرائيل"جزءا من  سيبقىنتنياهو لبوتين: الجوالن  .11
رئيس الحكومة اإلسرائيلية  كرر   أن مجيد القضماني عن مراسله، 10/3/2017، 48عرب  ذكر موق 

 احتاللها للجوالن ولن تنسحب منه أبدا . بنيامين نتنياهو  تفوهاته ت ن إسرائيل ستتقي على
وقررا  خررال  متاحثاترره  أمررس الخمرريس  مرر  الرررئيس الروسرري  فالديميررر برروتين   إن الجرروالن جررزء مررن 

 إسرائيل وسنتقى هناك وعلى السالم أن يقر لنا بذلك .
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علررى  وامتنرر  نتنيرراهو عررن توضرري  موقررف الرررئيس الروسرري  ومرراذا سررم  منرره  مكتفيررا  تررالقو   لقررد تررات
 علم تاألمر .

وفررري السرررياق تحررردا نتنيررراهو فررري لقائررره مررر  صرررحافيين إسررررائيليين عقرررب زعارتررره إلرررى موسررركو عرررن أن 
طهران  تستغل وجودها في سورعة من أجرل بنراء قواعرد عسركرعة وتسزعرز نفوذهرا السسركري  مؤكردا أنره 

تقرروث وتهرردد  طرررح هررذه القضررية أمررام الرررئيس الروسرري وأنرره أوضرر  أن ممارسررات إيررران فرري سررورعة
 االستقرار في المنطقة  مبينا أن إسرائيل لن تقبل بذلك.

وذكررر نتنيرراهو أن الهرردف الرئيسرري مررن وراء زعارترره لموسرركو هررو مناقشررة النفرروذ اإليرانرري فرري سررورعة  
قرائال :  هرذه القضررية كانرت فري جررل المتاحثرات التري أجرعتهررا مر  الررئيس الروسرري  حيرا أمردت لرره أن 

سرائيل  بل ويحو  دون التوصرل التوس  اإليراني  يتناقث وعتسارث م  المصال  المشتركة لروسيا وا 
 إلى تسوية مستقبلية في سورعة .

الرئيس الروسي   أن الناصر   من ودي  عواود   عن 11/3/2017، القدس العربي، لندنوأضافت 
« حلفائهم«ارعخي ودعا نتنياهو إلى قلب الصفحة  تسد أن تطرق األخير إلى سسي الفرس الت  بوتين

  مستبرا أن السالم تات مختلفا. وامتفى بوتين برد مقتضب «تدمير الشسب اليهودي»اإليرانيين إلى 
 «.نسم  إال أن ذلك كان في القرن الخامس قبل المسي   ونسيش اليوم في عالم مختلف. لنتملم عنه»

ثنائية أخري. ومضى في  كذلك تحا نتنياهو م  بوتين سلسلة من الملفات االقتصادية وقضايا
سيدي الرئيس يسرني »محاولته التودد والتقرب لروسيا تموازا  عالقاته الوثيقة م  الواليات المتحد  

االلتقاء تك مر  أخري. زعارتنا المتمرر  تسكس صداقة حقيقية وتوطيد السالقات االقتصادية 
وهو مليون مواطن إسرائيلي يتحدثون أيضا من خال  الجسر الحي  والثقافيةوالتمنولوجية والسياحية 

 «.الروسية. أحد منهم يترجمنا اآلن

 
 مقبلةالحرب الوحزب هللا ب لبنان: ال فرق بين بينيت .12

تحدا رئيس كتلة  البيت اليهودي  اليمينري المتطررف  الروزعر نفترالي بينري  السضرو فري : تال  ضاهر
بينيررت(  بتوسرر  عررن شرركل حرررب محتملررة المجلررس الرروزاري المصررغر للشررؤون السياسررية واألمنيررة )الما

مقبلررة بررين إسرررائيل وحررزب هللا  مسررتفيدا مررن الرصرريد الررذي منحرره إيرراه تقرعررر مراقررب الدولررة اإلسرررائيلي 
  وظهرروره كمررن حررذر مررن األنفرراق الهجوميررة فرري قطرراع غررز  ومررن 2014حررو  السرردوان علررى غررز  عررام 

 ناء هذا السدوان.    إخفاقات القيادتين السياسية والسسكرعة اإلسرائيلية أث
أشررار بينيررت فرري مقابررل أجرتهررا مسرره صررحيفة  هررآرتس  ونشرررتها يرروم الجمسررة  إلررى أن  صرريد منصررات و 

بير في صيد الصوارعخ . خإطالق الصوارعخ أثناء الحرب تماد تمون مهمة مستحيلة  وأنا أقو  ذلك ك
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   سررعة هيئرة األركران السامرة   إذ أن بينيت الرذي كران ضراتطا فري وحرد  كومانردوز النخترة اإلسررائيلية
  قرو  كومانردوز ترم إرسرالها إلرى عمر  2006قاد كضاتط في االحتياط  خال  حرب لبنران الثانيرة عرام 

منرراط  جنرروب لبنرران بهرردف التحررا عررن خاليررا إطررالق صرروارعخ تاتسررة لحررزب هللا. وأضرراف بينيررت أن 
 .2006حزب هللا  أمثر حنكة  اليوم قياسا تالسام 

يررت أنرره تسررد تلررك الحرررب أدرك أن  الحرردا المصرريري فرري الحرررب حرردا فرري يومهررا األو   واعتبررر بين
وخررال  المحادثرررة الهاتفيررة برررين )رئرريس الحكومرررة اإلسررررائيلية حينهررا( ايهرررود أولمرررت وكونررردوليزا رايرررس  
مستشرار األمررن القرومي للرررئيس األميركرري  واسرتجاتة أولمرررت لطلبهرا تسرردم ضرررب بنرى تحتيررة لبنانيررة. 

 بر بينيت أن موافقة أولمرت على هذا الطلب سدت الطرع  أمام انتصار إسرائيل في الحرب.واعت
وتررات  بينيررت أن  لبنرران صررورت نفسررها فرري حينرره أنهررا دولررة تترروق للهرردوء وأن ال ترر ثير لهررا علررى حررزب 

جرزء هللا. واليوم حزب هللا مغروس في لبنان السيادية. وهو جزء من الحكم ووفقا للرئيس )عرون(  هرو 
 من قوات األمن. وهذا الحزب فقد حقه تالتنكر كمنظمة عاصية .

ومضررى بينيررت أن  المؤسسررات اللبنانيررة  البنيررة التحتيررة  المطررار  محطررات توليررد المهربرراء  الجسررور  
قواعد الجيش اللبناني  كل هرذه يجرب أن تمرون أهردافا شررعية لمهاجمتهرا إذا نشربت حررب. وعجرب أن 

منرذ اآلن. إذا أطلر  حرزب هللا صروارعخ علرى الجبهرة الداخليرة اإلسررائيلية  فهرذا  نقو  هرذا لهرم وللسرالم
 يجب أن يسني إعاد  لبنان إلى السصور الوسطى .

قنا  لمن بينيت أضاف أن هذا الوصف الرهيب لحرب محتملرة مقبلرة يهردف إلرى الرردع.  إذا أعلنرا وسرو 
الحررررب المقبلرررة. إذ ال توجرررد أيرررة نيرررة لررردينا هرررذه الرسرررالة تصررررامة كافيرررة اآلن  لربمرررا نرررتمكن مرررن منررر  

 لمهاجمة لبنان .
واسرتطرد أنرره إذا نشرربت حرررب  ف نره يجررب ضرررب البنيررة التحتيررة اللبنانيرة  وتسرردها سرريتدخل السررالم مررن 
أجل وقف الحرب  وأن وقفها هي مصلحة إسرائيلية أيضرا. وأردف بينيرت أنره  حترى اآلن لرم أقرل هرذه 

يررة ألن نبرردأ بتمرعرر الرسررالة ونسررتسد منررذ اآلن لالعتنرراء تالجوانررب القانونيررة األمرور علنررا  لمررن ثمررة أهم
 والدبلوماسية. وهذه أفضل طرعقة لمن  الحرب .

 10/3/2017، 48عرب 
 

 يصر على إقصاء غطاس اإلسرائيلي "اليمين" .13
  عبر االئتالف اليميني لحكومة إسرائيلي عن إصراره على إقصاء النائب تاسل غطاس: تال  ضاهر

بذرعسررة أنرره أدخررل هواتررف محمولررة إلررى أسررري فرري سررجن "كتسرريسوت" اإلسرررائيلي  وعرردم انتظررار مررا إذا 
 ستتم محاممته.
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يوم الجمسرة  أن رئريس لجنرة المنيسرت  يروءاف كريش  وأعضراء كنيسرت  اإللمترونيوذكر موق  "واال" 
ا فرري اسررتخدام  خرررعن رفضرروا طلتررا قدمرره النائررب غطرراس بت جيررل جلسررة لجنررة المنيسررت الترري سررتتح

 قانون إقصاء النواب السرب  المزم  عقدها يوم الثالثاء المقبل.
وأشار النائب غطاس فري طلرب ت جيرل الجلسرة إلرى أنره لرم يرتم تقرديم الئحرة اتهرام ضرده  وأنره ال ترزا  
تجري مفاوضات بين محاميه والنياتة السامة حو  صفقة ادعاء  وأن صرفقة كهرذا سرتغير مرن وضرسه 

 القانوني.
ورفث المستشار القانوني للمنيست  أيا  يانون  طلب غطاس تادعاء أنره ترم تسيرين الجلسرة تموجرب 
قانون اإلقصاء  الذي يقضي تسقرد لجنرة المنيسرت تسرد ثالثرة أسرابي  مرن تقرديم طلرب اإلقصراء بتوقير  

 عضو كنيست. 70
 10/3/2017، 48عرب 

 
 فة بذكرى احتاللها الخمسينستعقد جلسة لها في الض اإلسرائيليةالحكومة  :معاريف .14

اإلسررائيلية أن رئريس الحكومرة اإلسررائيلية بنيرامين نتنيراهو ووزعرر  « مسرارعف»رام هللا: أوردت صحيفة 
الثقافررة ميررري رعغررف سرريسلنان عررن سلسررلة مررن االحتفرراالت تمناسررتة الررذكري الخمسررين الحررتال  الضررفة 

 الغربية  من بينها عقد اجتماع للحكومة فيها.
نقل المدون محمد أبو عالن المختص في الش ن اإلسرائيلي عن الصرحيفة ف نره حترى اآلن  وحسب ما

لم يحدد موق  االجتماع للحكومة اإلسرائيلية في الضفة  الخيارات التري تردرس  إمرا فري مدينرة الخليرل 
أو فرري إحرردي المتررل االسررتيطانية فرري الضررفة الغربيررة. ووفرر  الصررحيفة فرر ن خطررو  حكومررة نتنيرراهو لررم 

 ت ت ألغراث سياسية داخلية  بل هي رسالة إسرائيلية للمجتم  الدولي.
 11/3/2017القدس العربي، لندن، 

 
 للسالم" يؤكدان رفضهما لقانون "حظر األذان" الديمقراطية"الشيوعي اإلسرائيلي" و" .15

  رفضرهما أمد الحزب الشيوعي اإلسرائيلي والجبهرة الديمقراطيرة للسرالم والمسراوا   يروم الجمسرة :كابو 
المطل  لمرا يسررف برر "اقترراح قرانون حظرر األذان" الرذي صرادقت عليره المنيسرت هرذا األسربوع ترالقراء  

ودعيا  في بيان لهما  إلى أوسر  مشراركة جماهيرعرة فري المظراهر  االحتجاجيرة المركزعرة ضرد  األولى.
لمتاتسررة السليررا لشررؤون السرربت فرري قرعررة كررابو   برردعو  مررن لجنررة ا يرروماقتررراح القررانون  الترري سررُتجري 
 الجماهير السربية في التالد.

 10/3/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 على مواجهة أنفاق غزة ه العسكرية للتدريبشيد أنفاق وهمية في قواعد "واال": الجيش .16

الحررررتال  اإلخترررراري اإلسرررررائيلي عررررن ترررردرعتات تجرعهررررا قرررروات ا” واال“قرررردس اإلختارعررررة: كشررررف موقرررر  
 اإلسرائيلي البرعة لمحاولة تمييف جنودها للتسامل م  أنفاق المقاومة في قطاع غز .

وذكررر الموقرر  أن قرروات االحررتال  شرريدت أنفرراق وهميررة فرري قواعررد جرريش االحررتال  فرري النقررب المحتررل 
 وغيرها  وذلك في محاولة لمحاما  اقتحامها.

جنررود االحررتال   حيررا قامررت قرروات االحررتال  وأجررري جنررود االحررتال  ترردرعتات تحررامي اختطرراف أحررد 
داخرررل الموقررر  وقامرررت دتاترررة تاتسرررة لقررروات االحرررتال  ” حنيتسرررل“إعرررالن حالرررة االسرررتنفار وتفسيرررل نظرررام 

 ب طالق عد  قذائف مدفسية وهمية نحو المكان إلحتاط السملية.
لرى طبيسرة األنفراق إن هردف المنراورات هرو تسوعرد الجنرود ع“وقا  قائرد المتيترة التري تجرري التردرعتات: 

استسدادا إلمكانية االضطرار لمواجهة مسلحين بداخلها  وكجزء من الردروس المستخلصرة مرن الحررب 
وكانت قوات االحتال  قد أعلن تفي أمثر من مناستة أن أمبر خطر اسرتراتيجي تواجهره فري  ”.األخير 

كل تهديردا لجنررود االحررتال  الوقرت الحررالي هررو األنفراق المنتشررر  علررى الحردود مرر  قطرراع غرز  والترري تشرر
 والمستوطنين الذي يقيمون في المناط  القرعتة من الحدود.

 10/3/2017اإلخبارية، القدس 
 

 "معاليه أدوميم"ضم  يستعجلون قادة المستوطنين  .17
الرذكري الخمسرين لتحرعرر »تسرتسد إسررائيل لبرنرامج واسر  مرن االحتفراالت برر : أسسد تلحمري –الناصر  

  فررررري وقرررررت يشرررررسر زعررررريم حرررررزب 1967أي احرررررتال  األراضررررري الفلسرررررطينية عرررررام   «يهرررررودا والسرررررامر 
الروزعر نفتررالي بينيررت ترر ن الفرصرة مواتيررة أمررام حزبره لتمرعررر مزعررد مررن « البيررت اليهررودي»المسرتوطنين 

)شرق « مساليه أدوميم»القوانين الداعمة لالحتال   مهِيئا  األجواء لطرح مشروع قانون لضم مستوطنة 
 رع  إلى أرعحا( رسميا  إلى األراضي اإلسرائيلية.القدس في الط

ونقلت وسائل إعالم عبرعة أن بينيت يلو ح تمشروع قرانون ضرم المسرتوطنة كالسروط فري وجره نتنيراهو  
وأنرره قررد يسررر ع طرحرره علررى المنيسررت للتصرروعت عليرره فرري حررا  تلمرر  رئرريس الحكومررة فرري الوفرراء بوعررده 

 التي تم إخالؤها قبل أسابي .« عمونه»للبؤر  االستيطانية  للمستوطنين ببناء مستوطنة جديد  بديلة
وعرررربط مسلقرررون برررين تصررررف بينيرررت فررري األشرررهر األخيرررر  وتحليررر  شرررسبيته وحزبررره فررري أوسررراط اليمرررين 

 المتشدد  وبين تراج  نفوذ نتنياهو داخل حكومته نتيجة تحقي  الشرطة مسه في ملفات فساد. 
 11/3/2017الحياة، لندن، 
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 مقعد إذا أجريت انتخابات 13تمثيل "البيت اليهودي" بالكنيست سيرتفع إلى استطالع:  .18

أظهررر اسررتطالع جديررد نشرررته اإلذاعررة السامررة السبرعررة  الجمسررة  أنرره فرري حررا  جرررت : القرردس المحتلررة
االنتخاتات السامة للمنيست ف ن قائمة برئاسة وزعر الحرب اإلسرائيلي الساب   موشيه يسلون  المنش  

ود  ستحصل على ستة مقاعد  بينها أربسة مقاعد من مصوتين لمتلرة "المسسركر الصرهيوني" عن الليك
 المنهار.

وتحسب االستطالع ف ن حزب الليكود  الممثل اليروم بثالثرين مقسردا فري المنيسرت  سريتقى أمبرر حرزب 
ا  مقسرد 20مقسدا. وعليه حزب "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيرد وسيحصرل علرى  25لمنه سيحصل على 
 مقسدا. 11علما أنه ممثل حاليا بر

مقسردا  بينمرا سريتراج  "المسسركر  13وستحصل كل من القائمة المشتركة وكتلة "البيت اليهودي" علرى 
 مقسدا. 11مقسدا إلى  24الصهيوني" من 

مقاعرررد  وحرررزب  7وستحصرررل كرررل واحرررد  مرررن كترررل "يسررررائيل بيتينرررو" و"يهررردوت هترررورا " وشررراس علرررى 
وشيه كحلون على ست مقاعد  علما أنه ممثل اليوم تسشر  مقاعد  وسيحصل حزب "كوالنو" برئاسة م

 ميرتس على خمسة مقاعد.
 65وتسني نتيجة هرذا االسرتطالع أن مسسركر اليمرين واألحرزاب الحرعديرة سريتقى األمبرر  ومردعوم مرن 

 عضو كنيست  وذلك من دون احتساب قائمة يسالون  التي ستمون قائمة يمينية.
 10/3/2017، فلسطينالرسالة، 

 
   بتشكيل الحكومة ويفشلاستطالع: نتنياهو يتراجع  .19

أظهررر اسررتطالع رأي نشرررته القنررا  اإلسرررائيلية الثانيررة  يرروم الجمسررة  تراجرر  شررسبية رئرريس : رامرري حيرردر
الحكومرررة اإلسررررائيلية  بنيرررامين نتنيرررراهو  أمرررام زعررريم حررررزب  يررريش عتيرررد   يررررائير لبيرررد  الرررذي يتصرررردر 

 فيما حافظت القائمة المشتركة على قوتها. االستطالعات 
وتحسب القنا   من المحتمل أن يضطر نتنياهو لسقد اتفاقية تناوب على رئاسة الحكومة م  لبيد  في 

 ظل عدم إمكانيته تشكيل حكومة  إذ يستطي  لبيد تشكيل كتلة مانسة.
ر 26وتحسب االستطالع  حصرل حرزب لبيرد علرى  ا وتراله الليكرود متراجس  ا  وتلرتهم  22ا إلرى مقسرد  مقسرد 

 .13القائمة المشتركة محافظة على مقاعدها الر
وحصل كل من  البيت اليهودي  بزعامة وزعرر التربيرة والتسلريم  نفترالي بينيرت  و المسسركر الصرهيوني  

ا لمل منهما  فيما حصل حرزب  كوالنرو  بزعامرة وزعرر الماليرة   11بزعامة يتسحاك هرتسوغ على  مقسد 
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لررون  و يسرررائيل بيتينررو  بزعامررة وزعررر األمررن  أفيغرردور ليبرمرران  و يهرردوت هتررورا   بزعامررة موشرريه كح
مقاعررد لمررل مررن  شرراس  بزعامررة وزعررر الداخليررة  6مقاعررد. و 7وزعررر الصررحة  يسكرروف ليتسررمان  علررى 

 أرعيه درعي و ميرعتس .
   موشيه )بوغي( والمسطى الجديد في االستطالع كان حصو  حزب جديد بزعامة وزعر األمن الساب

 يسالون  على أربسة مقاعد  وهو ما يرج  كفة عدم تشكيل نتنياهو للحكومة.
 10/3/2017، 48عرب 

 
 الخيارات العسكرية بغزة  تستعرضدراسة إسرائيلية  .21

تناولررت دراسررة تحثيررة إسرررائيلية خيررارات إسرررائيل أمررام مررا أسررمتها ورطررة غررز   وهرري تتررراوح بررين القيررام 
مكانيررة تقرراء تسمليررة عسرركرعة برر ين حررين و خررر  وعرردم الرغتررة اإلسرررائيلية فرري السرريطر  علررى القطرراع  وا 

 الوض  القائم في غز  حتى إشسار  خر لسدم وجود بدائل أخري.
وهناك خيار راتر  يتمثرل فري إمكانيرة أن تتجراوز إسررائيل )حركرة المقاومرة اإلسرالمية( حمراس ترالحوار 

عن إقامة دولة فلسطينية في غز   فري ظرل صرسوتة إقامتهرا م  الدو  السربية  ال سيما مصر  فضال 
 في الضفة الغربية  والخيار السادس هو تنفيذ الخيارات الساتقة مجتمسة  من خال  الجم  بينها.

وأضررافت الدراسرررة الترري صررردرت قبررل سررراعات وأعررردها التاحررا السسررركري اإلسرررائيلي عرررامي روخرررامس 
ن إسرائيل تجد نفسها في ورطة إستراتيجية حقيقيرة فري قطراع دومتا  ونشرتها مجلة إسرائيل ديفينس  أ

غررز   فرررغم أنهررا ال ترعررد السرريطر  علررى هررذه التقسررة الجغرافيررة  فرر ن أي طرررف  خررر سرريتحكم فيهررا  مرر  
 مرور الزمن  سوف يتحو  إلى تهديد إلسرائيل.

 الوضع المعيشي
سررررائيلي سررريجد نفسررره مضرررطرا وفررري حرررا  قرررررت إسررررائيل القضررراء علرررى هرررذا التهديرررد  فررر ن الجررريش اإل

إلعاد  احتال  غز   ممرا يفررث التسامرل مر  هرذه الخيرارات المطروحرة انطالقرا مرن تحليرل إسرتراتيجي 
علررى األرث   خررذا تسررين االعتتررار األتسرراد األمنيررة واالقتصررادية والسياسررية  للخررروج مررن هررذه الورطررة 

 في غز .
ي قطاع غز ا فرغم أنها ال ترعرد السريطر  علرى هرذه "إسرائيل تجد نفسها في ورطة إستراتيجية حقيقية ف

 التقسة الجغرافية  ف ن أي طرف  خر سيتحكم فيها سوف يتحو  إلى تهديد إلسرائيل"
مليررون نسرررمة  والمكرران األمثررر ازدحامررا فيررره  1.9وأوضررحت الدراسررة أن قطرراع غررز  يسررريش فيرره اليرروم 

أطفرررا   4.5د  أفرررراد األسرررر  الواحرررد  يبلررر  نسرررمة فررري الميلرررومتر الواحرررد  ومسررر 8150مدينرررة غرررز  بواقررر  
 للسائلة الواحد   وهناك تراج  ملحوظ في أعداد المواليد.
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  والفلسرررطينيون تغرررز  تحاجرررة لتررروفير خررردمات الميررراه  والمهربررراء  %50وتصرررل مسررردالت التطالرررة إلرررى 
المسيشية تغز  ليسرت  والغذاء  والسالج  والبنى التحتية  والتشغيل  والتسليم  مما يؤكد أن إدار  الشؤون 

 أمرا سهال.
وأمرردت الدراسررة أنرره مقابررل المسرر لة المسيشررية المسقررد  فرري غررز   يظهررر الوضرر  األمنرري االسررتثنائي فرري 
قليميين  مما يوجد صسوتة فري فهرم مرآالت األمرور  ظل وجود عد  أطراف العبين في غز   محليين وا 

 األمنية هناك.
ت االسرررتيطانية الحدوديرررة  المسرررما  غرررالف غرررز   ورقرررة وأوضرررحت الدراسرررة أن حمررراس تستبرررر التجمسرررا

مساومة ضاغطة على إسرائيل  يتم تهديدها تصور  دائمرة مرن خرال  القرذائف الصراروخية  واألنفراق  
وعمليات االختطراف  والصروارعخ الموجهرة  والطرائرات المسرير   وكرل الوسرائل الهجوميرة التري تحوزهرا 

 الحركة.
 تعادل الضربات
ائيل ال ترعررد إعرراد  احررتال  غررز  مجررددا  ف نهررا فرري الوقررت ذاترره ال ترغررب فرري أن تسررتمر ورغررم أن إسررر 

حمرراس فرري تهديررد اإلسرررائيليين  والمررس تاقتصررادها  فرري الوقررت الررذي انتهجررت فيرره الحركررة إسررتراتيجية 
قائمة على التساد  في الضربات المتتادلة م  إسرائيل  وهو ما من ش نه تحقي  استقرار أمني نسبي  

 لمنه يتقي على حالة عدم اليقين بينهما.
وفرري ظررل تقرراء مثررل هررذه المسادلررة  فرر ن ذلررك يسنرري احتماليررة أن تتجرراوز حمرراس الحررد القررائم للوضرر  
السائد في غز   واستمرار هذا التصسيد من ش نه السمل على إيجاد مستوي جديد من المواجهة  تسنف 

 .2014خير  على غز  الجرف الصامد أمثر  قد تزعد عما شهدته الحرب اإلسرائيلية األ
حرررين سررريطرت حمررراس علرررى القطررراع  لرررم تتجررراوز التفاهمرررات  2007وزعمرررت الدراسرررة أن إسررررائيل منرررذ 

الضررمنية  الترري تسنرري عرردم إسررقاط حكررم حمرراس فرري غررز   رغررم أن التسررد السمليرراتي لهررذه الخطررو  قررائم 
 وممكن.

ث فرري غررز  مسررتقتال  فررال يبرردو أن الواقرر  وختمررت الدراسررة تررالقو  إنرره تغررث النظررر عررن الحررل المفتررر 
األمنرري لسرركان غررالف غررز  قررد يتحسررن قرعتررا  ألن إسرررائيل ال تمتلررك حررال أمنيررا لمشرركلة القطرراع  وال 
يتوفر أف  سياسي في المدي المنظور  مما يزعد من فرص تقاء سياسرة األمرر الواقر  تمسرتوي مسقرو  

يجسررل إسرررائيل مضررطر  للتسامررل مرر  حمرراس  مررن السنررف  وكررل ذلررك يحررو  غررز  إلررى شرررك إسررتراتيجي
 التي تسيطر هناك  لسدم وجود بدائل أخري.

 10/3/2017، الجزيرة نت، الدوحة
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 يفرض سيادته على المسجد باسم القانون  االحتالل: "األقصى"خطيب  .21

قا  خطيب المسجد األقصى الشيخ إسماعيل نواهضة  أمس الجمسة "إن االحتال  يسسى تقوانينه 
سا لليهود  إلى تحوعل المنطقة برم تها إلى وتصرعح اته حو  حظر األذان واعتتار األقصى مكانا مقد 

وأضاف نواهضة خال  خطتة الجمسة "االحتال  ُيحاو  فرث سيادته في المسجد  بؤر  صراع ديني".
  األقصى تاسم القانون  والتصرف المطل  في شؤونه  متجاهال  دور دائر  األوقاف ومتجاهال  الح

اإلسالمي فيها فاألقصى وما حوله وقف إسالمي تكل ساحاته وأروقته وقتاته وأسواره وما تحته 
 ”.وفوقه  وهو ح  للمسلمين وحدهم  وليس لغيرهم أي ح  فيه

ودعا إلى تحم ل الدو  السربية واإلسالمية لمسؤولياتها تجاه المسجد األقصى  والسمل من أجل 
د في مواجهة االحتال . كما ناشد الحفاظ عليه وتحرعره.  الفلسطينيين شد  الرحا  إلى األقصى والتوح 

 10/3/2017، السبيل، عّمان
 

 الشهيد باسل األعرج إلى إشعار آخر جثماناالحتالل يؤجل تسليم  .22
قررت ت جيل تسليم جثمان  اإلسرائيليرام هللا: أعلنت مصادر فلسطينية رسمية أن سلطات االحتال  

من بلد  الولجة إلى الغرب من بيت لحم حتى إشسار  خر  تسد أن كانت أبلغت  الشهيد تاسل األعرج
الفلسطينيين نيتها تسليم جثمانه. وحسب ما أعلن االرتتاط المدني الفلسطيني ف ن سلطات االحتال  

 أبلغتهم ت جيل تسليم جثمان الشهيد األعرج دون إبداء األستاب.
 11/3/2017القدس العربي، لندن، 

 
 المقبل / أبريلاتفاق بإطالق سراحه بنيسان بعديعلق إضرابه القيق  .23

عل  األسير الصحفي محمد القي   إضراته المفتوح ع الطسام  تسد التواصل إلى  الضفة المحتلة:
 اتفاق م  سلطات االحتال   يقضي تاإلفراج عنه في الرات  عشر من نيسان المقبل.

مر صحفي نظ مته عائلته أمام منزلها في مدينة دورا أعلنت فيحاء شلش زوجة األسير القي  في مؤت
أن  زوجها حصل على قرار تاإلفراج في الرات  عشر من شهر نيسان القادم  تسد انتهاء تمديده 

 الحالي في االعتقا  اإلداري.
يوما(  33وأمدت أن هذا انتصار جديد يحق قه محمد في مسركة األمساء الخاوية التي خاضها لمد  )

حية. في سجون   االحتال   رغم تدهور حالته الص 
 10/3/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 االحتالل يقمع مسيرات الضفة ويستهدف غزة بالمدفعية .24

رام هللا: أصيب أمس  عشرات المواطنين تالرصاص الحي والمطاطي وتحاالت اختناق واعتقل 
السلمية المناهضة لالستيطان في عد  مناط   خرون خال  قم  قوات االحتال  للمسيرات األسبوعية 

 تالضفة والقطاع.
خال  مواجهات اندلست  أفرادفقد أصيب ثالثة شتان بجروح والسشرات تحاالت اختناق واعتقل خمسة 

 مساء أمس  في بلد  سلواد  شما  شرقي مدينة رام هللا  وقتالة سجن "عوفر"  غرب رام هللا.
  شاتا  وطفال   واحتجزت مركتة أحدهما  في قرعة بلسين  غرب رام كما اعتقلت قوات االحتال   أمس

هللا  ضمن إجراءاتها في التضيي  على القرعة لمن  انطالق مسيرتها األسبوعية السلمية المناهضة 
 لالستيطان وجدار الفصل السنصري.

األعالم ورغم التضيي  والحصار  خرج أهالي قرعة بلسين في مسيرتهم األسبوعية وهم يرفسون 
وردد المشاركون في مسير  بلسين الهتافات الوطنية المطالتة  الفلسطينية وصور الشهيد تاسل األعرج.

 تالحرعة لألسري  خاصة المضربين عن الطسام.
وفي قرعة نسلين  غرب رام هللا  أصيب  أمس  عدد من المواطنين والمتضامنين األجانب  تحاالت 

وطفل تسيار "إسفنجي"  خال  قم  قوات االحتال  مسير  القرعة اختناق تالغاز المسيل للدموع  
 األسبوعية السلمية المناهضة لالستيطان.

أصيب  أمس  عدد من المواطنين تحاالت اختناق شديد  في قرعة كفر قدوم   قلقيلية وفي محافظة 
لقرعة السلمية جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع  الذي أطلقته قوات االحتال   لقم  مسير  ا

 عاما . 14األسبوعية السلمية المناهضة لالستيطان  والمطالتة تفت  شارع القرعة المغل  منذ 
أصيب عدد من المواطنين تحاالت اختناق تالغاز المسيل للدموع  خال   لحم وفي محافظة بيت 

   في بلد  الخضر.أمسمواجهات اندلست  مساء 
 عانين.تال  األعير  النارعة تجاه مناز  المواطنين في قرعة أطلقت قوات االح جنين وفي محافظة 
أصيب شاب بجروح مساء أمس  في مواجهات م  االحتال  اإلسرائيلي قرب  غز  وفي قطاع 

وأشارت مصادر محلية إلى أن الجرع  نقل إثرها إلى مستشفى  الشرعط الحدودي  شرق مدينة غز .
 طة.الشفاء تمدينة غز  ووصفت حالته تالمتوس
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أطلقت مدفسية االحتال  المتمركز  قرب موق  "كيسوفيم" السسكري شما  شرقي  ثانية من جهة 
محافظة خان يونس  عد  قذائف  في ساعة متكر  من فجر أمس  تاتجاه أراث زراعية شما  غربي 

 المحافظة والسديد من قنابل اإلنار   دون أن يبل  عن وقوع إصاتات.
 11/3/2017األيام، رام هللا، 

 
 إطالق إذاعتين واحدة متخصصة لألطفال والثانية لألطفال والشباب في مخيم عايدة .25

مخيم عايد  إلى في  رام هللا: إطالق إذاعتين واحد  متخصصة لألطفا   والثانية لألطفا  والشتاب
واالسمان يرمزان تشكل « 194إذاعة «و« إذاعة مفتاح»الشما  من مدينة بيت لحم  وحملتا اسمي 

اض  لقضية الالجئين الفلسطينيين سواء مفتاح البيوت القديمة الذي يحتفظ ته سكان المخيمات و 
الخاص تسود  الالجئين  194الفلسطينية عامة   وكذلك مخيم عايد   أو من ناحية القرار األممي 

 الفلسطينيين.
 11/3/2017القدس العربي، لندن، 

 
 "ت اآلمنة للحاسوب والهواتف الذكيةاالستخداماحول "أمنية لطالبات غزة  ةمحاضر  .26

غز : في أعقاب المشف عن المثير من المشامل التي خلفتها أجهز  االتصا  الحديثة  كان مسظم 
ضحاياها من الفتيات  وذلك م  االنتشار الواس  الستخدامات تطبيقات مواق  التواصل االجتماعي  

 فذ محاضر  أمنية لطالتات الجامسات.تدخل جهاز الشرطة في قطاع غز   في نطاق التوعية  ون
وذكرت وزار  الداخلية في تصرع  لها أن شرطة أمن الجامسات في مدينة خان يونس جنوب القطاع  

وركزت المحاضر  على شرح «. إليك أنت»نظمت محاضر  أمنية لطالتات الجامسة تسنوان 
ن م  وحد  األنشطة الالمنهجية   من خال  التساو «االستخدامات اآلمنة للحاسوب والهواتف الذكية»

 في الجامسة اإلسالمية.
 11/3/2017القدس العربي، لندن، 

 
 الماضيين األسبوعينخالل  اإلصاباتشهداء وعشرات  3وتشا": أ" .27

أفاد تقرعر حماية المدنيين الصادر عن مكتب األمم المتحد  لتنسي  الشؤون اإلنسانية "أوتشا"  س:القد
قتلت  اإلسرائيلي ذار الجاري( ت ن قوات االحتال   6شتاط المنصرم و  21) الذي يرصد الفتر  ما بين

 الماضيين. األسبوعينالسشرات بجروح خال   أصابتشابين فلسطينيين وتسببت تاستشهاد ثالا كما 
 10/3/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
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 االحتالل يفرج عن أسيرة مقدسية .28

المقدسية عالية شيخ  األسير   اإلسرائيلي  يوم الجمسة  عن أفرجت سلطات االحتال :القدس المحتلة
المتارك  تسد قضاء مد  محكوميتها  األقصىعلي محمود عتاسي من سكان بلد  سلوان جنوب 

 شهرا (.  26التالغة )
 10/3/2017، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 قلنسوة اليهود المتدينين تصنع في غزة .29

سطيني للخياطة وسط مخيم الشاطئ لالجئين الفلسطينيين غرب يسمل مصن  فل :)أ ف ب( -غز  
 إسرائيل إلىمدينة غز  في صناعة القلنسو  )كيتاه( التي يرتديها اليهود المتدينون ويقوم بتصديرها 

 التي تفرث حصارا على قطاع غز  منذ أمثر من عشر سنوات.
الصغير الواق  في شما  شنب صاحب مصن  الخياطة على عماله في المصن   أبوويشرف محمد 

 .إسرائيل إلىمخيم الشاطئ  وهم يحيكون القلنسوات لليهود المتدينين استسدادا لتصديرها 
 10/3/2017، رأي اليوم، لندن

 
 األردن: انتهاء محكومية الدقامسة االثنين المقبل وتخّوف من اغتيال إسرائيلي .31

ية الجندي األردني المسر ح  أحمد الدقامسة  تنتهي  االثنين المقبل  محكوم: عمان رر محمد الفضيالت
 وسط التزام رسمي ب طالق سراحه ومخاوف من إقدام إسرائيل على اغتياله.

سنة(  تسد أن أدانته محكمة عسكرعة أردنية  20تالسجن المؤبد ) 1997وحكم على الدقامسة في السام 
لسسكرعة في حرس الحدود  وبرر قتله تقتل ست  فتيات إسرائيليات في منطقة التاقور   أثناء خدمته ا

وفي هذا السياق  أمد زعاد الدقامسة  لر"السربي الجديد"   للفتيات تاستهزائهن ته أثناء ت ديته الصال .
 أن ه حصل على ت ميدات من جهات رسمية ب طالق سراح شقيقه فور انتهاء محكوميته.

تحثها على عدم إقامة مظاهر إلى ذلك  كشف زعاد عن مطالتات غير رسمية وصلت للسائلة 
 احتفالية  متوقسا  أن يتم اإلفراج عن شقيقة تسد منتصف الليل  إلعاقة إقامة موامب احتفالية.

وال يخفي زعاد الدقامسة مخاوف السائلة من إقدام إسرائيل على اغتيا  شقيقه تسد إطالق سراحه  
إلسرائيليين"  مشيرا  إلى أن شقيقه لن وقا  "نتوق  أن يحدا ذلك )..( نحن ال نستتسد أي شيء من ا

 يحصل على حماية تسد إطالق سراحه.
 10/3/2017، العربي الجديد، لندن
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األردنيون يحيون الذكرى الثالثة الستشهاد القاضي زعيتر ويتساءلون: ماذا حل بتحقيق  .31

 االسرائيليين؟
اد القاضي األردني رائد زعيتر تصادف الجمسة الذكري السنوية الثالثة الستشه ”:رأي اليوم“ –عمان 

على مستوي السلطات األردنية ” ال زا  التحقي  جارعا  “على يد جنود االحتال  اإلسرائيلي  في حين 
 واإلسرائيلية والفلسطينية منذ ذلك الحين.

واستذكر االردنيون الشهيد زعيتر تكثر  على وسائل التواصل االجتماعي  مستبرعن ان الجانب 
في التسامل م  االردنيين فيما يخص الجرعمة المذكور   وان سلطاتهم ” يتالعب“ يزا  االسرائيلي ال

 غير جاد  في المشف عن التفاصيل.“ذاتها 
ساء  إوطالب ناشطون تالدهم تمتاتسة التحقي   خصوصا والذكري تتزامن هذه المر  م  حادثة 

االمن المحلي وقل  على ” ضسةضس“عبر السفير  االسرائيلية في عمان التي تحدثت عن  لألردن
 االستقرار ما اثار جلتة في االيام الماضية.

 10واستشهد زعيتر برصاص جندي إسرائيلي على مسبر المرامة بين األردن وفلسطين المحتلة في 
األردن أن أي موقف  وأعلن   واندلست احتجاجات واسسة تطالب تمحاستة من قتله.2014 ذار 

 نتائج التحقي  المشترك في هذه الحادثة. سيتخذه سيكون بناء  على
 10/3/2017، ، لندنرأي اليوم

 
 لبنان: مقتل مدني في اشتباكات برج البراجنة .32

أعلنت عن   "لإلعالم"الوكالة الوطنية   أن بيروت من، 10/3/2017، العربي الجديد، لندنذكر موق  
لجمسة في مخيم برج البراجنة وفا  شخص مدني خال  االشتتامات التي اندلست تسد ظهر اليوم ا

لالجئين الفلسطينيين في لبنان  جنوبي الساصمة بيروت  بينما ارتف  عدد جرحى االشتتاك إلى اثنين 
على األقل  هما المسؤو  السياسي لحركة "حماس" في المخيم  علي قاسم  ومصور قنا  "أم تي 

 القنا .في"  جاد بو أنطون  الذي كان يغطي االشتتامات م  فرع  من 
وجاء تجدد إطالق النار في المخيم نتيجة خالف بين عائلتين  لبنانية وفلسطينية  في حي الجور   
الواق  على أطراف المخيم  تسد ظهر الجمسة. وشهدت منطقة االشتتاك إطالق األعير  النارعة 

ا أو األضرار. والقنابل والقذائف الصاروخية داخل األحياء السكنية  دون إمكانية إلحصاء الضحاي
 ولم يمن  انتشار الجيش اللبناني في المنطقة من استئناف االشتتاك تسد وقت قصير من توقفه.
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شهود عيان   أن عامر مسروف  عن مراسله بيروت  من 10/3/2017، "21"عربي موق  وأضاف 
ن    جسفر  " أن االشتتامات اندلست بين مجموعة مسلحة م21لر"عربي واأفاد  من مخيم برج البراجنة

وأخري من    قفاص في حي التسلتكية  سرعان ما تطور إلى انخراط عشرات المسلحين من الطرفين 
تاالشتتامات  وسط محاوالت لم تنج ا من الفصائل الفلسطينية وحركة أمل وحزب هللا للجم القتا  

ء على االتصاالت الذي استمر لساعات  قبل أن يتمكن الجيش اللبناني من التدخل وفث النزاع  بنا
 الفصائلية م  "الثنائي الشيسي".

صاتة المسؤو  السياسي لحركة حماس في المخيم أبو  وأسفرت االشتتامات عن مقتل شخصين  وا 
 خليل قاسم  عدا خسائر مادية فادحة  منها احتراق محا  ومناز .

ات التي وقست في ونفت حركة أمل  بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري  أي صلة لها تاالشتتام
 المخيم.

وأمد غازي زعيتر  عضو كتلة التنمية والتحرعر النيابية التاتسة للحركة  في تصرعحات مقتضتة 
" أن "ما حصل في مخيم برج البراجنة  ال يسدو عن كونه خالفا عائليا ال ارتتاط لحركة 21لر"عربي

 او  التسث توجيهه في هذه السياق".أمل ته"  مشيرا إلى أن الدواف  السياسية "غير موجود  كما يح
وأمد زعيتر أن "الجمي  يجب أن ينصاع تحت سقف القانون  والحفاظ على األمن واالستقرار"  مستبرا 

 أن كل ما يؤدي إلى ضرب األمن في لبنان هو أمر مرفوث ومدان".
 

 "إسرائيل"دن ال أردوغان وجه مواطنيه أن تكون زيارة القدس عبر األر : السفير االردني لدى تركيا .33
الف سائ  اردني زاروا تركيا  203كشف السفير االردني لدي تركيا أمجد السضايلة  ان  :السبيل

 خال  السام الماضي.
وأضاف السضايلة في مداخلة هاتفية عبر برنامج ستون دقيقة على شاشة التلفزعون االردني  أن عدد 

 سائ  تركي. ألف 15بل  قراتة  2016في  لألردنالسياح األتراك 
 وجه انه تمون الزعارات الى القدس من خال  االردن ال "اسرائيل". أروغانوقا  إن الرئيس 

 10/3/2017، السبيل، عّمان
 

 قريبا "إسرائيل"نتنياهو: ترامب قد يزور  تنقل عن هآرتس .34
م الرئيس قا  رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو  إن ثمة إمكانية ألن يقو : القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط

 األمرعكي دونالد ترامب  بزعار  إلى إسرائيل قرعتا  وف  ما ذكرته صحيفة "هآرتس".
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"هآرتس" اإلسرائيلية على موقسها اإللمتروني  مساء الجمسة  أن نتنياهو كان يخطط  وذكرت صحيفة
للقاء ثان م  ترامب في واشنطن  على هامش مشاركته في المؤتمر السنوي للجنة الشؤون السامة 

مارس/  ذار الجاري  في الساصمة  اإلسرائيلية )ايتاك(  الذي يسقد في وقت الح  من-األمرعكية
 .األمرعكية

إال أن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي قالوا للصحيفة إن نتنياهو الذي التقى ترامب 
 منتصف الشهر الماضي  "قد يؤجل هذه الرحلة".

وطتقا للصحيفة  ف ن نتنياهو قا  ألعضاء لجنة الخارجية واألمن البرلمانية اإلسرائيلية  األربساء 
 وم ترامب بزعار  إسرائيل قرعتا  إنها على جدو  األعما ".الماضي  إن "ثمة احتمالية ألن يق

وأشارت "هآرتس" إلى أن المسؤولين الثالثة عن ملف إسرائيل في اإلدار  األمرعكية هم صهر الرئيس 
وكبير مساعديه  جارعد كوشنر  وسفير واشنطن الجديد لدي تل أبيب ديفيد فرعدمان  والمتسوا 

 ت.الخاص لترامب  جيسون غرعنتال
وقالت إن "غرعنتالت سيزور إسرائيل األسبوع القادم  في أو  زعار  رسمية له في منصته الجديد  

 وذلك بهدف التوصل إلى تفاهمات تش ن االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية".
الماضي وفي السياق ذاته  نقلت الصحيفة اإلسرائيلية عن نتنياهو قوله للوزراء اإلسرائيليين  األحد 

إن "المثير من الناس في الخارج اتصلوا بي مؤخرا وطلبوا مني أن أطلب من سفيرنا )في واشنطن 
 رون ديرمر( مساعدتهم في البيت األبيث". 

ولم يكشف نتنياهو عن هوية هؤالء الذين طلبوا المساعد   ولمنه عاد وقا  للجنة الخارجية واألمن 
لدو  استخدمتنا لمساعدتها في دف  أمورها م  اإلدار  الجديد   إنهم البرلمانية  األربساء: "السديد من ا

 يسلمون أن الحكومة اإلسرائيلية هي األقرب إلدار  ترامب".
 10/3/2017لألنباء، وكالة االناضول 

 
 سياسية في الداخل« أزمة»المؤتمرات الفلسطينية في الخارج تعكس  .35

السياسية الفلسطينية التي عقدت أخيرا  فري الخرارج   عكست سلسلة المؤتمرات: محمد يونس -رام هللا 
أو يخطط لسقردها قرعترا   أزمرة تشرهدها الحيرا  السياسرية فري الرداخل نجمرت عرن عرود  منظمرة التحرعرر 

الوطن وذوتانها في السلطة الفلسطينية  وفشل جهرود المصرالحة  وتوقرف االنتخاترات  إلىمن الشتات 
االنقسررام قبررل عشررر سررنوات. وحركررت المررؤتمرات الترري عقرردت فرري فرري األراضرري الفلسررطينية منررذ وقرروع 

سرررطنبو القررراهر   يرررران  وتلرررك التررري يخطرررط لسقررردها فررري ترررارعس وهولنررردا  نقاشرررا  واسرررسا  برررين القررروي  وا  وا 
السياسررية والنخررب وفرري الشررارع. وعكررس تسررث المررؤتمرات أزمررة تواجههررا منظمررة التحرعررر ناجمررة عررن 
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ن الروطني للشرسب الفلسرطيني( منرذ أمثرر مرن عقردين مرن الرزمن  توقف عقرد المجلرس الروطني )البرلمرا
وتقادم التمثيل الفصيلي في المنظمة  وتقدم عدد من قادتها في السن  وعدم حدوا تغيير فري هيامرل 

التي « حماس»المنظمة ومؤسساتها منذ عقود  وعدم حدوا وفاق سياسي ينهي االنقسام بين حركتي 
 دير السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.التي ت« فت »تدير قطاع غز  و 

نجررم أبرزهرا عررن فصرل القيرادي فرري الحركرة محمررد « فرت »وعكرس تسرث تلررك المرؤتمرات خالفررات فري 
دحالن الرذي يحظرى بردعم فري أوسراط الحركرة فري قطراع غرز  وتسرث منراط  الشرتات وبرين عردد مرن 

 كوادر الحركة في الضفة  خصوصا  مخيمات الالجئين.
هررذه المررؤتمرات  الررذي عقررد فرري طهررران أخيرررا   عررن ترردخالت خارجيررة لررم تتوقررف يومررا  فرري وعب ررر أحررد 

مررن  أمثررالرذي شررارك فيره  إسرطنبو الشرؤون الفلسرطينية الداخليرة. وكرران أمبرر هرذه المررؤتمرات مرؤتمر 
سرتسة  حرواليخمسة  الف  وخصص لتحا تمثيرل منظمرة التحرعرر لفلسرطينيي الشرتات الترال  عرددهم 

 طيني.ماليين فلس
  عرن «المؤتمر الشسبي لفلسطينيي الشرتات»عقد هذا المؤتمر الذي حمل اسم  إلىوصدرت الدعوات 

شخصررريات وطنيرررة مسرررتقلة  مثرررل عضرررو المجلرررس الررروطني الخبيرررر القرررانوني الررردكتور أنررريس القاسرررم  
ي الناشرطة فر« حمراس»سرتة وغيرهمرا. لمرن  أبرووالتاحا والناشط في قضايا الالجئين الدكتور سلمان 

 التجمسات الفلسطينية في الخارج  لسبت الدور المركزي في تنظيمه.
علرى « مرؤامر »ومنظمة التحرعر جمي  المؤتمرات التي عقدت في الخارج  واعتبرتها « فت »وهاجمت 

خدمرة » إسرطنبو أسامة القواسرمي مرؤتمر « فت »الحركة وعلى منظمة التحرعر. واعتبر الناط  تاسم 
إن للشررسب الفلسررطيني ممررثال  شرررعيا  واحرردا  ووحيرردا  هررو منظمررة التحرعررر »قررا : لالحررتال   و « مجانيررة

الفلسطينية  عم د هذا التمثيل تالدم والسمل السياسي والديبلوماسي والقانوني على المسرتويات اإلقليميرة 
 «.والدولية كافة

عقد مؤتمرا  شرتابيا  وعقد تيار دحالن سلسلة مؤتمرات في القاهر   تسضها لتحا واق  قطاع غز   كما 
مررن الرروطن والشررتات. ويِسررد تيررار دحررالن الررذي يطلرر  علررى نفسرره « فتحرراوعين»فرري القرراهر  ضررم شرربيتة 

لسقد مؤتمر ألنصاره في أوروتا في تارعس فري وقرت الحر  الشرهر الجراري. « التيار اإلصالحي»اسم 
فرري هولنرردا منتصررف  فرري مدينررة روتررردام أوروتررالسقررد مررؤتمر لفلسررطينيي « حمرراس»كمررا يسررد أنصررار 
 الشهر المقبل.

ورغررم االصررطفافات السياسررية مرر  هررذه المررؤتمرات أو ضرردها  إال أنهررا أثررارت المثيررر مررن األسررئلة فرري 
شرر ن مسررتقبل النظرررام السياسرري الفلسررطيني فررري ضرروء فشرررل السمليررة السياسررية مررر  إسرررائيل  وانحسرررار 

فررري المئرررة مرررن مسررراحة الضرررفة   40الررررالسرررلطة الفلسرررطينية فررري منررراط  الحكرررم الرررذاتي التررري ال تتسررردي 
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مرروظفين فرري جهازهررا البيروقراطرري   إلررىوذوترران منظمررة التحرعررر فرري السررلطة  وتحررو   كرروادر المنظمررة 
بين فلسطينيي الشتات  وسيطرتها على قطاع غرز  وفصرله عرن الضرفة  وسرن « حماس»وتنامي دور 

 ه وغيرها.قوانين خاصة للقطاع ومن  السلطة من إجراء انتخاتات بلدية في
وظهرررت مطالتررات جديررة برر جراء انتخاتررات للمجلررس الرروطني فرري األمررامن الممكنررة فرري الشررتات. وأعلررن 

مؤسسة تسمل تصور  دائمة في الوطن والشتات بهدف تشكيل ضغط  إلىعن تحوله  إسطنبو مؤتمر 
ة فررري علرررى منظمرررة التحرعرررر إلحرررداا تغييرررر يتناسرررب مررر  التغيررررات الجارعرررة فررري الجاليرررات الفلسرررطيني

 الشتات.
مررا جسررل لهررذا المررؤتمر »وقررا  أسررتاذ السلرروم السياسررية فرري جامسررة بيرزعررت الرردكتور أحمررد جميررل عررزم: 

( وقسا  مختلفا  عن الهيئات الساتقة هرو مسر لة تفسيرل الفلسرطينيين وتر طيرهم فري ظرل غيراب إسطنبو )
 «.دور منظمة التحرعر ومنظماتها الشسبية

حولتره الرى منصرة مسارضرة سياسرية  األمرر الرذي يتوقر   سرطنبو إعلى مرؤتمر « حماس»لمن هيمنة 
أن يحق  زخما  أمبر تكثير لو قصر  إسطنبو كان يمكن للمؤتمر في »أن يضسف ت ثيره. وقا  عزم: 

صرررالحها  أهدافررره علرررى إصرررالح منظمرررة التحرعرررر  وتفسيرررل االتحرررادات المهنيرررة والشرررسبية الفلسرررطينية وا 
ب السياسررري للمرررؤتمر سيضرررسفه  ألنررره وضررر  نفسررره فررري خانررررة لتمرررون جامسرررة وناشرررطة. لمرررن الخطرررا

 «.المسارضة  وكثيرون يجدون طرقا  أخري للمسارضة
وعررري السديررد مررن المررراقبين أن هررذه الحرامررات تشرركل تحررديا  للقيرراد  الفلسررطينية وتفرررث عليهررا التحرررك 

تهرا التري لرم تشرهد أي لالستجاتة لمطالب متنامية في الشرارع الفلسرطيني لتجديرد منظمرة التحرعرر وهيئا
إن  عرردم تجديررد المنظمررة لنفسررها سرريترك اإلطررار »انتخاتررات أو تغييررر منررذ عقررود طوعلررة. وقررا  عررزم: 

سبيال  وحيدا  للمثير من الفلسطينيين  أما التجديد الحقيقي والصادق للمنظمرة  إسطنبو الذي أعلن في 
 «.ف ن ه يغير المسادلة

 11/3/2017الحياة، لندن، 

 
 رجوب من مصر يصّب زيتا  على نار خالفاتها مع السلطة الفلسطينّيةترحيل ال .36

 عدنان أبو عامر
شتاط/فبراير أمين سر  اللجنة المركزع ة "لفت " اللواء جبرعل  27في خطو  غير مسبوقة  منست مصر بر

الرجوب من دخو  أراضيها عبر مطار القاهر   حين وصل بدعو  رسمي ة من الجامسة السربي ة ضمن 
فد فلسطيني  للمشاركة في مؤتمر حو  التطر ف واإلرهاب  مم ا دف  تالوفد الفلسطيني  المشارك في و 

 المؤتمر برئاسة وزعر السد  الفلسطيني  علي أبو دياك إلى االنسحاب من المؤتمر.
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ه  خال  لقائه عبر الهاتف على قنا  "درعم" المصرع ة  عق ب جبرعل الرجوب على قرار مصر ضد 
شتاط /فبراير إن ه ليس زعيم تنظيم الدولة اإلسالمي ة أبو تكر التغدادي حت ى  28اضتا  في تقوله غ

.  يمن  من دخو  مصر  فسليها توضي  أستاب منسي من الدخو   واصفا  ما حدا بخط  استراتيجي 
ة حاو  "المونيتور" التواصل مرارا  م  الرجوب  ولمن من دون جدوي  كما رفضت السفار  الفلسطيني  

في القاهر  التسلي  على منسه  حت ى أن  "فت " لم تطل  ناطقيها النتقاد مصر  رب ما لحساسي ة 
الموقف  وعدم رغبتها في إغضابها  ألنها تسلم أنها الساصمة السربية األمبر  وال ترعد خسارتها في 

 هذه اللحظة السياسية الحرجة.
شتاط أن أمن مطار القاهر  من  دخو   27يوم  لمن مصادر أمنية مصرعة قالت لوكالة أنتاء روعتر

الرجوب  وأمر بترحيله من مصر  وأبلغه مسئولو المطار أن اسمه مدرج على قائمة الممنوعين من 
دخو  مصر  وتم ترحيله على طائر  متجهة لألردن  دون أن تقدم المصادر المصرعة سبتا  خر 

 لترحيله.
لر"فت " تيسير نصر هللا لر"المونيتور": "إن  إجراء مصر  وفي هذا السياق  قا  عضو المجلس الثوري  

را  مقنسا  له  ون مل  ل لنا صدمة حقيقي ة  وال نجد مبر  من الرجوب غير متوق    بل فاج نا كثيرا   وشك 
دا  بدخو  مصر  راجين أن يكون ما حصل سحاتة صيف  أن يساد النظر فيه  ويسم  للرجوب مجد 

م على السياسة المصرع ة  ولمن يبدو أن  سرعان ما تنقضي  م  أن   ي أستتسد أن يكون الرجوب تهج 
تسث الفلسطيني ين  لم يحددهم  ينقل مسلومات غير دقيقة عن لسان الرجوب ضد  المصرع ين  

 واتهامه للقاهر  تالتدخل في الشئون الداخلية الفلسطينية".
القات مصر والسلطة الفلسطيني ة إلى يبدو أن  خطو  مصر القاسية ضد  الرجوب تسبير عن وصو  ع

عاما   هو الرجل الثالا في "فت " وقائد األمن الوقائي   64مستويات خطير  من التوت ر  فالرجوب 
الفلسطيني  لمر  القدم ورئيس اللجنة األولمبي ة للشتاب  االتحادالساب  تالضف ة الغربي ة ورئيس 

حا  لخالفة الرئيس الفلسطيني  محمود عت اس  ويستبر والرعاضة  وتراه تسث التحليالت السياسية مر  ش 
الخصم الل دود للقيادي  الفتحاوي  المدعوم من مصر محم د دحالن  وكل ها اعتتارات تجسل من الخطو  

 المصرع ة صفسة قاسية ضد  السلطة ورئيسها.
وسام عفيفة  من جهته  قا  رئيس تحرعر صحيفة "الرسالة" الصادر  في غز   والتاتسة لر"حماس"

لر"المونيتور": "إن  خطو  مصر ضد  الرجوب تشرح سلوكها تجاه الفلسطيني ين  تاستغال  التجاذتات 
الفلسطيني ة الداخلي ة بين حماس وفت  أو تي ارات فت  الداخلي ة. وأجاد المصرع ون استخدام تسث 

لمن  المفارقة أن  الرجوب ورئيسه الفلسطيني ين مم ن مارسوا أدوار الوشاية ودق  األسافين ضد  تسضنا  
عت اس مارسا يوما  الدور نفسه م  المصرع ين ضد  حماس  حين كانا يحرضان مصر على الحركة 
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في سنوات ساتقة  فيما كانت الطرع  مسب د  لست اس والرجوب ضيفين دائمين في القاهر     لمن اليوم 
 بين بهما في القاهر ".اختلفت الصور   وتات االثنان  عتاس والرجوب غير مرح

وقا  وكيل جهاز المخابرات المصرع ة السام ة اللواء مظهر أحمد  أحد مسئولي الملف الفلسطيني 
 5تالجهاز  وامتفى بتسرعف نفسه بهذا االسم والتوصيف  دون أن يظهر ساتقا ت ي لقاء صحفي  في 

: إن  مصر كانت قادر  على  ذار/مارس أمام وفد شتابي  فلسطيني  تمنتج  "عين السخنة" المصر  ي 
جتاره على النوم في الزنزانة  لمن ها امتفت  التسامل م  الرجوب ت سوأ من الترحيل  عبر احتجازه وا 

 بذلك  وسمحنا له تالمغادر .
حتى هذه اللحظة لم تسلن مصر عبر بيان رسمي أو تصرع  لمسئو  فيها  عن األستاب الحقيقية 

من يبدو أن رفث الرجوب لجهود مصر ب عاد  دحالن لصفوف فت   لترحيل الرجوب من أراضيها  ل
 دف  المصرعين التخاذ هذه الخطو  ضده.

 28وأشار مصدر أمني  مصري  لصحيفة "السربي  الجديد" الصادر  في لندن  مخفيا  هوع ته  في 
جوب  شتاط/فبراير  إلى أن  قرار من  دخو  مصر  الذي لم يحدد موعد صدوره  يشمل بجانب الر 

قيادات فتحاوي ة كمحمود السالو   حسين الشيخ  عز ام األحمد  وناصر القدو   ألنهم يستبرون مناوئون 
 للسياسة المصرعة في الساحة الفلسطينية.

بدوره  قا  سياسي  فلسطيني  في غز    عالقاته وثيقة م  دحالن  لر"المونيتور" مخفيا  اسمه: "إن  
بلقاءاته األخير  م  تسث قيادات فت  في الضف ة الغربي ة  وطا  الرجوب أساء إلى مصر كثيرا  

مه الرئيس المصري  عبد الفت اح السيسي  مم ا أغضب المصرع ين رسميا  كثيرا  منه  واعتبروا ذلك  تهج 
مة لطي  صفحته نهائي ا  من مستقبل زعامته للسلطة  ه مقد  تجن يا  عليهم  وجاءت خطوتهم األخير  ضد 

 ة الطام  إليها  فالمصرع ون اليوم لديهم فيتو على الرجوب من خالفة عت اس المتوق سة".الفلسطيني  
ال تخفي مصر رغبتها ت ن يكون لها دور أساسي تاختيار خليفة عتاس  وتجلى هذا الدور منذ 
 ب/أغسطس الماضي  لمصالحة دحالن م  عتاس  لمن األخير يرفث ذلك  ويستثني دحالن من 

 ه  مما يغضب مصر.أي فرصة لوارثت
من  الرجوب من دخو  مصر وصلت أصداؤه إلى إسرائيل  إذ كشف جامي خوري الماتب تصحيفة 

 ذار/مارس السبب وراء طرده من مصر  ت ن ه نتيجة غضب السيسي على عت اس   6"هآرتس" في 
ة رئيس تمشارك 2016لرفضه متادرته عقد مؤتمر إقليمي  في القاهر  التي أعلنها في أيار/مايو 

 الحكومة اإلسرائيلي ة بنيامين نتنياهو وزعماء عرب.
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وذكر الضاتط الساب  في جهاز االستختارات السسكرع ة اإلسرائيلي ة يوني بن مناحيم في مقاله على 
 ذار/مارس  أن  من  الرجوب رسالة من مصر إلى  1موق  "المسهد األورشليمي  لشؤون الدولة" في 

 خاسر  وأن  دحالن ورعثه الحقيقي   وليس الرجوب. عت اس  ت ن  األخير حصان
وكذلك  قا  الماتب الفلسطيني  المستقل في القاهر  عبد القادر ياسين لر"المونيتور": "إن  الرجوب 
م على دولة عربي ة كبير  كمصر  وكان متوق سا  حصوله على هذا التسامل  تجاوز حدوده كثيرا  تالتهج 

. ورغم أن  عت اس ق د يصال  السيسي مقابل التضحية تالرجوب  لمن  الخالف مستسٍص بين المصري 
 انتخاتاترام هللا والقاهر  تسبب سياسات فلسطيني ة رسمي ة أخيرا  فهمتها القاهر  كرسائل سلبي ة  و خرها 

اللجنة المركزع ة لر"فت " في كانون األو  /ديسمبر  حين أفشل عت اس صسود اثنين من قيادات "فت " 
رعخي ين المقر بين من مصر  وهما: الطي ب عبد الرحيم ونبيل شسا  مم ا يسني تقاء األزمة على التا

 حالها".
وأخيرا   يتزامن ترحيل الرجوب من مصر م  اعتقاالت نف ذتها السلطة الفلسطيني ة تح   أنصار دحالن 

   لمشاركتهم تفسالي ات شتاط/فبراير  والتهديد تقط  رواتب أنصاره في غز   25في الضف ة الغربي ة بر
شتابي ة برعاية مصرع ة خال  شتاط/فبراير  رب ما اعتبرتها مصر  إهانة لها  وهو ما يسني أن  طرد 
الرجوب من مصر  قد يكون كر  ثلج تمبر م  مرور الوقت م  تنامي نفوذ دحالن في القاهر   وعدم 

لسلطة الفلسطيني ة  م  تقارب السلطة تسام  األخير  م  ما تستبره تطاوال  عليها من تسث رموز ا
 الفلسطيني ة تجاه تركيا وقطر  تما يزعج مصر.

 10/3/2017المونيتور، 
 

 مؤتمر اسطنبول لفلسطينيي الشتات .37
 عبد الستار قاسم
تم عقد ثالثة مؤتمرات في اآلونة األخير  متسلقة تفلسطين: أحدهما في طهران وتخصص بدعم 

لقاهر  أقامه دحالن ومؤعدوه  والثالا وهو األهم واألمبر في اسطنبو  انتفاضة القدس  والثاني في ا
واهتم بتحا المستقبل الفلسطيني. وفي كل هذه المؤتمرات لم تمن سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني 

 حاضر   وربما كان وجودها من أهم عوامل عقد هذه المؤتمرات.
ناك حاجة فلسطينية ملحة لالجتماع والتفكير تغث النظر عن دواف  القائمين على هذه المؤتمرات  ه

مسا ألن الوض  الفلسطيني م زوم للغاية  ومكانة القضية الفلسطينية متدهور   والحقوق الوطنية 
الثابتة للشسب تتسرث لالنتقاص الحاد والتهميش. من المطلوب أن يتداعى الفلسطينيون وكل 
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  والتحا مسا عن بواتات للخروج من المآزق الحرعصين على الحقوق الفلسطينية للقاء والتشاور
 والورطات الفلسطينية التي أقامها اتفاق أوسلو وملحقاته.

مؤتمر اسطنبو  كان األضخم  وحضره ما يزعد عن خمسة  الف شخص أتوا من حوالي خمسين 
دولة  وتداولوا في مختلف الشؤون الفلسطينية  وعقدوا عددا من الندوات والمحاضرات. سادت 

على مؤتمر أجواء وطنية فلسطينية تميزت تالغير  على فلسطين وشسبها  وتالحرص الشديد ال
الوطنية للشسب الفلسطيني. وقد كان واضحا قل  المؤتمرعن على ما  الفلسطينية والحقوق  المصال 

 لت إليه القضية الفلسطينية من تدهور في مكانتها على مختلف المستويات  ولوال هذا القل  لما 
 ر هذا السدد المبير إلى اسطنبو .حض

لوحظ أن إجماعا قد ساد المؤتمرعن حو  سوء اتفاقية أوسلو وما جرته من ويالت و الم وورطات 
للشسب الفلسطيني  بخاصة فيما يتسل  تاالنقسامات الداخلية واالقتتا  الدموي والتساون األمني م  

من المآزق الحالية  والسمل بجد واجتهاد  الصهاينة. أجم  الجمي  على ضرور  السمل على الخروج
 من أجل الخروج من نف  أوسلو المظلم  وا عاد  الروح الوطنية األصيلة للشسب الفلسطيني.

اختلف المؤتمرون حو  مكانة منظمة التحرعر الفلسطينية  ودورها في ترتيب األوضاع الفلسطينية. 
ضروري أن يتحا الشسب الفلسطيني عن عنوان األغلبية كانت ناقد  تشد  للمنظمة  ورأت أنه من ال

جديد. رأي هؤالء أن منظمة التحرعر فقدت شرعيتها تسبب عدم التزام مجالسها ومؤسساتها تالمتادئ 
األولى للشسب  وتسبب مخالفاتها للوائحها الداخلية التي تستبر قوانين تنظيمية. فمثال من المفروث 

 كل سنة  لمن سنوات طوعلة مرت عليه دون اجتماع. أن يجتم  المجلس الوطني الفلسطيني مر 
أما اللجنة التنفيذية للمنظمة  فقد أمل عليها الدهر وشرب  ولم تتجدد فيها الدماء. وقفت أقلية م  
منظمة التحرعر وقالت إنها ما زالت الممثل الشرعي والوحيد للشسب الفلسطيني وعجب التمسك 

داء المنظمة  لمنها رأت أن وجودها ولو كان شكليا أفضل من بتقائها. لم تمن األقلية راضية عن أ
التخلص منها. ومن حيا إن المؤتمرعن كانوا مسنيين تالحفاظ على وحد  الصف  قبلت األغلبية 

 تالمنظمة كممثل شرعي للشسب الفلسطيني.
اء رأي الجمي  أن منظمة التحرعر تحاجة إلى إصالح جذري يسيد لها الحيا . رأوا ضرور  إجر 

انتخاتات للمجلس الوطني الفلسطيني حيا أمكن  وضرور  مشاركة مختلف القوي الفلسطينية في 
إعاد  الترتيب وفي المجالس المختلفة مثل المجلس المركزي واللجنة التنفيذية والمؤسسات األخري 

 التاتسة للمنظمة.
شؤون الفلسطينية. وكان من انتهى المؤتمر ببيان طوعل شمل السديد من البنود المتسلقة تمختلف ال

أهم هذه البنود التمسك بتحرعر كامل التراب الفلسطيني  والتخلص من اتفاقية أوسلو وما ترتب عليها 
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من التزامات فلسطينية لصال  االحتال ا أي وقف الجمي  ضد التنسي  األمني وضد التطبي  وشراء 
ا: أدوات الضغط على منظمة التحرعر وعلى التضائ  اإلسرائيلية. لمن المؤتمر افتقد إلى أمرعن وهم

السلطة الفلسطينية من أجل أن تستجيتا للمطالب الفلسطينية  وهيكلية تنظيمية تتحمل مسؤولية تنفيذ 
 بنود البيان الختامي.

ال ف ن  من المفروث أن يتم تشكيل هيئة رئاسية للمؤتمر لمتاتسة ما تمخث عنه من بيان عام  وا 
شهار اإلعالمي الذي لن يسمن ولن يغني من جوع. أو كان من المفروث المطالب لن تتسدي اإل

إنشاء مكتب تاسم المؤتمر يتولى متاتسة الشؤون الفلسطينية وعتقى على التواصل م  جمي  الذين 
حضروا المؤتمر  ويستمر في حشد الطاقات الفلسطينية لتتس  دائر  الضغط تاتجاه التمسك تالحقوق 

 مر انتهى دون تحديد أدوات ضغط على منظمة التحرعر والسلطة الفلسطينية.الفلسطينية. والمؤت
كيف ستستجيب المنظمة والسلطة الهتمامات المؤتمر إن لم ُتمارس ضغوط حسية وليس مجرد أدبية 
على الجهتين. الشسب الفلسطيني في أغلته يتذمر من الوض  القائم في الضفة الغربية وقطاع غز   

لصراخ الذي يطلقه الناس والجمسيات ال يلقى  ذانا صاغية ال من المنظمة وال من لمن كل التذمر وا
 السلطة  اللتين يقودهما شخص واحد متفرد وهو محمود عتاس.

كان من المطلوب تحديد تسث الضغوط السياسية والنشاطات الجماهيرعة في الداخل والخارج من 
لجدي ب نشاء عنوان جديد للشسب الفلسطيني بد  أجل إحداا التغييرات المطلوتة  وأيضا التهديد ا

منظمة التحرعر التي أصتحت عنوانا إسرائيليا إلثتات حقوق يهودية في فلسطين. كان من المطلوب 
أيضا تشكيل لجنة إلعاد  صياغة الميثاق القومي الفلسطيني تطرعقة ت خذ تاالعتتار مختلف 

 التطورات التي طرأت على القضية الفلسطينية.
 10/3/2017، "21قع "عربي مو 

 
 غزة برميل على وشك االنفجار .38

 نداف شرغاي
متى   تاألساسما  ولمن  إذاحساب الرب  والخسار  الذي تجرعه "حماس غز " لنفسها  كي تقرر 

الخروج إلى مسركة أخري ضد إسرائيل  هو أيضا "السبيل المرسوم" الذي تدرسه محافل التقدير في 
 حاولة لفهم نوايا السدو و"للدخو  إلى رأسه". التالد تست  عيون  في م

السؤا  ماذا سترب  حماس وماذا ستخسر من مواجهة أخري م  إسرائيل هو  نظرعا على االقل  
السؤا  االساس  الذي يفترث أن يساعد االستختارات في التقدير السليم لمستوي احتمالية مسركة 

 اخري في الجنوب وتاألساس توقيتها. 
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رئيس شستة االستختارات "أمان"  اللواء هيرتسي هليفي  أزمة اقتصادية شديد  في  عندما يصف
قطاع غز   فهو يقصد عمليا القو  ان ساعة الرمل تنفدا وأننا نقترب من اللحظة التي يكون فيها من 
ش ن "حماس غز " ان تقو  لنفسها ان الوض  االقتصادي في القطاع سيئ جدا لدرجة أنه لم يسد لها 

 تخسره.  ما
غير أنه تالمقابل  توجد مسطيات مسامسة كفيلة تان تفيد أنه ما يزا  لحماس م  ذلك ما تخسرها 

مليارات دوالر  كي تسيد  4الدو  المانحة التي تسهدت تسد الجرف الصامد ت ن تحو  إلى غز  نحو 
ات على أن بناءها  حولت حتى االن نحو ُخمس المبل  فقط. تسضها تطلب من حماس أدلة وضمان

البناء المدني  وليس لتنمية ذاتية للسالح او لبناء الخنادق  إلعاد هذه االموا  لن تستخدم اال 
ذاواالنفاق.  تادرت حماس االن إلى جولة اخري  فهي تخاطر تفقدان االحتما   أو على االقل  وا 

 الت جيل المبير  بتلقي هذه األموا . 
واحد منهما يمكنه أن يؤدي تحماس إلى سلوك  خر: فجهاز وها هما متغيران مسامسان  خران  كل 

فقط  تالسود  للسماح للسما  من غز  تالسمل ونيل الرزق في إسرائيل  أشهر  قبل تضسة االمن فكر
والحصو  هنا على أجر يومي يفوق ضسفي وثالثة اضساف االجر الذي يكسبونه في غز . وتحدا 

في المئة  وعدد  58سد  التطالة في غز  بل  منذ االن وزعر األمن ليبرمان عن ذلك عالنية. فم
 حاالت االنتحار هناك على هذه الخلفية ارتف  جدا في السنتين االخيرتين. 

إسرائيل  كما هو مسروف  تنقل إلى القطاع أيضا تموعنا جارعا من الغذاء  المواد االستهالمية 
بناء. والمواجهة االن ستقط  لفتر  غير مسروفة البيتية  االدوية  الوقود  بل وحتى قليال من مواد ال

التورعد اإلسرائيلي وربما أيضا المصري إلى غز   وتالت ميد ستؤجل لزمن غير مسروف القرار الذي ما 
 السماح للسما  من غز  السود  للسمل في إسرائيل.  –يزا  على جدو  االعما  
  قياد  جديد   ذات مزايا متطرفة  يقف على المحتملة هذه م صور  الواق من الجهة االخري  تلتقي 

لى جانته  في "المكتب  رأسها يحيى السنوار  من كتار قاد  الذراع السسكري لحماس ساتقا. وا 
السياسي" الجديد للمنظمة  يوجد االن على االقل خمسة أعضاء  خرعن يتماثلون م  الذراع السسكري 

محرران في صفقة شاليط قضيا فترات حتس في  للمنظمة )كتائب عز الدين القسام( اثنان منهم
السجن اإلسرائيلي. والتوجه الطبيسي لمركز القو  الجديد هذا في "المكتب السياسي" يميل إلى التطرف 

 والمواجهة. 
إن أحد االعتتارات التي من ش نها ان تدف  قياد  حماس الجديد  إلى المواجهة هو مدي صالحية 

والتي ما تزا   –في عددها حسب المنشورات االخير   15نحو  –للحدود  األنفاق الهجومية المجتاز 
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في يد حماس تسد الجرف الصامد. كلما مر الوقت وساد الهدوء  يمكن إلسرائيل أن تتقدم تارتياح 
 وتال عراقيل في المشروع الهندسي والتمنولوجي المضاد لالنفاق في حدود القطاع. 

نفاق  ك دوات هجومية ضد إسرائيل  تسيش على "زمن مستقط "ا من زاوية نظر حماس  فان هذه اال
وهي حقيقة من ش نها أن تشج  حماس على استخدامها قبل أن تجسلها إسرائيل غير قابلة لالستخدام 

 قبل القتا   او تنج  في خل   ليات تجسل استخدامها صستا.
 

 للميدان قوانين خاصة به
مختلف  هما وزعر األمن  حماس تشكلأن يؤثر على  "العتان"  خران  كل واحد منهما يمكنه

أفيغدور ليبرمان من جهة  وداعش من جهة اخري: بخالف موشيه بوغي يسلون  سلفه في المنصب  
فتحت مسركة اخري في غز   فستحرص إسرائيل  إذاف ن وزعر األمن الحالي حذر حماس من انه 
 على اال تتقى في نهايتها لتحكم في القطاع. 

نتخاب دونالد ترامب رئيسا للواليات المتحد  فيمن  إسرائيل ظاهرا حتال أطو  مما في الماضي  أما ا
كي تحق  هدف اسقاط حكم حماس في غز . وهم في حماس واعون لذلك  ولمن للميدان توجد  غير 

 مر   قوانين خاصة ته. 
رجا   –ته الغزعة أحد "الالعبين" الذين من ش نهم أن يفاقموا الوض  هو داعش  او في صور 

المنظمات والجماعات السلفية  من مؤعدي تنظيم الدولة االسالمية في غز  وفي سيناء. حالتان من 
واحد  إلى ايالت واخري  –الماتيوشا من سيناء إلى االراضي اإلسرائيلية في شتاط الماضي  إطالق

 اتجاه شاعر هنيغيف. الصوارعخ ت إطالقهما من فسل هذه المنظمات  وكذا أيضا  –إلى النقب 
للنار من القطاع  وقواعد اللسب المتشدد  في عهد  إطالقتري إسرائيل في حماس مسؤولة عن كل 

لى  وزعر األمن ليبرمان أدت إلى رد ناري "غير متوازن" على نار الماتيوشا من المنظمات السلفية  وا 
 حماس على طو  خط الجدار.  ألهداف أمثراصاتات متاشر  

د اإلسرائيلي الشديد لفظيا على االقل التهديد الحماسي. فقد أعلن قاد  المنظمة علنا انهم وصسد الر 
ذالن يحتووا تسد اليوم "المسادلة الجديد " لليبرمان   فسيردون تشد . فهل  –ما قصفوا مر  اخري  وا 

 التسل  على "شجر  عالية" كهذه ملزم حيا  الجمهور الفلسطيني؟
ومحافل التقدير ملزمون ت ن ي خذوا في الحستان االمكانية االسوأ وعرضها  –من زاوية نظر متشائمة 
فان تسضا من السوامل التي جرت إسرائيل وحماس إلى المواجهة في تموز  –امام اصحاب القرار 

 موجود  هنا مر  اخري  وانضمت اليها االن عوامل خطر اخري.  2014
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  هي أحد االمثلة التي ذكرها تقرعر المراقب ان ضائقة السكان في غز   عشية الجرف الصامد
االسبوع الماضي  وليس صدفة أن رئيس "امان" هيرتسي هليفي يتحدا االن تالذات عن ضائقة 

 مشابهة. 
إن الوض  االقتصادي في غز  في حالة سيئة للغاية. فقبل سنتين توقست االمم المتحد  أنه حتى 

للشرب. فالخزانات الجوفية في غز  استنفدت نفسها في لن تمون في غز  مياه مالئمة  2020السام 
في المئة من استهالك المياه في  10أعقاب النهل الزائد. ومنش   التحلية الوحيد  ال تزود اال نحو 

القطاع  واسسار المياه ترتف . االغنياء يدفسون ماال طائال على المياه المحال   ولمن مسظم الجمهور 
 ليست الشرب  كالغسيل  النظافة واالغتسا .  ألهدافملوحة أعلى  يستهلك مياها ذات درجة

كما ان تورعد المهرباء إلى غز  يتسثر  رغم المساعد  اإلسرائيلية والمصرعة. فالبيوت في قطاع غز  
 ال تتلقى المهرباء اال لست  ساعات تالمتوسط في اليوم. 

ذا في المئةا نحو ثلا  60عد وتقترب من فالتطالة أيضا في القطاع تتصا –لم يكن هذا تكاف  وا 
سكان القطاع ال يرتتطون تشتكة المجاري. وقنوات المجاري ضيقة ومفتوحة  وجور االمتصاص  
ترف  مستوي االصاتة تاالمراث الناتسة من التلوا. وفي شواطئ الستاحة في عسقالن يمكن غير 

رات التحرعة من شواطئ غز  شماال. ويمكن مر  رؤية بواقي المجاري والمياه السادمة التي حملتها التيا
كما أسلفنا ان يضاف إلى ذلك ت خير وتجميد ألموا  "الدو  المانحة"  ومواد البناء التي تنقل إلى 

ذاغز  تالتقنين    تكم تتلقون مفجرا  خر في برميل التارود الذي يسمى غز . وا 
 

 منطق مقلوب
توجب توجيه كل مساعد  وميزانيات اعاد  كيف يؤثر كل هذا على حماس؟ صحي  أن المنط  يس

البناء في صال  السكان  ولمن "منط " "حماس غز "  ليس تالضرور  المنط  السائد. فحماس 
تستثمر المثير من االموا  ووسائل المساعد  في اعاد  بناء قوتها السسكرعة. من زاوية نظر المنظمة 

هذه المقاومة   إطارى لو لم يكن احتما  النصر في ينتغي تنفيذ الواجب الديني لفكر  المقاومة  حت –
 عاليا.

 أطل صاروخا فقط  45 –صحي  أن السنتين والنصف االخير  كانت هي االهدأ في السقد األخير 
فقط سقطت في مناط  م هولة. غير أن هذا الهدوء تستغله حماس كي تستسيد  4من القطاع  ومنها 

 المصبوب.  قسما على االقل مما فقدته في الرصاص
البناء المدني  وجهت  إلعاد تزا  هنا. فالمواد الخام التي هي ضرورعة  الهجومية فالأما األنفاق 

من  –وسائل قتالية واعاد  بناء شتكة االنفاق. فقد سيطرت حماس على المواد الخام هذه  إلنتاج
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الت صادرت أو حتى قبل أن تصل إلى اهدافها المدنية  وفي تسث الحا –اسمنت  حديد وخشب 
 اشترت هذه المواد من المواطنين. 

في جناز  عصام عمر سسيد القطناني  نشيط حماس الذي قتل في انهيار نف  في الشجاعية  خطب 
خليل الحية  عضو المكتب السياسي لحماس  وقا  ان نشطاء كتائب عز الدين القسام سيواصلون 

 االفضل الذي سيهزم إسرائيل".حفر االنفاق ليل نهار  الن االنفاق هي "السالح 
صاروخ  مسظمها لمسافات قصير   ألف 11كان لدي حماس عشية حملة الجرف الصامد نحو 

كيلو مترا(. في نهاية الحملة تقي لدي حماس نحو ثلا كمية  160والقليل منها لمسافات تسيد  )حتى 
 خر في الهجمات االف منها إلى إسرائيل  وفقدت جزءا  4نحو  أطلقتالصوارعخ  تسد أن 

 اإلسرائيلية. 
ويقو  خبراء "مركز مسلومات االستختارات واالرهاب" ان حماس تسطي االن اهمية عالية لزعاد  
مخزون الصوارعخ ومخزون قذائف الهاون لديها وتشدد على السالح الصاروخي للمدي القصير. 

يلية على نحو مفاجئ سواء وتالتوازي  تدرب حماس قوات خاصة لنقل الحرب إلى االراضي اإلسرائ
من خال  االنفاق الهجومية أم من خال  "الموماندو التحري"ا التسلل إلى بلدات إسرائيلية لتنفيذ 

 عمليات واختطاف إسرائيليين لغرث استخدامهم كر "اوراق مساومة".
تسد الجرف الصامد  كثفت حماس ووسست تواجدها على طو  الحدود م  إسرائيل وبنت سلسلة من 
لى جانب  االستحكامات المتقدمة على مسافة تض  مئات من االمتار عن الجدار االمني. وا 

 االستحكامات بنيت أيضا أبراج رقاتة  وبجوار الجدار االمني ش  طرع . 
لى جانب ذلك تحاو  حماس كل الوقت تطوعر مسارات بديلة لغرث تهرعب الوسائل القتالية   وا 

وقد تضررت التهرعتات عبر شته جزعر  سيناء تشد  تسد أن عمد  الستاد السسكري والمواد الخام.
المصرعون إلى سد هذه القنا   دمروا االنفاق واغلقوا مسبر رف . والبديل االن هو التهرعتات من 
إسرائيل  في ظل استغال  مسبر التضائ  المدنية عبر المسابر وكذا استخدام المسار التحري  بين 

 خال  الصيادين المحليين.القطاع وبين سيناء  من 
كما أن التساون بين فرع داعش في سيناء وكتائب عز الدين القسام يساعد حماس. ففي السنتين 
االخيرتين  بينما تقاتل حماس ضد المنظمات السلفية في القطاع  ساعدت داعش سيناء في انتاج 

ب وسائل قتالية إلى غز  وسائل قتالية ومسالجة الجرحى  بينما داعش سيناء ساعد حماس في تهرع
 ي تي بها من ليبيا ومن السودان.

حماس  حسب التقديرات في الجيش اإلسرائيلي لم تستسد الوسائل والقدرات التي كانت في حوزتها 
قبل حملة الجرف الصامد. ويقدر رجا  "مركز مسلومات االستختارات واالرهاب" أنه في المواجهة 
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يء ضرب كل البلدات واالهداف السسكرعة المجاور  للحدود. ستحاو  حماس قبل كل ش –القادمة 
 فقدرتها للوصو  إلى مسافة أتسد تضررت وتقلصت تقدر كبير  وان لم تمن فقدتها تماما. 

لمل هذا ينتغي أن يضاف كما اسفلنا للتركيتة الجديد  لقياد  حماس. فقد انتخب للمكتب السياسي في 
السياسي يقف كما هو مسروف يحيى السنوار  من مؤسسي عضوا. وعلى رأس المكتب  15القطاع 

 الذراع السسكري للمنظمة  الذي أنقذته صفقة شاليط من أربسة مؤبدات. 
لقد كان السنوار مشاركا في تخطيط سلسلة من السمليات التي قتل فيها إسرائيليون  وكذا في قتل 

لمكتب السياسي الساب  لحماس. ابنه فلسطينيين كثيرعن. نائته  خليل الحية  كان أيضا عضوا في ا
صوارعخ كاتيوشا على إسرائيل  وزوجته  إطالقفي جنوب القطاع حين حاو  تنفيذ  2008قتل في 

 وثالثة من ابنائه قتلوا بنار مدفسية الجيش اإلسرائيلي في اثناء الجرف الصامد. 
واالخر إلى تشديد االرهاب وبخالف السنوار  الذي يقل من التصرعحات  فان الحية يدعو بين الحين 

ضد إسرائيل  ومؤخرا دعا إسرائيل إلى االستسداد لضربة جدية. فقد هدد ت ن حماس "ستضرب من 
كل صوب  من االرث  من داخل االنفاق  من قلب التحر ومن السماء". وفي مناستة اخري اوض  

الهم تسجناء فلسطينيين الحية ان "حماس ستواصل السمل على اختطاف جنود إسرائيليين بهدف استبد
 محبوسين في إسرائيل".

وبين االعضاء االخرعن في المكتب السياسي الجديد لحماس يوجد محمود الزهار  الذي شغل 
منصب "وزعر الخارجية" في حكومة حماس برئاسة اسماعيل هنية. وقد دعا الزهار في الماضي إلى 

تهى  محرر  خر من صفقة شاليط كان تحوعل االرهاب الشسبي إلى انتفاضة عسكرعةا روحي مش
حكم ستسة مؤبدات على قتل عمالء م  إسرائيلا مروان عيسى  المسؤو  الساب  عن وحد  
السمليات الخاصة في حماسا وسام  السراج  الذي كان هو أيضا في المكتب السياسي الساب  

 حتال ".لحماس ودعا "إلى ت هيل جيل يحمل علم االسالم ويحرر فلسطين من دنس اال
 

 "هذر زائد"
أبدي مراقب الدولة في تقرعره االخير مالحظة على السلوك الحربي في الجرف الصامدا إذ لم يسنى 

التي زرعت في الطرع  إلى تلك الحرب. تسث من عناصر  لأللغامتما يكفي "بتسطيل" سياسي 
هذه المر  توجد عد  القنبلة الموقوتة في حينه تحوم االن مر  اخري في الفضاء  وعوجد غيرها. 

 اقتراحات على جدو  االعما   ولمنها ال تبدو ذات احتما  للتحق  في المستقبل القرعب.
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مثال يتحدا عن صيغة "التجرعد مقابل اإلعمار" التي ترفضها حماس  

 فيما اقترح الوزعر إسرائيل كاتس اقامة ميناء في غز . 
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عتة اخري تؤثر على ما يجري في القطاع  تبدي في االشهر االخير  مراعا  أمبر مصر  التي هي ال
تقليل وتتخذ بوادر طيتة تجاه حكم حماس في غز . فقد خففت قليال من شروط االغالق على القطاع 
وتسم  تسبور مزعد من التضائ  إلى هناك. والسؤا  إلى أين تتجه حماس وهل الربي  المقترب 

 هو سؤا  ليس له جواب واحد.  –دموية اخري  سيفاجئنا بجولة
لقد تحدا الوزعران يو ف غاالنت ونفتالي بينيت قبل تضسة اسابي  عن امكانية أن يق  في الربي  
القرعب تصسيد في الجنوب. ووصف وزعر األمن افيغدور ليبرمان اقوالهما تانها "هذر زائد ليس له 

امر فللجنوب قوانينه ومنطقة. يخيل أن الحمالت أي صلة تالواق  على االرث". مهما يكن من 
 الخمس التي تادر اليها الجيش اإلسرائيلي في القطاع في السقد الماضي اثبتت ذلك.

 10/3/2017، إسرائيل هيوم
 11/3/2017، الغد، عّمان

 
 تدمير شامل للبنى المدنية والعسكرية في لبنان خالل المواجهة القادمة .39

 عاموس هرئيل
شتاط  خرج الرئيس اللبناني  ميشيل عون  في زعار  رسمية الى القاهر .  12شهر  في قبل حوالي 

وقبل الزعار  أجري عد  مقاتالت م  وسائل اإلعالم المصرعة. عون  الذي انتخب للرئاسة تسد صراع 
فيه ت ثير  تحدا عن حقيقة أن المنظمة الشيسية تستمر في « حزب هللا«قوي متواصل  كان إليران و

هو جزء « حزب هللا»نها المليشيا اللبنانية الوحيد  التي ترفث تشكل علني التناز  عن سالحها. كو 
طالما أن إسرائيل تحتل ارضا  وتسيطر على الموارد »كبير من الشسب في لبنان  قا  عون. 

فان  الطبيسية للبنان  وطالما أنه للجيش اللبناني ال توجد القو  المافية للوقوف في وجه إسرائيل 
حيوي ويكمل عمل الجيش وال يناقضه. إنه جزء اساسي في الدفاع « حزب هللا»السالح في أيدي 

 «.عن لبنان
اقوا  عون  كما كتب مؤخرا السقيد احتياط  ساف اورعون  من مسهد تحوا األمن القومي في جامسة 

ن يلغي التمييز بين تمزع  لقناع الرسمية عن الواق  اللبناني المسروف  رئيس لبنا»تل ابيب  هي 
الدولة السيادية وبين حزب هللا. وعتحمل الرئيس اللبناني رسميا  المسؤولية عن نشاطات حزب هللا  تما 

تصرعحات عون تناسب ما يحدا في الساحة. زعم وزعر الدفاع ليبرمان في «. في ذلك ضد إسرائيل
وحد  اخري في »يش اللبناني اآلن هو هذا االسبوع في لجنة الخارجية واالمن التاتسة للمنيست أن الج

 «.جيش حزب هللا
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في حا  اندالع حرب اخري في الشما ؟ قبل « حزب هللا" ماذا يسني هذا تالنستة للرد اإلسرائيلي على
ثالثة اسابي  تم الحديا هنا عن الصسوتة االساسية التي يواجهها الجيش اإلسرائيلي في لبنان: القدر  

ديد الصوارعخ غير الموجهة  والتي قد تطل  على السكان المدنيين في المحدود  على مواجهة ته
إسرائيل والبنى االستراتيجية في الجبهة الداخلية. في الجبهة الجنوبية ايضا  حيا ال يوجد لسالح 

تستطي  اعتراث جمي  هذه الصوارعخ. « القتة الحديد »الجو جواب هجومي مناسب للصوارعخ  لمن 
اطالق امثر من ألف صاروخ خال  يوم من الحرب  والحل « حزب هللا«في الشما  يستطي 

 الهجومي يبدو جزئيا  أما الدفاعي فهو محدود.
نز  عن عناوعن الصحف خال  ايام مسدود   لمن « الجرف الصامد»تقرعر مراقب الدولة عن 

ن  فتقيت على الصسوتات التي تقف أمام إسرائيل في المواجهة المستقبلية في غز   وكذلك في لبنا
حالها. في هذه النقطة من الالفت سماع موقف عضو المابنت الوزعر نفتالي بينيت الذي تبنى مراقب 
الدولة ادعاءاته في الخالف م  رئيس الحكومة نتنياهو في قضية األنفاق الهجومية في القطاع. في 

جانب في الميدان  حتى لو الوقت الذي يبدو فيه بينيت في السياسة متحمسا  لفرث حقائ  احادية ال
كان الثمن الدخو  في صراع م  الدو  االوروبية واحراج ادار  ترامب  يبدو أن موقفه في المواضي  

تسقيدا. أمثر من مر  عبر عن شك صحي  حو  المواقف التي تطرحها القياد   أمثرالسسكرعة 
 السسكرعة  ورفث قبو  استنتاجاتها.
مهمة مستحيلة »الحرب  كما قا  بينيت للصحيفة  هذا االسبوع  إن صيد قذائف الصوارعخ اثناء 

في حرب لبنان الثانية كان بينيت ضاتط «. وأنا اقو  ذلك كمختص في صيد الصوارعخ –تقرعتا 
احتياط مسؤوال  عن قو  من وحد  خاصة تم ارسالها الى عم  جنوب لبنان  وتحا عن خاليا 

الصوارعخ منه  لمن الخاليا  إطالقا عملنا في مكان ما  قللنا عندم«. »حزب هللا»االطالق التاتسة لر 
حكمة.  أمثراالنتشار تشكل « حزب هللا" سنة منذئذ وتسلم 11وقا  إنه مرت «. تحركت نحو الشما 

لقد قاموا بنقل منصات الصوارعخ من المحميات الطبيسية ومن االمامن المفتوحة الى داخل »
ربة الصوارعخ بدبوس. طالما أنك لم تصل الى البيت الذي توجد فيه المناط  الم هولة. ال يمكن محا

 المنصة ف نت غير ناج . وعدد البيوت التي يجب الوصو  اليها كبير.
تسد تسرعحي من االحتياط  قرأت جمي  المتب التي كتبوها عن الحرب. وفهمت ت ثر رجسي أن »

الهاتفية بين ايهود اولمرت وكونداليزا  الحدا المفصلي للحرب حدا في اليوم االو   في المحادثة
طلبت مستشار  األمن القومي للرئيس بوش من رئيس الحكومة عدم استهداف البنى التحتية «. رايس

 في لبنان. وتمت االستجاتة لطلبها. وهكذا تقرر أن ال تنتصر إسرائيل في الحرب.
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اآلن حزب هللا هو »  قا  بينيت  «لبنان قدم نفسه كدولة ترعد الهدوء  وأنه ال يؤثر على حزب هللا»
جزء من النظام. وحسب قو  الرئيس هو جزء من االمن القومي. المنظمة فقدت حقها في التخفي 

 «.كمنظمة خارجة عن السياد  اللبنانية
المؤسسات في لبنان والبنى »يستقد بينيت أن هذه النظر  يجب أن تمون موقف إسرائيل الرسمي. 

حطات الطاقة ومفترقات الطرق والمواق  السسكرعة  كل هذه يجب أن تمون اهدافا  التحتية والمطار وم
« حزب هللا" نشبت الحرب. وعجب علينا قو  ذلك لهم وللسالم منذ اآلن. إذا اطل  إذاشرعية 

الصوارعخ على الجبهة الداخلية اإلسرائيلية فيجب أن يسني ذلك اعاد  لبنان الى السصور الوسطى. 
بنان اآلن ليست سيئة  ال سيما قياسا م  ما يحدا في سورعة. يجب على المواطنين في الحيا  في ل

يورطهم العتتاراته الخاصة  "حزب هللا" لبنان أن يسرفوا  ومن ضمنهم الشيسة  أن هذا ما ينتظرهم وأن
 «.أو العتتارات إيران

محاولة لمن  المسركة  اضافة الى ذلك  يوض  أن هذه ليست تالضرور  خطة الحرب التي تقترب  بل
قمنا تالتصرع  بهذه الرسالة تشكل قوي تما فيه المفاية  اآلن  فيبدو أننا نستطي  من   إذا»القادمة. 

نشبت الحرب رغم ذلك  فان  إذاحسب رأيه  «. الحرب القادمة. ليست لنا أي نوايا هجومية في لبنان
اخري للجيش في الجو والبر  فان هذا  االستهداف الشامل للبنى المدنية  تالتوازي م  اجراءات
هذا سيجسلهم يتوقفون تسرعة. ومصلحتنا »سيسرع التدخل الدولي  األمر الذي سيقلل زمن الحرب. 

هي أن تمون الحرب قصير  قدر االمكان. حتى اآلن لم أقل هذه االمور علنا  لمن من المهم البدء 
ساد القانونية والدبلوماسية. هذه هي الطرعقة الفضلى في نقل الرسالة واالستسداد منذ اآلن لمواجهة االت

 «.لمن  الحرب
  تسد عامين من الحرب االخير  في 2008النظر  التي يسبر عنها بينيت ليست جديد  كليا . في السام 

نظرعة »لبنان  قدم قائد المنطقة الشمالية  الذي هو رئيس االركان اآلن  غادي  يزنكوت  
)كما « حزب هللا»ن التدمير الشامل للمتاني في المناط  المحسوتة على وقد تحدا ع«. الضاحية

تم على مستوي مصغر في حي الضاحية الشيسية في بيروت اثناء الحرب(  كوسيلة لردع المنظمة 
وتقصير زمن الحرب. في تلك السنة اقترح الجنرا  احتياط  غيورا  يالند  االضرار تالبنى التحتية 

خال  الحرب. ولمن حتى اآلن لم يتم تبني هذه النظر  كسياسة إسرائيلية علنية أو السياسية في لبنان 
سرعة. تصرعحات بينيت تسكس محاولة عضو مركزي في المابنت تحوعلها الى سياسة. التساد  الذي 

  أقن  بينيت تصحة موقفه. هناك ايضا وافقت «الجرف الصامد»حصلت عليه إسرائيل في غز  في 
النار تسد خمسين يوما على الحرب  وفقط تسد أن بدأ سالح الجو في  إطالقف على وق« حماس»

 التدمير المنهجي لألبراج السكنية التي كانت فيها مناز  قاد  المنظمة.
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االنتقادات الضسيفة  التي أسمسها مراقب الدولة تسبب غياب البدائل السياسية عشية الحرب في غز   
ود  للنقاش حو  ظروف الحيا  الفظيسة في القطاع. عضو منحت تطورا مسينا  رغم انه محد

المابنت  الوزعر إسرائيل كاتس  أعلن انه سيقدم مجددا  اقتراحا  إلقامة ميناء على جزعر  صناعية امام 
« البيت اليهودي»شواطئ غز . والمفاجئ هو ان بينيت ايضا يؤعد فحص هذا الخيار بجدية. في 

خفيف الوض  في القطاع مثل اعطاء تصارع  دخو  للسما  سيفحصون ت ييد خطوات اخري لت
الزراعيين من القطاع الى المناط  المحيطة تغز   هذه الخطو  التي يوصي بها ايضا رؤساء 
السلطات المحلية في النقب. وعبدو ايضا انه في الجناح االمثر يمينية في حكومة نتنياهو يدركون 

 ي تزعد من قوتها.خطر نشوب الحرب من جديد م  حماس  الت
ادعاءات أخري قالها المراقب حو  نوعية المسلومات االستختارعة التي كانت لدي الجيش اإلسرائيلي 
في عالج تهديد األنفاق واجهت مسارضة شديد  ليس فقط من قبل المنتقد االساسي  رئيس 

ركان الساب   بني االستختارات السسكرعة الساب  الجنرا  افيف كوخافي  بل ايضا من قبل رئيس اال
غانتس  وقاد   خرعن. ولمن التقرعر يشمل ايضا مالحظات اخري بنيوية حو  االستختارات  تستح  

لم توزع إسرائيل تشكل منظم  2005المالحظة. ووجد المراقب انه تسد االنفصا  عن القطاع في السام 
وفي هذا السياق لم تتم متاتسة  المسؤوليات لمتاتسة ما يحدا في القطاع  بين االجهز  االستختارعة.

 تهديد األنفاق  وأصت  االهتمام تالساحة الغزعة ضسيفا  نسبيا من قبل األجهز  االستختارعة.
تكلمات اخري  لم يكن هناك ت ثير إسرائيلي على ما يحدا في القطاع. وهذه المس لة يتحمل 

االجهز  االستختارعة تشكل متاشر.  مسؤوليتها رئيسا الحكومة اولمرت وتسده نتنياهو  المسؤوالن عن
الجرف »عضو المنيست  عوفر شيل   الذي هو عضو في لجنة الخارجية واالمن وأحد المنتقدين لر 

منذ اللحظة االولى  سيستغل االنتقادات في التقرعر لتقديم اقتراح قانون تنظيم عمل « الصامد
 الخدمات السرعة.

لحالي ال توجد لدي وزعر االستختارات صالحية حقيقية  وال يقو  شيل  إنه في ظل الوض  القانوني ا
توجد جهة حكومية مسؤولة عن عمل االجهز  االستختارعة  في الوقت الذي تصل فيه ميزانية 

مليارات شيقل. وهذا يساوي ميزانية وزار  حكومية  8السنوية مسا الى « الموساد«و« الشاتاك»
قرعر المراقب  يهتم فقط تالمصادقة على السمليات الخاصة متوسطة. رئيس الحكومة  كما يتبين من ت

 ونقاش القرارات االستراتيجية.
تسبب ذلك يستقد شيل  أنه نش  وض  ال توجد فيه صالحية الرقاتة المالصقة لوض  الحدود الفاصلة 

 أصت بين االجهز  االستختارعة واألولويات التي حسبها يجب وض  مصادر جم  المسلومات. هذا 
 حا  امثر ألن طبيسة التهديدات على إسرائيل تغيرت نتيجة الهز  اإلقليمية.مل
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اقتراح قانون شيل  يقوم بترتيب مكانة وزعر شؤون االستختارات ايضا كسضو كابنت دائم وكذلك 
صالحياته. سيكون الوزعر مسؤوال  من قبل رئيس الحكومة عن االجهز  االستختارعة التي ستتقى 

ومة. وسيراقب الوزعر نشاط المنظمتين االستختارعتين والميزانيات والتسيينات خاضسة لرئيس الحك
وسيكون مسؤوال  عن الصلة اليومية بينها وبين رئيس الحكومة. وسيكون ايضا مسؤوال عن النشاط 
السري والتقديرات االستختارعة السنوية. وقد سئل شيل   هذا االسبوع  عن فرص نجاح اقتراح قانونه 

 يست والحكومة الحالية  واجاب أنه ال توجد فرصة في الوقت الحالي.في المن
 

 ال يعترف وال يعتذر
الحادثة التي وقست لوزعر الدفاع  االحد الماضي  في مراسيم إحياء ذكري المقاتلين غير المسروف 
مكان دفنهم  كان يمكن تقبلها بتسام . صحي  ان ليبرمان  الذي يفضل عدم الظهور كثيرا في 

اسيم احياء الذكري ومشاركة رئيس االركان السبء  عاد في خطاته وامد مقاط  كاملة من مر 
يتوق  ذلك من  أحدالخطاب الذي القاه سلفه  موشيه يسلون  قبل سنتين في المراسيم ذاتها  لمن ال 

وزعر الدفاع المنشغل ت ن يكتب بنفسه الخطاتات في المراسيم ومسرفة ما قاله سلفه في ظروف 
 بهة. ومن اجل هذا تالضتط يوجد للوزعر مساعدون.مشا

من ح  المساعدين أن يخطئوا ايضا. إال أن رد مكتب ليبرمان  الذي كشف عنه في القنا  الساشر   
لم يشمل أي اعتراف تالخط  أو االعتذار. الدفسة المسنوية التي ما زا  ترامب يقدمها لألنظمة في 

سرائيل ايضا. كما يظهر ذلك في ردود رئيس الحكومة  يبدو أن أرجاء السالم يمكن الشسور بها في إ
ليبرمان ايضا تبنى طرعقة الرئيس األميركي الجديد: عدم االعتراف تالخط  أو االعتذار. قا  المكتب 
 في رده ان طبيسة مراسيم إحياء الذكري هي الحديا عن القصص التي ال تتغير م  مرور السنين.

قرعر مراقب الدولة بتضسة ايام  ولوال تمرار اخطاء إسرائيل التي ادت الى لوال نشر هذا الرد تسد ت
   لمان يمكن اعتتار ذلك أمرا  يمكن تحمله.2014التدهور الى الحرب في صيف 

 6/3/2017، «هآرتس»
 11/3/2017، األيام، رام هللا
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